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BagSak 
Sa Unang 
taOng Sa gitna ng 

talamak na ka-
hirapan at kaku-
langan ng serbi-
syong edukasyon sa 
kanayunan, ang mga 
kababaihang katu-
tubo ay mas nakaka-
ranas ng kakulangan 
sa kabuhayan at ka-
kayanang proteksyu-
nan ang mga sariling 
karapatan. Panguna-
hin sa mga suliran-
ing ito ang patuloy na 
diskriminasyon bilang 
katutubo, hindi pagkilala 
sa tradisyunal na pan-
gangalaga sa kalusugan 
ng kababaihan, problema-
tikong pagpapatupad ng 
programang 4Ps, pagkasira 
ng kalikasan, at banta sa 
buhay naming mga lid-
er kababaihan.   

Pangalawa, bagsak si 
Pnoy dahil sa patuloy na ka-
hirapang dulot ng tumataas 
na presyo ng bilihin, na hindi 
nasasabayan ng mga pro-
gramang pangkabuhayan at 
paglikha ng trabaho, habang 
nawawalan naman ang mga 
katutubo ng kontrol sa kanilang 
kalupaan at sa pinagkukunan 
ng ikabubuhay. 

Mayroon mang Magna 
Carta of Women (Ra 9710), 
hindi pa lubos na nararamda-
man ng kababaihang katutubo 
ang epekto nito.

Pasang-awa
ang administrasyong Pnoy 

ay pasang-awa sa usapin ng 
pagsasaayos ng pamunuan 

ng national Commission on 
Indigenous Peoples (nCIP). 
Hinihingi ng mga katutubong 
kababaihan ang pagsasaayos 
hindi lang sa antas nasyunal, 
kundi pati sa mga opisina sa 
rehiyon at probinsya.

Hinahanap din ang aw-
tomatikong pagsasama sa 
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Mga Panawagan ng Kababaihang Katutubo
Sa isyu ng diskriminasyon: 
 • Iwaksi ang di magandang pagtrato na nakakasakit 

sa pagkatao ng mga katutubo. 
 • kilalanin at igalang ang dignidad ng mga katutu-

bong Pilipino. 
 • Magkaron ng pagkakapantay-pantay na pagtrato 

sa lahat ng Pilipino – ano man ang tribo at panini-
wala, babae man o lalaki. 

Sa isyu ng pangangalaga sa kababaihang katutubo: 
 • kilalanin at suportahan ang mga tradisyunal na 

pamamaraan ng pagpapaanak. 
 • bigyang halaga ang papel na ginagampanan ng 

mga katutubong babaeng tagapa-anak - kuma-
drona; mangunguyamo (Higaonon); panday tyan 
(Subanen) paltera (blaan) mamaanak (aeta), ma-
nanabang (bukinon), partera (Manobo), mangilot 
(Cordillera).

 • Siguruhing abot-kamay at abot-kaya ang mga ser-
bisyong pre-natal at post-natal care para sa mga 
katutubong buntis.

Sa isyu ng pagsugpo ng kahirapan: 
 • Magkaroon ng komprehensibong pagrerebyu ng 

4Ps at siguraduhin ang partisipasyon ng mga katu-
tubong kababaihan sa proseso ng rebyu. 

 • Magkaroon ng masusing dokumentasyon ng mga 
karanasan at isyu patungkol dito. 

Sa isyu ng pagkasira ng kalikasan:
 • Protektahan ang kabundukan, kagubatan, katubig-

an at mga sagradong lugar na pangunahing pinag-
kukunan ng pagkain at kabuhayan

 • Itigil ang pagpasok ng malawakang komersyal na 
paggamit ng kalikasan

 • Itigil ang pagmimina ng mga dambuhalang korpo-
rasyon at iba pang porma ng pagmimina na naka-
kasira.

 • bawiin ang mga mining permits na nasa loob ng 
aming katutubong lupain, lalo pa’t ang mga may 
nakuhang FPIC  sa mapanlinlang na paraan.  

 • Ipahinto ang operasyon ng Pulangi Dam V.
 • Itigil ang malawakang pagpuputol ng kahoy, lalo na 

sa mga protected areas, watershed, at sagradong 
lugar. 

Sa isyu ng banta sa buhay ng mga lider kababaihang 
katutubo:  
 • kilalanin ang karapatan ng mga kababaihang katu-

tubo bilang Women Human Rights Defenders.  
 • Magkaroon ng maagap at masusing dokumen-

tasyon ng mga pagbabanta at iba pang mga ha-
rassment laban sa mga kababaihang katutubo na 
nagdedepensa ng kanilang mga karapatan at teri-
toryo.  

 • bigyan ng proteksyon ang mga may direktang ban-
ta sa kanilang seguridad at buhay, at pati na rin sa 
kanilang pamilya. 

kababaihang katutubo sa mga 
konsultasyong pangkapay-
apaan.

Sa usapin ng korupsyon, 
pasang-awa din si Pnoy. ayon 
sa mga katutubong kababai-
han, hindi sapat na ibunyag 
lamang kung sinu-sino ang 
sangkot sa katiwalian; mas 
marapat na panagutin sila. 
Ganunpaman, hindi lang 
dapat korupsyon ng dating 
administrasyon ang kailan-
gang pansinin, dahil dapat din 
itong singilin sa mga paglabag 
sa karapatang pantao tulad ng 
pagdukot at pagpatay sa mga 
katutubong lider.

Pansin naman ng mga katu-
tubong kababaihan ang pagtat-
alaga ni Pnoy ng mga progresi-
bong tao sa mga ahensyang 

gaya ng nCIP, Commission on 
Human Rights, national anti-
Poverty Commission (naPC), 
na inaaasahan nilang makakat-
ulong sa pagtutulak ng interes 
ng mga IP.

Mga isyu
 Inilahad ng mga delegado 

sa pagtitipon ang mga tam-
pok na problemang kanilang 
kinakaharap bilang katutu-
bong kababaihan, tulad ng 
diskriminasyon; hindi pag-
kilala sa tradisyunal na pan-
gangalaga sa kalusugan ng 
mga kababaihan, lalo na sa 
panganganak; ang problema-
tikong Pantawid Pamilya Pili-
pino Program (4Ps); pagka-
sira ng kalikasan; mga banta 
sa buhay at seguridad sa 
kanilang mga lider.

ang Pambansang Pagtiti-
pon ay ginanap nitong ika-23 
at 24 ng Hulyo sa Christ the 
king Retreat Center, koro-
nadal, South Cotabato.  

Hinahamon namin si 
Pnoy na maging tunay 
na kakampi nating mga 
katutubong Pilipino; 
seryoso niya sanang 
pagsikapan na alamin 
at intindihin ang aming 
tunay na kalagayan at 
kahilingan; tugunan ang 
mga kagyat naming isyu 
bilang mga babaeng 
katutubo, bilang mga 
nanay at anak sa loob ng 
pamilya, bilang kasapi 
ng tribu at komunidad, 
bilang Pilipinong 
mamamayan.


