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HANGGANG saan pwedeng gamitin ang
kapangyarihan ng Estado upang
protektahan ang sarili nito?  Tama bang
isantabi ang mga pinakabatayang
karapatan at kalayaan ng mamamayan

sa gitna ng bantang pampulitika laban sa inihalal na
pamahalaan?

n Ni BERNARDO D. LARIN

Hanggang saan din pwe-
deng gamitin ng mamamayan
ang karapatan at kalayaan nito
sa paghahanap ng katotohanan
sa gitna ng kontrobersiyang
kumukwestyon sa karapatang
mamuno ng isang pamahalaan?

Ito ang mga importanteng
tanong na iniwan ng pam-
pulitikang krisis dulot ng
kontrobersyang ‘Hello Garci’ na
umabot sa sukdulan noong
Pebrero 24 kung saan inaresto
at tinanggal sa tungkulin ang
ilang opisyal ng militar at pulis
dahil sa tangkang pagbawi ng
suporta sa gobyernong Arroyo
at pagsama sa mga kilos protesta
nung araw na ‘yon.

Naging mabilis at mapag-
pasya ang tugon ng admi-
nistrasyon sa tangkang pag-
agaw ng kapangyarihan.  Agad
inilagay ni Pangulong Arroyo
ang buong bansa sa ilalim ng
‘state of emergency’ sa pama-
magitan ng paglalabas ng
Presidential Proclamation 1017.
Kasabay ding inilabas ng
Malakanyang ang General
Order No.5 na nag-aatas sa

militar at pulis na gawin ang
nararapat upang mapanatili ang
kapayapaan at masugpo ang
nakaambang karahasan.

Ngunit malinaw din na ang
ibinabang state of national
emergency ni Pangulong Arroyo
noong Pebrero ay deklarasyon
ng giyera laban sa kalayaan ng
mamamayan at kalayaan sa
pamamahayag.

Isang malaking kabalintu-
naan na lumabas ang pahayag
sa mismong araw ng paggunita
sa anibersaryo ng EDSA People
Power kung saan nabawi ng
mga Pilipino ang kalayaang
dalawang dekadang ipinagkait
ng diktaduryang Marcos,
kalayaang binili ng dugo ng
libu-libong nagbuwis ng buhay
noong panahon ng Martial Law.

Upang iligtas daw ang
republika at ang nahalal na
pamunuan mula sa  diumano’y
sabwatan ng mga pulitikong
oposisyon, mga rebeldeng
sundalo, at mga maka-kaliwang
pwersa,  marahas na binuwag
ang mga rallies at hinuli ang
mga lider nito, sinalakay at

kinontrol ang pahayagang
“Daily Tribune,” at pinostehan
ng mga sundalo ang mga
pangunahing istasyon ng T.V.
Sa loob din ng panahong ito,
absolutong ipinagbawal ang
anumang kilos-protesta lalung-
lalo na sa EDSA Shrine at mga
lugar malapit sa Malakanyang.

Kinasuhan din at agad na
pinagdadampot ang ilang
personalidad tulad nila Rep.
Crispin Beltran ng Anakpawis
at dating heneral Ramon
Montaño na pinagsususpet-
sahang kasali sa mga nagplano
at tumulong sa nabigong kudeta
noong Pebrero 24.

Tinangka ngunit nabigong
arestuhin ng mga pulis sila
Reps. Satur Ocampo, Teddy
Casiño, Joel Virador ng Bayan
Muna, Liza Maza ng Gabriela,

at Rafael Mariano ng Anakpawis
dahil tumakbo sila sa compound
ng Batasan kung saan hindi sila
pwedeng galawin dahil sa kani-
lang legal immunity.  Ngunit
mahigit dalawang buwan ding
mistulang bilanggo sa loob ng
Kongreso ang lima na kalauna’y
nakilala sa bansag na ‘Batasan
5.’

Sa bisa rin ng PP 1017,
binantaan ng gobyerno ang
ilang miyembro ng media na
tumutulong sa mga pwersang
nais magpabagsak sa adminis-
trasyong Arroyo. Ipinahiwatig
sa nasabing deklarasyon na
ayon sa Artikulo 12, Seksyon 17
ng Konstitusyon, maaaring
itake-over ng gobyerno ang
mga pribadong institusyon
kung naaayon sa interes ng
publiko sa panahon ng state of
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Kalayaan at Karapatan sa Panahon
ng State of Emergency

Photo by CMFR



5Human Rights FORUM

emergency.
Agad ding nagpahayag ang

mga opisyal sa Malakanyang na
maglalabas ng ‘guidelines’ para
sa mga miyembro ng media
upang siguruhin na ang kala-
yaan sa pamamahayag ay hindi
magamit ng mga elementong
nagnanais magpabagsak sa
pangulo.

Ayon pa kay Mike Defensor,
chief of staff ng pangulo, hindi

grupo ang gobyerno upang
busisiin ang laman ng mga
editoryal, opinyon, at balitang
ilalathala at ibo-broadcast ng
media.

Lingid sa kaalaman ng
marami, bukod sa pagsalakay
sa Daily Tribune, sinibak din
ang programang “Ngayon na
Bayan” sa istasyong DZRJ dahil
daw taliwas sa opinyon ng may-
ari ang laman ng naturang
programa.  Ang may-ari ng
istasyon ay si Ramon Jacinto,
dating bayaw ni First
Gentleman Mike Arroyo.

Oo nga’t naging epektibo
ang marahas at mapanupil na
tugon ng gobyerno sa tangkang
kudeta noong Pebrero, lalo
naman nitong inilantad ang
pagkadesperado ng admi-
nistrasyong Arroyo na manatili
sa Malakanyang.  Ipinapakita ng
mga aksyong ito na handang
sagasaan ng kasalukuyang
pamunuan ang mga pinaka-
batayang karapatan at kalayaan
ng mamamayan para lang
huwag itong maalis sa poder.

Pagtanggal sa PP 1017
Makalipas ang isang linggo,

Marso 3, inalis ang PP 1017
ngunit hindi pa rin tinantanan
ng gobyerno ang mga ‘kaaway’
nito sa media, oposisyon, at mga
progresibong grupo.

Pormal na sinampahan ng
kaso si Niñez Cacho-Olivarez,
ang editor ng Daily Tribune at
isang columnist nito.  Ibinunyag
din ni Raul Gonzales, kalihim
ng Department of Justice (DOJ),
na maaari ring sampahan ng
kasong sedisyon ang pitong
mamamahayag na nag-cover ng

malayong may masarang mga
istasyon o opisina ng media
kaya umapela siya sa mga
mamamahayag na huwag
‘palakihin’ ang mga pahayag o
statements ng mga kalaban ng
pamahalaan at huwag mag-
interbyu ng mga personalidad
mula sa mga rebeldeng sundalo
at komunista.

Sumunod na nagbabala sa
media si General Arturo Lomi-
bao, ang hepe ng Philippine
National Police (PNP) at
sinabing dapat silang sumunod
sa ‘standards’ ng gobyerno sa
kanilang pag-uulat.  Idinagdag
pa niya na may itatalagang

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

Malinaw na ang
state of national
emergency ay
deklarasyon ng
giyera laban sa
kalayaan ng
mamamayan at
kalayaan sa
pamamahayag.

Kasumpa-sumpa: ang pagbaon ng katotohanan sa likod ng iskandalong
‘Hello Garci’.                     Photo by AKBAYAN
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stand-off sa Fort Bonifacio sa
pagitan ng mga nagbaba-
ngayang Marines noong
Pebrero 26.

Ikinagalit ng pamahalaan
ang pagsasahimpapawid ng
ilang istasyon ng TV at radyo sa
panawagang ‘people power’ ng
mga nagmamarakulyong Mari-
nes sa pamumuno ni Col. Ariel
Querubin dahil sa pagkakasibak
sa tungkulin ng kanilang pinuno
na si Maj. Gen. Renato Miranda.

Kalagitnaan ng Marso,
ibinunyag ni Sheila Coronel,
director ng Philippine Center
for Investigative Journalism
(PCIJ) sa pagdinig ng Senado na
ilang beses sinubukan ng mga
pulis at ni Jonathan Tiongco,
sound engineer na tumulong sa
gobyerno nung kasagsagan ng
Hello Garci controversy, na
kumuha ng search warrant
upang mahalughog ang opisina
ng PCIJ.

Noon ding Marso 8, pisikal
na binitbit at inaresto ng mga
pulis si Akbayan Representative
Riza Hontiveros-Baraquel at
kasama nitong si Joshua Mata
ng Alliance of Progressive
Labor (APL) habang nagsasa-
gawa ng pagkilos bilang
paggunita sa Pandaigdigang
Araw ng mga Kababaihan.

Sampung araw ang lumipas,
hinuli rin si Dinky Soliman,
dating kalihim ng Department
of Social Welfare and Develop-
ment (DSWD), at isang kasama
niya habang payapang tumata-
wid sa Roxas Boulevard at
nakasuot ng itim na t-shirt na
may tatak na “Patalsikin na,
now na.”

Habang naglalakad, nilapi-
tan sila ng mga pulis at hina-
napan ng permit dahil nagra-
rally daw sila. Pinabulaanan
nila ang akusasyon ng mga ito
at sinabing naglalakad lamang
sila at tinanong din nila ang
mga pulis kung masama bang
magsuot ng itim na t-shirt.
Ganunpaman, dinampot pa rin

MGA BiKTiM
si Soliman at isang kasama at
kinuwestyon sa himpilan ng
pulis dahil daw sa paglabag sa
‘Public Assembly Act.’

Patunay lamang ang mga
insidenteng ito na sa kabila ng
pagpapawalang bisa sa PP1017
at pahayag ni Pangulong
Arroyo na nasugpo na ang
tangkang destabilisasyon, hindi
tumigil sa pagbabantay ang
gobyerno sa mga kilos at
pahayag ng mga grupo at sektor
na hayagang nananawagan ng
pagbaba sa puwesto ng pangulo.

Mga Desisyon ng Korte
Suprema

Ibinasura ng Korte Suprema
ang Calibrated Preemptive
Response (CPR) at kinastigo rin
nito ang pamahalaang Arroyo
dahil sa pagmamalabis sa
pagpapatupad ng PP1017 tulad
ng pagkaka-aresto ng ilang
miyembro ng oposisyon tulad
ni Randy David, sa marahas na
pagbuwag sa mga kilos
protesta, at sa pagkakasalakay
ng pahayagang Daily Tribune.

Idineklara ring ‘unconstitu-
tional’ ng pinakamataas na
korte ang Executive Order 464 o
ang utos ng Pangulo na bawal
humarap sa pagdinig ng
Kongreso ang lahat ng opisyal
o kawani ng pamahalaan pwera
na lang kung may pahintulot ng
Malakanyang.

Sa harap ng sunod-sunod na
mga pagkatalong ito, hindi pa
rin umatras ang gobyerno at
gumamit pa rin ng kamay na
bakal upang patahimikin ang
mga tao o grupong “banta” sa
seguridad ng bansa at upang
pigilan ang mga “mapanganib”
na kilos-protesta.

Huling linggo ng Mayo
nang dukutin ng mga di
nagpakilalang kalalakihan ang
limang opisyal at myembro ng
Union of Masses for Democracy
and Justice (UMDJ), grupong
malapit kay dating pangulong

Sugod sa EDSA : mga grupo ng abogadong  tutol sa pagyurak ng karapatang
pantao.                  Photos by AKBAYAN
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KTiMA Ni

Joseph Estrada, habang sila ay
nagpupulong sa isang bahay.

Kalaunan, napag-alamang
ang lima ay hinuli ng mga
ahente ng Intelligence Service
of the Armed Forces of the
Philippines (ISAFP) at mga pulis
mula sa Criminal Investigation
and Detection Group (CIDG).
Isinagawa ang pag-aresto ng
walang warrant.

Ayon sa tagapagsalita ng
militar, ang pangunahing target
ng paghuli ay si Ruben Dionisio
na pinaghihinalaang miyembro
ng New People’s Army (NPA)
at may misyong likidahin ang
matataas na opisyal ng
pamahalaan kasama na ang
pangulo.  Nadamay ang apat na
tagasuporta ni Estrada dahil
kasama sila ni Dionisio at may
posibilidad na kasabwat sila sa
balak na mga asasinasyon.

Makalipas ang ilang araw,
iniutos ng DOJ ang pagpapalaya
sa lima dahil sa kawalan ng
malinaw na ebidensya.  Ngunit
hindi dito natapos ang kwento.
Lumantad sa media ang
tinaguring UMDJ 5 at  ipinakita
ang mga marka ng tortyur sa

kanilang mga katawan sabay
akusa sa mga militar at pulis ng
paglabag sa kanilang mga
karapatan.

Noon namang buwan ng
Hunyo ay mga batuta at ‘water
cannon’ ang sumalubong sa
mga nagmartsang magsasaka sa
Mendiola na ang tanging layu-
nin ay singilin ang pamahalaan
sa kapalpakan ng repormang
agraryo sa kanayunan.  Hindi
rin nagtagumpay ang mga
abugado sa pamumuno ng
Integrated Bar of the Philippines
(IBP) na makapagdaos ng
programa sa tulay ng Mendiola
dahil idineklara itong “no rally
zone” ng mga awtoridad.

Patuloy at mahigpit pa ring
ipinapatupad ang Batas Pam-
bansa 880 kung saan galing ang
polisiyang “no permit, no rally”
laban sa mga pagkilos na
kritikal sa gobyerno o sa mas
simpleng pananalita ay ‘yung
mga protestang kumukwestyon
sa legitimacy ng panunung-
kulan ni GMA bunsod ng ‘Hello
Garci controversy.’

Ang mga anti-demokra-
tikong polisiya at mga paglabag

na ito sa karapatang pantao ng
administrasyong Arroyo ang
tumawag pansin sa pahayagang
New York Times upang magla-
bas ito ng obserbasyon na
muling bumabalik ang Pilipi-
nas sa madilim na yugto ng
kawalan ng demokrasya at
kalayaan.

Kung Tutuusin
Ang puno’t dulo ng lahat ay

ang kontrobersiyang ‘Hello
Garci’. Ang hindi masagut-sagot
na tanong ay tutoo nga bang
nandaya si Pangulong Arroyo
upang maluklok sa kapang-
yarihan?  Siya nga ba ang lehi-
timong inihalal ng sambaya-
nang Pilipino noong Mayo 2004?

Ito pa rin ang usaping dapat
harapin ng kasalukuyang pamu-
nuan at huwag nang magtago sa
kung anu-anong dahilan kesyo
ang mga aksyon nito ay para sa
interes, seguridad, kapayapaan,
at kaunlaran ng bansa.

Huwag na rin sanang
gamitin ang linyang sabwatan
ng kaliwa at ng kanan upang
mang-agaw ng kapangyarihan,
matagal nang gasgas ito.  Pana-

hon pa ng rehimeng  Marcos
ginamit nang panakot ang
lumalakas daw na ‘insurgency’
para ideklara ang Martial Law
at supilin ang lehitimong
protesta laban sa bumabahong
pamumuno nito.

Noong pinatay sa Kongreso
ang impeachment complaint
laban kay Pangulong Arroyo
dahil sa teknikalidad noong
nakaraang taon, isinara na ng
pamahalaan ang lahat ng demo-
kratiko at legal na proseso para
lumabas ang katotohanan.

Noong nagsimulang luma-
bas naman sa kalsada ang
mamamayan, itinapat ang CPR
at BP 880.

Noong namumuo at luma-
lakas ang panawagang “people
power,” ibinaba ang PP1017
upang kaagad maaresto ang mga
pinuno nito, maging mga sibil-
yan at militar, at mapatahimik
ang ‘media’ na may importante
sanang papel sa pagbuhos ng
suporta ng taumbayan.

Kahit na nagtagumpay sa
ngayon si Pangulong Arroyo at
mga kakampi niya na patuloy
na hawakan ang pampulitikang
kapangyarihan, hindi pa rin
magkakaroon ng katahimikan
at tunay na pagkakaisa sa bansa.

Tila multong hindi magpa-
patahimik sa administrasyon
ang isyung Hello Garci
sapagkat sa isang demokrasya,
pundamental na usapin at
sagrado ang karapatan ng
mamamayang maghalal ng mga
pinunong susundin nila.

At sa perspektibo ng karapa-
tang pantao,  isinusuko lamang
ng mga tao ang ilan sa kanilang
mga karapatan at kalayaan sa
gobyernong tunay nilang pinili
upang sila ay pamunuan.

Kaya dobleng sampal sa
mga tao kapag nilalapas-
tangan ang kanilang mga
karapatan at kalayaan ng
isang pamunuang may lamat
ang mandato para lamang
manatili ito sa pwesto. n

‘GARCI’

Mga mamamayang lumalaban sa kumikitid na espasyo ng kalayaan.


