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BANTA SA
Japan-Philippines Economic
Partnership Agreement (JPEPA):

KARAPATANG
PANTAO

ISA BANG  pag-
kumpromiso sa
interes at kagalingan
ng sambayanang
Pilipino ang pag-

pasok ng gobyernong
Arroyo sa Japan-
Philippines Economic
Partnership Agreement
(JPEPA)?  Bakit may mga
sektor sa ating lipunan na
may malaking pag-
aalinlangan at pagtutol sa
JPEPA? Ano ba ang
implikasyon ng JPEPA sa
karapatang pantao ng
bawat Pilipino? Ito ba ay
isang banta o oportunidad
sa pagsasakatuparan sa
karapatang pantao ng
mga Pilipino?

Ano ang JPEPA?
Ang Japan-Philippines

Economic Partnership Agree-
ment o JPEPA ay isang kasun-
duang baylateral (kasunduan sa
pagitan ng dalawang bansa) na
naglalayong gawing malaya at
maluwag ang pagpasok at
palitan ng mga produkto,
serbisyo, tao at puhunan sa
pagitan ng Pilipinas at bansang
Hapon.  Nakapaloob dito ang
pag-alis ng anumang hadlang sa
kalakalan tulad ng pagpapaliit
o tuluyang pagtanggal ng mga
ipinapataw na taripa o buwis sa
mga kalakal na galing sa ibang
bansang  ipinapasok sa Pilipinas
(imported products).

Nilalayon nitong palakihin
ang pamumuhunan ng Hapon
sa bansa, laluna’t ang Hapon
ang pinakamalaking pinangga-
galingan ng tuwirang puhu-
nang dayuhan (direct foreign
investment) noong 2002 at
pangalawang pinakamalaking
partner sa pangangalakal
(trading partner) ng Pilipinas
noong 2000  (Tingnan ang Tables
1 at 2). Ang Hapon din ang
pinamakalaking pinanggaga-
lingan ng opisyal na tulong
pangkaunlaran (official develop-
ment assistance) para sa Pilipinas.

n Ni DR. NYMIA PIMENTEL
SIMBULAN

Photo by  PEPITO FRIAS



5Human Rights FORUM

TABLE 1: Mga Pangunahing Tuwirang Dayuhang Mamumuhunan sa Pilipinas, 2000, 2001 at 2002

Note: Bilang nasa milyong piso
Pinaghanguan: BOI (2002). Situationer on the Philippine-Japan Economic Relationship.
http://pascn.pids.gov.ph/jpepa/docs/Overview%20and%20SituationerJPEPA.pdf

BANSA 2000 BANSA 2001 BANSA 2002

Estados Unidos PhP 2.4M Singapore PhP 9.4M Hapon PhP 17.1M
Hapon        1.8M Estados Unidos         2.9M Taiwan         12.2M
Hong Kong      759.6 Hapon         1.7M Estados Unidos           3.6M
Netherlands      584.7 Australia         1.3M Germany           2.6M
Germany      340.8 Sweden      725.7 Switzerland           1.8M
Lahat   PhP 6.7M Lahat PhP 18.8M Lahat PhP 46.0M

Ang kasunduang nilagdaan
ni Pang. Gloria Macapagal-
Arroyo para sa Pilipinas at
Punong Ministro Junichiro
Koizumi para sa Hapon noong
Septyembre 9, 2006 sa Helsinki,
Finland ay itinuturing na
kontribusyon ng Pilipinas sa
pagbibigay katuparan sa
“Initiative for Japan-ASEAN
Comprehensive Economic
Partnership.” Ito ang balangkas
ng plano ng ASEAN para
palakasin at pasiglahin ang
pagkakasangkot ng Hapon sa
larangan ng ekonomiya at
kalakalan sa Timog Silangang
Asya.

Bukod sa Pilipinas, ang
ibang miyembrong bansa ng
ASEAN tulad ng Singapore,
Malaysia at Thailand ay may
nabuo na ring kasunduan tulad
ng JPEPA at hindi malayong ang
iba pang kasaping bansa ng
ASEAN ay sumunod din. May
kahalintulad ding programa ang

ASEAN sa Tsina sa ilalim ng
“Framework Agreement on
Comprehensive Economic
Cooperation between China
and Asean” na ang direksyon ay
tungo sa liberalisasyon ng
taripa sa kalakalan ng mga
produkto, serbisyo at lakas-
paggawa.

Itinuturing ng ilang eks-
perto sa batas ng internasyunal
na kalakalan tulad nina Justice
Florentino Feliciano at Prof.
Meilou Sereno na hindi
ordinaryong kasunduan ang
JPEPA. Tinawag nila itong isang
“mega-treaty” dahil sa kom-
prehensibong katangian ng
tratado. Bukod sa pagiging
baylateral na kasunduan sa
malayang kalakalan, ang JPEPA
ay isa ring baylateral na
kasunduan sa pamumuhunan.
Sa katunayan, inihahalintulad
ito sa North American Free
Trade Agreement (NAFTA) ng
Estados Unidos, Canada at
Mexico na napinalisa pagkaraan
ng sampung taong negosasyon
sa pagitan ng mga lider ng
tatlong bansa.

Bukod sa pagiging “mega-
treaty”, itinuturing ding
makasaysayan ang JPEPA dahil
ito ang unang baylateral na
kasunduan sa kalakalan na

TABLE 2: Sampung Nangungunang Produktong Kalakal na Iniluluwas atInaangkat sa Hapon, 2000

Pinaghanguan: Situationer on the Philippine-Japan Economic Relationship.
http://pascn.pids.gov.ph/jpepa/docs/Overview%20and%20SituationerJPEPA.pdf

INILULUWAS (EXPORTS) SA HAPON INAANGKAT SA HAPON (IMPORTS)

1. Ibang electric integrated circuits 1. Piyesa, mga makina sa auto data processing
2. Piyesa, mga makina sa auto data processing 2. Piyesa, electronic circuits
3. Digital monolithic units 3. Piyesa, TV, telecom, etc. equipment
4. Ignition wiring sets 4. Ibang electric integrated circuits
5. Ibang builders, joinery, etc. 5. Makinang may individual functions
6. Hipon, sugpo, frozen 6. Pts, extract machines
7. Radio with recording equipment 7. Ibang motorsiklo, cycles
8. Ibang piyesa ng sasakyan 8. Ibang piyesa, sasakyan
9. Piyesa TV, telecom, etc. equipment 9. Ibang gas turbines
10. Makina sa metal treating 10. Kalakal pansasakyan

Ipinagmalaki pa:Ipinagmalaki pa:Ipinagmalaki pa:Ipinagmalaki pa:Ipinagmalaki pa: Lumalalang problema ang patuloy na paglisan ng mga health workers.      Photo by  PEPITO FRIAS
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pinasok ng Pilipinas makalipas
ang anim (6) na dekada. Ang
pinakahuling kahalintulad na
tratado ay ang Parity Rights
Agreement noong 1946 sa
pagitan ng Pilipinas at Estados
Unidos.

Mayroong pagtingin na sa
pagpasok ng Pilipinas sa JPEPA,
ang iba pang baylateral na
kasunduang kasalukuyang nasa
negosasyon ay maaprubahan na
rin. Ilan dito ay ang RP-US Free
Trade Agreement, RP-China
Free Trade Agreement at ang
RP-South Korea Free Trade
Agreement.

Mga Kontrobersyal na Usapin
sa JPEPA sa Konteksto ng
Karapatang Pantao

Maraming aspeto ng
kalakalan ang saklaw ng JPEPA.
Kasama rito ang pag-alis o
pagpapaliit ng taripa o buwis
sa pagpasok ng mga pro-
duktong industriyal at agri-
kultural, forestry at pangisda;

pagpapabilis at pagpapadali ng
kalakalan sa pamamagitan ng
pagpapasimple ng mga proseso
sa customs at sa epektibong
pagpapatupad ng mga batas at
alituntunin laban sa ilegal na
pagpasok ng mga kalakal;
pagliliberalisa sa klima ng
pamumuhunan; pagpapahintu-
lot sa pagpasok at pagtatrabaho
ng mga kwalipikadong mang-
gagawa; pagtaguyod ng koope-
rasyong baylateral; pagpapa-
lakas ng proteksyon at pag-
papatupad ng pag-aaring
intelektwal; at pagpapabuti ng
kapaligiran para sa pagnene-
gosyo, sa parehong bansa.

Sa bahagi ng Hapon, kagyat
nitong aalisin ang mga taripa
sa hipon, sugpo, asparagus at
iba pang gulay, pinatuyong
saging, bayabas, mangga,
mangosteen, sariwang papaya,
kopra, pinatuyong durian, lang-
ka at rambutan na iniluluwas ng
Pilipinas sa Hapon. Dahan-
dahan din nitong aalisin ang

taripa hanggang sa lubusang
mawala ito sa mga produktong
tulad ng frozen yellowfin tuna,
sariwang saging, pinatuyong
pinya, mga prutas na mayroong
dagdag na asukal, at mga damit
at aksesorya. Pahihintulutan din
ang pagpasok at pagtatrabaho
ng mga Pilipinong nars at
tagapag-aruga (careworkers),
manggagawa sa information
technology (IT) at iba pang pro-
pesyunal sa Hapon sa kundis-
yong matutugunan nila ang
mga rekisito sa pagtatrabaho.

Sa bahagi ng Pilipinas,
kagyat nitong aalisin ang taripa
sa mga produktong tulad ng
sariwang mansanas at peras.
Babawasan din nito ang taripa
sa mga produktong industriyal,
sasakyan, piyesa at mga gamit
(accessories) sa sasakyan, at
aplayanses na pinapasok sa
Pilipinas mula sa Hapon.

Bagama’t sinasabi ng mga
opisyal at teknokrat ng
gobyernong Arroyo na malaki

ang maitutulong ng JPEPA sa
pagsulong ng ekonomiya at
pag-unlad ng bansa, may mga
kontrobersyal na usapin at di-
katanggap-tanggap na aspeto
ang JPEPA. Ang mga ito ang
siyang pinanggagalingan ng
labis na pangamba at pag-
aalinlangan sa ilang sektor ng
lipunan, laluna sa hanay ng mga
makabayang ekonomista at
enbayronmentalista.

Dalawang usapin ang
pinanggagalingan ng pagtutol
sa JPEPA: 1) ang prosesong
pinagdaanan nito na human-
tong sa paglagda ni Pang.
Arroyo at 2) ang katangian at
nilalaman ng tratado. Sa pare-
hong usapin, ang interes at
karapatan ng taumbayan ay
hindi naisaalang-alang at
narespeto. Tulad ng mga na-
unang patakaran at kasunduang
pinasok ng gobyerno, mas
naging matimbang at binigyan
ng prayoridad ang pagpapalaki
ng dayuhang pamumuhunan sa

Sisigla nga ba ang
kalakal sa pagitan
ng Pilipinas at
Hapon dahil sa
JPEPA?
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bansa at pagkamal ng
maraming dolyar ng gobyerno,
kahit na sa paraang nagreresulta
sa paglabag sa karapatang
pantao ng mamamayan at mga
batas ng bansa.

Minadaling Proseso at Kawalan ng
Konsultasyon

Isang pangunahing kritisis-
mo sa JPEPA ay ang minadaling
proseso sa pagkakasara ng
kasunduan. Sa loob lamang ng
apat (4) na taong negosasyon sa
pagitan ng mga kinatawan ng
Pilipinas at Hapon, napinalisa
at nalagdaan ang tratado. Sa
kabilang banda, ang NAFTA, na
itinuturing na kahalintulad ng
JPEPA sa katangian at saklaw,
ay inabot ng sampung (10)
taong negosasyon sa pagitan ng
Estados Unidos, Canada at
Mexico. Nangangahulugang
dumaan sa masusing pag-aaral
ang NAFTA bago ito
napagsang-ayunan ng tatlong
bansa.

Samantala ang JPEPA ay
madaliang natanggap ng
Pilipinas sa kabila ng babalang
ibinigay nina Justice Feliciano
at Prof. Sereno kaugnay sa mga
seryosong implikasyon ng
kasunduan sa mga batas ng
bansa. Kapansin-pansin din ang
mala-sikretong prosesong
pinagdaanan sa pagkakabuo ng
kasunduan at kawalan ng
malawakang konsultasyon dito.
Sa katunayan, kahit ang mga
miyembro ng Kongreso, sa
kabila ng paulit-ulit na
kahilingan, ay hindi binigyan
ng Departamento ng Kalakalan
at Industriya (DTI) ng borador
na kopya ng JPEPA bago
maglagdaan sa Finland.
Nailabas lamang ang buong
laman ng kasunduan
pagkatapos itong malagdaan
nina Pang. Arroyo at Punong
Ministro Koizumi noong
Septyembre 9, 2006.

Dahil sa mismong
katangian at saklaw ng JPEPA,
lubhang mahalaga na
marespeto ang karapatan sa
akses sa impormasyon ng
mamamayan, lalupa’t malaki
ang implikasyon ng kasunduan
sa ekonomiya, ugnayang
panlabas at kapaligiran ng
bansa. Obligasyon ng Estado na
magkaroon ng akses at
mabigyan ang mamamayan ng
impormasyon at datos na
magagamit nila sa 1) pag-alam
ng mga nagaganap sa
gobyerno, 2) paglahok sa
pagbuo ng mga programa,
patakaran at desisyong
apektado at nakataya ang
kanilang kabuhayan, kalusugan
at kinabukasan, at 3) pagsingil
sa pananagutan ng Estado sa
kanyang mga obligasyon sa
karapatang pantao. Ang
impormasyon at kaalaman ay
sandata ng mamamayan para sa
kanilang demokratiko at
makabuluhang partisipasyon sa
lahat ng aspeto at usaping may
kinalaman sa kanilang buhay,
komunidad at kinabukasan
bilang indibidwal at kolektibo.

Ang karapatan sa akses sa
impormasyon ng mga
Pilipino ay malinaw na
nakasaad sa Seksyon 7 ng Bill
of  Rights  ng ating Kons-
titusyon:

The right of the people to
information on matters of public
concern shall be recognized.

Access to official records, and to
documents and papers pertaining
to official acts, transactions, or
decisions, as well as to government
research data used as basis for policy
development, shall be afforded the
citizen, subject to such limitations
as may be provided by law.

Sa prosesong dinaanan ng
JPEPA, ang karapatan sa akses
sa impormasyon at
partisipasyon ng mamamayan
ay hindi iginalang ng pangkat
ng negosyador ng Pilipinas na
pinamunuan ni Undersecretary
Thomas Aquino ng Departa-
mento ng Kalakalan at
Industriya. Bagkus, ang mga
karapatang ito ay nilabag nang
ipagkait sa mamamayan ang
mahahalagang impormasyon
hinggil sa JPEPA. Nasentro sa
mga “eksperto” ng gobyerno sa
ekonomiya, kalakalan at
industriya ang mahahalagang
impormasyon hinggil sa
kasunduan at ang malaking
papel sa paghubog at pagbuo ng
kasunduan sa kanyang pinal na
hugis. At ang mamamayang
Pilipino, na siyang pangu-
nahing sasalo at magsasabalikat
ng mga seryosong epekto ng
JPEPA, ay iniwan sa dilim sa
buong proseso ng paggawa ng
desisyon.

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

May
pananagutan sa
mamamayan ang
Estado sa bawat
patakaran at
desisyong gawin
nito, sa bawat
kasunduang
pasukin nito.

Photos by  PEPITO FRIAS
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Ang Direksyon Tungo sa
Baylateralismo ng Kalakalan

Ang JPEPA ay nagtatakda
ng panibagong direksyon sa
relasyong pangkalakalan ng
Pilipinas. Dahil sa JPEPA,
marami pang kasunduan sa
pagitan ng Pilipinas at mga
bansa sa Asya ang nakahanay
na masara. Bilaterismo o
kasunduan sa pagitan ng
dalawang bansa ang balangkas
ng JPEPA at ng iba pang
kasunduang nakasalang, tulad
ng kasunduang pangkalakalan
ng Pilipinas sa Estados Unidos
at South Korea. Sa katunayan,
noong Enero 15, 2007,
nagpirmahan ng 12 kasunduan
sa kalakalan, kooperasyong
agrikultural, transportasyon,
customs cooperation, promosyon
at proteksyong kultural, atbp.
sina Pang. Arroyo at Punong
Ministro Wen Jiabao ng People’s
Republic of China.

Mapanganib ang bilatera-
lismo bilang balangkas sa
pagbuo ng mga kasunduang
pangkalakalan ng bansa, dahil
kadalasan hindi magkapantay
ang posisyon at kapangyarihan
ng mga bansang sangkot sa
negosasyon. Sa JPEPA, malinaw
ang malayong agwat ng
Pilipinas at Hapon sa larangan
ng ekonomiya at antas ng pag-
unlad – isang maunlad, maya-
man at makapangyarihang
Hapon at isang di-maunlad,
naghihirap at mahinang Pili-
pinas. Kaya’t sa negosasyon,
nasa dehadong posisyon ang
Pilipinas at mahina ang kan-
yang kapangyarihang makipag-
tawaran (bargaining power) dahil
nag-iisa itong humarap sa
Hapon. Bulnerable rin ang
Pilipinas sa mga banta, suhol at
nakaaakit na alok ng maunlad
at mayamang bansa dahil sa
kanyang gipit na kalagayan.
Kaya’t ang pagtaguyod sa
karapatang pantao ng mama-
mayan ay maaaring maisantabi
at masakripisyo.

Kakaiba ang sitwasyon sa
balangkas ng multilateralismo
(multilateralism) tulad ng
naipamalas sa mga usapan sa
World Trade Organization
(WTO) sa pagitan ng mga
mauunlad na bansa sa isang
banda at ng mga di-mauunlad

na bansa, sa kabilang banda.
Naipapakita ang lakas at
kapangyarihan ng mga bansa sa
Ikatlong Daigdig (Third World)
kapag sila ay nagsama-sama at
kolektibong nakipagnegosas-
yon bilang isang bloke sa
mauunlad at mayayamang
bansa. Hindi sila nagugulangan
at kakayan-kayanin ng mau-
unlad at mayayamang bansa na
pareho ang interes at layunin sa
pakikipagkalakalan sa mga
bansa sa Ikatlong Daigdig –
mahuthot ang mga kayamanan
nito at magkamal ng malaking
tubo.

Legalisasyon sa Pagpasok ng mga
Nakamamatay at Mapanganib na
Basura

Sa ilalim ng JPEPA, legal
ang pagpasok ng samut-saring

basura sa Pilipinas nang walang
taripa o buwis. Nakasaad sa
Artikulo 29 ng kasunduan na
kasama sa mga produktong
maaaring iangkat at/o iluwas
ng Pilipinas at Hapon sa bawat
isa ay:

1. mga nakolektang arti-
kulong hindi na magagamit
batay sa kanilang orihinal na
gamit o hindi na pwedeng ma-
recycle, at angkop na lamang
itapon,

2. scrap o basurang produkto
ng pagmamanupaktura, pag-
proseso o pagkain at angkop na
lamang itapon, at

3. mga piyesa o hilaw na
materyales hango sa mga
artikulong hindi na pwedeng
maayos o makumpuni at
angkop na lamang itapon.

Sa lahat ng produktong ito,

ang target ay ang tuluyang
pagkawala ng taripa o customs
duties. (Tignan ang Table 3)

Kapag tuluyang naratipika
ng Senado ng Pilipinas ang
JPEPA, malaki ang posibilidad
na matransporma ang bansa sa
isang malaking tapunan ng mga
mapanganib at nakamamatay
na basura ng Hapon. Kasama
rito ang mga basurang iniluwal
ng mga industriya, agrikultura,
minahan, operasyon ng mga
hospital, atbp.

Ang gobyernong Arroyo ay
pumayag na mapasama ang
importasyon ng mga
mapanganib at nakamamatay
na basura sa JPEPA sa kabila ng
pagkakaroon ng bansa ng mga
batas na nagbabawal dito.
Ipinagbabawal ng Philippine
Clean Air Act ang incinerators sa

Table 3: Listahan ng mga basurang papatawan ng taripang 0% sa ilalim ng JPEPA

Taripang ipinataw sa mga
partner sa kalakalan sa

WTO

Taripang ipinataw
sa JPEPA

Uri ng Produkto

Abo at residyong nagtataglay ng arsenic, 3% 0%
mercury, thallium o kumbinasyon

Abo at residyo mula sa insinerasyon 3% 0%
ng mga basurang munisipal

Basurang parmasiyutikal 20% 0%

Mga tirang produkto ng mga kemikal o kaugnay 30% 0%
na industriya; basurang munisipal,
sewage sludge; iba pang basurang nakalahad
sa Note 6 sa kabanatang ito

Basurang munisipal 30% 0%

Sewage sludge 30% 0%

Basurang klinikal – adhesive dressings at iba 30% 0%
pang artikulong mayroong adhesive layer;
wadding gauze bandages, surgical gloves

Iba pang basurang klinikal 0% 0%

Waste organic solvents — halogenated, atbp. 0% 0%

Iba pang basura mula sa iba pang kemikal o 30% 0%
kaugnay na industriya na nagtataglay
ng mga organic constituents

Basura mula sa metal pickling liquors,
hydraulic fluids, brake fluids at anti-freeze fluids 30% 0%

Segunda-manong damit at iba pang
segunda-manong artikulo

Pinagbabawal na
importasyon sa ilalim ng

RA 4653

0%

Pinaghanguan: Agreement Between the Republic of the Philippines and Japan for an Economic Partnership. September 9, 2006.

Gamít o bagong rag, scrap twine, lubid, kable Pinagbabawal na
importasyon sa ilalim ng

RA 4653

0%
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bansa subalit pinahihintulutang
makapasok sa bansa sa ilalim
ng JPEPA ang mga abo at residue
mula sa pagsunog ng mga
basurang munisipal na mas
nakamamatay kaysa sa ordi-
naryong basurang munisipal.

Samantala, sa ilalim ng
Republic Act No. 6969 o Toxic
Substances and Hazardous and
Nuclear Wastes Control Act, ang
pagpasok o pagtatapon ng mga
mapanganib na basura sa bansa
ay mahigpit na ipinagbabawal.
Sa katunayan, kahit na ang
simpleng pagdaan lamang sa
teritoryo ng Pilipinas ng mga
mapanganib na basura ay hindi
pinahihintulutan sa ilalim ng
RA 6969.

Ang RA 9003 o Ecological Solid
Waste Management Act ang isa
pang batas na nagbabawal sa
importasyon ng mga naka-
mamatay na basura sa Pilipinas.

Ang Republic Act No. 4653
ay nagbabawal naman ng
komersiyal na importasyon ng
mga produkto tulad ng mga
segunda-manong damit at iba
pang mga isinusuot na bagay,
bago o segunda-manong rag,
scrap twine, lubid, at kable.

Sa paglagda ng gobyernong
Arroyo sa JPEPA, ang lahat ng
mga batas na nabanggit sa itaas
ay nilabag at nabalewala,
lalupa’t nakasaad sa Artikulo 4
ng kasunduan na maaaring
baguhin o amyendahan ng
bawat partido ang kanilang mga
batas at regulasyon na nakaka-
apekto sa implementasyon ng
kasunduan. Sa ilalim din ng
ating batas, ang anumang
tratado at internasyunal na
kasunduang pinasok ng gobyer-
no ay awtomatikong nagiging
bahagi ng batas ng bansa.

Kapag mayroong hindi
pagkakatugma o kontradiksyon
sa pagitan ng tratado at
domestik na batas, nasusunod
at ipinapatupad ang mas bago o
huling naratipikang kasunduan.
Mas bagong tratado ang JPEPA
kung ikukumpara sa RA 6969,
RA 9008 at RA 4653, kaya’t ang
mga probisyon ng JPEPA ang
masusunod at ang mga batas ng
bansa ay mababalewala.

Maraming karapatang pan-
tao ng mamamayang Pilipino
ang itinaya ng gobyernong

Arroyo nang pumayag itong
mapasama sa JPEPA ang
importasyon ng mga
mapanganib at nakamamatay
na basura mula sa Hapon. Ang
pundamental na karapatan sa
buhay ang inilagay nito sa
peligro sa oras na maratipika
ang kasunduan at simulan ang
malaya at walang limit na
pagpasok sa Pilipinas ng mga
basurang iniluluwal ng mga
industriya, hospital at lokal na
komunidad sa Hapon.

Kakabit nito ay ang
paglapastangan sa karapatan sa
kalusugan, malinis at ligtas na
kapaligiran ng mamamayan sa
oras na gawing isang malaking
tambakan ng basura ng Hapon
ang Pilipinas. Ito’y tiyak na
hahantong sa paglaganap ng
iba’t ibang klase ng sakit laluna
ng mga bata at matatanda sa mga
apektadong komunidad;
kontaminasyon ng ating mga
lawa, sapa, ilog at dagat;
polusyon ng ating hangin;
pagkasira ng ating mga lupain
at sakahan; pagkamatay ng ating

mga hayop at halaman. Bukod
sa wasak ang kapaligiran, wasak
din ang kabuhayan at
kinabukasan ng mamamayan.

Ang JPEPA at Pananagutan ng
Gobyernong Arroyo

May pananagutan sa
mamamayan ang Estado sa
bawat patakaran at desisyong
gawin nito, sa bawat
kasunduang pasukin nito. Ito’y
sa dahilang lahat ng aksyon ng
Estado ay may implikasyon o
epekto sa pang-araw-araw na
buhay ng bawat mamamayan.

Batay sa sirkumstansya ng
pagkakabuo ng JPEPA at sa
nilalaman nito, may panana-
gutan ang gobyernong Arroyo
sa mamamayang Pilipino dahil
sa hindi nito pagrespeto at
pagtupad sa karapatang pantao
ng Pilipino. Ang mga karapatan
tulad ng karapatan sa akses sa
impormasyon at partisipasyon
ay nilabag sa proseso ng
negosasyon, samantalang ang
mga karapatan sa buhay,
trabaho, kalusugan at kapa-

ligiran ay nalalagay sa peligro
at tuluyang mayuyurakan sa
oras na mapinal ang kasunduan.

Nagsisilbing isang mala-
king banta at panganib ang
JPEPA sa karapatang pantao ng
mga Pilipino. Lubhang kagyat
at mahalagang malaman at
maunawaan ng mamamayan
ang laman ng tratado at
implikasyon nito sa karapatang
pantao. Lubhang kagyat at
mahalagang mapagkaisa ang
mamamayan sa pagtutol at
paghadlang sa ratipikasyon ng
JPEPA ng Senado.
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