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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. 


