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ANG KRISIS ng ‘legitimacy’ na hinaharap
ng liderato ni Pangulong Gloria
Macapagal Arroyo ay nagpatingkad sa
pangangailangang malawakang
baguhin ang ating sistemang pulitikal

at elektoral.  Nagpi-prisinta rin ito ng banta at
oportunidad kaugnay ng mga repormang ito.  Kaya
kailangan ang maingat na pagtugon sa nasabing isyu
upang maiwasan ang panganib at mapakinabangan
nang husto ang oportunidad.

Ang Muling

n Ni RAMON CASIPLE

Pagpapaandar sa ‘Tren’
ng Repormang Pulitikal
at Elektoral

Ang banta ay galing sa
posibilidad na gamitin ng
administrasyon ang mga
reporma bilang mga panga-
kong bahagi ng kabuuang
estratehiya upang maibsan ang
’pressure’ na dulot ng pam-
pulitikang krisis at mapangi-
babawan ang oposisyon.
Pwede ring gamitin ng
oposisyon ang mga repormang
ito para sa sariling interes at
makalamang sa gobyernong
Arroyo.  Ngunit ang pinaka-
malaking panganib ay nang-
gagaling sa posibilidad na ang
krisis ay lumala at gumamit ang
magkabilang panig ng mga
pamamaraang labas sa
Konstitusyon na malamang ay
humantong sa Martial Law,
kudeta, at iba pang sitwasyong
salungat sa demokrasya.

Pero marami ring oportu-
nidad ang ipiniprisinta ng krisis

na ito. Habang ang admi-
nistrasyon, oposisyon at iba
pang mga sektor ay gumagawa
ng kani-kanilang pagkilos,
lumilitaw ang mga pagka-
kataon para sa pakikipag-
alyansa at mga kasunduan.
Karamihan sa mga ito ay
hinggil sa mga panuntunan sa
‘laro ng politika’, kasama na ang
eleksyon at mga gawi at kilos
sa larangan ng pulitika.  Sa huli,
magiging katotohanan lamang
ang mga pampulitika at
elektoral na reporma kung
magiging bahagi ang mga ito
ng prosesong nabanggit.

Bago pa madiskaril ang ‘cha-
cha express’ ng administrasyon
dahil sa galit ng sambayanan at
mahimpil muna (pansamatala),
napilitan nang kumpirmahin
ng mga tagapagtaguyod nito na
tuloy ang halalan sa Mayo 2007.
Ang kasalukuyang sitwasyon Nasunog: Opisina ng COMELEC sa Manila.
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kung saan patalo ang mga
tagapagtaguyod ng ’cha-cha’ ay
maaaring humantong sa
pagkakaroon ng bukas at
malinaw na kasunduan kung
paano ba talaga makakamit ang
tunay na reporma sa Konsti-
tusyon.

Samantala, ang nalalapit na
halalan ngayong 2007 ay
magdudulot ng malakas na
pressure na i-revamp ang
Commission on Elections
(Comelec), o kundi man, kahit
paano ay mapipilitan ang mga
commissioners nito na kumilos
nang maayos kaugnay sa
parating na halalan.

Muling itinuon ng
kontrobersyang ’Hello Garci’
ang atensyon ng mga tao sa mga
depekto ng ating sistemang
politikal at elektoral.  Muli
nitong binuhay ang interes ng
mga tao sa paglilinis ng ating
mga elektoral na proseso.
Dumarami na naman
ang mga

grupo at institusyong nagsa-
sagawa o nagbabalak magbigay
ng edukasyon at pagsasanay sa

mga botante.  Sa kata-
galan, mag-

luluwal

ito ng mas mataas na kaalaman
sa kung ano ba talaga ang isang
tunay na demokratikong
proseso sa halalan.

Ang hinaharap ng pam-
pulitika at elektoral na reporma
pagkatapos ng eleksyon sa
Mayo, 2007 ay nakadepende sa

kung paano magwawakas ang
k a s a l u k u y a n g

pampulitikang krisis
na dulot ng

’ G a r c i

tapes.’  Kung ito ay mareresolba
ng paparating na eleksyon,
magtutuloy ang mga repor-
mang nabanggit.  At kung iko-
konsidera ang kasalukuyang
lebel ng pagsusulong para sa
reporma, maaaring maipasa ng
ika-14 na Kongreso ang mga
panukalang ito, kasama na ang
mga kakailanganing aksyon sa
lahat ng antas.

Ngunit kung magpatuloy
ang krisis, ang uri at antas ng
tunggaliang pulitikal na
mangyayari pagkatapos ng
halalan ay magiging krusyal.

Kapag nangyari ito,

Kampanya: Mga miyembro ng isang party list group.    Photos  by PEPITO FRIAS
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maisasantabi ang anumang uri
ng reporma dahil kailangang
tugunan ng mga tagapag-
taguyod nito ang mas maha-
lagang tungkulin na depen-
sahan ang demokrasyang nasa
bingit ng pagkalusaw.  Ganito
ang posibleng sitwasyon kung
itutulak ng kahit sinong panig
sa pampulitikang krisis ang
mga pamamaraang labas sa
Konstitusyon.

Kasabay din ng pananatili
ng pampulitikang krisis ang
krisis sa pamamahala.  Ito’y
dahil sa mahihirapang mamuno
nang matiwasay ang admi-
nistrasyong Arroyo at palagi
itong nakamatyag sa mga kilos
ng oposisyon.  Magugugol ang
lahat ng atensyon nito sa
sariling pampulitikang kalig-
tasan at magiging sekundaryo
na lamang ang pagsusulong ng
mga reporma.

Ang oposisyon, na hindi
nagtagumpay na mapatalsik si
pangulong Arroyo sa legal na
pamamaraan, ay maaaring
maingganyang gumamit ng
taktikang “gerilya” upang unti-
unting pahinain ang pam-
pulitikang kapangyarihan ng
administrasyon.  Sa ganitong
sitwasyon, malamang na
magamit din ang mga reporma
bilang sandata ng oposisyon sa
propaganda.

SA KATUNAYAN, mataas
sa pambansang adyenda ang
reporma sa pulitika at sa halalan
pagkatapos ng eleksyon noong
2004.  Naging matunog din ang
usap-usapan sa pederalismo
ngunit ang talagang tumampok
sa balita ay ang pagbabago sa
konstitusyon, lalo na ang
panukalang paglipat sa
sistemang parlyamentaryo ng
pamamahala.

Madalas ding matalakay
noon ang mga repormang
magpapalakas sa political-party
system at mag-aayos sa usapin
ng campaign financing.  Lumutang
din ang edukasyon sa mga
botante at ang pagrebisa sa
Omnibus Election Code bilang
bahagi ng mga mahahalagang
reporma. Ang ‘automation’ ng
halalan ay isinulong din sa gitna
ng mga panawagang i-revamp
ang Comelec. Ang lahat ng ito

ay nagpapakita lamang na
napagtanto ng mga lider at ng
publiko ang kahalagahan ng
reporma sa pulitika at halalan
upang matugunan ang mga
problema ng ating mahinang
demokrasya.

Noon pang Abril 2002,
nagkaroon na ng ‘summit’
hinggil sa reporma sa halalan
na ipinatawag ng Comelec, ng
Senate Committee on Consti-
tutional Amendments, Revision
of Codes and Laws, and

Electoral Reforms, ng House
Committee on Suffrage and
Electoral Reforms, at ng
Consortium on Electoral
Reforms (CER), isang koalisyon
ng 42 organisasyon.

Nabuo sa nasabing ‘summit’
ang isang ‘legislative and action
agenda’ para sa mga repormang
pulitikal at electoral.  Kabilang
dito ang pagpasa ng mga
panukala hinggil sa reporma sa
political party at pagtustos sa
kampanya, ‘absentee voting’

para sa mga Pilipinong nasa
ibang bansa, representasyon ng
mga sektor sa lokal na lebel,
pag-amyenda sa batas sa party-
list, at ang pagbabawal sa
‘turncoatism’ o ’pagbalimbing.’
Nagkaisa rin ang mga kalahok
sa summit na magsulong ng
mga reporma sa Comelec,
edukasyon sa mga mamama-
yang botante,  reporma sa
konstitusyon sa pamamagitan
ng ‘constitutional convention,’
at pagpapalakas ng network ng

Ang daming pagpipilian: Ang daming pagpipilian: Ang daming pagpipilian: Ang daming pagpipilian: Ang daming pagpipilian: Mga grupong party-list at samu’t-saring kandidato.    Photos  by PEPITO FRIAS
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mga organisasyong nagsusu-
long ng reporma sa halalan.

Isang buwan pagkatapos ng
naturang summit, ginanap ang
pinakaunang pambansang
kumperensya ng mga pam-
pulitikang partido at pinagtibay
dito ang mga resolusyong
ipinasa ng naunang summit sa
pamamagitan ng pagbanggit ng
mga ito sa deklarasyon ng mga
partido.

Ang ganitong masiglang
pagtugon ng mga malalaking
partidong pulitikal ay nag-
resulta sa mabilis na pagsulong
ng mga panukalang batas
hinggil sa mga repormang
elektoral sa dalawang sangay
ng ika-12 Kongreso.  Pagdating
ng 2003, mayroon nang batas sa
overseas absentee voting, at ang iba
namang kaugnay na panukala
ay pormal nang tinalakay sa
plenaryo o kaya’y dumaan na
sa mga deliberasyon ng komite.

Ngunit bumagal ang
pagproseso sa kongreso ng mga
nasabing panukala at tuluyan
nang huminto nang mabaon ang
Kongreso sa iba’t ibang imbesti-
gasyon sa mga iskandalo at mga
alegasyon laban kay Presidente
Arroyo at mga taong malapit sa
kanya.  Sa mga sesyong ginanap
ng ika-12 Kongreso noong 2003-
2004, wala ni isang panukalang
elektoral ang naipasa.  Ang
pinakamalayong naabot ng
isang  panukalang repormang
elektoral nung panahon na iyon
ay ang paglusot sa ikatlong
pagbasa ng panukalang batas sa
reporma sa mga pampulitikang
partido sa Mababang Kapu-
lungan at ang pag-uulat nito sa
komite sa Senado.

Nasagasaan ng halalang
2004 ang mga inisyatibang
reporma ng ika-12 Kongreso,
pati na rin ang iba pang sangkap
ng ’electoral reform agenda.’
Naunsyami rin ang planong
’automation’ ng halalan nang
mapatunayan ng Korte
Suprema na may mga anomalya
sa kontrata ng Comelec at
kumpanyang magsu-suplay
sana ng mga computers.

Ibig sabihin, marami pa ring
problemang kakambal ng
lumang sistema ng halalan ang
naranasan sa eleksyon noong
2004.  Tampok sa mga ito ang

napakatagal na pagbilang sa
mga boto para sa mga
pambansang posisyon lalo na
ang sa pagka-presidente.  Halos
isang buwan ang inabot ng
pagbibilang dito dahil sa
bangayan sa Kongreso at sa
mabagal na pagsumite ng mga
resulta galing sa mga rehiyong
pinagdududahang may naga-
nap na malawakang dayaan.

HINDI TINANGGAP ng
oposisyon ang resulta ng
halalan, kung saan si Fernando
Poe Jr. ay pumangalawa kay
Arroyo. Nagprotesta si Poe sa
Presidential Electoral Tribunal
ngunit ang protestang ito ay
naging ‘moot and academic’
nang pumanaw siya noong
Disyembre 2004.

Nang lumitaw ang “Garci
tapes” noong Hunyo, 2005,
parehong bumulusok ang
administrasyon at oposisyon,
bagama’t sa magkaibang
direksyon.  Sumigla ang
grupong kumukwestyon sa
resulta ng 2004 na halalan,
habang ang kampo ni Arroyo
ay napilitang pangalagaan ang
pampulitikang kaligtasan, kung
saan hanggang ngayon ito ay tila
nakasadlak pa rin.

Unang naapektuhan ng
krisis ang repormang pulitikal
at elektoral.  Itinulak ng
pangulo at mga kaalyado ang
panukalang paglipat sa
sistemang parliamentary sa
mabilisang proseso ng people’s
initiative at constituent assembly.
Tinalikuran niya ang naunang
ipinahayag na suporta para sa
constitutional convention, at

nagtalaga ng isang presidential
commission na susulat ng mga
panukalang pagbabago sa
Konstitusyon, at isang advocacy
commission na siya namang
maglalako nito sa mga tao.

Kinondena ng mga nagsu-
sulong ng reporma ang
ganitong pag-hijack sa
demokratikong proseso ng pag-
amyenda sa Konstitusyon.
Nagkasundo silang harangin
ang dalawang inisyatibang ito
mula sa Malakanyang.  Noong
Oktubre, ibinasura ng Korte
Suprema ang mapanlinlang na
people’s initiative at sinabing
“malamang na ito’y isang
panlalansi lamang at isang ga-
higanteng panunuba sa mga
tao.” Pagkatapos nito, napilitan
naman ang mayorya sa
Mababang Kapulungan na
isantabi ang kanilang resolus-
yong magbuo ng isang
constituent assembly dahil sa
bantang malawakang pro-
testang pinangunahan ng
Simbahan.

Ngunit naapektuhan nang
husto ang mungkahi para sa
sistemang pederal, pati na rin
ang paglipat sa sistemang
parlyamentaryo ay naperhu-
wisyo, at malamang ay mahirap
nang ibalik ang interes at
suporta ng mga tao dito.  Kahit
ang paraan ng constitutional
convention na inindorso ng
maraming grupo ay kailangang
balikan at gawing katanggap-
tanggap sa mga tao. Masyado
lang kasing maraming nawalan
ng gana sa ’cha-cha’ dahil sa
pagka-desperado ng mayorya
sa Kongreso at sa ginawa nilang

pambabraso.
Kailangan ding ibalik sa

tamang landas ang pagreporma
sa Konstitusyon dahil sa
pinsalang nagawa dito nang
gamitin itong istratehiya para
sa pampulitikang kaligtasan  ng
kasalukuyang administrasyon.

Kakatwa, pero naging mas
mahalaga ngayon ang
pagkakaroon ng repormang
halalan dahil na nga sa naging
tunggalian sa konstitusyon. Ang
pangunahing sanhi ng
pagkayamot ng mga tao sa ’cha-
cha’ nina Presidente Arroyo at
Speaker Jose de Venecia ay ang
pangambang magamit ang
pagbabago sa Konstitusyon
upang hindi matuloy ang
eleksyon ngayong 2007 at
mapahaba pa ang termino ng
mga nasa pwesto.

Ang panawagang i-revamp
ang Comelec, ang moderni-
sasyon ng halalan, at ang
paghadlang sa mga pandaraya
sa eleksyon ay nakahapag na at
malamang ay sumunod na rin
ang iba pang mga mungkahing
repormang elektoral.

Ngunit sa bandang huli, ang
lahat ay nakadepende pa rin sa
pagmamatyag at pagbabantay
sa mga banta at oportunidad
upang epektibong maisulong
ang mga reporma sa pulitika at
halalan.  Ang tanging maaa-
sahan lang dito ay ang mga tao
mismong yayakap sa mga
reporma at tuluyang magba-
bago sa hugis ng pulitika sa
bansa dahil sa kanilang
papataas na pag-unawa at
pagtanggap sa demokrasya.

Kung tutuusin, ang
demokrasya ang malaking
leksyon na dapat matutunan ng
lahat mula sa kasalukuyang
krisis pampulitika.

*Si Ramon Casiple ay Executive
Director ng Institute for Political
and Electoral Reform (IPER) at
Chairperson ng Consortium for
Electoral Reforms (CER.

Unang lumabas sa i-Report,
online na magasin ng Philippine
Center for Investigative
Journalism <http://pcij.org/i-
report/2006/casiple2.html> sa
wikang inggles. Isinalin at inilimbag
nang may pahintulot ng PCIJ at ng
may- akda.
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