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Pakikibaka para sa Repormang Agraryo

Pakikibaka para
sa Karapatang
Magkaroon ng
Karapatan

AYON SA pamahalaan, 25 milyon sa 85 milyong Pilipino ang
nabubuhay sa kahirapan1.  Sa pag-aaral naman ng Asian
Development Bank,2  ¾ o mayorya ng mahihirap sa bansa ay mula
sa kanayunan.  Ang malaganap na kahirapang ito sa kanayunan
ang naging matibay na basehan sa pagsasabatas ng Comprehensive

Agrarian Reform Programme (CARP) noong 1988. Ang batas na ito para sa
katarungang panlipunan ay naglinaw na ang kahirapan ng mga mamamayan sa
kanayunan ay nakaugat sa laganap na kawalang lupa ng mga magbubukid.

n Ni BELINDA L. FORMANES

Ito rin ang basehan kung
kaya nitong Enero 28, 2007,
naglabas ang Catholic Bishops’
Conference of the Philippines
(CBCP) ng Pastoral Letter na
pinamagatang “The Dignity of
the Rural Poor: A Gospel
Concern.” Ipinahayag ng CBCP
ang kanilang pakikiisa
gayundin ang matinding
pagkabahala sa kalagayan ng
pinakamaraming naghihirap sa
ating bansa, ang mga
magbubukid at maralita sa
kanayunan. Idineklara rin nito
ang mga puna sa CARP at ang
pangangailangan na i-ekstend
ito matapos ang terminasyon
nito sa taong 2008, nang may
kaukulang reporma sa
nilalaman at may sapat na
pondo mula sa pamahalaan.

Ang repormang agraryo ay
naglalayong isaayos ang di-

makatarungang relasyon sa
pagitan ng magbubukid at mga
panginoong maylupa. Ang lupa
ay mahalagang rekursong
pangkabuhayan para sa mag-
bubukid, gayundin sa
panginoong maylupa. Ang
kontrol sa lupa ang basehan ng
historikal na pagsasamantala at
pang-aapi ng mga asyendero
noon pang panahon ng mga
Kastila hanggang sa kasalu-
kuyang panahon sa buu-buong
henerasyon ng mga naghihi-
kahos na magbubungkal.

Ang lupa para sa mag-
bubukid ang bukal hindi
lamang ng kanilang pagkain at
kabuhayan, kundi ng kanilang
kultura, mga pangarap at
kinabukasan. Ito rin ang
basehan ng kanilang pagka-
kamit ng karapatang mag-
karoon ng karapatan: mga
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SIMULA Pebrero
2001, sa
karanasan ng Task

Force Mapalad, siyam (9)
nang kasapi ang pinaslang
para sa laban sa
repormang agraryo sa
Negros at Davao. Wala
pang naparusahan sa mga
pumaslang sa mga
magbubukid.  Naitala rin
ang mga sumusunod na
karahasan:  3 ang binaril at
nagkaroon ng matinding
pisikal at mental na
kapansanan; 128 na
kasapi at 1 media
practitioner ang nasaktan
o nasugatan; 25 pamilya
ang napalayas; 30
naaresto; 25 nakulong; 25
nakaranas ng pananakot
mula sa mga landlord at sa
mga goons nito; at mga
bahay/iba pang ari-arian
ng 54 magsasaka ang
sinunog o binomba. May
787 magsasaka ang
nahaharap sa may 76
criminal at civil cases
mula sa dating landowner.

Ang ganitong
karahasan sa mga
magbubukid ay di
namumukod. Maaalala ang
iba pang malalaking kaso
ng pagpaslang at
pandarahas sa mga
magbubukid.

batayang karapatang pantao at
karapatan bilang mamamayan.

Sa kabila ng mga batas sa
repormang agraryo at batas sa
paggawa ng pamahalaan, ang
nangingibabaw na batas sa mga
asyenda at plantasyon ay “batas
ng asyenda.”  Kahulugan nito
ang pag-iral ng mga di-
makatwiran at malaon nang
iligal na partihang 70:30, 60:40,
o 50:50 sa ani at sa kita sa
produksyon ng magbubukid at
ng panginoong maylupa, pabor
sa asyendero, na dahilan ng
kahirapan, kagutuman at
kaapihan ng magbubukid.

Dahil sa kontrol ng
asyendero sa lupa, pati boto ng
magbubukid ay kontrolado ng
asyendero.  Ito ang basehan ng
kontrol ng mga asyendero sa
pulitika.  Kung sino ang may-ari

ng lupa, sila rin ang malalaking
pulitiko na may hawak sa
pulitika at gobyerno hanggang
sa pambansang pamahalaan.
Halimbawa nito ang malalaking
asyendero tulad ng mga
Cojuangco, Arroyo, Floirendo,
Reyes, Uy, Dy, Sebastian, at
marami pang iba.  Ito rin ang
basehan ng pananatili ng
kanilang kontrol sa mga asyenda
sa kabila ng umiiral na batas sa
repormang agraryo.

Ang kahirapan at kaapi-
hang ito ang mismong basehan
ng mga pagkilos ng magbubu-
kid para sa repormang agraryo.
Ang mga kilusang agraryo
namang ito ang basehan ng
kontra-pagkilos ng mga asyen-
dero: ang matinding pagba-
banta at ang mismong pagpas-
lang sa mga maghahangad ng

repormang agraryo.

Dugo sa Asyenda ng Tubo
Enero 25, 2007, halos 2:00 ng

umaga, nang paslangin ng mga
armadong kalalakihan si Pepito
Santillan, 60 taong gulang, sa
kanilang tahanan sa Hacienda
Velez-Malaga, Negros Occi-
dental. Siya ay isa sa mga CLOA
holders ng 120 ektaryang
kabahagi ng kabuuang 455
ektaryang lupaing pag-aari ni
Roberto Cuenca. Natanggap
nila ang CLOA (Certificate of
Land Ownership Award) noong
2002 sa pamamagitan ng  CARP
ng Department of Agrarian
Reform (DAR).

Simula noon, ginamit na ng
mga Cuenca ang regular na
korte upang biguin ang
pagsaklaw ng reporma sa lupa

Madugong
pakikibaka

Protesta ng mga magsasaka at mga grupong tutol sa RP-China Agro-Business Agreements, sa harapan ng opisina
ng Department of Agriculture (DA), Abril 20, 2007                Photos by PARRDS
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sa kanilang asyenda. Nitong
nakaraang taon, muling
inilinaw ng Korte Suprema na
ang DAR lamang ang may
saklaw sa mga kaso kaugnay ng
repormang agraryo. Ipina-
walambisa din nito ang
desisyon ng mababang korte na
naunang nagdeklarang walang
otoridad ang DAR na
ipamahagi ang Hacienda Velez-
Malaga sa ilalim ng CARP.

Sa kabila nito, nagpatuloy
ang pagtutol ng mga Cuenca sa
implementasyon ng CARP sa
asyenda. Simula noon, naghari
ang karahasan sa asyenda.
Halos gabi-gabi ay nakaranas
ng banta at karahasan ang mga
magbubukid. Isang magsasaka
ang namatay sa atake sa puso
dahil sa mga karahasan.

Huling linggo ng Pebrero,
2007, naglunsad ng hunger strike
ang mga magbubukid na kasapi
ng Task Force Mapalad sa
harapan ng DAR. Layon ng
hunger strike na itulak ang DAR
na ipwesto silang mga CLOA
holder sa lupaing saklaw ng
kanilang CLOA. Malakas ang
koneksyon ng mga Cuenca
(ang anak na babae ni
Congressman Iggy Arroyo ay
asawa ng isang anak ni G.
Cuenca) kaya di naging madali
ang pagkakamit ng kanilang
kahilingan. Itinigil lamang ang
hunger strike noong Marso 22,
nang totohanang magdesisyon
ang DAR na ipwesto ang
magbubukid sa kanilang lupa.
Ito ay matapos ang 30 araw ng
gutom ng hunger strikers,  at
dahil sa tuluy-tuloy na suporta
ng mga Obispo at  taong
simbahan at  iba pang sektor ng
lipunan. Naging napakalaking
isyu ang kahungkagan ng batas
sa kasong ito at humangga pa
sa panawagan na patalsikin ang
Kalihim ng DAR sa kanyang di-
pagpapatupad ng repormang
agraryo sa lupain ng mga
Cuenca. Nagtagumpay ang mga
magbubukid sa kanilang laban
na maipwesto sa kanilang lupa
bagama’t ipinoproseso pa ang
pagpwesto ng ilan sa kanila.

Dugo sa Plantasyon ng
Saging

Si Ka Eric (UNORKA
General Secretary sa Davao) ay

pinaslang noong Abril 24, 2006,
humigit kumulang ika-6:00 ng
gabi, sa New Panabo Public
Market sa Panabo, Davao Norte.
Pinaslang siya isang oras
matapos ang matagumpay na
pakikipag-dayalogo sa DAR
kaugnay ng pagsaklaw ng
repormang agraryo sa
plantasyon ng saging ng mga
Floirendo at iba pang
plantasyon sa Mindanao.  Na-
baril din at malubhang nasu-
gatan sa dibdib ang kanyang
anak na si Daffodil. Si Ka Eric
ay isa sa labing-apat na lider ng
Pambansang Ugnayan ng mga
Lokal na Nagsasariling
Organisasyon ng mga
Mamamayan sa Kanayunan
(UNORKA) na pinaslang sa
gitna ng kanilang laban sa lupa.

 Ang kaso ng pagpaslang
kay Ka Eric ay isa sa mga kasong
isinampa ng UNORKA, Peace
Foundation at PARRDS sa Task
Force Usig, Melo Commission
at sa imbestigasyon ni Philip
Alston, United Nations Special
Rapporteur on Extrajudicial
Killings,  nitong Pebrero 2007.

Sa pagsisiyasat ng Melo
Commission noong ika-11 ng
Disyembre, 2006 sa lunsod ng
Davao, nakita ang napaka-
raming kamalian sa imbesti-
gasyon ng pulisya. Gayunman,
nanindigan pa rin ang mga pulis
na sina Police Chief Intelligence
Officer Wilfredo Puerto at  PO3
Domingo Ranain na lahat ng
magagawa para sa kaso ay
nagawa na nila.

Isang naging usapin ang
ginamit na baril sa pagpaslang.
Ayon sa ulat ng pulisya, ang baril
na ginamit sa pagpaslang ay
kalibre 9mm. na pistola. Ito ay
pinasinungalingan ng ulat ng
NBI Medico Legal sa Melo
Commission na nagsagawa ng
awtopsiya sa bangkay ni Ka Eric.
Ayon sa ulat, ang ikinamatay ni

Ang lupa para sa
magbubukid ang bukal
hindi lamang ng kanilang
pagkain at kabuhayan,
kundi ng kanilang
kultura, mga pangarap
at kinabukasan.
...........................................................................
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Ka Eric ay kalibre 45 na baril.
Idineklara din ng mga pulis

ang kasong ito na isang
“saradong kaso” matapos anila
mapatay ang taong pumaslang
kay Ka Eric, isang buwan
matapos mapatay si Ka Eric.
Ayon sa mga pulis, mayroon
silang testigo na kumilala sa
bangkay ni Monching Solon, na
diumano’y pumatay kay Ka Eric.
Sa imbestigasyon ng Melo
Commission, lumabas na ang
salaysay ng testigo ay
nagsabing “tanging mata
lamang ng pumatay ang
kanyang nakita sapagkat ang
buong mukha ay nakatakip.”
Sinabi rin ng mga pulis na saglit
lamang nakita ng testigo ang
bangkay ni Solon, maging ang

mukhang maraming pasa. Ibig
sabihin, di mapaniwalaan ang
testimonya ng naturang “police
asset,” at lalo pang hindi ito
pwedeng maging basehan
upang ideklara ang kaso bilang
sarado.

Ang imbestigasyon sa kaso
ng pagpaslang kay Ka Eric ay
halimbawa ng matinding pag-
papabaya at may palatandaan
ng “pagtatakip,” at sa pinaka-
kwestyonableng kadahilanan,
ay may posibilidad ng
pakikipag-kutsabahan sa mga
salarin at pasimuno sa krimen.

Para sa mga kasamahan ni
Ka Eric, ang pagpaslang kay Ka
Eric ay isang desperadong
hakbang upang biguin ang
implementasyon ng repormang

agraryo sa mga plantasyon ng
mga Floirendo sa partikular at
sa iba pang mga kumersyal na
plantasyon sa Mindanao sa
kabuuan. Ibig din nitong biguin
ang pagkakamit ng katarungan
sa napakaraming manggagawa
na pinaslang at ibinaon sa mga
sagingan o pinalutang sa mga
ilog. Ibig ding ipagkait ang
katarungan sa mga mang-
gagawa na pinamunuan ni Ka
Eric laban sa mga mapaminsala
at ipinagbabawal na kemikal at
pestisidyo sa mga plantasyon ng
sagingan sa Davao del Norte.
Ibig nitong biguin ang anumang
paghahangad ng reporma sa
DAR at sa mga ahensyang may
kaugnayan sa kanayunan. Ito
ang mga laban ni Ka Eric nang
siya ay pataksil na paslangin.

Humahabang listahan
Mula Hunyo 1998 hanggang

Hunyo 2006, nakapagdoku-
mento ang PARRDS ng 387
insidente ng mga paglabag sa
karapatang pantao kaugnay ng
repormang agraryo. Naitala
ang 18,872 biktimang mga
magbubukid. Sa 387 insidente,
walo ang naganap sa pagitan ng
1998 hanggang 2000, habang ang
279 insidente naman ay naganap
sa pagitan ng 2001 hanggang sa
Hunyo 2006. Ibig sabihin nito,
mas lumala ang paglabag
habang lumalapit ang CARP sa
kanyang pagtatapos. Ito rin ang
panahon sa laban ng CARP sa
malalaking asyenda at
plantasyon.

Nakapagtala ng 38 kaso ng

pagpaslang sa mga magbubukid
kaugnay ng laban sa reporma sa
lupa. Bukod pa, naitala rin na
2,342 mga lider at organisador
na magbubukid ang nakaranas
ng paulit-ulit na paglabag sa
kanilang karapatang pantao
tulad ng tangkang pagpaslang,
matinding pagbabanta, pana-
nalakay, pananakit,  pagwasak
sa ari-arian, panununog, pag-
dukot, sapilitang ebakwasyon,
iligal na pagsasampa ng mga
kaso, panghuhuli at pagpapa-
kulong, marahas na dispersal,
pagpapalayas, pandurukot.

Ang 2,342 mga lider at
organisador ay patuloy na
nanganganib ang buhay sa gitna
ng matinding mga labanan at
kampanya para sa repormang
agraryo.

Ang mga paglabag sa
karapatang pantao ay isinagawa
ng mga tinaguriang Non-State
Actors at State Actors.

Paglabag ng mga Non-
State Actors.  407 na kaso ng
paglabag ay isinagawa ng mga
grupong tinatawag na Non-
State Actors:  263 kaso ang
isinakatuparan ng mga
tagapangasiwa ng kumpanya
at asyenda.  Ito ay sinundan
ng mga armadong goons na
may 35 kaso;  at ikatlo sa
listahan ang mga kasapi ng
New Peoples’ Army (NPA) na
may 24 na kaso,   lahat  naitala
sa Bondoc Peninsula, Quezon.

Paglabag ng State Actors.
May naitalang 48 na kaso ng
paglabag mula sa mga sumu-
sunod:  Philippine National
Police (PNP), 32 kaso; mga

Iba’t ibang grupong tutol sa kasunduang nilagdaan ng walang konsultasyon:
mga katutubo, grupong relihiyoso, magsasaka at mangingisda.

Photos by PARRDS
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opisyal ng barangay,  limang (5)
kaso at Armed Forces of the
Philippines (AFP) at para-
military tulad ng CAFGU, 14 na
kaso. May 17 kaso ng paglabag
na hindi nakilala ang mga
nagsagawa ng krimen.

Ang mga paglabag sa
karapatang pantao kaugnay ng
repormang agraryo ay naganap
sa mga sumusunod na hotspots:
Bondoc Peninsula sa Quezon,
Iloilo, Negros Oriental, Negros
Occidental at mga lalawigan ng
Davao. Mahigit kalahati sa mga
paglabag na ito ay naganap sa
Bondoc Peninsula, kung saan
naganap ang  254 sa kabuuang
387 insidenteng  naitala.  Dito
rin ang may pinakamataas na
bilang ng biktima na umabot sa
15,828.

Kaugnay nito, lumalabas na
lubhang mahirap ang laban ng
mga magbubukid sapagkat ang
kinakaharap nila ay karahasan,
kapwa mula sa mga elemento ng
estado at ng iba pang armadong
grupo na nasa labas ng estado
tulad ng mga goons at mga
rebolusyonaryong grupong
NPA.

Inaasahan din ang lalong
paglala ng kalagayan sa kara-
patang pantao ngayon at nasa
pinakamaselang yugto ng
pagpapatupad ng CARP:
reporma sa lupa sa mga pinaka-
malalaking asyenda at plantas-
yon, kung saan pinakamalakas
ang pagtutol ng mga asyendero
sa reporma sa lupa.

Panibagong Banta sa
Repormang Agraryo at
Karapatang Pantao:  RP-
China Farm Agreement

Nitong nakaraang Enero
2007, sa panahon ng ASEAN
Summit sa lunsod ng Cebu,
nilagdaan ang RP-China
Agreement.  Sa kasunduang ito
ng gobyerno ng Tsina at
Pilipinas at ng mga pribadong
korporasyon, nilalaman ang
pagpapagamit ng Pilipinas sa
1.24M ektaryang lupaing
agrikultural para sa panga-
ngailangan sa pagkain at bio-fuel
ng Tsina. Tinututulan ito ng
mga organisasyong mag-
bubukid dahil sa mga
sumusunod na usapin:

1. Ang kasunduan ay labag
sa Konstitusyon at CARP.
Prayoridad sa pag-papatupad
nito ang mga lugar na sinaklaw
at sasaklawin pa ng CARP  at
mga kabundukan na saklaw ng
Community Based Forest
Management (CBFM).  Maaa-
pektuhan din ang malawak na
mga karagatan na pagmumulan
ng mamahaling isda at pag-
kaing dagat patungo sa Tsina.
Ibig sabihin, maaapektuhan nito
ang mga lupain at karagatan na
pinagmumulan ng pagkain at
kabuhayan ng mga magbu-
bukid, mga katutubo at mga
mangingisda.

2. Ang kasunduang ito ay
malaking banta sa seguridad sa
pagkain at kalikasan ng ating
bansa.

3. Marami sa mga korporas-
yon na nakakuha ng kontrata ay
mga di-rehistrado, o bagong
nairehistro sa Securities and
Exchange Commission.  Wala din
silang sapat na kapital at rekord
para sa malakihang produksyon
at pakikipagkalakalan.

4. May nakasaad na “clause
of confidentiality” ang mga

kontrata.  Ibig sabihin, itatago
ng Tsina sa mga Pilipino ang
mga teknolohiya na kanilang
gagamitin para sa kanilang
produksyon. Ang Tsina ay
ikalawa sa buong mundo sa
paggamit ng mga kemikal sa
agrikultura at nananatiling
gumagamit ng mga
ipinagbabawal na pestisidyo sa
produksyon ng pagkain.

5. Walang bukas at demo-
kratikong konsultasyon ang
naturang kasunduan sa mga
sector na direktang maaa-
pektuhan.

Abril ng taong ito, inihayag
ng pamahalaan na ang P25B na
pondong nalikom ng pama-
halaan mula sa pagbebenta ng
PLDT, isang ill-gotten wealth ng
pamilyang Marcos, ay gaga-
mitin sa programa para sa
pagpapaunlad ng mga
kabundukan at para sa feeding
program ng gobyerno. Ang
pondong ito, ayon sa batas, ay
dapat mapunta sa pagpa-
patupad ng CARP. Di
maiwasang maisip ng mga
organisasyong magbubukid na
ang P25B ay gagamitin para sa

pagpopondo sa mga pribadong
korporasyong walang sapat na
kapital para sa
pakikipagkalakalan sa Tsina.

Naniniwala rin ang mga
magbubukid na magdudulot ito
ng malawakang pagpapalayas,
karahasan at pagpaslang sa mga
maaapektuhan ng naturang
kasunduan. Ganito ang naganap
sa malalawak na lupaing
sinaklaw noon ng mga
plantasyong agrikultural sa
Mindanao sa panahon ng NDC-
Guthrie noong rehimen ni
Pangulong Marcos.

Para sa mga  magbubukid,
ang RP-China Agreement ay
tahasang paglabag sa Kons-
titusyon, kontra-magbubukid,
paglabag sa karapatang pantao,
at maglalagay sa alanganin sa
ating kaseguruhan sa pagkain
at kapaligiran. At ito ay para
lamang sa interes ng mga Tsino
at ilang pribadong interes sa
ating bansa. Dahil dito,
nananawagan ang mga
magbubukid na:

1. Ipawalambisa ang RP-
China Farm Agreement;

2. 1.3M ektarya para sa RP-
China, i-CARP na!

3. Seguridad sa Pagkain,
Seguridad ng Kapaligiran,
Tiyakin!

Ang mga kahilingang ito ay
mga batayang karapatan ng
mga magbubukid. Ang pag-
papatuloy ng naturang
agreement ay malinaw na banta
sa mga magbubukid sa usapin
ng repormang agraryo,
katarungang panlipunan,
karapatang pantao at karapatan
para sa likas-kayang kaunlaran.

(Si Belinda L. Formanes ay
Executive Director ng Partnership
for Agrarian Reform and Rural
Development Services, Inc.
[PARRDS] at Convener ng
Volunteers for Rural Congress.)
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