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EDITORYAL

Kalunos-lunos
Ito ang kalagayan ng mga Katutubo dito sa Pilipinas, ayon 

sa ulat ng United nations Development Program (UnDP).  
ayon sa ulat, di-matatawarang kahirapan at mga paglabag 

sa karapatang pantao ang dinaranas ng mga Indigenous Peo-
ples (IPs) sa bansa.

Dahil nakatira sa mga pinakaliblib na lugar ng bansa, 
walang natatamasang batayang serbisyo ang mga IP. ang 
kanilang mga problema at hinaing ay hindi napapaabot sa 
mga kinauukulan; kung umabot man, hanggang sa binging 
tenga lamang ito ng mga opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa 
dito ang diskriminasyon at ang paglapastangan sa katutu-
bong kultura.

Lubhang nakakabagabag ang ganitong kalagayan, lalo na 
kung iisiping 17-20 porsiyento ng populasyon ng bansa ay 
napapabilang sa tinatawag na Katutubong Pamayanan. Ibig 
sabihin, may tinatayang di-bababa ng 15 milyong Pilipino ang 
napagkakaitan ng tsansang makatamasa ng mga batayang 
karapatang pantao.

ang Pilipinas ang isa sa mga bansang naunang magkaroon 
ng batas para sa mga IP. Pero 14 taon pagkalipas ng pagsasaba-
tas ng Indigenous Peoples Rights act (Ra 8371), halos walang 
substansyal na pagbabago sa kalagayan ng mga Katutubo. 

Kung tutuusin, mas nalugmok pa ang mga IPs sa kahirapan at 
kawalan ng kapangyarihan. 

Hindi naman ito nakakapagtaka: ang mga lupaing ninuno 
ng mga Katutubo, na siyang pinagmumulan ng buhay at ka-
buhayan, ay nilulusob ng mga mapanirang proyekto tulad ng 
malakihang pagmimina, at ang mga pagtutol ng mga pama-
yanan ay sinasagot ng karahasan. 

Sa harap ng mga ganitong pagmamalabis at pagyurak sa 
mga karapatang pantao ng ating mga Katutubo, hindi makita-
an ang pamahalaang aquino ng mga kongkretong hakbang na 
nagpapakitang may simpatiya ito sa mga Katutubo. nito hul-
ing ulat ng pangulo sa bayan, wala itong sinabi tungkol sa mga 
plano ng gobyerno para sa kapakanan ng mga IPs. Kung ang 
State of the nation address (Sona) ang pagbabatayan, mukha 
ngang wala sa prayoridad ng pangulo ang pagpapabuti ng ka-
lagayan ng ating mga Katutubo.

Ito ngayon ang hamon sa mga Pamayanang Katutubo: ang 
maipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa kaunlaran, sa 
sariling pagpapasya, sa nakagawiang kalinangan, sa harap ng 
isang pamahalaang indiperente habang tumitindi ang pang-
gigipit ng mga korporasyon na gustong pagsamantalahan ang 
likas-yaman ng mga katutubong lupain.  n
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Sa IKa-aPat 
na pagkakat-
aon, nagtipon 
ang mga lider 
mula sa iba’t 

ibang tribo ng bansa 
upang buuin at iulat ang 
pangkalahatang kala-
gayan ng Katutubo. ang 
State of the Indigenous 
Peoples address (SIPa) 
ay idinaos nitong Hulyo 
25-28, 2011 sa Koronadal 
City, South Cotabato, 
kasabay ng ulat sa bayan 
(Sona) ni Pangulong 
aquino.

ang mga lider ay nag-
mula sa mga tribong alan-
gan, alangan, ata-Bukidnon, 
ayta, ayta-Mag-antsi, B’laan, 
Dumagat, Egongot-Bugkalot, 
Hanunuo, Higaonon, Ibaloi, 
Kalanguya-Kankanaey, Ifu-
gao, Kankana-ey, Mamanwa, 
Mandaya, Manobo, Menuvu, 
Menuvu-Erumanen, Menu-
vu-Pulangeun, Pala’wan, 
Subanen, taboli-Manobo, ta-
laandig, teduray, at t’boli. 

Itsa-pwera sa SONA 
Hindi kagalak-galak para 

sa mga Katutubo ang pan-

State OF the 
IndIgenOUS 

PeOPleS addReSS 
(SIPa) 2011 

galawang Sona ni Pangu-
long aquino: wala sa ulat sa 
bayan ni Pnoy ang patungkol 
sa mga nagawa at gagawin ng 
administrasyon niya para sa 
kapakanan ng mga IPs.

Hindi makasabay sa tuwa 
ang mga IP sa mga ipinan-
gangalandakan ng presi-
dente, tulad ng kaunlaran at 
pagbabago, dahil alam nilang 
walang biyayang aambon sa 
mga Katutubo mula sa mga 
proyektong pangkaunlaran 
na ito. ayon sa pahayag ng 
mga Katutubo:

Hindi namin siya masabayang 
matuwa sa pagpasok ng maram-
ing puhunan para sa energy 
projects dahil nagiging problema 
sa aming teritoryo ang mga ito. 
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Hindi namin siya mapaunlakang 
pasalamatan ang mga minero 
dahil pagkasira ng komunidad at 
kalikasan ang dulot sa amin ng 
pagmimina. Hindi kami mapa-
palakpak sa mga bagong biling 
Hamilton Class Cutter na mag-
babantay sa Spratlys dahil hindi 
naman magawang gumastos ng 
pareho ng estado para sa pro-
teksyon ng aming mga teritoryo 
at likas yaman sa lupang ninuno. 
Hindi kami maka-relate sa stock 
market index upgrade, pagsauli 
ng mga kotse ng mga na-carnap, 
pagtayo ng monorail transit o sa 
housing para sa mga pulis. Hindi 
namin magawang maging ma-
saya sa mga programang dole-
out na pahirap lalo sa mga tunay 

na mahirap at nagbabaon sa mga 
Pilipino sa malaking utang pan-
labas. Kabuhayan ang kailangan 
namin at hindi PPPP o CCT.

Isa sa mga programa na 
gustong matamasa ng mga 
IP ay ang patungkol sa edu-
kasyon, na makakatulong 
sana sa paghango sa kanila 
mula sa kahirapan. Kung hin-
di ito sisimulan ng gobyerno 
ngayon, sabi ng mga lider 
Katutubo “ay tuluyan nang 
masasadlak sa kahirapan ang 
susunod naming salinlahi.” 

napakaimportante para 
sa mga Katutubo ang usapin 
tungkol sa kalikasan. ayon sa 
kanila:

Pinapangunahan namin ang 
pangangalaga at proteksyon sa 
kagubatan, katubigan, biodiver-
sity at mga likas-yaman pero 
hindi kami naisama sa pagbang-
git tungkol sa kalikasan o pagtu-
gon sa climate change. Napaka-
halaga sa aming proteksyon ng 
aming teritoryo ang pagkakaroon 
ng CADT ngunit wala siyang 
nabanggit kung bakit wala ka-
hit isa man lang na nai-release 
sa una niyang taon bilang pan-
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gulo. Gayun din sa usaping pan-
gkapayapaan lalo na sa puntong 
MOA-AD/BJE na napakalaking 
usapin sa mga lumad sa Mind-
anaw, wala din kaming narinig 
sa kanya mula dito. 

Sa unang taon ni PNoy
tulad ng mga nagdaang 

administrasyon, patuloy na 
naiipit ang mga katutubo sa 
tunggalian ng estado at mga 
rebeldeng grupo, na huma-
hantong sa paglabag sa mga 
karapatang pantao, katulad ng 
pagpatay ng isang Dumagat 
sa aurora. Lumalala din ang 
recruitment ng nPa at MILF 
ng mga menor-de-edad na 
mga katutubo. 

Hindi lang ang tunggalian 
ng mga sundalo at rebelde 
ang sanhi ng mga paglabag sa 
karapatang pantao. ayon sa 
SIPa, malala pa rin ang banta 
at tuwirang pagpatay sa mga 
lider Katutubo na lumala-
ban upang ipagtanggol ang 
kanilang mga teritoryo. Ilang 
mga halimbawa na nabanggit 
ay:

 • Sa abra ay lumalala ang 
paglabag sa karapatang 
pantao dahil sa dami 
ng mining applications 
kung saan ang mga 
sundalo ang nagsisil-
bing mga guwardiya 
ng mga kompanya. 

 • Sa Zamboanga del Sur 
ay malawakang nirere-
cruit sa pagmimina ang 
mga katutubo at ang 
mga lumalaban dito ay 
hina-harass sa pama-
magitan ng pag-file ng 
mga kasong criminal. 

 • Sa CaRaga ay nagka-
karoon ng patong sa ulo 
ang mga katutubong 
lider na laban sa min-
ing at laganap na ang 
pagpatay sa IP leaders 
na lumalaban sa devel-
opment aggression sa 
buong rehiyon. 

Kaya’t hinihingi ng mga 
lider Katutubo na bigyang 
katarungan ang mahabang 
listahan ng mga biktima ng 
paglabag sa karapatang pan-
tao sa pamamagitan ng pa-
glitis at pagparusa sa mga 
lumabag nito, na may pagdi-
ing pagtingin sa usaping com-
mand responsibility. 

Positibong kaganapan 
naman ang paglalabas ng 
resolusyon ng Commission 
on Human Rights (CHR) na 
nagrerekomendang kanse-
lahin ang Ftaa ng oceana 
gold dahil nilabag nito ang 
mga karapatan ng katutubo 
sa kanilang mining site sa 
nueva Vizcaya. 

Maliban sa malakihang 
pagmimina, may iba pang 
“development projects” na 
nagdudulot ng pahirap sa mga 
Katutubo, lalo’t di dumadaan 
sa free, prior and informed con-

sent (FPIC), tulad ng: 

 • Infrastructure projects 
katulad ng sa naPo-
CoR sa Caraga, na 
ayon sa SIPa ay hindi 
dumaan sa tunay na 
FPIC dahil sa sabwatan 

ng mga politiko at mga 
investors.

 • Sa Cordillera patuloy 
na nilalabanan hindi la-
mang ang mga bagong 
mining applications 
kundi pati ang privati-
zation and upgrading 
ng 2 dams na tinatay-
ang magpapataas ng 
presyo ng kuryente. 

 • Pagdagsa ng mga ille-
gal settlers sa mga lu-
pang ninuno.

Ipinahayag din sa SIPa ang 
pagtutol ng mga Katutubo sa 
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itinutulak ni Pnoy na Public-
Private Partnerships, lalo na’t 
ito’y kaugnay sa pagpapapa-
sok ng investors sa pagmim-
ina, dahil karamihan sa mga 
mineral areas ay nasa loob ng 
mga ninunong lupain. 

Batayang serbisyo
Biktima rin ng diskrimi-

nasyon ang mga Katutubo 
pagdating sa pag-akses ng 
mga batayang serbisyo, lalo 
na sa serbisyong pangkalusu-
gan. 

ayon sa SIPa, “patuloy 
na nagigipit lalo na ang mga 
kababaihang Katutubo sa ka-
lagayang hindi kinikilala ang 

mga tradisyunal na mga hilot 
at mga panday-tiyan o mid-
wives at sinasabihang hindi 
babakunahan ang mga sang-
gol na hindi pinanganak sa 
health centers.” 

Dagdag pa ng SIPa, “na-
kokopong din ng mga puli-
tiko ang pamamahagi ng Phil-
health [cards] at scholarships 
para sa kanilang mga taga-
suporta at nagagamit bilang 
pangampanya sa eleksyon.”

Malaking problema rin 
ang kamangmangan sa hanay 
ng mga Katutubo at kulang na 
kulang ang mga educational 
facilities at mga gurong Katu-
tubo. 

Presyo
Ipinaghimutok din ng mga 

Katutubo ang walang patid na 
pagtaas ng presyo ng langis at 
mga bilihin sa unang taon ni 
Pnoy:

Naging mahirap kitain ang 
lumiit pa lalong kita ng mga 
katutubo. Walang mga matiti-
nong mga [kalsada] para sa am-
ing mga produkto at binabarat 
pa pagdating sa bagsakan at pa-
milihan... Dahil walang subsidy 
ay kulang na kulang ang kinikita 
para pambayad ng inutang para 
sa produksyong sakahan.

4Ps
Hindi rin maganda ang ka-

ranasan ng mga Katutubo sa 
ipinagmamalaking 4Ps (Pan-
tawid Pamilyang Pilipino 
Program). “Halos hindi ito 
makaabot sa amin dahil hindi 
naman indigents ang karami-
hang nabibigyan nito. Hindi 
naaayos ang pag-miyembro 
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ng mga katutubong nasa 
malalayong lugar at para sa 
mga pwedeng makakuha ay 
sobrang pahirap ang paglak-
bay at pagpila ng mahaba’t 
matagal para dito.” 

Sa halip na makatulong, 
ang 4Ps ay nagdulot pa ito ng 
dagdag na pahirap lalo na sa 
kababaihang Katutubo, dahil 
sila ang kailangang maglak-
bay ng malayo na minsan ay 
kinahahantungan ng aksiden-
te at hold-up sa daan. May 
naitala nang kaso ng sanggol 
na namatay dahil nga sa haba 
at init ng pila: hinimatay ang 
nanay sa gutom at ang karga-
kargang sanggol ay nabiti-
wan. 

Usaping pangkababaihan
Matindi ang epekto ng 

pagpasok ng development 
projects sa mga ancestral do-
mains, lalo na sa Katutubong 
kababaihan, na ang kasanay-
an at kahusayan para sa ka-
buhayan at paninigurado ng 
pagkain at tubig para sa pam-
ilya ay nakatali sa lupa. ayon 
sa SIPa, “dahil sa sapilitang 
paghanap ng bagong lugar 
para sa kabuhayan at pagkain 
ay nagiging bulnerable sa iba-
ibang uri ng karahasan ang 
mga kababaihang Katutubo.” 
ang mga kababaihang napi-
pilitang sumubok magtrabaho 
sa kalunsuran ay nabibiktima 
ng human trafficking at pros-
titusyon. 

Mismong sa kanilang 
mga ancestral domains, ang 
kababaihang lider na tumu-
tutol sa mga mapanirang 
proyekto ay hindi ligtas mula 
sa mga banta sa kanilang bu-
hay at seguridad hanggang sa 
mismong pananakit mula sa 
armadong mga tao at pamu-
mundol ng sasakyan mula sa 
hinihilaang mga taong mala-
pit sa mga korporasyon.  

Karapatan sa sariling 
pagpapasya

nagpapatuloy ang pamba-
balasubas sa tradisyon at kul-
tura ng mga Katutubo. Isa na 

dito’y ang paghirang ng mga 
hindi Katutubo bilang mga 
tribal chieftains, na siyang 
nagiging sanhi ng paglala ng 
mga hidwaan at kaguluhan. 
Hindi rin naipapatupad ng 
husto ang pagkakaroon ng 
mandatory IP representatives 
dahil na rin sa hindi paglaan 
ng pondo para dito. 

Para naman sa mga ti-
natawag na ‘migrant IPs’, 
patuloy na nalalagay ang 
kanilang mga karapatan dahil 

sa pagtingin ng nCIP (na-
tional Commission on Indig-
enous Peoples) ay wala silang 
karapatan sa lupa. Kasama na 
dito ang mga Ifugao sa nueva 
Vizcaya na nakikipaglaban sa 
pagmimina ng oceana gold. 
Sa Cordillera administrative 
Region naman ay nagpapatu-
loy na hindi na traditional 
governance ang nananaig sa 
antas ng rehiyon kahit pa kat-
utubo ang mayorya rito. 

ang batas naman na dapat 

sana’y makatulong para ma-
protektahan ang karapatan at 
kapakanan ng mga Katutubo 
ay nagagamit laban sa interes 
ng mga Katutubo. tampok na 
problema dito ang “existing 
prior rights” clause sa sec-
tion 56 ng Indigenous Peoples 
Rights act at lalo na ng inter-
pretasyon ng nCIP sa FPIC 
ayon sa kanilang “2006 nCIP 
guidelines on Free, Prior and 
Informed Consent”. 

Kapansin-pansin din na 
walang nai-award na CaDt 
ang administrasyong Pnoy sa 
una nitong taon kahit na may-
roong mga CaDt na ‘ready 
for awarding’ na. ayon sa 
SIPa, “dahil sa kabagalan ay 
nagagawan ng paraan ng mga 
may kapangyarihan na hindi 
makapasok ang mga katutubo 
sa kanilang sariling lupang 
ninuno.”

Pagmimina, atbp.
ayon sa mga Katutubo, 

pahirap ang patuloy na im-
plementasyon at pagbaban-
dera ng national government 
ng Mining act of 1995, at ang 
pilit na pagpapahinto o pag-
babaligtad ng DILg sa mga 
inisyatiba ng mga LgUs na 
ipagbawal o magpataw ng 
moratorium laban sa pag-
mimina sa kanilang mga teri-
toryo.

 Maliban sa pagmimina, 
problema din ng mga IPs ang 
ipinatutupad na logging ban 
dahil hindi mga Katutubo 
ang priority sa pagtatalaga 
ng forest guards. ang ganito 
ring pagbabale-wala sa mga 
Katutubo ay napapansin sa 
mga ecotourism projects sa 
loob ng ancestral domains. Sa 
Central Luzon, halimbawa, ay 
hindi mga katutubo ang kinu-
kuhang tour guides at walang 
naibibigay na bahagi sa kinita 
ng mga proyekto bilang roy-
alty sa mga katutubong ko-
munidad. ayon sa SIPa, ang 
ganitong problema ay dulot 
na rin ng barat na rate na na-
kasaad sa IPRa bilang royalty 
ng mga Katutubo. n
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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.
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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.

kaRaPatan
alaMIn ang InyOng Mga

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.
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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.
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NoT Good eNoUGH
IP wOMeN
fLUNK PNOy
45 indigenous women leaders coming from 

19 tribes and sub-tribes around the country 
gave the PNoy administration’s first year a 
“bagsak” for its failure to deliver on prom-
ises aquino made during the campaign pe-

riod and during his first state of the nation address 
(Sona). 

President aquino started 
his administration with a high 
approval rating and high ex-
pectations from those who 
supported his candidacy. 
In october 2010, aquino’s 
popularity rating was 79%. 
It dropped sharply to 64% in 

november and continued to 
dip from then on. In March 
this year, his rating stood 



1� HUMAN RIGHTS FORUM

at 51%. as some observers 
point out, Pnoy’s anti-cor-
ruption efforts could not help 
maintain his high ratings. the 
appointment to cabinet posi-
tions of several leaders of civil 
society groups did not help, 
either.

During the national gath-
ering of IP women held at 
Christ the King Retreat Cen-
ter in Koronadal City on 23-
24 July 2011, women leaders 
from indigenous communi-
ties, sharing their thoughts 
about their conditions under 
the Pnoy administration, 
agreed that the one-year re-
gime failed their expecta-
tions.

Speaking before the IP 
women, Judy a. Pasimio of 
the Legal Rights and natural 
Resources Center (LRC-Ksk/
Friends of the Earth-Phils.) 
recalled that in his speech in 
2010,  “Pnoy said ‘Ngayon, 

pwede na tayong mangarap.’ (we 
can now dream.) as women 
who are in the forefront of 
struggles, we have always 
kept our dreams.” Pasimio 
said the more critical question 
that IP women should ask is 
whether Pnoy is an ally in the 
fulfilment of these dreams.

Same fundamental issues
“Bagsak kay wala nya 

napugngan ang padayon nga 
pagtaas sa presyo sa mga 
palaliton, gasolina, bugas kag 
iban pa namon nga mga inadlaw-
adlaw nga panginahanglan,” 
said amihan ambag, a 
t’boli.  (He failed to stop the 
continuing increase of prices 
of goods, oil, rice and other 
daily needs).

“Hanggang ngayon, hindi 
pa rin kinikilala ang aming mga 
karapatan sa aming mga lupang 
ninuno at wala pa ring tulong 
mula sa pamahalaan upang ma-
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paunlad ang aming mga lupain,” 
reported one workshop group 
during the gathering, add-
ing that Pnoy failed to stop 
the encroachment of large-
scale mining, logging, hydro 
projects and other extractive 
industries in their ancestral 
lands.  (our right to our an-
cestral domains is not yet rec-
ognized. and the government 
has yet to work with us so that 
we could develop our lands).

Pnoy also failed to stop 
militarization in the country-
side which resulted in various 
cases of human rights viola-
tions, according to the group.

Keynote speaker Beverly 

Longid of Katribu Partylist 
said that “food on the table 
and other basic needs are 
among the main concerns of 
most indigenous women, and 
Pnoy failed to address these 
basic problems one year after 
his assumption to power.”

“Even Pnoy’s 4Ps (Panta-
wid Pamilyang Pilipino Pro-
gram), supposedly to address 
extreme poverty, perpetuate 
discrimination of indigenous 
women, aside from becoming 
another source of corruption 
among officials,” Longid said. 
She added that until now, 
Pnoy has not issued a clear-
cut policy on Indigenous Peo-

ple’s concerns, much more on 
IP women.

windows of hope
Judith Maranes of the 

Ibaloi-Kalunguya tribe from 
Baguio City expressed hope 
that, with the appointment 
of a progressive Chairperson, 
the national Commission for 
Indigenous Peoples (nCIP) 
will be able to respond to the 
needs of indigenous people. 
nCIP’s new chair, Zenaida 
Brigida Hamada-Pawid (or 
‘Manang Briggs’ among her 
peers in the indigenous com-
munities), is an Ifugao who 
has been part of the struggle 
for the protection of IP rights.

the women leaders also 
lauded the current leadership 

of the Commission on Human 
Rights (CHR), through Chair-
person Etta Rosales, who 
is expected to act on issues 
raised by indigenous commu-
nities, especially of women 
who are discriminated and 
threatened both as an IP and 
as a woman.

the IP women likewise 
hoped that the peace talks and 
discussions will open a venue 
where indigenous women’s 
groups can participate and be 
involved.

“we hope that the peace 
talks will not just solve these 
political problems but also ad-
dress the very issue of the lack 
of basic social services in far-
flung areas. We reaffirmed in 
the sessions that basic needs 
such as food, education and 
health are not delivered to the 
poorest of the poor communi-
ties,” they said.

with the theme “IP wom-
en: weaving aspirations and 
dreams, forging collective 
strength towards solidar-
ity and genuine changes”, the 
two-day discussion-work-
shop’s expected outcome 
will be formulated into an IP 
women agenda, to be given to 
relevant agencies both at the 
national and local levels.

Source: http://lrcksk.org/
main/2011/07/ip-women-to-
pnoy-bagsak/
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SA PAMBANSANG Pagtitipon ng mga Kababai-
hang Katutubo na ginanap nitong Hulyo 23-24 sa 
Marbel, South Cotabato, kinausap ni Judy A. Pa-

simio ng Legal Rights and Natural Resources Center ang 
ilang delegado upang makuha ang kanilang reaksyon sa 
ulat ni Pangulong Aquino sa unang taong panunungku-
lan niya.

Mga reaksyon sa SONA ni PNoy

TeReSA, Sambal, 40 
(Cabangan, Zambales)

nakakainsulto na nag-
papalakpakan sila dun sa 
kongreso para sa CCt/4Ps, 
samantalang kami na pinaka-
mahirap sa mahihirap, ni hin-
di naabutan nito. 

wala man lang pagbang-
git kahit isa tungkol sa mga 
indigenous peoples; wala man 
lang pagbanggit sa mga kara-
hasan na nararanasan ng mga 
katutubo, lalo pa’t katutubong 
kababaihan.

walang pagbanggit sa 
pagprotekta sa kalikasan.

walang pagbanggit sa min-
ing, samantalang ito ang isa sa 
mga sumisira sa aming ka-
likasan, sa aming kabuhayan. 

ang pagbabago. nasaan ang 
pagbabago? araw-araw pa 
rin naming nararamdaman 
ang diskriminasyon bilang 
babaeng katutubo. ni hindi 
kami makapag-rent ng apart-
ment sa syudad pagka nala-
mang kami ay Manobo. Hirap 
kaming makapasok sa mga 
paaralan. 

Sobrang nakakalungkot, 
dahil umasa ako sa kanya 
at sa kanyang pangakong 
pagbabago.  Pero maski 
pala sa Sona niya, may 
diskriminasyon. ni hindi 
man lang niya kami nabang-
git, wala talaga sa isip niya 
ang kahit anong patungkol 
sa amin, tulad ng usapin sa 
lupa.

Kaming mga aeta, nang 
pumutok ang Mt. Pinatubo, 
kami ay napilitang lumikas 
sa ibang lugar. ayaw ko nang 
mangyari ito sa iba pang 
lugar, napakahirap. Kaya 
sana, piliin ni Pnoy ang mga 
proyekto niya, na dapat ay di 
nakakasira sa kalikasan at na-
kakaapekto sa mga katutubo.  
Magkaisa tayong hadlangan 
ang pagpahintulot ng mga 
mapanirang proyekto. 

 

JeNNIfeR, Manobo, 30 
(Cantilan, Surigao del Sur) 

Binoto ko siya; umasa 
ako. Pero di ko naramdaman 

LeTICIA, Aeta, 50 
(Botolan, Zambales)

ni hindi man lang niya 
kami nabanggit, kaming katu-
tubo. Ang Pipinas ay sa ating 
lahat. alam kaya niya ito?

Pinagmamalaki niya ang 
isang daan na pinagawa niya 
sa Laguna. Pilipinas na ba ang 
Laguna? Dapat lawakan na-
man  niya ang pagtingin niya. 

Alma, Mamanwa, 25 
(Cortes, Surigao del Sur)

Hindi man ako nakapag-
aral, at kahit tagalog man ang 
salita niya, naintindihan ko 
na wala kami sa Sona niya. 
ang narinig ko ay ang mga 
malalapit sa kusina, at sa bul-
sa niya ang malapit sa puso 
niya at sila  lang ang kani-
yang natutulungan.  Sa lahat 
ng mahihirap, ang mga tribo 
ang pinakamahirap. at sa 
lahat ng mga tribo, ang mga 
Mamanwa ang pinakamahi-
rap. Kami sana ang isama sa 
mga programa ni Pnoy. Pero 
maski sa 4Ps, dagdag na pahi-
rap sa amin, dahil sa hirap ng 
pagkuha, mabagal, at di regu-
lar [na pagbibigay ng pera]. 

Sa lugar namin, madami 
ang gustong pumasok na mga 
mining companies. Pero kahit 

mahirap kami, hindi kami pa-
payag na pumasok ang mga 
kompanya sa amin, dahil ma-
sisira ang aming bundok, ma-
sisira ang aming koprahan. 
Ito lamang ang aming pinag-
kukunan ng kabuhayan. 

at sana, marinig at makita 
kami ni Pnoy, kaming mga 
tribong Mamanwa, na naghi-
hirap, at kami’y kanyang 
matulungan. 

Nanay ReMeDIOS, Buki-non, 77  
(Negros Oriental) 

nasa atin ang lakas! tayo 
ang gumawa ng pagbabago. 
Pag-isipan natin kung paano 
natin isusulong ang pag-
babago. 

Conchita, Alangan-
Mangyan, 44 
(Naujan, Mindoro Oriental)

Tumigil na raw ang pag-
gamit ng wangwang sa la-
hat ng ahensya. Pero tayong 
mga katutubong kababaihan, 
kailangan natin ng malaking 
wangwang para marinig niya 
tayo at malaman niya ang tu-
nay na kalagayan nating mga 
kababaihan. 
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Stories of struggles and experiences

tHE StoRIES shared by indigenous wom-
en show that their lives are not as simple 
as one might be led to believe. they have 
different experiences, and face a variety 
of challenges:  they are mothers, wives, 

community leaders, and advocates.  Most of the is-
sues shared by indigenous women arise from the 
lack of opportunities for them and their families, es-
pecially since all of them live in far-flung communi-
ties. 

On July 23-24, 2011, 56 women 
from 19 tribes and sub-tribes came 
together for a national gathering 
of IP women. The gathering, held 
in Marbel, South Cotabato, gave 
the country’s indigenous women 
a chance to share with women of 
other tribes their everyday expe-
riences, their thoughts and aspi-
rations, as women, as part of an 
ethno-linguistic community and 
of the larger society.  

“woman must not accept; she 
must challenge. She must not 
be awed by that which has 
been built up around her; she 
must reverence that woman 
in her which struggles for ex-
pression.” 

- Margaret Sanger

n By Farah Sevilla

Discrimination is one of 
the biggest problems faced 
by indigenous women. ac-
cording to the women, they 
experience discrimination in 
a lot of ways: from the way 
people look at them, to the 
insults and mockeries that are 
thrown at them. they would, 
for example, hear people de-
risively calling them by their 
ethnic name. 

Jeniffa, 30, Manobo, experi-
enced first-hand this wall of 
discrimination and rejection 
when she went to the city for 
her studies. She could not find 
a place to rent for the simple 
reason that she is a lumad. the 
scars from that experience re-
main with her, and whenever 
she recalls that and similar in-
cidents of discrimination, she 
cannot but be teary-eyed.

this discrimination that 
indigenous people experience 
start as early as their infancy. 
For example, B’laan and T’boli 

dOUBle 
jeOPaRdy
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women relate how infants de-
livered at home are not pro-
vided free vaccines. Health 
centers in the community are 
located nine kilometers away 
and the amount of Php 1500-
2000 as payment for midwifery 
services is not something they 
can afford and so they decide 
to hire “hilot” practitioners to 
assist in giving birth. 

one can just imagine how 
difficult it is for a mother to 
explain to her child that they 
are part of a minority com-
munity and the child should 
live with discrimination and 
social challenges most of his/
her life. 

Mamanwa women are not 
given opportunities to go to 
school and be educated. they 
literally identify themselves 
as the poorest among the 
poor. Interventions, particu-
larly from the government, 
that they hope could uplift 
their desperate lives hardly 
come to their communities. 
the government’s conditional 
cash transfer program, for ex-
ample, is inadequate and has 
limitations. 

Lack of opportunities and 
lack of financial capabilities 
will always make it difficult 
for them to access sustain-
able livelihood and develop-
ment. Living in far-flung ar-
eas makes basic social service 
unavailable to them or at least 
very difficult to avail. 

Because of lack of liveli-
hood opportunities, indig-
enous women who seek em-

ployment eventually end up 
in informal work. they are 
lured to working in cities as 
household helpers and enter-
tainment workers. 

But even within their own 
communities, indigenous 
women face discrimination 
because of their gender. Cul-
tural beliefs and practices in 
some ethno-linguistic com-
munities also result in women 
being treated as second-class 
citizens. In matters of deci-
sion-making, women’s voic-
es tend to be swept aside. 
women have limited roles 
in decision-making at home, 
and even in their organiza-
tion. Men are almost always 
given the power to decide 
over more important things, 
such as which crop to plant 
and where to sell agricultural 
produce. Men are mostly ex-
pected to sign the free prior 
and informed consent (FPIC) 
when development projects 
are put into operation in an-
cestral lands. 

In some groups, it is ac-
ceptable for men to have 

drinking problems and to 
practice infidelity. There are 
also cases of violence against 
women and their children, 
and these are problems that 
are sometimes buried in si-
lence because many abused 
women do not have the cour-
age to complain. 

 
IP women reacting to PNoy’s 
leadership

as homemakers, the big-
gest concern of indigenous 

women is how to adequately 
provide for the family’s basic 
needs such as food, education 
and health care. In the past 
months, the prices of food 
commodities, among others, 
have gone up – a problem that 
the new president has failed 
to address.

after watching President 
aquino’s second State of the 
nation address (Sona), the 
IP women noted that the presi-
dent talked about develop-
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Republic Act No. 8371 or the Indigenous Peoples 
Rights Act of 1997 was enacted to ensure indigenous 
peoples right to ancestral domain, self-determination, and 
empowerment, social justice and cultural integrity. 

It also included special provisions on the equal rights of 
indigenous women in Sec. 26. Women - ICC/IP women shall 
enjoy equal rights and opportunities with men, as regards the 
social, economic, political and cultural spheres of life. The 
participation of indigenous women in the decision-making 
process in all levels, as well as in the development of society, 
shall be given due respect and recognition.

The State shall provide full access to education, maternal 
and childcare, health and nutrition, and housing services to 
indigenous women. Vocational, technical, professional and 
other forms of training shall be provided to enable these 
women to fully participate in all aspects of social life. 

ment, and they wondered how 
indigenous peoples can attain 
real development when gov-
ernment policies do not address 
their concerns.  “Binanggit ang 
development, pero paano sasabay 
sa pag-unlad ang katutubo?” one 
of the participants asked.

Development aggression
Mining, as one of the 

extractive projects gravely 
threatening ancestral domains 
and forests in the country, is 
also one of the major concerns 
of indigenous women. they 
fear that the absence of a pro-
nouncement from President 
aquino in reforming policies 
on mining will continue to 
take away their land and only 
source of livelihood.  

But despite the tears and 
sadness, nanay Remedios 
stood up and said, “Huwag 
tayong umiyak! Nasa atin ang 
lakas! Tayo ang gumawa ng 
pagbabago. Pag-isipan natin 
kung pano natin isusulong ang 
pagbabago!“[Let’s not cry. we 
have the power. Let us think 

of the change that we want 
and let us attain it!]

Indigenous women will 
continue to call for social 
change and a development 
path that will create opportu-
nities for them, their children, 
their families and their com-
munities. 

IP women empowerment
gender inequality and dis-

crimination are everyday re-
alities that indigenous wom-
en face and should struggle 
against. government policies 

and programs that will allow 
for empowered women to 
emerge can definitely help in 
eradicating these problems. 
But such interventions can 
only be meaningful and effec-
tive if the government listens 
to the voices of indigenous 
women.

Development interventions 
should start from the most ba-
sic needs of indigenous com-
munities, such as livelihood, 
education and health programs. 
this will also include complet-
ing the census of indigenous 

peoples in the Philippines, en-
suring that every indigenous 
child is given the opportunity 
to be registered,  go to school 
and be educated, and that in-
digenous communities are in-
cluded in the plans of govern-
ment agencies. 

Social change may not be 
attainable in this lifetime, but 
little steps to attaining this 
change will pave the way to 
true development and em-
powerment for indigenous 
women. It is about time for 
the present administration to 
revisit Section 26 of Republic 
act no. 8371 and make cer-
tain that “women (shall) enjoy 
equal rights and opportunities 
with men, as regards the social, 
economic, political and cultural 
spheres of life… The State shall 
provide full access to education, 
maternal and childcare, health 
and nutrition, and housing ser-
vices to indigenous women. Vo-
cational, technical, professional 
and other forms of training shall 
be provided to enable these wom-
en to fully participate in all as-
pects of social life.” 

Farah Sevilla is the Policy 
and Advocacy Officer of Alyansa 
Tigil Mina (ATM).
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UPang MaBIgyan ng pagkakataon na 
makapagpahayag ang mga bata ng mga sa-
loobin at sanayin sila sa pagsusulat ng mai-

kling kwento, inilunsad ng PREDa Foundation ang 
isang palihan sa pagsusulat nitong Hunyo 9-10, 2011 
sa olongapo City. ang nasabing palihan ay sinalihan 
ng 12 batang nagmula sa mga komunidad na pinag-
sisilbihan ng PREDa. Kasama dito ang mga batang 
ayta na galing sa Sitio Maporac, Brgy. new San Juan, 
Cabangan, Zambales, na sina Jhazel alarva, 12; Regine 
Cawagas, 12; at theresa Ladringan, 13.

Pambatang Palihan 
sa Pagsusulat

Kwentuhang pambata:

n By Emmanuel Drewery
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Hango sa kanilang buhay 
ang mga kwentong sinulat ng 
mga bata. Sa kanyang katha, 
tinalakay ni Regine ang kahal-
agahan ng pag-aaral. Para sa 
kanya, ang makapagtapos ng 
pag-aaral ang makakapagbigay 
ng isang magandang kinabu-
kasan. gusto niyang makatu-
long balang-araw sa kanyang 
pamilya, at ang pagkakaroon 
ng sapat na edukasyon ang 
nakikita ni Regine na susi dito. 
Katulad ni Regine, inilahad din 
ni Jhazel sa kanyang kwento 
ang kahalagahan ng pag-aaral. 

Pangangalaga sa kalikasan 
naman ang laman ng kwen-
tong sinulat ni theresa. Bilang 
batang katutubo, alam niyang 
ang pagkasira ng kapaligiran 
ay magreresulta sa pagkawasak 
ang buhay ng mga tao, lalo na 
ng mga katutubong ang buhay 
at kabuhayan ay direktang na-
kasalalay sa kalikasan.

Para kay theresa at sa iba 
pang mga aytang nakatira 
sa Maporac, malaking banta 
sa kanilang kalikasan at ka-
buhayan ang isinasagawang 
pagmimina ng Maporac Min-
ing Company at iba pang mga 
kompanyang nakakuha ng per-
mit na minahin ang chromite at 
nickel sa loob ng ancestral domain 
ng mga ayta. nabigyan ng mga 
permit ang mga kompanyang 
ito kahit walang maayos na 
konsultasyon sa mga katutubo 
at sa harap na mismo ng pagtu-
tol ng karamihan sa kanila.

Isa sa ikinababahala ng mga 
ayta ay ang pagkapanot ng 
kanilang kabundukan dala ng 
pagmimina, na siyang magig-
ing sanhi ng pagbaha at pag-
kaguho ng lupa sa tuwing may 
bagyo o malakas na pag-ulan. 
naobserbahan din nila na nag-
ing marumi at malabo na ang 
ilog dahil sa isinasagawang 
pagmimina. Bukod pa dito ay 
ang pagkawasak ng kanilang 
tradisyunal na pangkabuhayan, 
tulad ng pagsasaka, pangingis-
da at pangangaso. alam nilang 
kapag tumagal pa nang tumagal 
ang operasyon ng pagmimina 
sa kanilang komunidad, lalong 
kikitid ang pagkakakitaan ng ka-
buhayan nila at ng mga susunod 
na henerasyon. n
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F A C T S  A N D  F I G U R E S
Number of Approved & registered miNiNg operAtioNs (As of July 19, 2011)

2007 2008 2009 2010+ Q1 2011+
	 MPSA		 236	 264	 275	 318	 320
	 IP	 185	 199	 213	 202	 204
	 EP	 44	 39	 54	 99	 95
	 MPP	 37	 41	 41	 54	 57
	 FTAA	 2	 2	 3	 6	 6

236
264

275

318 320

185 199
213 202 204

44 39
54

99 95

37 41 41 54 57
2 3 6 62

Number of miNiNg  ApplicAtioNs uNder process (As of July 19, 2011)

2007 2008 2009 2010+ Q1 2011+
	 MPSA		 1111	 1058	 997	 839	 840
	 IP	 1074	 1495	 1575	 1545	 1508	
EP	 288	 291	 288	 294	 280
	 MPP	 54	 52	 52	 49	 49
	 FTAA	 36	 40	 42	 44	 40

1111 1058

997
839 840

1074

1496
1575

1545 1508

288 291 288 294 280
54 52 52 49 4936 42 44 4040

Source: 
Mines and 
Geosciences 
Bureau website

Source: 
Mines and 
Geosciences 
Bureau website

PIX
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pHilippiNe HumAN rigHts
iNformAtioN ceNter (pHilrigHts)
53-b maliksi st. barangay pinyahan
1100 Quezon city

BUSINESS MAIL ENTERED
AS 3RD CLASS (PM)
Permit No.: PM-07-03-NCR

AnnOUnCEMEnT
Since April 2004, the Philippine Human Rights Information Center (PhilRights) has been 
accepting interns from local and international institutions and universities. This Internship 
Program is open to college students, researchers or professionals who  want to expand their 
experience in human rights work. Interns are assigned to one of PhilRights’ four institutional 
programs: information, research, training, and monitoring/documentation.

For details, please contact Mr. Pepito D. Frias, PhilRights Training Associate, at 
433-1714 and 426-4048; E-mail: philrights@philrights.org.

F A C T S  A N D  F I G U R E S
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