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kaRaPatan
alaMIn ang InyOng Mga

Sa tUwIng papasok ang anumang industriyang 
ekstraktibo o proyektong “pangkaunlaran”, tulad 
ng pagmimina, pagtatayo ng dam at iba pa, ka-

raniwan nang karanasan ng mga Katutubong Pilipino 
na maisantabi ang kanilang mga karapatan sa kanilang 
lupaing ninuno.

Ang free, prior and 
informed consent (FPIC)

1. Ano ang FPIC?
ang free, prior and informed consent (FPIC) ay isa sa mga 

mekanismong layon ay protektahan ang karapatan ng mga 
Katutubo (Indigenous Peoples o IPs) sa sariling pagpapasya, 
sa kaunlaran, at sa kanilang 
lupaing ninuno.

2. Ano ang mga batay-
an ng FPIC?

ang proseso ng 
FPIC ay kinikilala 
ng mga batas in-
ternasyunal at mga 
instrumento ng United 
nations tulad ng Un Declara-
tion on the Rights of Indigenous 
Peoples; dito sa Pilipinas, ito ay gina-
garantiyahan ng Ra 8371 o ang tina-
tawag na Indigenous Peoples Rights 
act of 1997 (IPRa). 

3. Ano ang sinasabi ng IPRA tungkol sa FPIC?
Sa IPRa, ang malaya, nauna at malinang na kapahintulu-

tan (FPIC) ay nangangahulugan ng “pagkakasundo-sundo 
ng lahat ng kasapi ng Katutubong Pamayanang Kultural/
Katutubong Pamayanan”. ang ganitong pagkakasundo-
sundo ay titiyaking “sang-ayon sa kanilang mga kinau-
galiang/katutubong batas at kagawian, malaya sa anumang 
panlalang mula sa taga-labas, panghihimasok at pamimilit.” 
Dapat ding ang pagkakasundo-sundong ito ay natamo pag-
katapos “ipagbigay-alam at ipaliwanag nang lubos ang lahat 
ng kabatiran ukol sa layunin at lawak ng gawain, sa wika at 
pamamaraang nauunawaan” ng mga Katutubo.

4. Ano ang mga batayang sangkap ng FPIC?
 • Karapatang sumang-ayon o tumutol sa anumang im-

inumungkahing proyekto sa loob ng lupaing ninuno

 • ang pagkuha ng pahintulot ay sa pamamagitan ng 
prosesong sang-ayon at nagrerespeto sa kultura at na-
kaugaliang sistema o kagawian

 • Malayang ibinigay ang pahintulot; walang pagpipi-
lit, panggigipit o pwersahan (‘free’)

 • ang pahintulot ay ibinigay bago pa man magsimula 
ang mga gawaing kaugnay sa proyekto (‘prior’)

 • ang pahintulot ay nakuha pagkatapos ng lubusang 
pagbabahagi ng impormasyon kaugnay sa iminu-
mungkahing proyekto at ang magiging implikasyon 
nito, sa isang prosesong pinagkasunduan at isinaga-
wa sa sapat na panahon (‘informed’)

Ang NCIP Administrative Order No. 1, Series of 2006
ang ao na ito ng national Commission on Indig-

enous Peoples (nCIP) ay nagtatakda ng proseso ng 
pagkuha ng FPIC kaugnay sa mga aplikasyong apektado 

ang mga lupaing ninuno.
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5. Sa ilalim ng ao no. 1, ang mga sumu-
sunod ay dapat sundin ng sinumang gus-
tong makakuha ng FPIC, bilang ‘mandatory 
activities’:

 o Pagpapaalam sa apektadong komuni-
dad tungkol sa gagawing consultative 
community assembly. Dapat ilagay ang 
notisyang ito sa mga hayag na lugar; 
maglalaman ng petsa, oras, lugar at 
lista ng pag-uusapan sa konsultas-
yon; layunin, katangian at lawak ng 
proyekto; at pangalan ng magsasaga-
wa ng proyekto. Padadalhan din ng 
‘notice’ ang mga elders/leaders.

 o Consultative community assembly (CCA). 
Dadalo sa CCa ang mga elders/lead-
ers, mga representante ng bawat 
pamamahay/pamilyang nakatira sa 
apektadong lugar, mga representante 
ng nag-aaplay ng FPIC, ang FPIC 
team na binuo ng nCIP, at mga rep-
resentante ng mga ngo, kung meron 
man. Bibigyan ang aplikante ng sapat 
na panahon na ipaliwanag ang im-
inumungkahing proyekto. Ibibigay 
sa elders/leaders ang operation Plan 
at lawak ng proyekto, kasama na ang 
magiging epekto nito sa komunidad.

Bibigyan ang lahat ng pagkakataon na 
makapagpahayag. Pwedeng ulitin ang gani-
tong pagpupulong, kung sa palagay ng lu-
pon ng mga elders/leaders ay hindi sapat 
ang isang asembliya lang.

 o Consensus-building. Kapag nakumple-
to na ang CCa, hahayaan ang komu-
nidad na pag-usapan ang tungkol sa 
proyekto. gagawin ang pagbubuo ng 
konsenso sa pamamaraang kinagawi-
an ng komunidad. Babawalan ang 
sinumang hindi miyembro ng komu-
nidad na manghimasok sa prosesong 
ito. ang magiging papel naman ng 
mga representante ng nCIP ay ido-
kumento ang prosesong nagaganap.

 o Decision meeting. Sa pulong na ito por-
mal na ilalahad ng elders/leaders ang 

ITO anG gradong ib-
inigay ng mga katu-
tubong kababaihang 

kinatawan ng 24 na tribo 
sa bansa para sa unang 
taong panunungkulan 
ni Presidente benigno 
aquino III. 

Sa isang pahayag na ini-
labas at pinagtibay ng 56 
na kababaihang dumalo sa 
Pambansang Pagtitipon ng 
mga kababaihang katutubo, 
tinukoy ng mga kababaihan 
ang mga dahilan kung bakit 
hindi papasa si Pnoy bilang 
kakampi sa kanilang pag-abot 
ng mga pangarap.

Litanya ng kapalpakan
Maraming kadahilanan 

sa bagsak na grado ng pan-
gulo. una dito, sabi ng mga 
katutubong kababaihan, ay 
walang matuwid ang malinaw 
na programa ang presidente 
para sa mga katutubo, lalo 
na sa mga kababaihang katu-
tubo. Sa halip na kaunlaran 
ay patuloy na militarisasyon 
at mapanirang mga proyekto 
ang pumapasok sa mga lu-
paing katutubo. Dahil dito, 
walang nagaganap na rebyu 
ng proseso ng free, prior and 
informed consent (FPIC). ; 
imbes na makatulong sa pag-
protekta ng mga katutubong 
komunidad ay siyang nagig-
ing instrumentong pumipigil sa 
makabuluhang pagpapasya 
ng mga katutubo.
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desisyon ng komunidad kaugnay sa 
iminumungkahing proyekto. Kung 
pabor ang komunidad sa proyekto, 
pag-uusapan na ang magiging la-
man ng memorandum of agreement 
(Moa). Kung tutol ang komunidad sa 
proyekto, kailangang isulat sa isang 
Resolusyon ang ganitong desisyon. 
Pwede ring hingin sa elders/leaders 
na ipaliwanag ang naging desisyon. 
Kung maghahain ng counter-proposal 
ang aplikante, maaaring humingi ng 
sapat na panahon ang mga elders/
leaders upang repasuhin ang kanilang 
desisyon.

Sakaling ang proseso ng pagdedesisyon 
ay mangangailangan ng partisipasyon ng 
mayoriya sa komunidad, ito ay isasagawa sa 
pamamagitan ng ‘raising of hands’ ng mga 
miyembro ng komunidad na dumalo at kw-
alipikadong bumoto. Kung ang nakagawi-
ang pagdedesisyon ay nakasalalay lamang 
sa mga elders/leaders, sapat na ang magig-
ing desisyon ng lupon ng mga elders/lead-
ers at hindi na kakailanganin pa ang boto ng 
mga miyembro ng komunidad. Kahit alin 
man sa 2 ang nakagawiang proseso ng pag-
dedesisyon, kakailanganin pa rin ang pag-
bubuo ng konsenso sa komunidad.


