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Isang Kwento ng Pakikibaka

n Ni EMY TAPIRU

PAANO KUNG tutol ang mga tao sa
komunidad sa kaunlarang itinutulak ng
pamahalaan?

Paano kung ang tingin nila rito ay hindi
kaunlaran kundi magiging mitsa ng

pagkasira ng kanilang kabuhayan at kapaligiran?
Hanggang saan nila ipaglalaban ang kanilang
karapatan?

PACQUET, KASIBU,
ANG BARIKADA SA

NUEVA VIZCAYA
Laban sa Malakihang Pagmimina

Noong Agosto 29, 2007,
Miyerkules, ilang mga
katutubong lalaki at babae ng
Kasibu, Nueva Vizcaya ang
nasaktan nang piliting gibain
ng mga tauhan ng Oxiana
Philippines Inc.(OPI), isang
Australyanong kumpanya ng
pagmimina, ang dalawang
buwan nang nakatayong
barikada ng mga taga-Kasibu
upang mapigil ang operasyon

ng naturang kumpanya sa
kanilang komunidad.

Naiwasan lamang ang
pagputok ng mas matinding
karahasan sa pagitan ng 1,000
residente at mga tauhan ng OPI
at mga miyembro ng Citizens’
Armed Forces Geographical
Unit (CAFGU) na inupahan ng
kumpanya nang mamagitan
ang mahigit isandaang tauhan
ng Philippine National Police
(PNP).

Maliwanag ang
mensahe ng mga
taga-Kasibu sa mga
nais magmina sa
kanilang lugar, ayaw
lamang makinig ng
mga kumpanya at ng
pamahalaan.
( JM VILLERO)



23Human Rights  FORUM

Upang mabawasan ang
tensyon at mapigil ang
panibagong karahasan, ipinag-
utos ni Lito Atienza, kalihim ng
Department of Environment
and Natural Resources (DENR)
na maupo sa isang dayalogo ang
lahat ng partidong sangkot sa
problema at pansamantala ay
tigilan muna ng Oxiana ang
pagpasok ng mga kagamitan sa
pagmimina sa nasabing lugar.

Kaso laban sa mga taga-Kasibu
Bago pa ang insidenteng ito,

dalawang beses nang nabigong
magpasok ang OPI ng mga
heavy equipment at iba pang mga
kagamitan para sa nakatakdang
paghahanap at pagmimina nito
ng ginto at copper sa mga
barangay ng Pao, Kakidugen, at
Dine sa bayan ng Kasibu.

Dahil sa pagharang ng mga
taga-Kasibu sa pagpasok ng
Oxiana sa exploration site,
idinemanda ng naturang
kumpanya sina Kapitan
Mariano Maddela ng Barangay
Pao, Kapitan Alejo Tuguinay ng
Barangay Kakiduguen, Kapitan
Manuel Binuya ng Dine,
Felimon Blanco ng Pacquet at
18 pang mga lider ng Kasibu
Inter-tribal Response for
Ecological Development
(KIRED) na siyang nangunguna
sa paglaban sa planong
pagmimina.

Noong Hulyo 23, dahil sa
kasong isinampa ng OPI sa
pamamagitan ng kinatawan
nitong si Lourdes Dolinen,
naglabas ng 20-day temporary
restraining order (TRO) si Judge
Jose Godofredo Naui laban sa
mga nasabing opisyal ng
Kasibu at mga lider ng KIRED
at binawalan silang lumapit
man lamang sa barikada.

Makalipas ang mahigit
dalawang linggo, Agosto 9,
naglabas naman ang korte ng
preliminary injunction laban sa
mga lider ng Kasibu at ipinag-
utos ang pag-alis sa barikadang
pumipigil sa pagpasok ng OPI
sa exploration site.

Hindi pinanghinaan ng loob
ang mga taga-KIRED sa kabila
ng mga desisyong ito ng korte
bagkus ay lalo pa nilang
ipinakita ang kanilang suporta

sa kanilang mga lider sa
pamamagitan ng pagsama sa
kanila tuwing may pagdinig sa
kaso.

Nito lamang Oktubre ng
taong kasalukuyan ay ibinasura
ang kasong injunction laban sa
mga pinuno ng KIRED sapagkat
napatunayang wala nang legal
na personalidad si Dolinen para
maghabla dahil nabili na ng
Royalco Resources Limited
(Royalco), isa ring
Australyanong kumpanya, ang
Oxiana.

Permit ng Oxiana / Royalco
Iginigiit ng mga taga-

Kasibung tutol sa pagmimina ng
Oxiana na hindi dapat nabigyan
ng pahintulot ang nasabing
kumpanya dahil hindi
nakasama sa mga isinagawang
konsultasyon ang ibang tribu sa
Kasibu at hindi rin lahat ng mga
Bugkalot sa lugar ay nahingan

ng opinyon hinggil sa planong
pagmimina.

Ang exploration site ay nasa
loob ng ancestral domain ng mga
Bugkalot kaya kailangan ng
pagpayag ng mga katutubo sa
anyo ng Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) bago
makapagsagawa ng anumang
proyektong pangkaunlaran dito.

Unang nabigyan ng permit
ang OPI noon pang Hunyo 9,
2003 (EP #11-000014) at may bisa
sa loob ng dalawang taon.  Agad
na nagpetisyon sa National
Commission on Indigenous
Peoples (NCIP) ang mga tao sa
Kasibu sa pangunguna nina
kapitan Maddela at Tuguinay at
kinwestiyon ang nasabing
permit sapagkat hindi naman
dumaan sa proseso ng FPIC ang
Oxiana.

Sa bisa ng mga ebidensyang
iniharap ng mga tao, naglabas
ng permanent injunction order ang

Determinado ang mga taga-
Kasibung huwag padaanin ang mga
kagamitang pangmina ng Oxiana
Philippines, Inc (OPI).  Sumuporta
rin sa mga residente ang mga non-
government organizations (NGOs)
at mga taong simbahan tulad ng
madreng ito.

Photo: ALYANSA TIGIL MUNA (ATM)

Gumamit ng mga bayarang armadong tauhan ang Oxiana sa kanilang
pagpipilit na makapasok sa exploration site. Photo: ALYANSA TIGIL MUNA (ATM)

 Nakipagpulong ang mga taga-KIRED sa mga kinatawan ng Alyansa Tigil
Mina (ATM) upang mapalakas ang kampanya.                                 JM VILLERO
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NCIP laban sa OPI at
pansamantalang natahimik ang
mga usap-usapan hinggil sa
balak na eksplorasyon ng
Oxiana.

Ngunit makalipas lamang
ang ilang panahon, inimbitahan
ng NCIP sila Maddela at
Tuguinay upang sumama sa
paghahanda ng financial workplan
upang makapagsagawa ng FPIC
sa mga maaapektuhan ng
pagmimina ng OPI.  Tatlong
beses nagpunta sa opisina ng
NCIP ang mga kapitan ng
Kasibu kasama ang maraming
mga residente upang ipaabot sa
nasabing ahensya na tutol sila
sa pagsasagawa ng FPIC dahil
una, meron nang permanent
injunction laban sa OPI at
pangalawa, maraming
ginagawang panlilinlang ang
kumpanya para makuha ang
pagpayag ng mga tao.

Sa kabila nito, nagpumilit
pa rin ang Oxiana at nagbigay
ng pondo para sa pagsasagawa
ng mga konsultasyon bilang
bahagi ng FPIC.  Naganap ang
tatlong pulong noong Abril,
2007 sa Sitio Singkang,
Kakiduguen kung saan
maraming mga residente ang
pabor sa pagmimina.

Kaya noong Hunyo 19, 2007,
na-isyuhan ng FPIC certificate of
compliance ang Oxiana batay sa
iniharap nitong Memorandum of
Agreement (MOA) na may
petsang Abril 25, 2007, sa
pagitan ng kumpanya at mga
Bugkalot na kinatawan nila
Dante Taguem, Sintol Camma
at Roberto Cabarrougis.

Noon ding huling bahagi ng
Hunyo ng taong kasalukuyan,
dahil daw may mga panahong
hindi nagamit ang Oxiana sa
hawak nitong permit, hiniling
nitong i-extend ng Mines and
Geosciences Bureau (MGB) ang
permiso nitong napaso na noon
pang Hunyo 9, 2005.  Pumayag
si MGB regional director Jerry
Mangaoang at nagbigay ng
dagdag na dalawampung (20)
buwan, mula Hunyo 28, 2007
hanggang  Pebrero 27, 2009, para
sa eksplorasyon ng OPI.

Subalit ang probisyong
“availment of unused time
credit” ay wala sa implementing
rules and regulations ng

Philippine Mining Act of 1995.
Sapagkat minorya lamang

ang nakonsulta at naitsa-pwera
ang mga Ibaloi, Ifugao,
Kalanguya, at iba pang mga
tribung migrante, nagdesisyon
ang KIRED na itayo ang
barikada sapagkat ito na lamang
ang nakikita nilang paraan
upang mapigil ang napipintong
pagmimina sa kanilang
komunidad.

Kaya noong Hulyo 2, unang
inilagay ang barikada sa
barangay road ng Paquet, ang
barangay na madadaanan bago
marating sa Pao at Kakidugen.
Palitan sa pagtao sa barikada
ang mga residente ng walong
barangay na saklaw ng KIRED.
Umisip din sila ng mga senyales
at porma ng komunikasyon
para sa iba’t-ibang sitwasyon
lalo na kung may paakyat na
mga sasakyang may dalang mga
materyales para sa pagmimina.

Makalipas ang isang linggo,
inilipat sa pribadong lupain ni
Donie Dugay at Armando

Guives ang barikada sapagkat
kung ito ay nasa public road,
malamang na makasuhan ng
obstruction ang mga
nagbabarikada.

Ganunpaman, hinayaan pa
rin ng mga taong dumaan ang
mga empleyado ng Oxiana
basta wala silang dalang mga
kagamitan at materyales ngunit
palihim pa ring nagpuslit ng
maliliit na gamit ang mga
tauhan ng kumpanya.

Determinasyon at pagkakaisa
Noong tinanong ang mga

taga-KIRED na nagbabarikada
kung hanggang saan nila
kayang dalhin ang laban sa
malakihang pagmimina,
walang pag-aalinlangan ang
kanilang sagot, “habang meron
kaming hininga.”

Ilang araw lamang matapos
nila itong sambitin, naganap nga
ang bayolenteng insidente
noong Agosto 29 at pinanga-
tawanan nila ang kanilang
binitawang salita.

Noong araw na iyon,
mahigit isang libong residente
ng Kasibu ang naupo sa
kalsadang dadaanan ng mga
sasakyang may dala ng mga
kagamitan sa pagmimina,
handang isakripisyo ang mga
sarili, huwag lamang matuloy
ang eksplorasyon ng Oxiana.

Noong araw ding iyon,
pinatunayan ng mga taga-
Kasibung mas maka-
pangyarihan ang mga

mamamayang nagkaisang
ipaglaban ang kanilang
karapatan kaysa anumang
batas, desisyon ng korte,
programa ng pamahalaan at
maging karahasan mula sa mga
makapangyarihan.

Sa ngayon ay patuloy na
nilalabanan ng mga taga-KIRED
ang pagpasok ng malakihang
pagmimina sa pamamagitan ng
pagdulog sa iba’t-ibang opisina
at institusyon ng pamahalaan at
pag-iikot sa mga karatig na
barangay at bayan upang
ipaalam sa mga kababayan nila
ang masamang epekto ng mina.

Sabi nga ng isang lider nila,
“kung hindi namin ito gagawin,
sayang naman ang pinag-
hirapan naming pagbabarikada
sa Pacquet.”

*Si EMY TAPIRU ay local
coordinator ng Philippine Human
Rights Information Center
(PhilRights) sa Nueva Vizcaya.
Nagtrabaho rin siya sa Philippine
Rural Reconstruction Movement
(PRRM-Nueva Vizcaya) at sa Social
Action Center ng nasabing
probinsya.
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