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Sa kabuuan ay pagpapatuloy lamang ang 
aming nadaanan sa unang taon ni Pnoy ng 
istorikong pakikipagharap at pakikibaka ng 

mga katutubo sa di-nawawaksing diskriminasyon 
laban sa aming hanay, ang walang habas na pag-
durog sa aming kultura at sariling pagpapasiya sa 
aming mga ninunong lupain, at panghihimasok sa 

aming teritoryo na 
nagdudulot ng mala-
wakang paglabag sa 
karapatang pantao. 

Ang IP Agenda sa 
Administrasyong PNoy

(Sa ika-4 na State of the Indigenous Peoples Address (SIPA), 
binuo ng mga dumalong lider ng mga Pamayanang Katutubo 
ang isang IP Agenda na isusulong nila sa panahon ng adminis-
trasyon ni Pangulong Aquino. Sampung mahahalagang usapin 
ang tinukoy ng mga IP: prosesong pangkapayapaan; karapa-
tang pantao; development aggression; batayang serbisyo; mga 
karapatan ng kababaihan at kabataan; self-governance; IP 
movement; IPRA; climate change at mga tampok na palisiya.)

Inuulit namin na ang 
kasaysayan ng mga 
katutubo ay mas 
nauna pa sa Re-
publika ng Pilipi-
nas. bago pa nahi-

rang ang unang pan-
gulo ng Republika ay 
buo at ganap na ang 
relasyon namin sa 
aming lupaing ninu-
no, ang aming sar-
iling pamamahala 
at sistemang pang-
katarungan, likas-

kayang paggamit ng 
aming likas yaman, at 
pagyabong ng maya-
mang kultura. ngunit 
dahil sa pwersahan at 
mapalinlang na pagsa-
ma ng aming mga teri-
toryo sa “Republika ng 
Pilipinas” ay nagsimula 
ang sistematikong pag-
kahati-hati sa bayang 

katutubo. 
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Ito ang aming mga pan-
awagan sa pamahalaang 
aquino: 

1. Prosesong 
Pangkapayapaan 

• bumuo ng isang inde-
pendenteng panel para sa 
GRP-MILF peace talks para 
marepresenta ang mga katu-
tubo at pagtutukoy ng mga 
posibleng mekanismo at pros-
eso sa pagtataguyod nito; 
(galing sa 2010 SIPa) 

• kilalanin ang mga tradi-
tional peace pacts/covenants 
sa pagitan ng mga Lumad at 
bangsamoro at bigyang ka-
siguruhan ang mga boundar-
ies ng teritoryo; 

• Tugunan ang kalagayan 
ng pagkaipit ng mga katutubo 
sa pagtutunggali ng magkabi-
lang mga pwersa. 

2. Paglabag sa Karapatang 
Pantao ng Katutubo, 
Militarisasyon at 
Recruitment ng mga Bata sa 
Alinmang Armadong Grupo 

• Itigil ang pag-recruit sa 
mga menor-de-edad bilang 
sundalo sa mga armadong 
mga pwersa

• Itigil ang pagpatay sa 
mga lider katutubo

• Solusyunan ang mga 
kaso ng extra-judicial killings 
at bigyang katarungan ang 
mga biktima nito

• Ipatupad ang rekomen-
dasyon ng CHR na ikansela 
ang FTaa ng Oceana Gold

• Itigil ang pag-gamit ng 
mga sundalo at SCaa bilang 
mga guwardiya ng mga kor-
porasyon

• Tutukan ang identity-
based discrimination sa mga 
katutubo at gawan ng lunas 
at aksyon ang mga kasong 
idinulot nito

• kilalanin at suportahan 
ang pagpapatupad ng “cus-
tomary sanctions and penal-
ties”

• Mabilisang pag-resolba 
ng mga IP-related cases sa 
nCIP at sa mga korte

3. Development Aggression 
• Itigil ang pagproseso ng 

mga development projects 
sa loob ng ninunong lupain 
hangga’t hindi nababasura 
ang 2006 nCIP FPIC Guide-
lines at napapalitan ito ng 
prosesong gumagalang sa 
kultura at tradisyunal na pag-
dedesisyon ng mga katutu-
bong komunidad -- kaakibat 

nito ay magdeklara ng mining 
at logging moratorium na ma-
higpit na ipatupad

• Isama ang cultural im-
pact assessment (CIa) sa 
FPIC; gawing requirement 
ang pagkuha ng “cultural im-
pact assessment”

• Huwag ituloy ang Pulangi 
V Dam project 

4. Batayang Serbisyo 
• Hilingin sa DepEd ang 

suporta sa mga kwalipika-
dong (board passers) gurong 
IP para sa IPs, kasama na 
ang hazard pay

• Wakasan ang diskrimi-
nasyon laban sa nga Lumad 
sa pagbibigay ng health ser-
vices (sa mga kasong emer-
gencies, pagpapanganak, 
pagbabakuna, pagbibigay ng 
gamot)

• bigyang pansin ang 
karapatan ng mga panday-
tiyan/mananabang/tradisyu-

nal na hilot at kilanlanin ang 
karapatan ng mga pinanga-
nak ng mga hilot 

• Irebyu ang pagpili ng 
beneficiaries ng 4Ps at mas 
tumutok sa pagbibigay ng su-
portang pangkabuhayan 

• Dagdagan ang pondo 
para sa iskolarship ng mga 
katutubong kabataan at mag-
dagdag ng mga katutubong 
guro at special schools

• ayusin ang mga daan 
para sa mga produkto ng 
mga katutubo at tigilan ang 
pambabarat sa presyo ng am-
ing mga produkto 

• Idisenyo ang IP educa-
tion patungong empowerment 
at pagtatayo ng mga “indig-
enous schools” sa iba’t ibang 
antas

• Dagdagan ang pondo ng 
nCCa para madagdagan pa 
ang 36-day na pagsasanay 
na binibigay nito sa mga ka-
bataang katutubo at makasu-
porta ng pagtatayo ng 
mga gusali para sa 
Schools of Living 
Tradition sa bawat 
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paaralan ng mga katutubo 
• kilalanin ang IP senior 

citizen 20% discount sa mga 
bilihin at pag-prioritize sa 
kanila sa nga serbisyong pan-
gkalusugan 

5. Karapatan ng Kababaihan 
at Kabataan 

• kilalanin ng DOH ang 
mga traditional midwives at 
gamot; 

• Magbigay suporta sa 
pagdokumento ng mga abuso 
sa mga katutubong kababai-
han at kabataan 

• Magkaroon ng mga pag-
a a r a l 

sa kultura para mahinto ang 
mga gawi at paniniwala na 
nakakalabag sa karapatan ng 
kababaihan patungo sa positi-
bong pagbabago 

• kilalanin ang mga tradi-
tional healers/midwives 

• Maglaan ng pondo para 
sa maternal healthcare ng 
mga kababaihang katutubo 

• Palaganapin ang kaala-
man sa Magna Carta for 
Women

• bigyan ng suportang ka-
buhayan ang mga kababai-
hang katutubo 

6. Self-Governance 
• Ipagbawal ang pag-ap-

point ng gobyerno (LGu, 
nCIP) ng mga tribal chieftains 
sa barangay at kagyat na 
tanggalin ang katungkulan ng 
lahat ng mga “appointed tribal 
chieftains” na hindi naman 
katutubo. Respetuhin ang 
katutubong sistemang pam-
pulitika at pamamahala 

• kilalanin ang karapatan 
sa lupa ng mga “migrant IPs” 

• Palakasin ang customary 
law and justice system pati na 

ang tra-
dit ional 
confl ict 
reso lu-
tion sa 
m g a 
ances-

tral domains, at igalang ang 
pamamahala ng IPs/ICC sa 
loob ng CaDT/CaDT area 

• Ipagbawal ang pag-
gamit ng mga pulitiko ng mga 
CaFGu/CVOs bilang private 
army lalo na sa lugar ng mga 
lupang ninuno 

• Magbuo ng “manual of 
customary governance and 
code of laws” 

• Patawan ng karampa-
tang parusa ang mga kawani 
ng nCIP na may mga pagla-
bag sa customary laws ang 
practices sa loob ng mga lu-
pang ninuno 

7. IP Struggle / Movement 
• kilalanin ng gobyerno 

ang pagkabansa ng katutubo 
at istruktura ng pagka-bansa

• kilanlanin ang tradisyunal 
na kasunduang pangkapay-
apaan (katulad ng pegeleten, 
linembekan, kelaba, lantung, 
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• Maglaan ng pondo ang 
nCIP para sa delineation of 
ancestral domain

9. Mga Palisiya 
• Ibasura ang Mining act of 

1995 at isabatas ang MMbs
• I-prioritize ang mga katu-

tubo bilang mga tour guides 
sa mga ecotourism projects sa 
kanilang mga ninunong lupain 
at bilang mga forest guards sa 
anti-logging task force 

• Magpalabas ang DILG 
ng kautusan para pondohan 
ng mga LGus ang salary, 
compensation, benefits ng 
IP representatives at gawing 
priority program ng nCIP ang 
mandatory IP representation 
ngayong 2011 

• Pagsasabatas para sa 
reparation of cultural damages 
to address historic injustice at 
karapatan sa class suit ng IPS 
laban sa cultural damages 

• Dapat ang 20% ng IRa 
ay mapunta sa traditional ter-
ritories ng IPs at magkaroon 
ng kaukulang batas para nito

10. Climate Change 
• Magbigay ang Depart-

ment of agriculture ng pagsa-
sanay sa mga katutubo hing-
gil sa organic farming

• Isulong ang rainforesta-
tion; itigil ang pagtanim ng mga 
commercial timber species para 
sa reforestation projects

• Palaganapin ang kaala-
man hinggil sa climate change 

• I-promote ang pag-gamit 
ng organic farming at iba 

gunsi, belagwan, duliyan) at 
paglaanan ito ng suportang 
teknikal at pinansyal 

• Isulong ang mandatory 
representation ng mga IPs sa 
lahat ng decision-making bod-
ies ng pamahalaan at sa au-
tonomous Region on Muslim 
Mindanao (aRMM 

8. IPRA 
• kilalanin ng gobyerno 

ang native titles bilang “exist-
ing prior rights” ng mga katu-
tubo sa kanilang mga lupain 
na isinaad sa Section 56 ng 
IPRa

• Ibasura ang 2006 nCIP 
FPIC Guidelines

• I-award na ang mga 
CaDT na dumaan na sa pag-
kahaba-habang proseso, lalo 
na yaong “for awarding” na

• Ipatupad ang pag-uutos 
sa LGus para sa IP manda-
tory representation at ang pa-
glalaan ng pondo para dito 

• bigyan ng training ang 
mga kawani ng nCIP tungkol 
sa IPRa 

• I-schedule na ang pagre-
view ng kongreso sa IPRa at 
IRR nito

• baguhin ang IRR ng IPRa 
patungkol sa right to benefits 
dahil nababarat ang mga kat-
utubo (at least 10% sa profit 
ang dapat na matanggap ng 
mga komunidad) 

• Paspasan ang pag-
transform ng OSCC-aRMM 
na maging nCIP at makapag-
proseso na ng awarding ng 
CaDT sa loob ng aRMM

pang earth/climate friendly na 
teknolohiya 

• Simulan ang reforesta-
tion sa mga watershed and 
protected areas 

• Pagpataw ng sanctions 
and penalties sa mga tiwaling 
kawani ng DEnR

• Strict implementation ng 
aDSDPP 

• Magkaroon ng tamang 
implementasyon ng solid 
waste management 

• Dapat mapalakas ang 
pagbantay ng cultural guards 
ng forest and environment 

• Full protection of biologi-
cal diversity with financial sup-
port for conservation 

• Full logging and mining 
moratorium 

• Promote and protect na-
ture’s law/law of nature 

• Full support to genuine 
FPIC 

• Pag-promote ng mga 
likas kayang mga kabuhayan 

Ang aming mga pananagutan 
Sa pagpapatuloy ng aming 

pakikibaka at pagkakaisa, itina-
taya namin ang aming sarili sa 
mga pagpapalakas sa aming 
mga hanay para sa pagtaguy-

od ng aming karapatan. Lalo 
naming isusulong ang aming 
malaya at sariling pagpapasiya 
sa mga bagay na makakaape-
kto sa aming kinabukasan at ng 
aming mga anak. 

Higit naming palalakasin 
at isasabuhay ang aming mga 
kultura, tradisyon, kaugalian 
at paniniwala laban sa pan-
ghihimasok ng mga manda-
rambong at mapag-alipustang 
taga-labas. Ihinto at ipag-
babawal namin ang pagtalaga 
ng tradisyunal na katungkulan 
sa mga hindi katutubo sapag-
kat itoy nagiging instrumento 
sa paniniil. 

kami aymananatiling 
mapagbantay laban sa maka-
saysayang diskriminasyon at 
hindi kami mag-aatubiling ipag-
alam sa lahat ng mga gustong 
makinig, habang lalo naming 
palalakasin ang aming mga 
boses para sa mga iilang ayaw 
makinig. Isusulong namin ang 
nagkakaisang mga katutubong 
nasyon ng Pilipinas. 

Ito ang aming pinipapa-
hayag mula dito sa Christ the 
king Spiritual Retreat Center, 
koronadal City, South Cota-
bato ngayong Hulyo 28, 2011.


