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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 



�HUMAN RIGHTS FORUM

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


