
21Human Rights FORUM

KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

o ang pagpili natin ng mga
pinunong kakatawan sa atin sa iba’t-ibang
sangay at lebel ng pamahalaan.

Kaugnay ng karapatang ito ang tungkulin ng
pamahalaang tiyakin na lahat ng kanyang
mamamayang kwalipikadong bumoto,
maging sila ay nasa ibang bansa, ay
makakalahok sa isang maayos at malinis na
halalan.

Narito ang mga panuntunan para sa pagboto
ng mga Pilipinong nasa ibang bansa batay sa
Repub l i c Act 9189 o “The Overseas

Absentee Voting Act of
2003.....”

Sinu-sino ang mga
pwedeng bumoto
kahit sila ay wala

sa Pilipinas?

Lahat ng Pilipinong hindi bababa sa 18-
taong gulang sa araw ng eleksyon, pwera
na lang kung sila ay diniskwalipika ng

batas, ay pwedeng bumoto para sa pagka-
presidente, bise-presidente, senador, at
grupong party-list.  (Seksyon 4)

Sinu-sino ang mga hindi pwedeng bumoto sa
ilalim ng batas na ito? (Seksyon 5)

a.) Iyong mga nawala na ang pagka-Pilipino batay sa mga
batas ng Pilipinas;

b.) Iyong mga iniwan na ang pagka-Pilipino at sumumpa na
ng katapatan sa ibang
bansa;

k.) Iyong mga napa-
tunayan at pinal na
ang hatol na nag-
kasala at ang parusa
ay pagkakulong na
hindi bababa sa isang
taon kasama na rito
ang krimeng
‘disloyalty’ batay sa
Artikulo 137 ng
Revised Penal Code.  Mababalik din ang karapatang ito
limang taon matapos maipagsilbi ng nagkasala ang
kanyang sentensya.

d.) Mga kinikilalang imigrante pero gumawa ng affidavit
habang nagrerehistro na muli silang maninirahan sa
Pilipinas nang hindi lilipas ang tatlong taon mula sa
pagkaka-apruba ng kanilang pagpapalista.  Ang affidavit
na ito ay dapat ding magsaad na hindi sila nag-aaplay
ng pagka-mamamayan sa ibang bansa.   Ang hindi
pagbalik sa Pilipinas ay mangangahulugan ng
pagkansela ng kanilang pangalan mula sa pambansang
listahan ng mga ‘absentee voters’ o permanenteng
diskwalipikasyon sa pagboto in absentia.

e.) Sinumang Pilipino sa ibang
bansa na idineklarang baliw
o walang kakayahang
bumoto ng mga
awtoridad sa Pilipinas
o maging ng mga
opisyal sa labas ng
bansa at
pinatunayan ng
embahada o konsulado
ng Pilipinas kung saan
nandun ang taong ito.
Mawawala lamang ang
diskwalipikasyong ito kung idedeklara ng mga
naturang awtoridad na hindi na baliw o walang
kakayahan ang nasabing tao.

Paano magpa-rehistro kung ikaw ay ‘absentee
voter’?

Dapat ay
personal na
magpunta sa
kinauukulang
embahada o
konsulado ang mga Pilipinong
nasa ibang bansa upang
magparehistro.

Ang mga hindi
nakapagparehistro sa
ilalim ng ‘Voters
Registration Act of 1996’
ay pwedeng lumapit sa
Election Registration Board sa
lugar na kanilang tinitirhan bago tumungo sa ibang bansa.

Kung nasa ibang bansa na, pwede silang lumapit sa kinatawan
ng Commission on Elections (COMELEC) sa embahada o
konsulado ng Pilipinas na nakakasakop sa lugar na kanilang
pansamantalang tinitirhan sa ibang bansa.

Itinakda rin ng batas na ito ang tuloy-tuloy na pagrerehistro
ng mga Pilipinong nasa ibang bansa pero kwalipikadong
bumoto.

IISA SA mga napakaha-
lagang pampulitikang
karapatan ang pagboto
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Anu-ano ang mga kailangan para makapagpa-
rehistro para sa ‘absentee voting’?

a.) Legal na pasaporteng
inisyu ng gobyerno ng
Pilipinas o kaya ay
sertipikasyon mula sa
Department of Foreign
Affairs na ang
nagpapalista ay
may mga sapat
na dokumento o
kaya ay
pasaporte
ngunit may
makatwirang
dahilan kaya hindi
ito maipakita.

b.) Nasagutang ‘registration form’
mula sa COMELEC na dapat ay
magsaad ng mga sumusunod na

importanteng impormasyon:

1.) huling address sa
Pilipinas ng nagpapa-

rehistro bago napunta sa
ibang bansa;

2.) address sa ibang bansa o
kaya ay ‘forwarding address’

sa kasong mga magdaragat;
3.) sa mga lugar na pinapayagan ang

pagboto sa pamamagitan ng koreo, ang
‘mailing address’ ng nag-aaplay kung
saan pwedeng ipadala ang balota;

4.) pangalan at address ng kinatawan sa
Pilipinas ng nagpapa-rehistro para sa
layunin ng Seksyon 6.7 at 12 ng batas
na ito.

k.) Para sa mga imigrante o permanenteng
residente na hindi diskwalipikadong bumoto,
isang affidavit na nagdedeklara ng kanilang
intensyon na muling manirahan sa Pilipinas
nang hindi lilipas ang tatlong taon mula sa
pagka-apruba ng kanilang rehistro.  Kailangan
ding isaad ng affidavit na ito na hindi sila nag-
aaplay ng pagka-mamamayan sa ibang bansa.

* Maaari ring humingi ng karagdagang dokumento
o impormasyon ang COMELEC upang maayos ang
pagre-rehistro at pagdodokumento ng isang
‘absentee voter.’  Ngunit ang mga hihinging
impormasyon ay yung mga kailangan lamang
upang matiyak ang identidad at kwalipikasyon ng
mga nagpapa-rehistro.

The World Social Forum

THE WORLD Social Forum (WSF) had its
origins in Porto Alegre, Brazil.  It was
organized in January 2001 by several
groups involved in the anti-globalization
movement.  This marked the beginning of

a determined opposition to the ideas espoused by the
World Economic Forum held in Davos, Switzerland,
which, since 1971, has fulfilled a strategic role in
formulating, promoting and defending neo-liberal
policies throughout the world.

SHAPING
World Social Forum:

n Text and photos by TRACY P. PABICO

ANOTHER
WORLD

Organizing the WSF in
Brazil was a significant decision.
The experience of grassroots
organizations in Brazil has been
a source of inspiration for the
birth of the World Social Forum.

Approximately 20,000 people
attended the First WSF from 117
countries.

The second and the third
World Social Forum was again
held in Porto Alegre in January

Women from India speak out against gender discrimination


