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kAPAG NAPAG-uuSAPAN ang tung-
kol sa karapatang pantao, kadalasan 
ay nababanggit lamang ang tungkol sa 
karapatang pampulitika at sibil. Dapat 
nating malaman na ang karapatang 

pantao ay hindi lamang pumapatungkol sa mga 
karapatang pampulitika at sibil.

n Freedom from Debt Coalition

Ang pang-ekonomya at 
panlipunang karapatang 
pantao 

Nakapaloob ang mga 
pang-ekonomya at panli-
punang karapatan sa mga 
karapatang kinikilala ng uni-
versal Declaration on human 
Rights (uDhR) na ipinasa ng 
united Nations (uN) noong 
1948, partikular sa Artikulo 
blg. 22-26. 

kinikilala rin ng uN ang 
pagkakakawing ng mga 
karapatang pantao. Isinasaad 

halimbawa ng uDhR na ang 
mga mamamayan ng isang 
bansa ay makakamit lamang 
ang mga karapatang sibil at 
pampulitika, at ang kalayaan 
mula sa takot at kasalatan, 
kung tinatamasa nila ang mga 
karapatang pang-ekonomya, 
panlipunan at pangkultura. 
kung ang mga mamamayan 
ay walang kabuhayan at na-
gugutom, hindi nila maisa-
sakatuparan ang kanilang mga 
karapatang sibil at pampuliti-
ka. Ito ang argumentong kilala 
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Presidente Fidel Ramos (1993-1998)
 • Bilang reaksyon sa mga krimeng “high-profile”, 

nagkarooon ng sapantahang tumataas ang karum-
al-dumal na krimen. 

 • Ipinasa ang RA 7659 noong Disyembre 1993 di-
umano upang masugpo ang sinasabing tumataas 
na kriminalidad.

 • 46 na krimen ang nakalista sa RA 7659 na maaring 
patawan ng kamatayan.

 • Lethal injection ang magiging paraan ng sentensy-
ang kamatayan.

Presidente Joseph Estrada (1998-2001)
 • Sa harap ng malawakang kampanya laban sa death 

penalty, itinuloy ang pagpataw ng parusa kay leo 
echegaray noong Pebrero 1999. Anim pang iba ang 
sumunod kay echegaray.

 • Noong 1999, kung kailan naganap ang karamihan 
sa execution, tumaas naman ang bilang ng krimen 
sa bansa ng 15.3% kumpara sa nakaraang taon.

 • Nag-isyu ng de facto moratorium sa pagbitay si Pres-
idente estrada kaalinsabay sa pagdaos ng Jubilee 
year.

Presidente Gloria Ar-
royo (2001-2010)

 • Sinabi ni Arroyo 
na hindi siya pa-
bor sa parusang 
kamatayan.

 • Dala ng tumataas 
na bilang ng kri-
meng may kaug-
nayan sa droga 
at kidnapping, ina-
nunsyo ni Arroyo 
na ibabalik niya ang pagbitay “para matakot ang 
mga kriminal.” Noong Disyembre 5, 2003, tinang-
gal ni Arroyo ang moratorium sa bitay.

 • Noong hunyo 2006, nilagdaan ni Arroyo ang batas 
na nagpapawalang-bisa sa parusang kamatayan.

 • Noong Septyembre 2006 naman, nilagdaan ng Pili-
pinas ang Second optional Protocol sa International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ki-
nikilala ng kasunduang ito ang karapatan ng isang 
tao laban sa parusang kamatayan. Ipinagbabawal 
ng Protocol ang pagpataw ng parusang kamatayan 
sa sinumang mamamayan ng isang bansang lumag-
da sa nasabing protocol. tahasang ipinagbabawal 
din ang muling pagpapataw ng death penalty.

Pinaghalawan: “The Criminal Justice System and 
the Death Penalty,” Mamamayang Tutol sa Bitay-Move-
ment for Restorative Justice, 2006.



��HUMAN RIGHTS FORUM

Pribatisasyon 
at pagyurak 
sa karapatang 
pantao

tingnan ang mga naging pa-
takarang pang-ekonomya at 
panlipunan ng ating gobyer-
no at ang mga epekto nito sa 
mamamayang Pilipino.

bahagi na ng karanasan 
nating mga Pilipino ang pau-
lit-ulit na pagtaas sa presyo 
ng mga batayang produkto at 
serbisyo, kasama ang petrolyo, 
kuryente, tubig, mga bilihin 
sa palengke at pamasahe sa 
bus at dyip. Nitong unang 
dalawang buwan ng 2011 la-
mang, ginulantang tayo ng 
magkakasunod na pagtaas 
ng lahat ng mga nabanggit—
dagdag pa ang pagtaas ng 
mga toll fee sa North luzon 
expressway (Nlex) at South 
luzon expressway (Slex). 
Nakaamba na rin ang pagtaas 
ng pamasahe sa metro Rail 
transit (mRt) at light Rail 
transit (lRt) na panguna-
hing sakayan araw-araw ng 
daan-daan libong manggaga-
wa, empleyado at estudyante 
sa metro manila. 

Sa kabila ng mga pagtutol 
at kilos-protesta, hinayaan pa 
rin ng pamahalaang Aquino 
ang mga pagtaas sa presyong 
ito, habang isinantabi muna 
ang binabalak na pagtataas 
ng pamasahe sa mRt at lRt. 
Ngunit maging sa bahaging 
ito, sinasabi na ng gobyerno na 
mangyayari at mangyayari ang 
pagtataas ng pamasahe sa mRt 
at lRt dahil sobrang malaki di-
umano ang halagang kailangan 
para patuloy na matustusan ito 
ng gobyerno. kamakailan lang, 
sinabi na rin ng Department 
of transportation and Com-

munications (DotC) na 
plano nitong isapribado 
na ang pagpapatakbo 
ng mRt at lRt.

kung susuriin na-
tin ang bawat isyu 
kaugnay sa pagtaas ng 
mga presyo, makikita 

nating bunsod ang mga 
ito ng mga patakaran 
ng gobyerno sa pribati-

sasyon at liberalisasyon 
na nagbubunga lamang 

ng matinding dagok sa mga 

bilang “full belly thesis”.
lalo pang pinatampok 

ng uN ang mga karapatang 
pang-ekonomya, panlipunan 
at pangkultura sa ilalim ng 
International Covenant on 
economic, Social and Cul-
tural Rights (ICeSCR) na 
inilabas ng uN noong 1966. 
kabilang sa mga karapatang 
ito ang karapatan sa pagga-
wa, karapatan sa edukasyon, 
karapatan sa kalusugan, 
karapatan sa sapat na tira-
han, karapatan sa pagkain at 

karapatan sa tubig. maitutur-
ing ding mga karapatan ang 
iba pang batayang serbisyo 
na kinakailangan ng mga 
mamamayan para matamasa 
nila ang mga nabanggit na 
karapatang ito. 

Isinasaad din sa mga do-
kumentong ito ng united Na-
tions ang pangunahing tung-
kulin ng estado na igalang, 
protektahan at isakatuparan 
ang mga karapatang ito. Sa 
konteksto ng tungkuling ito 
ng estado, marapat nating 
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karapatang pang-ekonomya 
at panlipunan ng mamama-
yang Pilipino.

Ang karapatan sa tubig sa 
harap ng pribatisasyon

Noong ika-28 ng hulyo 
2010, pormal na kinilala ng 
122 bansa ang karapatan sa 
tubig sa isang resolusyon ng 
General Assembly ng uN. 
kasunod nito, ipinasa ng hu-
man Rights Council ng uN 
ang isang resolusyong suma-
sang-ayon na ang karapatan 
sa tubig at sanitasyon ay ba-
hagi ng karapatan sa sapat (di 
nagkukulang) na pamantayan 
sa pamumuhay. 

Nakapaloob sa resolusy-
ong ito sa karapatan sa tubig 
ang pantay na akses sa sa-
pat at malinis na tubig para 
sa personal at pambahay na 
pangangailangan (tulad ng 
pag-inom, sanitasyon, pag-
laba, pagluto at paglilinis ng 
bahay) upang masustine ang 
buhay at kalusugan. Isinasaad 
din ng resolusyon ang tung-
kulin ng estado na bigyang 
prayoridad ang mga personal 
at pambahay na paggamit ng 
tubig, kumpara sa iba pang 
gamit nito, gayundin ang 
pagtitiyak na may sapat, ma-
linis at murang tubig na mai-
ipon sa hindi kalayuan sa mga 
kabahayan. 

Sa kabila ng pagkilala sa 
tubig bilang karapatang pan-
tao, nagpapatuloy at mati-
bay naman ang patakaran sa 
pribatisasyon sa suplay ng 
tubig sa metro manila at mga 
karatig-pook. katunayan, ni-
tong nakaraang ika-16 ng Pe-
brero lamang, ipinatupad ng 
dalawang pribadong konse-
syonaryo sa tubig (ang manila 
Water Company at maynilad 
Water Services) ang muling 
pagtataas ng singil sa tubig. 

bago pa man ipatupad ang 
mga pagtaas nitong Pebrero, 
malayo na ang itinaas sa hal-
aga ng tubig mula 1997, kung 
kailan naganap ang pagsa-
sapribado sa mga operasyon 
ng metropolitan Water and 

Sewerage System (mWSS). 
Noong 1997, ang simulang 
presyo ng tubig bawat ku-
biko kwadrado (cubic meter) 
ng manila Water Company 
ay P2.61, samantalang sa 
maynilad ay P4.96.  bago ang 
pagtaas nitong Pebrero, ang 
presyo ng tubig ay tumaas na 
sa halagang P19.73 sa manila 
Water Company at P32.93 sa 
maynilad. 

Ibig sabihin nito, tumaas ng 
mahigit 700 porsyento ang hal-
aga ng tubig sa manila Water 
Company mula 1997, habang 
tumaas ng mahigit 600 porsy-
ento naman sa maynilad.  Sa 
pinakahuling pagtaas, simula 
ika-16 ng Pebrero, ang dagdag 
sa singil sa tubig ay nagkaka-
halaga ng average na P11 para 
sa lahat ng klase ng customer. 
may source ang GmANews.tV 
na nagsasabi na ang P1 pagtaas 
sa singil sa tubig ay nanganga-
hulugan ng karagdagang kita 
ng P400 milyon bawat taon 
para sa maynilad. 

Sa ngayon, nagkakain-
teres na ang mga pribadong 

kompanya sa pamamamahala 
at pagsusuplay ng tubig sa 
probinsya, bagay na ineeng-
ganyo naman ng gobyerno. 
Isang halimbawa ang dambu-
halang kompanyang Aboitiz 
sa Cebu na tinututulan naman 
ng maraming mamamayan sa 
Cebu at Davao.

Dapat nating tandaan na 
maraming mahihirap na bahagi 
ng metro manila, at tinitirhan 
ng malawak na bilang ng im-
pormal na setler, ang hang-
gang ngayon ang hindi sini-
serbisyuhan pareho ng manila 
Water Company at maynilad 
at kulang ang akses sa malinis 
na tubig. hindi naiiba ang sit-
wasyon ng mahihirap sa Cebu 
at iba pang malalaking siyudad 
sa ating bansa. 

Ang pagsasapribado sa ser-
bisyo sa tubig at pagtaas sa sin-
gil dito ay taliwas sa itinatad-
hanang karapatan sa tubig ng 
united Nations. Sa halip na 
karapatan, ang akses sa tubig 
ay nagiging prebilihiyo at ang 
pagsuplay nito ay hindi na ser-
bisyo kundi negosyo. 

hindi pa naman kataga-
lan ang mga panahong ang 
pagtingin ng mga Pilipino sa 
tubig, lalo na sa probinsya, ay 
isang likas na yaman na dapat 
lamang pangalagaan ng lahat 
at pakinabangan ng lahat  din 
ng tao sa isang komunidad. 
Ang tradisyunal na pagtingin 
ng ating mga ninuno sa tubig 
ay kabilang ito sa tinatawag 
na “commons”—hindi priba-
dong pag-aari at malayang 
pinakikinabangan ng komu-
nidad. Sa ngayon, halos nalu-
saw na ang ganitong konsep-
to sa harap ng patakaran ng 
gobyerno na isapribado ang 
serbisyo ng tubig.

Pribatisasyon sa mga 
pasilidad sa transportasyon 

Ginulantang uli tayo ng 
balak na pagtaas sa pamasahe 
sa lRt1, lRt2 at mRt3 na 
magiging epektibo sa marso 
1, 2011. Ngunit ang balaking 
ito ay pansamantalang naan-
tala sa harap ng malawang 
pagprotesta ng mamamayan 
sa metro manila.  

Sa ilalim ng balak na pag-
taas sa pamasahe, ang mga 
pasahero sa lRt 1 & 2 at 
mRt eDSA ay magbabayad 
ng minimum na P15 (mula sa 
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P10), at P30 (mula sa kasalu-
kuyang P15) para sa “end-to-
end trip”. 

Samakatuwiran, madodoble 
ang pamasahe ng mga taong 
ang biyahe ay “end-to-end” at 
madaragdagan ng minimum na 
33 porsyento ang pamasahe ng 
iba pa. Sa huling pagpupulong 
ng gobyerno, pansamantalang 
ipinagpaliban ng gobyernong 
Aquino ang implementasyon 
ng balaking pagtataas na ito, 
ngunit ipinahayag din nito na 
sa malao’t madali ay hindi mai-
iwasan ang pagtaas. 

Ang tanong: makatuwiran 
ba ang pagtaas sa pamasahe 
na ito?  

kung susuriin natin ang 
gastusin hinggil sa opera-
syon ng lRt 1 & 2 at mRt, 
makikita nating ang bulto ng 
binabayaran ng gobyerno ay 
hindi ang operasyon o pag-
mantine ng tatlong linya, 
kundi ang binabayarang hala-
ga para sa kita ng mga priba-
dong kompanya na gumawa 
ng proyekto. mahirap isipin 
na may kailangang bayaran 
ang gobyerno na humigit-ku-
mulang P7.8 bilyon sa kita ng 
mga kompanyang ito.

Ang mga proyektong 
North luzon expressway 
(Nlex) at South luzon ex-
pressway (Slex) ay kahalintu-
lad  ng lRt at mRt dahil lahat 
sila ay kabilang sa iskemang 
build-operate-transfer (bot) 
na sa ngayon ay nirerepake 
bilang Public-Private Partner-
ship Agreement (PPP). 

kaugnay nito, dapat din 
nating tandaan na karani-
wan na ang korapsyon sa 
mga proyektong imprastruk-
turang katulad ng mga ito sa 
gobyerno at ang halaga ng 
mga proyekto ay lumalaki da-
hil sa iskemang ito,

Ang pagtaas sa presyo ng 
gasolina at kuryente

Ang pagtaas sa presyo ng 
mga produktong petrolyo ay 
mauugat din sa patakarang 
pribatisasyon at deregulasyon 
sa sektor ng enerhiya. Simula 

nang ipatupad ang deregula-
syon at pribatisasyon sa sek-
tor na ito, nawalan na ang 
gobyerno ng kapangyarihang 
pigilan ang mga pagtaas sa 
presyo ng mga produktong 
petrolyo. 

Nawalan din ng kapang-
yarihan ang gobyerno na 
masubaybayan ang tunay 
na halaga at gastos ng mga 
kompanyang ito sa pagbili 
ng langis sa pandaigdigang 
merkado. Ang kapangyari-
han ng gobyerno para im-
pluwensyahan ang presyo ng 
mga produktong petrolyo ay 
nawala nang ibenta nito ang 
Petron. mangyayari lamang 
na maiimpluwensyahan nito 
ang presyo ng petrolyo kung 
magkakaroon itong muli ng 
kumpanya sa langis na kay-
ang sumabay sa merkado at 
makontrol ang manipulasyon 
sa presyuhan ng langis.

halos kasabay ng tubig ang 
pagtaas ng singil sa kuryente. 

Ang presyo ng kuryente sa 
bansa ay isa sa pinakamataas 
sa ating rehiyon at mas mata-
as pa kaysa sa bansang Japan. 
Ang pagtataas ng presyo ng 
kuryente ay ang pinakahuli 
lamang mula ng mahawakan 
ng pribadong sektor hindi 
lamang ang suplay kundi 
ang generation mismo ng kur-
yente. mula sa monopolyo ng 
gobyerno, isinapribado ang 
sektor hanggang sa umiral 
hindi ang kumpetisyon kundi 
ang dominasyon ng iilang 
kumpanya sampu ng kanilang 
mga kasosyo mula sa genera-
tion tungo sa distribusyon ng 
kuryente.

 Ang patuloy na pagtaas 
sa singil sa kuryente ay bunga 
ng patakarang pribatisasyon 
ng gobyerno sa sektor na ito. 

Ang pang-ekonomya at 
panlipunan na karapatan

Nabuo ang mga karapa-
tang pang-ekonomya at pan-

lipunan sa kabila ng mga dis-
kusyon hinggil sa kung ang 
mga ito ba ay kapantay ng 
mga pampulitika at sibil na 
karapatang pantao. Sa huli, 
sinabi ng uN na ang mga 
karapatang ito ay bahagi ng 
mga karapatang dapat tinata-
masa ng lahat ng tao.

bagama’t hindi tuwirang 
kinikilala ang akses sa trans-
portason at kuryente bilang 
bahagi ng mga karapatang 
pang-ekonomya at panlipu-
nan, dapat nating tandaan 
na ang mga serbisyong ito ay 
kinakailangan upang mata-
masa natin ang buhay na ma-
rangal na kinikilala ng united 
Nations. Sa puntong ito, dapat 
nating tandaan na magka-
kawing ang lahat ng karapa-
tang pantao. hindi lubusang 
matatamasa ang karapatang 
pampulitika at sibil kung ang 
mga karapatang pang-ekono-
mya at panlipunan ay patuloy 
na ipinagkakait at hindi kini-
kilala ng mga namumuno sa 
ating gobyerno.

Isinasaad mismo ng uni-
versal Delaration on human 
Rights noon pang 1948 na ang 
mga mamamayan ng isang 
bansa ay makakamit lamang 
ang mga karapatang sibil at 
pampulitika, at ang kalayaan 
mula sa takot at kasalatan, 
kung tinatamasa nila ang mga 
karapatang pang-ekonomya, 
panlipunan at pangkultura. n
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