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Ang mga luma sa 2007 Eleksyon

ELEKSYON NA naman sa Pilipinas. At para
sa iba’t ibang sektor at uri sa lipunan, ang
eleksyon ay may samu’t-saring kahulugan,
imahen at simbolo. Depende kung ika’y
botante o kandidato, negosyante o

manggagawa, militar o sibilyan, ang eleksyon ay
itinuturing ng ilan na parang piyesta at okasyong
nakapagbibigay-aliw o saya sa dami ng mga miting, rali
at gimik sa komunidad na karaniwa’y dinadaluhan ng
mga sikat na artista at/o mang-aawit. Sa mga
negosyante, laluna yung nagmamay-ari ng mga istasyon
ng radyo’t telebisyon at mga palimbagan, gumagawa
ng mga karatula, T-shirt at signages, ito’y panahon ng
masiglang negosyo sa milyun-milyong campaign
paraphernalia na pinapagawa ng mga kandidato mula
antas lokal hanggang nasyunal. Sa mga guro sa
pampublikong paaralan, ito’y panahon ng dagdag na
trabaho sa araw at pagkatapos ng eleksyon, pagpupuyat
at pagsuong sa mga panganib at banta. At para sa
dalawang pangunahing aktor sa eleksyon – ang mga
botante at kandidato – ang eleksyon ay karaniwang
nangangahulugan ng pag-asa at pagbabago sa una at
pangako’t pagpapayaman sa huli.

n Ni DR. NYMIA PIMENTEL SIMBULAN

Sa kabila ng kabiguan at
pagsisising nararanasan ng mga
botante makalipas ang eleksyon
at sa panahon ng panunung-
kulan ng mga nahalal na lider
at mambabatas, dahil sa
pagkapako ng mga binitiwang
pangako ng huli, hindi pa rin
nawawala ang pagyakap ng
mga botante sa pwedeng ma-
gawang kabutihan ng kanilang
pagboto tuwing sasapit ang
eleksyon. Sa survey ng Social
Weather Station (SWS) nitong
Pebrero 2007 hinggil sa re-
pormang elektoral, 6 sa bawat

10 Pilipino ay naniniwalang
“malaking impluwensya” ang
kanilang boto sa pagtukoy ng
klase ng gobyerno (Pedroso,
PDI, April 21, 2007). Bagama’t
hindi ito ang sagot o lunas sa
mga pundamental na problema
ng bayan, nananaig ang aktitud
ng mga botanteng may
magagawang pagbabago ang
kanilang boto.

Ang karapatang bumoto ay
isang karapatang sibil ng bawat
mamamayan na nakalahad sa
1987 Konstitusyon ng Pilipinas:

Paglalagay ng tally board  (itaas); samu’t-saring poster   kahit hindi nasa tamang luga
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Pinaghanguan:  National Statistics Coordinating Board (NSCB). 2004 StatSeries – A Statistical Analysis of Voters’ Registration and
Participation. May 8, 2004.

TABLE 1: KABUUANG BILANG NG REHISTRADONG BOTANTE, BABAE AT LALAKE, 1978-2004

BILANG BILANG
ELEKSYON KABUUAN KABABAIHAN KALALAKIHAN

% %%%%%

   1978 Pambansang Eleksyon 21,464,213 10,667,776 49.70 10,796,437 50.30

   1980 Lokal na Eleksyon 24,881,021 12,282,111 49.36 12,598,910 50.64

   1984 Batasang Pambansa Eleksyon 24,822,438 12,262,484 49.40 12,559,954 50.60

   1986 Espesyal na Eleksyon 26,278,744 12,988,156 49.42 13,290,588 50.58

   1987 Eleksyong Kongresyunal 26,569,539 13,110,903 49.35 13,458,636 50.65

   1988 Lokal na Eleksyon 27,625,062 13,605,495 49.25 14,019,567 50.75

   1989 Barangay Eleksyon 27,938,065 13,749,397 49.23 14,188,668 50.79

   1992 Eleksyon (Synchronized) 32,141,079 15,943,413 49.60 16,197,666 50.40

   1995 Pambansa at Lokal na Eleksyon 36,415,144 18,122,994 49.77 18,292,150 50.23

   1998 Pambansa at Lokal na Eleksyon 34,117,056 17,227,292 50.49 16,889,764 49.51

   2001 Pambansa at Lokal na Eleksyon 36,354,898 18,371,329 50.53 17,983,569 49.47

   2002 Barangay Eleksyon 37,724,463 - -

   2004 Pambansa at Lokal na Eleksyon 43,536,028 - -

TABLE 2: PORSYENTO NG AKTWAL NA BUMOTO BATAY SA KASARIAN, 1978-2001

ELEKSYON PORSYENTO (%) NG  AKTWAL NA BUMOTO
KABUUAN KALALAKIHANKABABAIHAN

Pinaghanguan:  National Statistics Coordinating Board (NSCB). 2004 StatSeries – A Statistical Analysis of Voters’ Registration and
Participation. May 8, 2004.

1978 Pambansang Eleksyon 85.5 86.0 85.1

1980 Lokal na Eleksyon 76.7 77.0 76.4

1984 Batasang Pambansa 89.5 90.2 88.8

1986 Espesyal na Eleksyon 78.8 79.6 78.0

1987 Eleksyong Kongresyunal 85.6 86.0 85.6

1988 Lokal na Eleksyon 78.9 79.2 78.9

1989 Barangay Eleksyon 67.5 67.5 67.5

1992 Eleksyon (Synchronized) 75.5 76.0 75.5

1995 Pambansa at Lokal na Eleksyon 70.6 71.0 70.3

1998 Pambansa at Lokal na Eleksyon 86.4 87.0 85.7

2001 Pambansa at Lokal na Eleksyon 76.3 76.7 75.9

2004 Pambansa at Lokal na Eleksyon 81.4 (tantya)

Suffrage may be exercised by all
citizens of the Philippines not
otherwise disqualified by law,
who are at least eighteen years
of age, and who shall have
resided in the Philippines for at
at least one year and in the place
wherein they propose to vote for
at least six months immediately
preceding the election. No
literacy, property, or other
substantive requirement shall
be imposed on the exercise of
suffrage. (Art. V, Section 1)

Ang malaking porsyento ng
nagparehistro at bumoto sa
mga nagdaang eleksyon ay
indikasyon ng positibong
pagtingin at kasigasigan ng
mamamayang gamitin ang
kanilang karapatang bumoto sa
pag-asang pwedeng mabago
nito ang sitwasyon sa lipunan.
Batay sa National Statistics
Coordinating Board (NSCB),
mahigit 60 porsyento ng mga
rehistradong botante ang aktwal
na bumoto mula noong halalan

ng 1978 hanggang 2004 (Tignan
ang Table 1 at 2). Batay sa
kasarian, mas malaki ang
porsyento ng kababaihan kaysa
kalalakihang bumoto mula
1978-2001 (National Statistics
Coordinating Board. 2004
StatSeries – A Statistical Analysis
of Voters’ Registration and
Participation. May 8, 2004).

Ang Halalan 2007 ay di
naiiba sa mga nagdaang
eleksyon sa Pilipinas. Tulad ng
halalan noong 2004, 2001, at mgaar.                      Pepito Frias
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nauna pang panahon, ang
eleksyon 2007 ay nababalutan
ng 3G – GUNS na sumasagisag
sa karahasan, GOONS sa
paggamit ng mga bayarang
pangkat at maton upang
matiyak ang pagkapanalo ng
kandidato at/o pagkatalo ng
kalaban nito,  at GOLD na
sumisimbolo sa kapangyarihan
ng pera at kayamanan.

Guns, Goons at Gold
Nabahiran ng karahasan at

dugo ang Halalan 2007 mula
simula hanggang katapusan.
Bago matapos ang Abril 2007,
ang Commission on Elections
(Comelec) ay nakapagtala ng 80
insidente ng pre-election violence
na nagresulta sa pagkapatay ng
27 katao. Sa katunayan, bago pa
man nagsimula ang opisyal na
panahon ng kampanya para sa
mga kumakandidato sa
Kongreso at antas lokal, may
mga naganap nang karahasan
kaugnay ng eleksyon. Nandyan
ang pagpatay kay Congress-
man Luis Bersamin, Jr. ng Abra
at ang kanyang bodyguard, si
Adelfo Ortega, sa Lungsod ng
Quezon noong Disyembre 16,
2006, at ang pagpaslang kay
Vice-Mayor Victor Gardose ng
Tapaz, Capiz at ang kanyang
bodyguard, si Antonio Gequillo,
sa Tapaz, Capiz (Akbayan, Poll-
related violence, harassment
and related incidents as of April
19, 2007).

Sa pagtindi ng patayan at
gulo kaugnay ng eleksyon, may
mga lugar sa bansa na kinai-
langang ideklarang “election
areas of concern (EACS)” o  “hot
spots” ang Comelec at Philip-
pine National Police (PNP). Ilan
dito’y ang Abra, Nueva Ecija,
Masbate, Sorsogon, Palawan,
Cagayan, Isabela, Masbate,
Western Samar, at 6 na
probinsya ng ARMM – Maguin-
danao, Lanao del Sur, Basilan,
Sulu, Tawi-Tawi at Shariff
Kabunsuan (Akbayan, Reports
on violence, harassment, fraud
& other election-related stories,
as of April 17, 2007). Ang ARMM
ay itinuturing na napaka-
problematikong lugar dahil
matatagpuan sa rehiyong ito
ang 78 sa 126 na armadong
grupo sa bansa (Olarte. Will the

2007 elections be credible? Inside
PCIJ. Stories behind our stories.
17 January 2007).

Batay sa depinisyon ng
Comelec, ang “EAC” ay mga
probinsya o siyudad na may
mataas na presensiya ng
Bagong Hukbong Bayan o may
kasaysayan ng karahasan
tuwing eleksyon (Alberto,
Inquirer.net, April 10, 2007 mula
sa Akbayan, Reports on
violence, harassment, fraud &
other election-related stories, as
of April 17, 2007).

Marami sa mga kaso ng
karahasan kaugnay ng eleksyon
ay naganap sa mga lalawigan at
kinasangkutan ng mga mag-
kakalabang pulitiko, kanilang
mga tagasuporta, at mga goons
at pribadong hukbo. Sa mara-
ming pagkakataon, nagmis-
tulang laro ng basketbol ang
gamit ng karahasan dahil sa
gantihan o batuhang nangyayari
sa pagitan ng mga tradisyunal
na pulitiko’t mga political
dynasties sa kani-kanilang
balwarte sa iba’t ibang parte ng
bansa.

Kasangkot din ang Sanda-
tahang Lakas ng Pilipinas at
PNP sa mga karahasan at
pananakot kaugnay ng elek-
syon, sa kabila ng isang Memo-
randum of Agreement (MoA) sa

pagitan ng Departamento ng
Tanggulang Pambansa at
Comelec hinggil sa hindi
pakikialam ng militar sa
eleksyon.

Mula noong Nobyembre
2006, may mga pangkat ng
sundalong binubuo ng 9 na
katao ang ikinalat sa 27
barangay sa Lunsod ng Quezon,
Caloocan at Maynila para
maglunsad ng diumano’y
serbisyo sa komunidad (Guinto,
Inquirer.net, March 26, 2007
mula sa Akbayan, Reports on
violence, harassment, fraud &
other election-related stories, as
of April 17, 2007). Ito’y bahagi
ng Oplan Bantay 2, ang counter-
insurgency master plan ng
military.

Dahil tumapat sa panahon
ng kampanya, hindi maika-
kailang may epekto ang
presensiya ng mga sundalo sa
komunidad laluna sa mga
komunidad na malakas ang
mga progresibong grupong
party-list tulad ng Bayan Muna,
Anakpawis, Sanlakas, Akbayan
at Partido ng Manggagawa.

Isang kaso ng pagpanig at
pakikialam ng militar sa
eleksyon ay ang iniulat ng
Partido ng Manggagawa sa Isla
ng Samar.  Inireklamo ng 2
kandidato sa pagka-kongresista

at 2 kandidato sa pagka-meyor
ang pagdemanda ng isang
Army Major  na isama sa
kanilang sample ballot ang
grupong party-list na Bantay,
kung saan ang nangungunang
nominado ay ang kontrobersyal
na retiradong heneral na si
Jovito Palparan Jr. (Press release
ng Partido ng Manggagawa,
May 7, 2007).

Natural na katangian
Integral na sangkap ng

eleksyon sa Pilipinas ang
karahasan. Sa katunayan,
itinuturing na itong “natural”
na katangian ng bawat elek-
syong idaos. Ipinahihiwatig
nito kung gaano kahalaga ang
pagkamit at pagpapanatili ng
kapangyarihang pampulitika
partikular sa mga indibidwal at
pamilyang nakatikim na nito at
may mga pang-ekonomikong
interes at ari-ariang kailangang
protektahan at/o palawakin
tulad ng malalawak na lupain
at/o hasyenda, pagtotroso, at
malakihang pagmimina. Kaya’t
gagamitin ang lahat ng paraan
kasama na ang dahas at
pandaraya para matiyak ang
pagkapanalo sa halalan.

Ipinapakita rin ng paggamit
ng dahas na ang mga tra-
disyunal na pulitiko ay walang

TAGAPAGTANGGOL? Tinuligsa ang pagpapakalat ng mga sundalo sa ilang barangay sa Metro Manila nitong panahon
ng eleksyon.       PJR/Lito Ocampo
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kumpiyansang mapapanalo
nila ang eleksyon sa pamama-
gitan ng malinis at marangal na
paraan. Nangingibabaw ang
pagtingin sa hanay ng mga
tradisyunal na pulitikong ang
kanilang pagkapanalo sa
halalan ay matitiyak sa
pamamagitan ng guns at goons.
Ang mahalagang papel at tinig
ng mamamayang ipinapamalas
sa kanilang pagboto tuwing
eleksyon ay namamaliit at
nababalewala dahil sa
paniniwala ng mga tradisyunal
na pulitiko na dahas ang
mapagpasyang sandata sa
pagkamit ng posisyon sa
gobyerno. Makukuha ang kina-
kailangang botong magpa-
panalo sa pulitiko sa pama-
magitan ng pagpatay o
pagbaldado sa kalabang
kandidato, pananakot ng at/o
panunuhol sa mga botante,
titser at mga kawani ng
Comelec, at paggamit ng
samu’t-saring maiitim na
maniobra at taktika.

Umuulan ng pera
 Isa pa ring matingkad na

katangian ng eleksyon sa
Pilipinas na mamamalas sa 2007
eleksyon ay ang pagbuhos ng
milyun-milyong pera. Sa
katunayan, pera ang nakikitang
isang mapagpasyang elemento
sa pagkapanalo ng isang
kandidato. Nakabatay sa dami
ng pera ang pagpapakilala at
pag-abot ng isang kandidato sa
pinakamalawak na bilang ng
botante sa teritoryong
kailangan niyang marating, ang
pagtatayo ng malawak na
makinarya sa panahon ng
kampanya, araw ng eleksyon at
pagkatapos nito laluna sa yugto
ng bilangan at pangangalaga sa
mga botong nakamtan.

Sa takbo ng halalan sa bansa,
kailangan ng isang kandidato sa
antas lokal o pambansa ng
malaking halaga para sa pag-
upa ng serbisyo ng mga
ekspertong magpa-package sa
kanyang kandidatura, gagawa
ng mga gimik sa kampanya
tulad ng mga campaign ads, jingles
at iba pang pakana sa mass
midya, pagbili ng airtime sa
radyo’t timeslot sa TV, pag-
imprenta/pagpapagawa ng

milyun-milyong materyales sa
kampanya tulad ng polyeto,
sticker, streamer, pamaypay, T-
shirt, atbp., pagbuo’t paglatag ng
makinarya sa eleksyon kasama
ang pagpapasuweldo ng
malaking bilang ng mga
campaign operators, territorial
coordinators, at tagapaskel ng
mga campaign materials.

Sang-ayon sa Philippine
Center for Investigative
Journalism (PCIJ), “ang pulitika
ay laro ng mayaman” (politics
is a rich man’s game) (Olarte,
Waging costly elections).
Napakita’t napatunayan ito
noong 2004 na eleksyon kung
saan ang tantyang ginastos ng
mga kandidato sa pagka-
presidente, kasama na si Pang.
Gloria Macapagal Arroyo, ay sa
pagitan ng P5 bilyon hanggang
P10 bilyon. Lubhang malaki ang
halagang ito kung ikukumpara
sa ginastos ng mga kandidato
sa pagkapresidente noong 1998
na umabot sa pagitan ng P1.5
bilyon hanggang P3 bilyon.

Samantala, ang isang
kandidato sa Kongreso ay
inaasahang gagasta ng hindi
bababa sa P25 milyon, habang
ang isang kandidato sa pagka-
meyor sa Metro Manila ay
kailangang gumasta hanggang
P100 milyon para sa kampanya
(Olarte, Waging costly elections).

Malaking porsyento ng mga

gastos ng mga kandidato
tuwing eleksyon ay napupunta
sa mga patalastas sa TV.
Halimbawa, noong 2004 na
eleksyon, gumasta si Sen. Jamby
Madrigal ng P19.3 milyon para
sa TV ads niya sa GMA-7 (Olarte,
Waging costly elections). Inabot
naman ng P26.8 milyon ang
ginasta ni Sen. Pia Cayetano
para sa kanyang mga campaign
ads sa parehong istasyon ng TV.
Sa P201 milyon na ginasta ni Sen.
Panfilo Lacson sa kampanya
niya noong 2004, P148.6 milyon
ay napunta sa media campaign
(Olarte, Waging costly elections).

Timpalak ng mayayaman
Ang mga nakakalulang

halagang ito ay talaga namang
nagpapakitang hindi biro ang
kumandidato. Kailangang may
akses sa malaking pundo para
lumahok sa pulitika sa Pilipinas.
Sa halalang 2007, batay sa datos
ng Nielsen Media Research, sa
panahon ng kampanya sa
pagitan ng Pebrero 13 at Abril
17, nanguna sa mga malalaking
gumasta para sa TV advertise-
ments ang mga kandidato para
senador ng administrasyon
(Tignan ang Table 3). At tiyak
na lumaki pa ng husto ang
halagang ginasta ng mga kan-
didato hanggang sa matapos
ang proseso ng eleksyon.

Ang mga nakakabagabag at

iskandalosong halagang
ginagasta ng kandidato sa
pagtakbo sa halos anumang
posisyon sa gobyerno ang isang
salik kung bakit umugat ng
husto ang katiwalian at
korupsyon sa iba’t ibang antas
at sangay ng gobyerno. Dahil
sa napakalaking puhunang
itinaya sa pagpasok sa pulitika,
karaniwang itinuturing ang
gobyerno bilang gatasan.
Sinasamantala ng husto ang
posisyon sa gobyerno upang
mabawi ang pinuhunan sa
eleksyon, dagdag pa ang
malaking tubo o ganansyang
kailangang makamal habang
nasa posisyon. Kaya’t sa simula
pa lang ng pag-upo sa gobyerno,
kaliwa’t kanan ang pangu-
ngurakot at pagkamal ng pera
sa pamamagitan ng mga
pampublikong kontrata,
proyektong imprastruktura,
pagbibigay o renewal ng mga
lisensya, atbp.

Karaniwan, ang malaking
halagang ginugugol ng mga
kandidato sa kanilang
kampanya tuwing eleksyon ay
mula sa mga kontribusyon ng
mga malalaking negosyante at
kumpanya. Halimbawa, sa 2004
Statement of Contributions and
Expenditures ni Pang. Arroyo,
idineklara niyang gumasta siya
ng P152,613,397.54 (Olarte,
Waging costly elections). Sa

TABLE 3: LISTAHAN NG MGA PINAKAMALAKING

Pebrero 13-Abril 17, 2007
GUMASTANG KANDIDATO SA SENADOR

Pinaghanguan: Henson. Business Mirror, April 20-21, 2007.

KANDIDATO HALAGA

1. Prospero Pichay P109M
2. Joker Arroyo 94M
3. Manny Villar 84M
4. Ed Angara 69M
5. Tito Sotto 61M
6. Mike Defensor 60M
7. Tessie Aquino Oreta 57M
8. Ralph Recto 56.8M
9. Loren Legarda 56.4M
10. Miguel Zubiri 45M
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halagang ito, wala ni singko
sentimos ang nanggaling sa
kanyang personal na pundo
dahil sang-ayon kay GMA,
nanggaling ang buong halaga
sa kanyang partido, ang Lakas-
CMD.

Batay sa listahan ng Lakas-
CMD, ilan sa mga nagbigay ng
malalaking kontribusyon sa
partido noong 2004 ay si Pancho
Villaraza ng Villaraza &
Angcangco Law Office, Antonio
Villar ng Metrobank, at ang
negosyanteng si Catalino Tan
(Olarte, Waging costly elections).

Sa kasalukuyan, walang
batas sa eleksyon sa Pilipinas na
naglilimita kung magkano ang
pwedeng ibigay na
kontribusyon ng isang tao o
korporasyon sa mga kandidato
at/o pampulitikang partido. Sa
ganitong sitwasyon, kapag
naluklok na ang isang tao sa
poder, nagiging bulnerable siya
sa mga dikta at utos ng
malalaking nagpondo ng
kanyang kampanya. Kung ang
posisyon sa gobyerno ay
tinitignan ng mga tradisyunal
na pulitikong gatasan at
oportunidad para magpayaman
o higit pang magpayaman,
itinuturing naman silang
puhunan ng malalaking
negosyante at korporasyong
nagpundo ng kampanya. Kaya’t
ekspektasyon ng huli na
obligasyon ng mga pulitiko’t
partidong tumanaw ng utang-

na-loob sa pamamagitan ng
pagtiyak na napapangalagaan
ang pribadong interes sa
paggampan sa kanilang trabaho
sa gobyerno (Olarte, Waging
costly elections).

Walang sinuman ang
magkakailang ang 3G ay
mahalagang sangkap ng
eleksyon sa Pilipinas. Ang
paggamit at interaksyon ng 3G
ang siyang nagtitiyak ng
pagkapanalo sa halalan ng mga
tradisyunal na pulitiko at
partido. Ito rin ang nagtatakda
ng pagiging Marahas, Marumi
at Magasto (3M) ng eleksyon sa
bansa. Ang 3M naman ang
nagreresulta sa malawakang
paglabag sa karapatang pantao
ng mga botante.

Ang mga Hindi Gaanong
Bago sa 2007 Eleksyon

Pag-abuso sa Sistemang Party-
list

Kung may mga lumang
katangian at pangyayaring
nasasaksikan sa 2007 eleksyon,
mayroon ding hindi gaanong
bago. Isa rito ay ang pagdagsa
ng mga kaduda-dudang
grupong party-list na isang
pagyurak sa intensyon ng 1987
Konstitusyon at ng Party-List
System Act (RA 7941).

Sang-ayon sa RA 7941:

Sec. 2. Declaration of

Policy. - The State shall
promote proportional
representation in the election
of representatives to the House
of Representatives through a
party-list system of registered
national, regional and sectoral
parties or organizations or
coalitions thereof, which will
enable Filipino citizens
belonging to the mar-
ginalized and underrepre-
sented sectors, organiza-
tions and parties, and who
lack well-defined political
constituencies but who
could contribute to the
formulation and enactment
of appropriate legislation
that will benefit the nation
as a whole, to become
members of the House of
Representatives. Towards

this end, the State shall develop
and guarantee a full, free and
open party system in order to
attain the broadest possible
representation of party, sectoral
or group interests in the House
of Representatives by
enhancing their chances to
compete for and win seats in
the legislature, and shall
provide the simplest scheme
possible.

Kinikilala ng batas ang
kahalagahang mabigyan ng
tinig at representasyon ang mga
marginalized o underrepresented
sectors sa Mababang Kapu-
lungan ng Kongreso. Nilinaw
rin sa batas ang mga itinuturing
na marginalized o under-
represented sectors at ito’y ang
mga manggagawa, magsasaka,
mangingisda, maralitang taga-
lungsod, katutubong mama-
mayan/komunidad, mga
elderly, may kapansanan,
kababaihan, kabataan, beterano,
overseas workers, at propesyunal
(Section 5. RA 7941).

Batid ng gobyernong
Arroyo at ng mga pulitikong
ang labanan sa Kongreso ay
pangunahing labanan sa bilang,
labanan ng mayorya at minorya.
At lubhang kritikal ang laba-
nang ito sa ika-14 na Kongreso
dahil nananatiling mainit ang
isyu ng “impeachment” ni GMA.

Sa kabuuang 91 grupong
party-list na binigyan ng
akreditasyon ng Comelec,
humigit-kumulang sa 32 rito
ang may kaduda-dudang
katangian batay sa ginawang
imbestigasyon ng Akbayan

ELEKSYON SA PILIPINAS

GUNS GOONS GOLD

NAGPAPANALO SA ELEKSYON

MARAHAS
MARUMI

MAGASTOS

Paglabag sa
Karapatang
Pantao

Paglabag sa
Karapatang

Pantao

PJR/Lito Ocampo
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TABLE 4: LISTAHAN NG MGA KADUDA-DUDANG PARTY-LIST PARA SA ELEKSYONG 2007

Party-list Background/Nasa Likod ng Party-list

Babae Ka! (Babae
Para sa Kaunlaran)

Kababaihan • Miyembro ng Sigaw ng Bayan (pro-people’s
initiative, pro-cha cha)
• Isa sa mga organisasyong itinayo ng Office of
External Affairs (OEA) para lumahok sa eleksyon ng
party-list

• Rosalinda Q. Dagami, kaibigan
ni GMA
• Ruth T. Vasquez
• Ma. Corazon M. Tumang

Biyaheng Pinoy (BP) Traysikel drayber • Asosasyon ng mga tricycle driver; ang
tumatayong direktor at miyembro ng Pambansang
Konseho ng partido ay si Dr. Arsenio Abalos, ang
nakatatandang kapatid ni Comelec Chair Benjamin
Abalos
• Vice-Mayor Jesus Cruz ng Lunsod ng
Mandaluyong ang nagtatag ng partido at siyang
tagapangulo nito. Sinasabi niyang siya ay dating
tricycle operator bago naging vice-mayor.

• Dr. Arsenio Abalos
• Atty. Jesus C. Cruz

Kakusa (Kapatiran ng
mga Nakakulong na
Walang Sala)

Mga bilanggo Romeo Jalosjos - Chairman Emeritus ng Kakusa,
dating kongresista ng Zamboanga del Norte,  at
kasalukuyang nakabilanggo sa NBP sa kasong
panggagahasa ng isang menor-de-edad

• Ranulfo P. Canonigo, Presidente
• Omar A. Rivera
• Ma. Jesusa A. Sespeñe

Agbiag (Agbiag
Timpuyog Ilocano,
Inc.)

Ilokano • Marcelo Fariñas II, ang pangkalahatang-kalihim
ng grupo, ay ang Asst. Secretary ng Office of External
Affairs ng Malakanyang.
Mga incorporators ng grupo sina:
• Thompson Lantion, ang pinuno ng Land
Transportation & Franchising Regulatory Board
(LTFRB)
• Rogelio Peig, Chief of Staff ni Cong. Vincent P.
Crisologo, Unang Distrito, Lunsod ng Quezon

• Marcelo T. Fariñas II
• Samuel V. Tomas
• Rogelio G. Mendoza

Ahon Pinoy (Ahon) OFW • Pinamumunuan ni Director Nicon Fameronag ng
Information and Publication Service (IPS) ng
Departamento ng Paggawa at Empleyo.
• Ito’y suportado ni Kalihim Dante Ang II,
Presidente at Chief Executive Officer (CEO) ng
Manila Times Newspapers at  kasalukuyang
Tagapangulo ng Commission on Filipino Overseas
(CFO)
• Ang anak ni Dante Ang Sr., si Dante Francis Ang
II, ang nangungunang nominado ng partido.

• Dante Francis M. Ang II
• Bernardo F. Ople
• Ernesto C. Herrera III

Bantay [True Marcos
Loyalist (for God,
Country and People)
Association of the
Philippines]

Marcos loyalists • Pinamumunuan ni Cherry Cobarrubias, isang
kilalang Marcos supporter.

• Retired Maj. Gen. Jovito S.
Palparan Jr.
• Ramon Y. Garcia
• Benjamin I. Angeles

Banat (Barangay
Association for
National Advancement
& Transparency)

??? • Nadiskwalipika ng Comelec dahil sa kabiguan
nitong makakuha ng 2% ng kabuuang boto para
sa party-list noong eleksyon 1998 at 2004 at sa
hindi nito paglahok sa eleksyong 2001, mga
paglabag sa RA 7941. Subalit nagawa pa nitong
mabigyan ng akreditasyong ng Comelec ngayong
eleksyon.

• Atty. Salvador B. Britanico
•Atty. Raul Lambino, tagapag-
salita at lider ng Sigaw ng Bayan
(pro-people’s initiative, pro-cha
cha)
• Joel C. Mendez

ANAD ??? • Itinayo noong 2003 ng National Alliance for
Democracy (NAD), kilusang pumalit sa grupong
vigilanteng Alsa Masa sa Davao. Ang NAD ay isang
alyansa ng mga organisasyon/grupong nagtataglay
ng mga anti-komunistang adhikain/paniniwala
• Noong 2004, inirehistro ng NAD ang ANAD bilang
grupong party-list nito.

• Pastor “Jun” M. Alcover Jr.,
kilalang lider ng KADRE, isang
grupo ng mga anti-komunistang
vigilante na kumilos sa Lunsod ng
Cebu noong administrasyong
Aquino
• Atty. Ruben R. Platon, Executive
Director ng Office of the President
ng Philippine Public Safety College
(PPSC), isang ahensyang nasa
ilalim ng DILG
• David S. Odilao Jr.

Kalahi OFW • Party-list na inaangking kumakatawan sa mga
migranteng Pilipino
• Karlo Alexei Nograles, Isa sa mga nominado nito’y
anak ni House Majority Leader Cong. Prospero
Nograles

• Apostol Poe M. Gratela
• Atty. Karlo Alexei B. Nograles
• Luisito V. Clavano

Pinaghanguan: Official website of Akbayan
Citizens’ Action Party. http//
w w w . a k b a y a n . o r g /
press_release_032007.htm; San Juan &
Jimenez, Business Mirror, April 20-21,
2007; Dizon, PDI, May 5, 2007; Lacorte &
Tupas, PDI, April 27, 2007; Clark, Horne,
McGehee, et. al., 1987, pp. 20-23

Sektor na
Inaangking

Kinakatawan

Mga Kwestiyonableng
Nominado

Party-List (Dizon, PDI, May 5,
2007; San Juan & Jimenez,
Business Mirror, April 20-21,
2007). Malakas ang pagtinging
ang mga grupong party-list na
ito’y pakawala ng gobyernong
Arroyo upang dumami ang
bilang ng kanyang mga
kakampi at tagasuporta sa
mababang Kapulungan ng
Kongreso. Kwestiyonable ang
mga tao at/o institusyong nasa
likod ng pagtatayo sa mga
grupo; kwestiyonable at/o
hindi malinaw na sektor na
diumano’y kinakatawan ng
mga ito; at kwestiyonable din
ang mga nominadong pina-
lalabas na kumakatawan ng
sektor.

Halimbawa, marami sa 32
grupong party-list ay natukoy
na mayroong tuwiran o di-
tuwirang ugnayan sa mga
opisyal ng Office of External
Affairs (OEA), isang opisinang
nasa ilalim ng Malakanyang
(Tignan ang Table 4). Ilan dito’y
ang Agbiag, Babae Ka!, Ang
Kasangga, at Aging Pinoy. Kasama
rin sa mga itinuturing na
pekeng grupong party-list ay
yung mga kadikit ng Sigaw ng
Bayan, ang grupo sa likod ng
kampanyang people’s initiative
para sa pagbabago ng
Konstitusyon tulad ng Babae Ka!,
Akbay Pinoy, at Youth League for
Peace & Advancement (LYPAD).
Nariyan din ang mga grupong
party-list na inaangking
kinakatawan nila ang isang
marginalized sector tulad ng mga
Biyaheng Pinoy para sa mga
drayber ng tricycle, PBA para sa
mga manlalaro at Kakusa para
sa mga bilanggo (http//
w w w . a k b a y a n . o r g /
press_release_032007.htm).

Bagama’t maaaring tingnan
ang pagdami ng mga grupong
party-list bilang tanda ng
kasigasigan ng mamamayang
magkaroon ng tinig at
representasyon sa Kongreso,
maaari rin itong tingnang pang-
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aabuso’t pananamantala sa
konsepto’t diwa ng sistemang
party-list, laluna’t kung ang
nasa likod sa pagbuo ng mga
ito’y mga tradisyunal na
pulitiko at partido, malalaking
negosyante at mga opisyal ng
kasalukuyang administrasyon.

Ang intensyong gamitin
ang party-list para sa
pagtaguyod ng mga pansariling
interes ng mga tradisyunal na
pulitiko’t partido ay hindi
natatanging katangian ng 2007
eleksyon. Noong eleksyong
2001, may mga pagtatangka na
rin ang mga tradisyunal na
pulitiko’t partidong gamitin ang
party-list nang magbuo’t
magpatakbo sila ng mga
kandidato sa ilalim ng sistema.
Halimbawa ng mga kaduda-
dudang party-list noong 2001 na
humantong sa kanilang
diskwalipikasyon dahil sa
pagkakaugnay at/o pagtanggap
ng pundo sa gobyerno ay ang
Mamamayang Ayaw sa Droga
(MAD), Veterans Freedom
Party (VFP), Lakas-NUCD,
National People’s Coalition
(NPC) at PROMDI (http//
w w w . a k b a y a n . o r g /
press_release_032007.htm).

Ngayong 2007 eleksyon, ang
VFP at ang MAD na naging UNI-
MAD (United Movement
Against Drugs) ay muling
binigyan ng akreditasyon ng
Comelec sa kabila ng kanilang
kasaysayan ng diskwalipi-
kasyon sa mga nagdaang
eleksyon. (http//
w w w . a k b a y a n . o r g /
press_release_032007.htm).

Isang bagong anyo ng pag-
abuso sa sistemang party-list  ay
ang pagbebenta ng
akreditasyon at tiyakang pag-
upo ng kinatawan ng party-list
sa Kongreso. Hindi biro ang
sunud-sunod na balitang
lumabas hinggil sa mga
ganitong alegasyong
kinasasangkutan ng mga
matataas na tao sa loob ng
Comelec at maging sa Office of
External Affairs (Esguerra, PDI,
April 28, 2007; Dizon &
Esguerra, PDI, April 27, 2007;
Esguerra, PDI, April 19, 2007;
Esguerra, PDI, April 27, 2007).
Sang-ayon sa Bantay RA 7941 o
BARA, isang grupong mahigpit

na sumusubaybay sa maayos na
pagpapatupad ng sistemang
party-list ayon sa batas, ang
pagbebenta ng akreditasyon,
nominasyon sa party-list at tiyak
na pag-upo ng kinatawan ng
party-list sa Kongreso ay nasa
pagitan ng P100,000 hanggang
P10 milyon, depende sa kata-
ngian ng serbisyo (Esguerra,
PDI, April 19, 2007; Dizon &
Esguerra, PDI, April 27, 2007).

Ang pag-abuso’t panana-
mantala ng mga tradisyunal na
pulitiko at ng gobyernong
Arroyo sa konsepto at inten-
syon ng party-list ay isang
nakakabagabag na pangyayari.
Ang pagbuo’t pagpapatakbo ng
mga pakawalang grupong
party-list na nagtataguyod ng
interes at dikta ng mga tradis-
yunal na pulitiko’t partido, at
ang pagbebenta ng mga
posisyon ng party-list sa
Mababang Kapulungan ng
Kongreso ay malinaw na
pagyurak sa karapatan ng
mamamayan na malayang
lumahok sa mga pampublikong
usapin. Ang walang-pakun-
dangang pag-abuso sa isang
lehitimong paraan ng paglahok
ng mamamayan sa mga usapin
ng gobyerno tulad ng sistemang
party-list ay patunay lamang
kung gaano kasakim sa
kapangyarihan ang mga
tradisyunal na pulitiko at
partido.

Garapalang Pagbili ng Boto at
Panunuhol ng Gobyernong
Arroyo

Bagamat hindi bago ang
penomenon ng pagbili ng boto
at panunuhol tuwing eleksyon,
ngayong 2007 eleksyon ito
garapalan at lantarang
ginagawa ng mga opisyal ng
gobyerno. Isang halimbawa

nito ay ang pagmamalaking
pahayag ni Kalihim Raul
Gonzales ng Departamento ng
Katarungan na gagantimpalaan
niya ng P10,000 ang bawat
kapitan ng barangay sa Iloilo na
makapagpapalabas ng 12-0
resulta pabor sa Team Unity
(TU) (Requejo & Pañares, MST
Online, April 27, 2007).

May kahalintulad ding alok
ng panunuhol sa mga lokal na
opisyal ang ibang pulitiko. Si
Gobernador Datu Ampatuan, Sr.
ng Datu Paglas, Maguindanao
ay nag-alok ng P1 milyon sa
bawat 22 meyor ng Probinsya
ng Maguindanao na makapag-
papalabas ng 12-0 panalo sa TU
(Señase, Inquirer.net, April 14,
2007).

May iba pang anyo ng
pagbili ng boto at panunuhol na
naiulat ngayong 2007 eleksyon.
Ilan dito’y ang pagpapamigay
ng mga accident insurance sa mga
botante na kapareha ng ginawa
ni GMA na nagpamudmod ng
PhilHealth cards noong 2004 na
eleksyon.

Saan mang anggulo tignan
ang mga nabanggit na kaso, ang
mga ito’y malinaw na anyo ng
pagbili ng boto at pag-

impluwensya sa magiging
resulta ng eleksyon, lalupa’t
nanggaling sa mga matataas na
opisyal ng gobyernong Arroyo
na nasa posisyong gamitin ang
kanilang opisina at gumawa ng
kaukulang presyur upang
makuha ang inaasahang resulta.

Sa kabila ng mga
iresponsableng aksyong ito ng
mga opisyal ng gobyerno,
nanatiling walang kibo ang
administrasyon, partikular si
Presidente Arroyo. Sa halip na
pagsabihan ang mga natukoy na
opisyal, may pagsang-ayon,
pagkunsinti at/o pagbibigay-
katwiran sa sinabi ng mga
opisyal ng gobyerno tulad ng
naging tugon ni Kalihim Ermita
sa kaso ni Kalihim Raul
Gonzalez.

Maging sa mga kaso ng
paglabag sa karapatan ng
mamamayan kaugnay ng
eleksyon, umiiral ang isang
culture of impunity sa pagkikibit-
balikat o pagsasawalang-kibo
ng gobyerno sa mga nailahad
na kaso ng panunuhol o pagbili
ng boto ng mga opisyal ng
gobyerno tulad ng ginawa nina
Kalihim Gonzales at
Gobernador Ampatuan.

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

Lubhang nakakabagabag
ang pang-aabuso’t
pananamantala ng mga
tradisyunal na pulitiko
at ng gobyernong
Arroyo sa konsepto at
intensyon ng party-list.

NABIGO: Hindi nakapasa sa mamamayan ang karamihan sa inindorso ng pangulo.
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Ang 2007 Eleksyon: Mga
pananaw at aral

Sa kabila ng paghahari ng
Guns, Goons at Gold  sa 2007
eleksyon na siyang nagtatakda
ng pagiging Marahas, Marumi
at Magastos nito, malaki pa rin
ang pagpapahalagang bini-
bigay ng mga Pilipino sa
eleksyon bilang isang pagka-
kataong maipahayag ang
kanilang mga damdamin at
saloobin sa mga taong
mamumuno sa kanila. Kaya’t
tulad ng mga nagdaang halalan,
tiyak na marami ang gagamit
ng kanilang karapatang bumoto
sa Mayo 14.

Ganunpaman, may
pagkilala ang mga botanteng
ang tungkulin nila sa 2007
eleksyon ay hindi lamang sa
pagboto ng mga karapat-dapat
na kandidato. May pagtantong
kailangang lumampas sa
simpleng pagboto ang dapat
gawin ng mga mamamayan
upang matiyak na magiging
makatotohanan at mapapalabas
ang tunay na kagustuhan.

Kaya’t sari-saring pagsi-
sikap at pagkilos ang ginagawa

ng iba’t ibang sektor at
organisasyon upang mapanga-
lagaan ang resulta ng eleksyon.
Ilan dito’y ang pagbigay ng
edukasyon sa mga botante
(voters’ education), pagbuo ng
mga boluntaryong magba-
bantay sa mga presinto sa araw
ng eleksyon, pagsubaybay sa
gastusin ng mga kandidato,
pagtiyak na nasusunod ang mga
batas at alintuntunin sa
eleksyon, pagsasagawa ng
Operation Quick Count, at
pagbigay ng legal na tulong.

Ang mga pagsisikap at
pagkilos na nabanggit ay
kongkretong isinasagawa ng
mga organisasyon tulad ng
Pinoy Bantay Bayan, Pera’t
Pulitika, 1 Million Volunteers
for Clean Elections (Vforce),
National Movement for Free
Elections (Namfrel), Legal
Network for Truthful Elections
(Lente), Kilusang Ibalik and
Dangal sa Halalan (KIDH),
Parish Pastoral Council for
Responsible Voting (PPCRV), at
Catholic Bishops’ Conference of
the Philippines National
Secretariat for Social Action
(CBCP-NASSA). Ang mga
pormasyong ito, na karaniwang

binubuo ng mga boluntaryong
mamamayan, ay malinaw na
pagpapakitang mulat ang
mamamayan sa kahalagahan ng
aktibong pagtatanggol ng
kanilang karapatang bumoto
upang matiyak na ang
mangingibabaw sa resulta ng
eleksyon ay ang tunay na tinig
ng mamamayan. Nagkakaisang
layunin, matatag na
paninindigan at organisasyon
ang ilan sa mabisang sandata
upang matiyak na magiging
makabuluhan ang pagkilos ng
mamamayan sa Mayo 14, 2007.

Ang sagot ng mamamayan
sa 3G – GUNS, GOONS at GOLD
ay ang kanilang 3P –
PAGKAKAISA, PAGKILOS at
PROTESTA sa 2007 eleksyon!
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