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M APAIT man sa panlasa lalo na sa mga
tagasuporta ni Da King at sa mga nag-aakusa
ng malawakang pandaraya noong naka-

raang eleksyon, tapos na po ang boksing.  Maliban na
lang doon sa mga nagbabalak mag-coup d’etat, o mag-
people power, o magrebolusyon, kailangan na nating
konprontahin ang buhay sa ilalim ng pamumuno ni
GMA.

ANG

..............................................................................................................................................

Gaya ng alam ng lahat, si
GMA po ay “lumang-bagong”
presidente na noong 2001 pa
nanunungkulan dahil sa
pagkakapatalsik kay Ginoong
Joseph Estrada. Ibig sabihin,
may patikim na siya kung
anong klaseng pamumuno ang
gagawin niya batay na rin sa
mga prinsipyo at paninindigang
hawak niya.

Kapag pinag-usapan po ang
human rights, sa kabuuan ay
hindi maganda ang record ni
GMA sapagkat sa nakaraang
tatlong taong pag-upo niya sa

Malakanyang ay ni
wala siyang hu-

man rights
agenda at

maraming
paglabag
sa kara-
p a t a n g
p a n t a o

ang naga-
nap.  Ilan sa
mga ito ay
mga kaso ng

tortyur, ilegal
na pag-aresto,

pagsona sa mga
komunidad, at

iba pang mga hak-

bang kaugnay ng kampanya
laban sa terorismo. Mahaba pa
po ang listahan at marami sa
mga paglabag sa karapatang
pantao ay may kaugnayan sa
kabuhayan at mga panlipunang
usapin ngunit hindi na natin
idedetalye dito.

Ngunit sa isyu ng pagre-
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rekrut at pagsali ng mga bata
sa armed conflict maging sa
hanay ng pwersa ng gobyerno
o ng mga rebeldeng grupo tulad
ng New People’s Army (NPA)
at Moro Islamic Liberation Front
(MILF), sa unang tingin masa-
sabing nasa panig si GMA ng
human rights sapagkat tutol po
siya dito.

Itinuturing ng international
human rights community ang
pakikilahok ng mga bata sa
armadong digmaan bilang ma-
tinding paglabag sa mga kara-
patan ng bata sa ilalim ng Con-
vention on the Rights of the
Child (CRC) at isa sa pinakama-
samang anyo ng child labor.
Diretsahang ipinagbabawal ng
CRC ang pakikisangkot o pagre-
rekrut ng mga indibwal na wala
pang labinlimang (15) taon sa
opisyal na sandatahan o kahit
saan mang armadong grupo.

Noong taong 2002 ay nag-
pakita ang Pangulo ng suporta
sa mga human rights groups na
matagumpay na nagkampanya
upang maratipikahan ng
Senado ang Optional Protocol
sa CRC na nagtaas sa 18 taon
mula sa 15 taon bilang limit na
edad ng indibidwal na pwedeng
maging sundalo o sumapi sa
ibang armadong grupo.

Katunayan batay sa
mga ulat, nagsuot pa si

GMA ng button na “Stop
Use of Child Soldiers” noong
kainitan ng kampanya noong
Pebrero, 2002 at lumabas pa sa
T.V. na suot ang naturang
button.

Ngunit ang tanong, sa kabila
ng mga pahayag at mga pub-
licity stunts, gaano nga ba kaser-
yoso ang Pangulo sa pagtugon
sa problemang ito? Anu-ano ba
ang mga konkretong hakbang
ng gobyerno upang mahinto
ang pagsangkot ng mga bata sa
madugong labanan ng mata-
tanda?

Dito masusubok kung epek-
tibo at sapat nga ba ang mga
programang pangkabuhayan,
pang-edukasyon at iba pang
serbisyong panlipunan na
siyang susi upang matugunan
hindi lamang ang pagsali ng
mga bata sa gyera kundi ang
mismong ugat na rin ng kagu-
luhan.

Teka muna, bago natin sagu-

tin ang mga katanungang ito,
magandang suriin muna at
alamin ang pandaigdigang kala-
gayan at konteksto ng paggamit
sa mga bata  bilang kasang-
kapan ng digmaan.

Pandaigdigang Konteksto

A. Kalagayan
Tinatayang tatlong daang

libong (300,000) mga bata ang
kalahok ngayon sa mga arma-
dong tunggalian sa tatlumpu’t
pitong (37) bansa sa buong

mundo.  Ayon sa United Na-
tions International Children’s
Emergency Fund (UNICEF),
halos sangkapat (1/4) ng bilang
ng mga batang sundalo ay
matatagpuan sa Silangang Asya
at Pasipiko.

Karamihan sa mga batang
ito ay dinudukot o kaya ay
pwersahang nire-rekrut ng mga
rebelde at mga armadong gru-
pong suportado ng pamaha-
laan.  May mga kaso pa sa ibang
bansa na mismong opisyal ng
military ang sapilitang nagsa-

Katunayan batay
sa mga ulat, nagsuot
pa si GMA ng button

na “Stop Use of Child
Soldiers” noong

kainitan ng
kampanya noong
Pebrero, 2002 at

lumabas pa sa T.V.
na suot ang

naturang button.
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sama sa mga bata sa giyera tulad
sa Burma.  May mga bata ring
“kusang sumasama” kapag
wala na silang pamilya at wala
nang ibang mapuntahan.

Ayon na rin sa mga bata,
kadalasan ay itinataboy sila ng
kahirapan, kawalan ng trabaho,
karahasan sa loob ng tahanan at
pang-aabuso kaya napapasama
sila sa mga armadong pangkat.

Gumagampan ng sari-saring
papel ang mga batang sundalo
bilang mga regular na kawal,
gumawa ng mga pananabotahe,
trabahador, mensahero, at
espiya.1  Ang mga batang babae
ay nagsisilbi ring combatants at
ginagamit upang tugunan ang
sekswal na pangangailangan ng
mga lider ng grupo tulad sa
Angola.  Marami sa mga batang
ito na ang ilan ay wala pang
sampung taon ay nakasaksi na
o kaya ay nakagawa na ng
matinding karahasan laban sa
kanilang kapwa sa sarili nilang
komunidad.2

B.  International Legal
Instruments

Sa pagdaan ng mga taon ay
naitakda na rin ang mga pan-
daigdigang polisiya at mga
batas upang maprotektahan ang
mga bata mula sa “pagkahi-
kayat” o pwersahang pagpa-
pasali sa anumang armadong
pangkat.

Nangunguna sa mga batas

na ito ang Convention on the
Rights of the Child (CRC) na
inaprubahan ng United Nations
noong 1989.  Ayon sa Artikulo
38 ng CRC, ang mga bansang
pipirma sa kasunduang ito ay
gagawin ang lahat upang
ipagbawal at mapigilan ang
pagsali ng mga batang wala

pang labinlimang (15) taon sa
opisyal na sandatahang lakas at
sa anumang armadong grupo.

Halos lahat ng bansang
kasapi ng UN ay pumaloob na
sa CRC maliban na lamang sa
Estados Unidos at Somalia.

Nilikha rin ng CRC ang
Committee on the Rights of the
Child na siyang magmo-
monitor sa pagpapatupad o
paglabag ng mga bansang
pumirma sa kontratang ito at sa
mga international humanitarian
laws na may kaugnayan sa mga
karapatan ng mga bata.

Pagdating ng taong 1995,
lumakas ang panawagan mula
sa mga UN members na itaas
ang minimum age mula sa 15
papuntang 18 taon para sa
pagre-rekrut ng mga sundalo.
Nakita kasi ng mga kasaping
bansa ng UN na hindi na sapat
ang dating limit sa edad upang
pangalagaan ang karapatan at
kapakanan ng mga bata na dine-
define na rin bilang mga
indibidwal na hindi pa suma-
sapit sa ika-18 taon.

Kaya makalipas ang pitong
taon, noong Pebrero, 2002 ay
pinagtibay at nagkabisa ang
Optional Protocol para sa CRC

na nagtataas nga ng limit sa
edad ng mga pwedeng maging
sundalo.  Sa huling tala noong
Disyembre,2003 ay animnapu’t
pitong (67) bansa na ang
nagratipika sa Optional Proto-
col at nagsimula na ring mag-
rebyu ng mga ulat ang Komite
kung paano ipinatupad ng mga
pamahalaan ang nasabing
instrumento.

May iba pang mga internas-
yunal na kasunduang nagba-
bawal sa pagrerekrut ng mga
batang sundalo tulad ng Rome
Statute ng International Crimi-
nal Court na itinuturing na “war
crime” ang pagpapasali sa mga
batang wala pang labinlimang
taon sa armadong digmaan.
Andyan din ang Convention 182
(1999) ng International Labor
Organization (ILO) na nagtu-
tukoy sa “child soldiering”
bilang isang pinakamasamang
anyo ng “child labor.”  Idagdag
pa rin dito ang African Charter
on the Rights and Welfare of the
Child (1999) na nagtatakda sa 18
taon bilang minimum age sa
mga potensyal na kalahok sa
gawaing military.

Sinimulang seryosong tugu-
nan ng UN Security Council ang
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usapin ng child soldiers noong
1999 nang isama nito sa “peace-
keeping operations” ang mga
programang mag-aalis (demo-
bilization) sa mga bata sa mga
armadong grupo at magbabalik
(reintegration) sa kanila sa kani-
kanilang komunidad bilang
mga sibilyan.

Malinaw ding ipinahayag ng
mga UN Security Council
Resolutions 1265, 1314, 1325,
1379, at 1460 na ang pagtarget
sa mga bata sa isang armadong

sitwasyon at paggamit sa kanila
bilang mga mandirigma ay
hindi dapat at kailangang
masugpo.

Noong Nobyembre 2001 ay
hiniling ng UN Security Council
sa Secretary General na ilista
ang mga grupo at partido sa
mga kasalukuyang armadong
tunggalian na patuloy na
nagrerekrut ng mga batang
sundalo kahit nakapirma na sila
sa mga kasunduang nagba-
bawal dito. Pagkatapos isapub-
liko ang naturang listahan,
muling hiniling ng Security
Council na mag-ulat ang mga
bansang nasa listahan kung ano
na ang ginagawa nila upang
mahinto na ang pagsangkot ng
mga bata sa giyera. Nagka-
sundo rin ang mga myembro ng
Security Council na pag-aralan
ang pagsasagawa ng mga
hakbang laban sa mga parti-

dong walang ginagawa upang
mahinto ang kriminal na
gawaing ito.

Kamakailan lamang ay
naglabas ang UN ng resolus-
yong nananawagan ng mas
matinding hakbang upang
mahinto na nga ang pagrerekrut
sa mga bata bilang sundalo.  Ito
ay bunga ng ulat ng Secretary
General na nagsasabing patuloy
ang malawakang pagpapasali at
paggamit sa mga bata bilang
kawal sa iba’t ibang lugar sa
mundo kasama na ang
Pilipinas.

Mga Batang Sundalo sa Pilipinas
Ang mga bata ay kadalasang

biktima o kaya ay direktang
kalahok sa karahasan sa tatlum-
pung (30) taong kasaysayan ng
armadong pakikibaka sa Pilipi-
nas. Maging lalaki man o babae,
humahawak sila ng armas at
gumagampan ng iba pang
gawain para sa mga grupong
New People’s Army (NPA),
Moro Islamic Liberation Front
(MILF), Abu Sayyaf Group

(ASG) at Cordillera People’s
Liberation Army (CPLA), Citi-
zen’s Armed Forces Geogra-
phical Unit (CAFGU), at mga
grupong vigilante.

Batay sa pag-aaral na gina-
wa ng ILO – International
Programme for the Elimination
of Chil Labor (IPEC), sampu
hanggang tatlumpung por-
syento ng mga bata sa isang
komunidad na impluwensyado
ng NPA o MILF ay narerekrut
sa mga grupong ito.  Ibig
sabihin sa 1000 hanggang 1500
na bata sa isang komunidad ay
merong 100 hanggang 450
batang sundalo. Ayon naman sa
tantya ng Armed Forces of the
Philippines (AFP), labintatlong
porsyento ng pwersa ng mga
rebelde ay mga minor de edad.

Sa panig naman ng pwersa
ng pamahalaan, bagamat opis-
yal na ipinagbabawal  ang

pagpapasali ng mga bata sa
military, marami pa rin ang
napapaulat na sumasama sa
mga grupong kinikilala ng
gobyerno tulad ng CAFGU at
mga civilian volunteer groups.

Bukod sa kahirapan at
kawalan ng mga serbisyong
panlipunan, isa ring dahilan ng
pagsama ng mga Pilipinong
bata sa digmaan ay kapag
nakaranas o nakasaksi sila ng
pag-abuso at karahasan sa
kamay ng alinman sa mga panig
na naglalaban.

Malaking impluwensya rin
ang relihiyon at ideolohiya sa
pagsangkot ng mga bata sa
gyera tulad ng mga pagsasanay
militar sa iskwelahan partikular
ang Citizen’s Army Training at
ang mga panawagan para sa
“Jihad” o holy war ng mga
Muslim.

Matinding panganib ang

hinaharap ng mga batang
sundalo sapagkat sa bawat
sandali ay maaari silang masak-
tan, maparalisado, mahuli,
matortyur, maabuso, at mapa-
tay.  Nakakaranas din sila ng
sikolohikal na epekto tulad ng
labis na pagkatakot, pag-aalala,
kawalang pag-asa at pagkasira
ng ulo.

Sa kabila ng mga batas at
mga hakbang ng gobyerno ay
bigo pa rin ito sa pagresolba sa
ilang dekada nang digmaan at
sa pagtugon sa mga suliraning
panlipunan na siyang ugat ng
mga pag-aalsa.  Samantalang
nagaganap ang mga tungga-
liang ito ay patuloy na mada-
damay ang mga batang sun-
dalong dapat sana ay nasa mga
eskwelahan, palaruan o kaya ay
sa kani-kanilang tahanan
kapiling ang kanilang mga
mahal sa buhay.

Malaking impluwensya rin ang relihiyon at ideolohiya sa pagsangkot
ng mga bata sa gyera tulad ng mga pagsasanay militar sa
iskwelahan partikular ang Citizen’s Army Training at ang mga
panawagan para sa “Jihad” o holy war ng mga Muslim.
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Tugon ng Pamahalaan, Sapat
ba?

Isa sa mga batas na tumu-
tugon sa pangangailangang
protektahan at itaguyod ang
mga karapatan ng mga bata ay
ang Republic Act 7610 o ang
“Special Protection of Children
Against Abuse, Exploitation
and Discrimination Act.  Itinaas
din ng batas na ito sa 18 taon ang
minimum na edad sa pagsusun-

dalo na orihinal na itinakda ng
CRC sa 15 taon.  Naging batas
ang R.A. 7610 noon pang 1992
bago pa pumirma ang Pilipinas
sa Optional Protocol sa CRC.

Binabanggit sa Artikulo X,
Seksyon 22 ng nasabing batas na
“ang mga bata ay hindi pwe-
deng irekrut upang maging
kasapi ng Sandatahang Lakas
ng Pilipinas o ng mga sibilyang
yunit o ng iba pang mga arma-
dong grupo, at hindi rin sila
papayagang sumali sa labanan,
o gamitin bilang giya, men-
sahero at espiya.”

Nagtakda rin ang batas ng
tamang proseso para sa maka-
taong pagtrato sa mga batang
na-rescue, nahuli, o sumuko sa
pwersa ng pamahalaan.  Subalit
kailangan pang dagdagan ang
ngipin ng batas dahil wala itong
binabanggit na kaparusahan
para sa mga nagrerekrut ng mga
batang sundalo samantalang
meron para sa ibang krimen
tulad ng child labor at sekswal
na pang-aabuso.

Subalit mula sa legal na
perspektibo, medyo mahirap
talagang isipin kung paano nga
ba mapaparusahan ang mga
nagrerekrut sa mga batang
sundalo.  Una, hindi inaamin ng
mga rebeldeng grupo at ng
military na merong mga bata sa
kanilang mga hanay at kung
meron man ay boluntaryong
sumali ang mga ito.  Pangalawa,
napakahirap tukuyin kung sino
talaga ang nagrekrut.  Halim-
bawa sa mga armadong grupo,

sino ang sisingilin, yun lang
bang mga field commanders o
pati yung mga matataas na
opisyal. Kailangan ding pag-
isipan yung sitwasyon na
mismong mga magulang ang
nagpasali sa kanilang mga anak
dahil sila mismo ay mga rebelde
o mga tagasuporta ng kilusan.
Baka hindi sa interes ng mga
bata kung paparusahan sila
dahil sa kanilang ginawa.

Dagdag pa rito, ang pagha-
habol sa mga rebelde dahil sa
ganitong gawain ay maaaring
makaapekto sa usapang pang-
kapayapaan.  Maaari lamang ito
kung parehong panig ay mag-
kakaroon ng kasunduan at
pormal na proseso upang matu-
gunan ang problemang ito.  Ang
kasunduang ito ay naabot na sa
kaso ng NPA at ng pamahalaan
sa pamamagitan ng Compre-
hensive Agreement on Human
Rights and International Hu-
manitarian Law (CAHRIHL) na
nagbabawal sa pagsali ng mga
bata sa digmaan.

Ang mga paglabag sa
CAHRIHL ay sabay na imo-
monitor ng parehong panig at
nito lang buwan ng Hunyo ay
inilunsad na ang opisina ng
Joint Monitoring Committee na
siyang mamumuno sa gaga-
wing pagsubaybay sa pagpa-
patupad ng nasabing kasun-
duan.

Balik sa R.A. 7610, ang isa
pang kahinaan ng batas na ito
ay pinahihintulutan nito ang
paghuli at pagkulong sa mga
dating batang sundalo at dahil
bahagi ito ng batas, malamang
ay makasuhan din ang mga
batang sundalo ng mga kasong
inihaharap sa mga bilanggong
pulitikal tulad ng illegal pos-
session of firearms.  Paano
mahihikayat ang mga batang
sundalo na bitiwan ang kani-
lang mga armas kung may
posibilidad pa rin na sila ay
makasuhan at makulong?

Mga Programa
Sa pamamagitan ng Exe-

cutive Order No.56, itinakda ni
Pangulong Arroyo ang frame-
work na ang mga bata ay dapat
tingnan bilang “zones of peace”
upang tugunan ang kalagayan
ng mga batang nabibiktima at
nasasangkot sa armadong laba-

nan.  Tatlo ang pangunahing
bahagi ng programang ito: a.)
pagsugpo; b.) adbokasiya at
mobilisasyon at; k.) pag-rescue,
rehabilitasyon at re-integrasyon.

Isang mahalagang hakbang
ng programa ang pagmo-
mobilisa ng iba’t ibang ahensya
ng pamahalaan upang pag-
isahin at magkaroon ng maayos
na koordinasyon ang mga
aktibidad at proyektong may
kaugnayan sa mga batang ito.
Naatasan ang Office of the
Presidential Adviser on the
Peace Process (OPAPP) at
Council on the Welfare of
Children (CWC) upang siyang
mamahala at sumubaybay sa
pagpapatupad ng mga plano ng
mga ahensya.

May konsensus naman na
ang kahirapan ang nangungu-
nang sanhi ng mga armadong
tunggalian kaya ito rin ang
tinutukan ng unang component
ng programa sa pamamagitan
ng mga proyektong pangkabu-
hayan, imprastruktura at
pagdeliber ng mga serbisyo.  Isa
sa mga pangunahing proyek-
tong katulad nito ang Compre-
hensive and Integrated Delivery
of Social Services (CIDSS).3

Ngunit ang problema, mara-
ming mga komunidad na
apektado ng armadong labanan
at napapaulat na maraming
batang sundalo ang hindi kasali
sa programang ito.

Ang pangalawang bahagi
naman ng programa ay naka-
pokus sa pagpapalaganap at
pag-eeduka sa mga tao hinggil
sa isyu ng mga bata at sa
kabuuang kapayapaan.  Napa-
kaimportanteng ang mga tao sa
komunidad lalung-lalo na ang
mga bata mismo ay mulat at
nakikilahok sa mga usapin
lalung-lalo na sa kanilang mga
karapatan.  Malaki rin ang papel
ng mga non-government orga-
nizations (NGOs) lalo na kung
ang kinikilusan nila ay mga
lugar na apektado ng kagu-
luhan.  Ngunit may mga organi-
sasyong ayaw kilalanin ang isyu
at naniniwalang makatwiran
ang pagsali ng mga bata batay
sa pampulitika at panlipunang
sitwasyon at ginagamit lamang
ng military ang isyung ito bilang
“psy-war” at propaganda laban
sa mga rebelde.
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Ang pangatlong bahagi, ang
pag-rescue at pag-rehabilitate sa
mga bata ay nagbibigay diin
naman sa pag-aalis sa mga bata
sa mga armadong grupo at
pagtulong sa kanila upang
makabalik sa sibilyang buhay.
Kaugnay nito ay binibigyan ang
mga bata ng tulong pangka-
buhayan, tulong sa pag-aaral,
mga serbisyong sikolohikal, at
inihahanda rin ang mga kamag-
anak at komunidad upang muli
silang tanggapin.

Noong Marso 2000 ay pinag-
tibay ng mga ahensya ng pama-
halaan ang Memorandum of
Agreement in the Handling and
Treatment of Children Involved
in Armed Conflict.4  Dinetalye
nito ang mga prosesong dapat
sundin mula sa pag-rescue, pag
may nadakip o sumukong
batang sundalo hanggang sa sila
ay maibigay sa pag-iingat ng
Department of Social Welfare
and Development (DSWD) o ng
local government unit (LGU).
May ibang prosesong sinusu-
nod para sa kanila sapagkat
itinuturing silang mga biktima
at hindi mga kriminal na kasapi
ng mga armadong grupo.

Ngunit sa kabila ng pagka-
karoon ng standard operating
procedure o SOP sa pagtrato sa
mga batang sundalo, hindi ito
nasusunod sa aktwal na labanan
sapagkat napakahirap malaman
kung ang kalaban nga ba ay
minor de edad o hindi. At
kadalasan ay mas pinipili ng
mga sundalong patayin na lang
ang posibleng batang rebelde
kesa mag-alinlangan sila at sila
naman ang mapatay.5

Sinasabi rin sa naturang
MOA na ang isang batang
nahuli o sumuko ay dapat na
maibigay sa DSWD o opisyal ng
LGU sa loob ng dalawampu’t
apat (24) na oras o pinaka-
matagal na ay pitumpu’t dala-
wang (72) oras kung may
kalayuan ang pinangyarihan ng
insidente o may banta sa
seguridad.

Kapag napasabihan na ang
DSWD na meron ngang batang
nasa kamay ng military, ang
mga social workers nito ang
kakausap sa bata upang mala-
man ang identidad at kalagayan
ng bata.  Sila rin ang bahalang
kumontak sa pamilya ng mga

bata na hindi ganun kadaling
gawin lalo na kung ang pamilya
ay mga nagsilikas o kaya ay mga
miyembro o tagasuporta ng
mga rebelde.

Bagamat karapatan ng mga
batang nahuli o sumuko na
magdesisyon kung nais nilang
bumalik sa kanilang pamilya,
kadalasan ay nadadala sila sa
mga pasilidad ng DSWD para sa
mga bata kung saan tumatagal
sila mula isang taon hanggang
18 buwan.6  Sa mga sentrong ito
ay binibigyan sila ng kanilang
mga kailangan, dumadaan sa
counseling, paglalaro, at iba
pang uri ng paglilibang.

Ang problema lang walang
hiwalay na sentro para sa mga
batang sundalo kaya nasasama
sila sa iba pang mga batang
kung hindi abandonado ay mga
biktima ng mga pang-aabuso.
Kadalasan ang mga batang
lalaki ay dinadala sa mga
pasilidad para sa mga batang
nakagawa ng krimen.

Mahalaga sa pagbabagong
buhay ng mga batang sundalo
ang kagustuhan at kahandaan
ng kanilang pamilya na sila ay
tanggapin at pangalagaan.  Ito
ang dahilan kung bakit dapat na
pati ang mga pamilya nila ay
bigyan ng tulong pinansyal at
iba pang serbisyo.  Sa aspetong
ito ay hinihingan din ng tulong
ang mga NGOs at mga grupong
simbahan.

Napakaimportante rin sa
pagrehabilitate sa mga dating
batang sundalo na agaran at
tuluyan silang maalis sa

kapaligiran at buhay militar
upang mabilis silang makabawi
mula sa “trauma” at upang
maiwasan din na muli silang
marekrut.  Ito ang dahilan kung
bakit oras lamang ang dapat na
itagal nila sa kamay ng militar
at sa isang sibilyang lugar sila
manatili.

Ipinapatupad din ng
gobyerno ang programang
Balik-Baril kung saan bini-
bigyan ng amnestiya, pinansyal,
at iba pang materyal na tulong
ang mga rebeldeng magsusuko
ng kanilang mga armas.7

Malinaw na hindi sapat ang
proyektong ito dahil hindi nito
naisama ang mga batang wala
namang hawak na sandata pero
gumagampan ng ibang gawain
sa hanay ng mga rebelde.

Bagamat merong mga prog-
rama ang gobyerno partikular
sa pag-demobilize, rehabi-
litasyon at reintegrasyon ng
mga batang sundalo ngunit
napakalimitado ng naaabot ng
mga ito.  Kailangan pang pala-
wakin, paunlarin at dagdagan
pa ang suportang pinansyal
upang mas maraming mga
batang sundalo ang maialis sa
kasalukuyan nilang kalagayan.

Sa pagpasok ng bagong-
lumang administrasyon ni
GMA ay muli itong mahaharap
sa hamon na gawing mas
epektibo ang mga programang
tumutugon sa mga pinaka-
simple at pinakaimportanteng
pangangailangan ng mama-
mayan tulad ng pagkain,
edukasyon, tubig, kuryente,
kabuhayan, at iba pa.

Konklusyon
Sa inagurasyon ni GMA ay

iniharap niya ang ten-point
program ng kanyang adminis-
trasyon at tampok nga dito ang
paglikha ng mula anim hang-
gang sampung milyong hanap-
buhay para sa mga Pilipino.
Mga balakin ito na mag-aahon
daw sa ating bansa mula sa
matinding kahirapan na nag-
papaypay sa apoy ng armadong
pag-aalsa.

Kasama rin sa platapormang
ito ang seryosong pagpapatuloy
sa usapang pangkapayapaan na
pwedeng gamiting behikulo
upang matawag ang atensyon at
makuha ang komitment ng

magkabilang panig upang
matigil na ang paggamit ng mga
bata sa digmaan.

Ngunit dapat tandaan ni
GMA na higit sa lahat ay
nakasalalay sa isang pamumu-
nong demokratiko, malinis,
sinsero, at nakabatay sa mga
karapatang pantao ang tunay na
makatutugon hindi lamang sa
isyu ng mga batang sundalo
kundi sa kabuuang kagalingan
ng bayan.

Habang tila pagong na
umuusad ang kaunlarang ipi-
nangako ni GMA at patuloy na
nagtatantyahan ang mga
partido sa peace talks ay araw-
araw namang nahaharap sa
matinding panganib at takot
ang mga batang sundalo.  Dahil
dito kailangang kagyat na
magdesisyon at umaksyon ang
pamahalaan, mga NGOs, at iba
pang sektor upang matulungan
ang mga batang itong makaalis
sa mga sona ng digmaan at
makapamuhay bilang mga
tunay na bata. n

(F(F(F(F(Fooooooooootnotnotnotnotnotttttes)es)es)es)es)

1 Child Soldier Use 2003
2 End the Use of Child Soldiers
3 Ang CIDSS ay isa sa mga flagship

programs ng gobyernong mag-aayos
ng paghahatid ng minimum basic
needs sa mga pinakamahihirap na
munisipyo sa bansa.  Target ng
programang ito ang dalawampu’t
limang porsyento ng pinaka-
mahihirap na probinsya.

4 Ang mga pumailalim sa MOA ay ang
mga sumusunod na ahensya:
Department of National Defense,
Armed Forces of the Philippines,
Department of Interior and Local
Government, Philippine National
Police, Department of Social Welfare
and Community Development,
Department of Health, Commission
on Human Rights, Office of the
Presidential Adviser on the Peace
Process, and the National Program
for Unification and Development
Council.

5 Batay sa interbyu sa isang opisyal
mula sa J-7, 6th ID of the AFP, June
2002. Tanging ang mga combatants
na natukoy na mga bata ang
susubukang pisikal na i-demobilize
kapag may engkwentro.

6 Batay sa presentasyon ni Dir. Ester
Verzosa, DSWD Region X, 11
November 2003.

7 Ang programang ito ay pinamu-
munuan ng National Program for
Unification and Development
Council  at ipinapatupad kasama
ang Armed Forces of the Philippines.
Ang ibig sabihin ng BARIL ay “Bring
a Rifle Improve Your Livelihood”.

.......................................................................

Mahalaga sa
pagbabagong buhay ng
mga batang sundalo
ang kagustuhan at
kahandaan ng kanilang
pamilya na sila ay
tanggapin at
pangalagaan.  Ito ang
dahilan kung bakit
dapat na pati ang mga
pamilya nila ay bigyan
ng tulong pinansyal at
iba pang serbisyo.


