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alaking usapin ang computerization ng halalang isasagawa ngayong
Mayo 10, 2010. Sa unang pagkakataon, magiging “fully automated” na
ang pagboto. Mahigit P11 bilyon ang
itinalaga ng pamahalaan para sa automation ng botohan. Kinausap ng HR Forum si Ramon Casiple, isang
political analyst, tungkol dito.
Konsepto ng ‘automation’
ng eleksyon

Unang-una, dapat ihiwalay
ang konsepto ng ‘computerization’ doon sa usapin ng ‘modernization.’ Ang konsepto ng ‘computerization’ o ‘automation’ ay
nanggaling doon sa pagkilala
na yung manwal na sistema ay
hindi na ganun ka-reliable at nagagamit sa mga dayaan sa mga
naunang eleksyon. Kaya nga

SIMBAHANG LINGKOD NG BAYAN

noong 1993, nagkaroon ng pagaaral ang COMELEC [Commission on Elections]
upang
tingnan
ang posibilidad
ng ‘automation.’
Base sa pagaaral na ito,
nagkaroon ng
rekomendasyon
sa Kongreso na
magpasa nga ng
isang Automation
Law. Major shift ito;
malaking pagbabago, at lumabas ang
batas na yan noong
1997.

Pagka-antala sa
implementasyon

Kaya lang wala nang
oras para ipatupad ito
noong 1998 election at
noong 2001, 2004. Noong
2007, noong nagkaroon ng
amendment sa batas, hindi rin
naipatupad dahil nga sa na-delay din nang na-delay ang usapan diyan, na sa tingin ko ay
sadya namang dinelay. Hanggang sa ngayon lang nakapag14
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plano ang COMELEC nang mas
matagal-tagal. Pero gayundin,
inabot din ang kadulu-duluhan
ng kanyang timeline. Nandiyan
pa naman ang automation sa
schedule, pero yung mga reserbang oras ay halos wala na.

Proseso at bentahe ng
‘automation’

Ang dahilan talaga dito ay
yung pagbigay ng malaking
[pansin] sa mga dayaan nung
mga naunang manwal [na
eleksyon]. Kaya nagkaroon ng
desisyon na i-automate. Kaya
ang unang-unang dahilan,
napakalaking bahagi ng proseso ay gagamitan ng makina at
walang tao na makikialam, lalo
na sa counting, canvassing stages.
Ang pangalawa, mapabilis ang
proseso. Yung dati mong counting na inaabot ng isang linggo,
dalawang linggo, ay matatapos

Ang automation
ay hindi isang
solusyon sa
dayaan. Ang
solusyon sa
dayaan ay yung
pagbabantay
ng mga tao sa
eleksyon.

JAY AZUCENA

Kahandaan ng COMELEC

Sa tingin ko handa na [ang
COMELEC]. Ang bottom line
diyan, handa na. Ang mga
concern kasi, halimbawa sa
teknikal. Yung usapin ng komunikasyon, [kuryente], ay inherent doon sa design mismo ng
makina. Una, de-baterya yun.
Kung mawalan man ng [kury-

Problemang teknikal

Sa teknikal, wala masyadong problema. Yung sinasabi
nila ang COMELEC ay walang
kakayanan sa teknikal. Hindi
naman sa wala. Meron na siyang IT Department, in the

Isang Gabay
BAGO ANG ELEKSYON

2. Ilista ang mga

1. Kilalanin ang mga

kandidatong iboboto.
Memoryahin ang numero ng
grupong party-list na gusto
mong iboto.

kandidato. Suriin ang
kanilang mga plataporma.

t

at the most ng 2 araw. Ngayong
2010 na halalan, may dagdag pa
na bentahe. Bago yung sistema,
lahat tayo maninibago, pati
yung mga mandaraya. Hindi
naman automation siyempre ang
solusyon sa dayaan, pero mas
mapapahirap yung paggawa
ng mga dayaan sa automation
kaysa sa manwal.

ente], meron itong 12 oras na
battery life, yung makina. Kahit
sa liblib na mga lugar, puwedeng gamitin. Kahit na purong
de-baterya ang gamitin mo.
Ngayon kung usapin na remote
na lugar, malayo, ang main communication na gagamitin dito ay
mga cell sites. Kung saan may
abot ang cellphone, ay aabot din
yung koneksyon sa mga makina patungo sa tinatawag na central server. Doon sa lugar na di
makakaabot ang cellphone, ang
solusyon naman dito ay satellite
communication na aabot naman
sa lahat ng parte ng bansa. So
walang nakikita ditong problema kaugnay ng mabilis na
pagpapadala ng mga resulta
ng eleksyon.

Halalan 2010:

3. Isang araw bago

ang halalan, puntahan
ang iyong presinto at
tiyaking nasa listahan
ng registered voters ang
iyong pangalan.

SA ARAW NG ELEKSYON
Mga maaring dalhin: valid ID, registration stub, listahan
ng mga kandidatong iboboto
Paalala: panatilihing malinis ang iyong mga kamay.

1. Hanapin ang

iyong pangalan at
sequence number
sa Precinct
Computer Voters
List (PCVL) na
nakapaskil sa
labas ng presinto.

2. Pumunta sa Board of

JAY AZUCENA

Election Inspectors (BEI) at
ibigay ang iyong pangalan at
tirahan. Makinig ng mabuti sa
mga panuntunang ibibigay ng BEI
tungkol sa tamang pag-fill out ng
balota.
HUMAN RIGHTS FORUM
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first place. Pero hindi yun ang
importante. Ang pinaka-importante ay yung nakakaalam
sa takbo ng makina, yung foreigner, kasi wala naman sa Pilipinas actually na may previous
knowledge talaga – kaalaman sa
makinang yan – ay direktang
magpapatupad sa implementasyon ng automated system. Sila
ang may dala dito ng teknolohiya, magbibigay ng training
sa paggamit nyan, kasama ang
DOST natin.
Ang nakikita ko pang malaking may papel dito ay yung
Advisory Council, kasi by law,
tinayo ang Advisory Council
ng COMELEC kaugnay ng
automation. So yun ang side ng
automated technology. Malaki
ang papel dito ng Advisory
Council.
Marami sa Advisory Council ay directang nanggaling sa
industriya ng information technology. Nandiyan ang DOST,
ang National Computer Center
at ang [CICT] mismo.

OMR na teknolohiya

Yung nagbabasa ng papel,
ang tawag diyan ay Optical
Media Reader Technology. Ibig
sabihin, binabasa yung papel, nandiyan yung balota at
nandiyan ang marka ng isang
botante at tina-tabulate sa
counting.
Yung papel na minamarkahan ng botante, yun na ang
balota. Yung OMR technology
[ang ipatutupad ngayon], kaya
lang yung variant na tinatawag
na Precint Optical Scan Technology (PCOS), ito yung kaiba sa
ginamit halimbawa sa ARMM
last year na OMR, pero ang
variation niya ang tawag doon
ay Central Optical Scan. Ito
namang [PCOS], ang kaibahan, nasa presinto mismo yung
makina so hindi mo na kailangang dalhin yung un-counted
ballots sa isang sentral na lugar
gaya ng munisipyo para doon
i-count ng machine. Ang OMR
machine, dinala mo na mismo
sa presinto. Ang botante mismo ang maglalagay ng kanyang boto sa loob ng makina.
Walang makakalapit sa kanya
except kung hihingi siya ng
tulong.
16
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yung kanilang criticism. Bantayan natin ang proseso. Yun naman from the start ang posisyon
ng CER, na huwag na tayong
magtalo-talo dito. Kahit nagdududa ka, kung tinitingnan
mo ang interes ng sambayanan,
ang dapat na postura mo na
dito ay tumulong at bantayan.
Sa parte ng CER, ganyan ang ginagawa namin. Nagkakaroon
kami ng plano na bantayan sa
loob yan, may access kami sa
makina, sa programa at sa lahat
ng iskedyul ng proseso sa pagimplementa. At the same time sa
labas ang [CER] ay may sariling kampanya, Bantay Election
2010, na magmo-monitor ng buong proseso ng eleksyon. Isang
buong taon yan, hanggang June
30 [2010].

Electoral reform na
sinusulong ng CER
JAY AZUCENA

Ang malaking problema

Ang pinakamalaking problema naming nakikita ay mga
batikos. Kasi, hindi pa nga naman napapatunayan itong mga
makina, sangkatutak na ang
mga batikos na inaabot at lahat
ay nagka-cast ng doubt. Yung
iba meron namang pino-propose
na ibang sistema, gaya ng socalled open election system. Yung
iba talagang paninira lang. At
marami dun sa mga batikos
ay hindi eksaktong inosente.
Kasi malaki yung nakataya
dito, yung mga dating gawain
ng mga mandaraya ay hindi
na magagawa ngayon, kung
maipapatupad yang automated
system. So nandun ang mga attempt na ihinto ito para bumalik
sa manwal.

Ano ang dapat gawin?

Ang CER kasi miyembro ng
Advisory Council. Bahagi na
ng rekomendasyon noong una
pa lang ay ibukas ang buong
proseso sa madla, nang sa ganun, yung transparency ay masigurado natin at makita nila na
maayos yung implementasyon
ng sistema. Ginawa nila ito sa
bidding. Ang bidding para sa
makina ay isa sa pinaka-open,
in fact pinaka-open na siguro sa

buong kasaysayan ng gobyerno
ng Pilipinas, na public bidding.
Kaya nga tumagal nang tumagal ang bidding dahil doon. At
the end of it, meron talagang lumitaw na may nakapasa at yun
ang napili, consortium ng Smartmatic at Technology Information Management (TIM).

Mga duda sa ‘automation’

Sa nabasa ko sa petisyon ng
grupo ng Concerned Citizens
Movement, ang argument nila
dun dalawa: una, legal – na
yung kontrata at yung proseso
ng bidding ay hindi naaayon sa
batas. Pangalawa, yung technical requirement. Yung makina
nga daw ay hindi nakakapasa
sa error rate na required ng
COMELEC at saka gumagamit
ng mga programa na puwedeng ma-hack, mapasok o madiskaril.
Pero yung intent ng mga
nagpetisyon
na ihinto ang
implementasyon ng automation
ay hindi nagkatotoo. Actually,
hindi lang yun, may iba pang
grupo na nag-a-attempt ihinto o
isabotahe yung automation.
Sa tingin ko, ihinto muna
yung kanilang criticism, kasi
nandiyan na, ini-implement na
natin. Counter-productive na

Mahabang listahan yan.
Dalawa siguro yung kategorya. Una, maayos ang sistema
ng eleksyon, gawin itong credible, fair and free election according
to International Standard. Pangalawa, magbukas pa ng pinto
para sa maraming mamamayan
natin na hindi nakakapagpartisipa sa eleksyon o kaya ay hindi
nakikita ang kahalagahan nito
sa kanilang buhay. So, dalawa
din yung kategorya ng pagkilos. Pagdating sa batas halimbawa, may mga batas tayo o pagbabago o amendment sa batas,
pinapatanggap sa Kongreso.
Isa halimbawa yung Political Party Reform Bill. Ito ang
napakahalaga sa buong usapin
ng reporma sa eleksyon. Ito
yung mag-se-set ng rules of the
game – ng pagtayo ng partido, at
yung behavior ng mga partido.
Yung pagkampanya ng partido,
halimbawa, yung overspending,
transparency sa mga contributor,
pag-prohibit ng paglipat-lipat
ng partido. Maiiwasan mo rito
yung sakit ng sistema na overspending. Hindi lang overspending at mahigpit na pagbantay
sa campaign financing, pero yun
mismong prevention ng vote
buying, pag-lessen ng personality
oriented politics, pagpalakas ng
konsepto at sistema ng political
party.
Nandyan din siyempre yung

amendment sa Absentee Voting
Act, pagpasa ng local electoral
representation. Itong mga batas
ay magpapalaki o magpapalapad ng partisipasyon ng mga
sektor, lalo na ng grassroots sector sa pulitika ng bansa. Kaugnay ng Omibus Election Code,
maraming listahan yan ng mga
pagbabago, pagtataas ng penalty halimbawa sa election violence
– from 6 months to a year gawing
6 years to 12 years. I-advance ang
eleksyon sa ARMM ng 2 linggo, para hindi magamit ang
ARMM sa dayaan. Amendment
sa Omnibus Election Code din.
Mga ganung klase ng batas,
na sa tingin namin ay napakahalaga para magkaroon din ng
patas na playing field at mahikayat din natin yung maraming mamamayan na sumama sa
eleksyon.

‘Automation’ at karapatang
pantao

[Ang] karapatang pinag-uusapan dito ay direktang may
kaugnayan sa eleksyon – una
ay yung right of suffrage, yung
karapatan ng tao na piliin kung
sino ang lider niya, at kadikit
niyan ay yung karapatan niyang ma-elect din bilang lider.
At pangalawang karapatan, ay
yung karapatang magpartisipa
sa gobyerno. Kaya mas malawak yun, kasi hindi lamang
eleksyon yun, pati pagkatapos ng eleksyon. Dapat may
karapatan ang mamamayan
na makikipag-ugnayan sa kanyang gobyerno. Itong dalawang usaping ito ay nakasalang
sa bawat eleksyon. Pero sa halalang 2010, napakalaki ng impact ng automation dito sa mga
karapatang ito.
Noong 2004 presidential election ay naging kwestiyunable
sa marami. Sa automation, hopefully, mabawasan, kung di man
matanggal yung mga dayaan
at maibalik ang tiwala ng mga
tao sa proseso sa pamamagitan
ng pagseguro ng mabilis at accurate na bilangan. Yun ang importante. Ganundin, tingin namin, mahalaga din yung direktang partisipasyon ng mga tao,
hindi lamang bilang botante,
pero yung pagbabantay din ng
boto. Yun, katuwang yun na

usapin sa automation. Mas mahalaga pa nga siguro yun. Kasi
itong pagbabantay ng mga tao,
ito directly ang makakaharap
ng mga mandaraya. Mahihirapan silang makapandaya kasi
nagbabantay ang mamamayan
dito.

Direktang pakikisangkot
ng mga tao

Ang automation ay hindi
isang solusyon sa dayaan. Ang
solusyon sa dayaan ay yung
pagbabantay ng mga tao sa
eleksyon. Proseso ito ng mga tao,
hindi ito proseso ng gobyerno.
Ito yung proseso na kung saan
pinapaabot at pinapaalam ng
mga tao ang kanilang suhestyon kung sino ang mamumuno
sa kanila. Kaya napakahalaga
ng proseso na ito na ang tanging makaka-garantiya ng maayos na eleksyon ay ang mga tao
mismo.
So, napakahalaga dito, hindi
pa siguro ang automation. Kasi
ang automation ay nagdudulot
lamang ng mabilis, accurate na
bilangan, kaya pa ring pakialaman ng tao yan. Kaya kung di
mo babantayan, puwede pa
rin magamit yan na pandaya.
Pero alalahanin natin na ang
pinanggagalingan natin ay isang
sistema na wala nang tiwala ang
mga tao sa manwal na bilangan.
Kaya yung mga nag-a-argue pa
diyan na dapat mag-manwal pa
rin tayo, bawat presinto ay may
kinakalaban diyan na kasaysayan. At ito ay yung kasaysayan ng
dayaan na nagsisimula sa presinto. Walang sistema na hindi na
tinamaan in the past ng ganyang
klaseng pagdududa. Kaya nasa
ating lahat na magkaroon ng
pagbabantay. Okey lang yung
magduda, ‘wag lang gawin yung
duda na dahilan para huminto
yung automation. Yun ang tingin
kong ginagawa ng ilan diyan
– na sa kanilang pagdududa ay
gumagawa na sila ng mga pagkilos na walang basehan at ang
epekto actually ay mahinto ang
pag-implementa ng automation.
Si Mon Casiple ay Executive
Director ng Institute for Political and Electoral Reform (IPER)
at Chairperson ng Consortium
on Electoral Reforms (CER).

3. Kunin ang balota at special
marker na ibibigay ng BEI.
Tiyakin na malinis at walang
sulat o marka ang balota.

4. Pumunta sa voting area at

punan ang balota sa pamamagitan
ng pag-shade sa bilog na tumutugma sa bobotohang kandidato,
gamit ang special marker.
• Tiyaking na-shade nang buo ang bilog.
• Iwasan ang tinatawag na ‘hesitation marks’, tulad ng X,
?, *, tuldok, tsek, atbp.
• Hindi pwedeng magbura.
• Huwag maglagay ng anumang marka sa balota, maliban
sa pag-shade sa akmang bilog, para hindi
i-reject ng counting machine ang iyong
balota.
• Ingatang hindi mapunit, mapilas,
matupi, malukot, magusot o mabasa ang
balota.
• Huwag mag-overvote (pag-shade o
pagpili ng mga kandidatong hihigit sa
bilang ng nakalaang pwesto para sa
posisyon, tulad ng pagboto ng dalawang
presidente o dalawang party-list).

5. Ipasok ang napunan na

balota sa counting machine.
Maging maingat sa pag-feed
ng balota. Huwag isalaksak
o ipwersa ang balota sa
counting machine. Hintayin
ang kumpirmasyon ng iyong
pagboto na makikita sa
screen. Sisiguruhin din ng
BEI ang kumpirmasyon ng
iyong balota.
*Sakaling i-reject ng machine ang iyong balota: i-feed ulit ang
balota sa machine. Pero kung hindi pa rin ito tanggapin ng
machine, mamarkahan ng BEI Chair na “rejected” ang iyong
balota at ilalagay niya ito sa isang sobre para sa mga rejected
ballots. Hindi ka na bibigyan ng bagong balota.

6. Bumalik sa BEI

para sa paglalagay ng
indelible ink sa iyong
daliri (kanang hintuturo)
at paglagay ng iyong
thumb mark sa listahan
ng botante.

Mga pinaghalawan:
http://blogs.gmanews.tv/yourvox/
http://blogs.gmanews.tv/yourvox/wp-content/uploads/2009/11/
how-to-vote-landscape.jpg
http://politics.inquirer.net/images/voting_process.jpg http://
www.slb.ph
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