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PILIPINAS AT TSINA
BENTAHANG

Usaping Teritoryo at Kasarinlan

LUBHANG malaki ang impluwensya sa
pulitika ng Pilipinas ang pag-angat ng
Tsina bilang isa sa pinakama-
kapangyarihang ekonomiya sa
mundo.  Habang pinagnanasahan ng

ating mga lider ang mga oportunidad na maaaring
ibigay ng isang bansang may pambansang reserba na
mahigit sa isang trilyong dolyar, nababago at binabago
ang maraming bagay sa ngalan ng grasya galing
Tsina—pati na ang integridad ng teritoryo ng ating
bansa.

n Ni PERCIVAL CENDAÑA

Nang pumutok ang
iskandalo ng NBN-ZTE,
marami ang nagtatanong kung
ano ang kapalit ng madulas na
pagpapautang ng Tsina para sa
isang proyektong pinatungan
ng 200 milyong dolyar ng mga
lokal na opisyal. Pautang din ng
Tsina ang napakamahal na
North Rail Project na pumapatak
na halos 880 milyong piso kada
kilometro. Ngunit nang malan-
tad ang pagpasok ni Pangulong
Gloria Macapagal-Arroyo sa
isang kasunduan sa Tsina at
Vietnam para sa isang  joint
seismic survey ng mga isla ng
Spratlys na pinaniniwalaang
mayaman sa langis at gas,
nagsimulang luminaw ang
lahat.

Nagkabentahan
Noong 2004, sa isang

madaliang byahe sa Tsina,
pumirma sa maraming kasun-
duan si Pang. Arroyo. Ang isa
sa mga kasunduan ay ang
pagsasagawa ng  joint seismic
study ng pambansang kom-
panya ng langis ng Tsina at ng
Pilipinas sa pinag-aagawang

mga teritoryo sa South China
Sea.  Matagal nang pinag-
aagawan ang mga teritoryong
ito ng Tsina, Vietnam, Taiwan,
Malaysia at Pilipinas. Naging
mariin ang pagtutol ng Vietnam
sa “Agreement for Seismic
Undertaking for Certain Areas in
the South China Sea by and
Between China National Offshore
Corporation and Philippine National
Oil Company,” ngunit sa loob ng
anim na buwan ay pumayag na
rin ito sa kondisyong kasama
ang kanilang bansa sa seismic
study. Noong Marso 14, 2000,

pumirma ang Tsina, Vietnam at
Pilipinas sa “Tripartite
Agreement for Joint Marine Seismic
Undertaking in the Agreement
Areas in the South China Sea
(JMSU).”

Sa unang tingin, maaaring
tingnan na tama lang ang
ginawa ng tatlong bansa dahil
wala namang pag-unlad sa
pagresolba ng alitan ng mga
gobyernong umaangkin sa mga
teritoryo sa South China Sea.

Ang pagsasama-sama nila ay
nangangahulugan ng
pansamantala na pagsasantabi
ng teritoryal na alitan na
magbibigay daan sa pagbi-
bigayan sa paggamit ng mga
yaman ng pinag-aagawang
teritoryo.

Ngunit kung susuriing
mabuti, makikitang lubhang
naging mapagbigay ang
Pilipinas dahil  pumayag ito na
ipasakop sa kasunduan pati ang
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SPRATLY  ISLANDS

mga teritoryong kasama sa
kanyang continental shelf—mga
teritoryong tanging Pilipinas
lamang ang may saklaw.

Tinalikuran pa ng Pilipinas
ang orihinal na posisyon ng
Association of South East Asian
Nations (ASEAN) tungkol sa
pakikipag-usap sa Tsina.
Matatandaang noong 1995 may
nadiskubreng mga instalas-
yong Tsino sa Mischief Reef na
bahagi ng continental shelf ng
ating bansa dahil nasa 350
nautical miles ito mula sa baseline
ng Pilipinas. Itinulak noon ng
Pilipinas na tumindig ang
ASEAN bilang isang bloke para
maging malakas ang posisyon
nito kapag nakikipag-usap sa
Tsina.

Bunga ng pagkakaisa ng
mga bansa ng Timog-Silangang
Asya, lumagda ang ASEAN at
Tsina sa “Declaration on the
Conduct of Parties in the South
China Sea.”  Nilalayon ng
deklarasyon na pigilan ang
paglala ng hidwaan sa
pamamagitan ng pag-iwas ng
mga bansa sa mga gawain sa
pinag-aagawang mga teritoryo
na maaaring pagsimulan ng
alitan. Ang mas malalim na

layunin ng ASEAN sa
deklarasyong ito ay mapigilan
ang agresibong pananakop ng
Tsina sa mga nasabing teritoryo.

Dahil mahina ang ekono-
miya ng Pilipinas at maliit ang
kapangyarihang militar, mas
pinili nito na dumikit sa Tsina
at isantabi ang pagkikipagkaisa
sa ASEAN.  Ang Vietnam
naman, dahil ayaw na maisahan

ng Pilipinas at Tsina at para
mapakinabangan ang sit-
wasyon, ay pumasok na rin sa
nasabing kasunduan.

Sa rehiyunal na lebel,
kontrobersyal ang pagpirma ni
Pangulong Arroyo sa JMSU.
Hindi nagkonsulta ang gob-
yerno ng Pilipinas sa mga
myembro ng ASEAN at tina-
likuran nito ang pinagka-
isahang tindig ng ASEAN sa
pakikipag-usap sa Tsina na
naging susi dati para mapa-
payag ang Tsina sa “Declaration
on the Conduct of Parties in the
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South China Sea.”  Ang Pilipinas
pa naman noon ang humikayat
sa iba pang bansa ng ASEAN na
magkaisa sa pagharap sa Tsina.
Sa dulo, maaaring magdulot ng
alitan sa loob ng ASEAN ang
ganitong bilateral agreement.

Dahil pumayag ang Pilipi-
nas na magsagawa ng  joint
seismic survey,  nangangahu-
lugan ito na kinikilala ng ating
gobyerno ang pagiging lehi-
timo ng pag-angkin ng Tsina at
Vietnam sa Spratlys. Pinahina
pa nito ang posisyon ng
Malaysia at Brunei na kaagaw
din ng Tsina sa iba pang mga
isla sa South China Sea.

Magkano?
Sa ilalim ng panunungkulan

ni Pangulong Arroyo, nagbigay
ang Tsina ng 67 na pautang sa
Pilipinas. Kung ibabatay sa NBN-
ZTE at North Rail Project ang kita
ng mga nasa gobyerno sa mga
pautang na ito, madaling
makukumbinse ang mga nasa
poder na samantalahin ang
oportunidad na handog ng Tsina.

Inabuso ng pangulo ang
kanyang kapangyarihan nang
pumirma siya sa JMSU. Dahil
anumang kasunduan kung saan
masasaalang-alang ang sobe-
renya ng bansa ay dapat nasa
porma ng tratado at nanga-
ngailangan ng ratipikasyon ng
Senado. Nagpapakita ito na tila
atat na atat ang pangulo at mga
tao niya na ibulsa ang kita mula
sa mga kontratang ibibigay ng
Tsina bilang pabuya sa pag-
bebenta ng soberenya ng bansa.

Mapapatunayan ng mga
pangyayari nitong mga
nakaraang buwan kung gaano
kagalante ang Tsina pagdating
sa pagbibigay ng pakimkim sa
mga alyadong taong gobyerno
nito. Sa NBN-ZTE halimbawa,
tatanggap di umano si dating
COMELEC Chairman Benjamin
Abalos ng 130 milyong dolyar
na komisyon at  70 milyong
dolyar naman para sa Unang
Ginoo.

Pumutok ang usapin ng
JMSU dahil na rin pinigilan ng
Malakanyang ang pagpasa ng
panukalang batas na nagtatakda
ng baseline ng Pilipinas. Baseline
ang panandang linya sa
teritoryo ng isang baybayin o

archipelagic na estado. Ito ang
ginagamit para sukatin ang
lawak ng nasasakupang kara-
gatan ng isang bansa.  Sa
panukalang batas ni Congress-
man Antonio Cuenco, itinatak-
da ang baseline ng Pilipinas na
sasaklaw sa kapuluan ng bansa,
Scarborough Shoal at Kalayaan
Island Group.

Mahalaga ang isang batas sa
baseline dahil may hanggang May
12, 2009 lamang ang mga bansa
para magsumite ng kani-
kaniyang continental shelf limits  sa
ilalim ng United Nations
Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS). Ang pagharang
ng palasyo sa panukalang batas
ni Congressman Cuenco ay
hayagang pag-iwas ng admi-
nistrasyon sa paggigiit ng
karapatan ng Pilipinas sa mga
isla ng Spratlys. Isa itong mali-
naw na konsesyon ng gobyer-
nong Arroyo sa Tsina na may
malaking interes sa Spratlys.

Maituturing na parang
nalilito ang mga batas ng
Pilipinas tungkol sa teritoryong
nasasakupan ng ating estado. Sa
ngayon, may dalawang batayan
ang pagtatakda ng saklaw ng
teritoryo ng bansa. Ang unang
legal na batayan ay ang lumang
Treaty of Paris na pinirmahan
ng Estados Unidos at Espanya
noong 1898. Ang pangalawa ay
ang PD 1599 na isang unilateral
declaration ng Pilipinas na
nagtatakda ng exclusive economic
zone (EEZ) ng Pilipinas.
Nangangahulugan ang EEZ na
ang hanggang 200 nautical miles
mula sa baseline ay saklaw ng
teritoryo ng isang bansa.
Pinirmahan ito ni Pangulong
Ferdinand Marcos noong 1978.
Samakatuwid, kahit ang estado
mismo ay hindi depinido ang
interpretasyon ng saklaw ng
teritoryo ng Pilipinas. Luma-
labas na may dalawang
boundaries ang bansa dahil sa
dalawang salalayang teritoryal.

Ang ganitong sitwasyon ay
bukas na bukas sa pang-aabuso
ng disgresyon ng ehekutibo
para pasukin ang mga
kasunduan tulad ng JMSU.

Pakyawan
Hindi lamang ang mga isla

sa Spratlys na inaangkin ng

Pilipinas ang nakumpromiso.
Kasama  rin sa  joint seismic
survey pati ang mga lugar na
nasasakupan ng Pilipinas at
hindi naman nabibilang sa mga
pinag-aagawang teritoryo.

Sa ilalim ng RP-China
Spratlys Agreement, ibinubukas
ng Pilipinas ang 142,886
kilometro kwadrado ng ating
teritoryo sa Tsina. Ang 24,000
dito ay mga teritoryong tala-
gang saklaw ng ating bansa dahil
walang ibang bansa na
umaangkin dito. Pati ang mga
isla ng Calamian sa Palawan ay
sinusuyod ng  joint seismic survey.

Noong April 2, 2006,
pumasok na naman ang Pilipinas
sa isa uling kasunduan sa Tsina.
Ito naman ay sa pagitan ng
China National Overseas Oil
Company (CNOOC) at  ng
Philippine National Oil
Company. Sa ilalim nito,
nakakuha ng karapatang
magtrabaho ang CNOOC sa
ilang lugar sa Calamian na may
sukat na 7,200 sq. km. Paglabag
ang kasunduang ito sa Saligang
Batas na nagsasabing ang isang
kumpanyang gagamit sa likas na
yaman ng bansa ay dapat 60
porsyentong pag-aari ng
Pilipino. Ang CNOOC ay 100
porsyentong pag-aari ng mga
Tsino. Sa kasunduang ito, parang
ibinenta ng Pangulo ang isang
bahagi ng Palawan sa mga Tsino.

Sa ilalim ng 18 kasunduang
agri-business sa pagitan ng
Pilipinas at Tsina, may 1.24
milyong ektaryang lupaing
agrikultural ang ipapagamit sa
mga Tsino sa loob ng 50 taon.
Pinirmahan ang mga kasunduan
pagkatapos ng ASEAN Summit
sa Cebu noong 2007. Bunga ang
mga ito ng pag-uusap ni
Pangulong Arroyo at Prime
Minister Wen Jiabao na dumalo
pa sa pirmahan ng kontrata. Ang
pagpirma sa mga kasunduang
ito ay tahasang  paglabag sa
Saligang Batas. Sa ngayon,
hinihingi ng maraming grupo
sa Korte Suprema na ipawalang-
bisa ang mga kasunduan.

Lumalabas na ginamit ng
pamahalaang Arroyo ang
teritoryo, lupain at likas na
yaman pati kasarinlan ng bansa
bilang kolateral sa mga maano-
malyang utang mula sa Tsina.

Kalayaan
Lubhang mahalaga na

usapin ang teritoryo para sa
isang estado. Sa kasaysayan,
makikita ang matinding pag-
papahalaga ng mga bansa sa
kanilang teritoryo. Nakikipag-
digmaan ang mga estado para
ipagtanggol ang kanilang
nasasakupan mula sa
pananakop ng iba.

Nakababahala talaga ang
ginawang pagbubukas sa Tsina
ng administrasyong Arroyo sa
teritoryong iginigiit ng ating
bansa. Ipinagpalit ng pangulo
ang mga ganansyang legal at di
legal sa soberenya ng bansa.
Maituturing na isinangla ng
pamahalaan ang mga teritor-
yong iginigiit ng Pilipinas para
makuha ang mga pangakong
tulong pang-ekonomiya at lagay
mula sa Tsina.  Kung teritoryo
ang isa sa pinaka-kongkretong
ekspresyon ng soberenya, ang
ginawa ni Pangulong Arroyo ay
malinaw at direktang pagtataksil
sa bayan.

Sa gitna ng lahat ng ito,
lalong tumitingkad ang
kataksilan ng administrasyong
Arroyo dahil ang pangalan pa
naman ng mga islang nalalagay
sa alanganin ay Kalayaan. n

Secretary-General ng Akbayan
Party-List si PERCI CENDAÑA.
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Naging
mapagbigay
ang Pilipinas
dahil
pumayag ito
na ipasakop
sa kasunduan
pati ang mga
teritoryong
tanging
Pilipinas
lamang ang
may saklaw.


