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Sasayaw Ka Ba sa Panukalang

 Naging maiinit na 
naman ang talakayan hinggil sa 
pagbabago ng 1987 Philippine 
Constitution (Charter Change) 
ng bansa. Pinupursige ng 
kasalukuyang Administrasyong 
Duterte ang pagkakaroon ng 
panibagong Saligang Batas upang 
di-umano’y palitan ang porma ng 
gobyerno at pamamahala nito.

 Sinubukan na ring gawin 
ang pagbabago ng Konstitusyon 
ng bansa ng mga nakalipas na 
administration ngunit naging bigo 
ang mga ito. Naging garapal 
kasi at lantarang nangingibabaw 
ang pansariling interes ng mga 
pulitiko para mapalawig ang 
kanilang termino ng pamamahala 
at mapalitan ang mga naiwang 
bahagi ng konstitusyon na 
nagpoprotekta ng pambansang 
kapakanan ng bayan, lalong lao na 
sa ekonomiya. Lubos na gustong 
buksan ng mga nakaraan at ng 
kasalukuyang administrasyon ang 
ekonomiya ng bansa para sa mga 
dayuhang negosyante at mga 
mangangalakal. 
 
 Ang kaibahan 
sa pangkasalukuyang 
administrasyong Duterte sa 
pagpupursige ng pagbabago ng 
Saligang Batas (Cha-Cha) ay ang 
inaasahan nitong kapanalunan 
ng kanyang mga kandidato sa 

Senado at kahit sa lokal (local at 
distrito) sa darating na Halalan 
sa Mayo 2019 upang ganap na 
makontrola ang buong Kongreso 
dahil iniisip nito na magkaroon 
ng Cha-Cha sa pamamagitan ng 
Constituent Assembly o ConAss. 
Iniisip rin ng Administrasyong 
Duterte ang pagkakaroon ng 
Cha-Cha sa pamamagitan ng 
pambansang plebisito ngunit ito 
ay sa konteksto ng pagpapalawig 
ng Batas Militar sa Mindanao at 
maaaring pagdeklara ng National 
Emergency sa ibang bahagi ng 
bansa dahil sa mga kaguluhan na 
maaaring mangyari. 

 Ang dagdag na kaibahan 
rin na gustong mangyari sa Cha-
Cha ay ang pagbabago sa porma 
ng pamamahala ng panggobyerno 
sa bansa – mula sa Presidential – 
Unitary patungo sa Parliamentary 
– Federalism na sistema. 

 Ang Parliamentary – 
Federalism ay siyang pamamahala 
ng gobyerno kung saan ay iisa 
lang ang ehekotibo at lehislatibo 
na sangay ng pamahalaan. 
Magkaroon rin ng relatibong 
awtonomiya ang mga rehiyon o 
estado sa loob ng bansa. 

 Ang katatapos lang 
na plebisito sa Bangsamoro 
Autonomous Region in Muslim 

Mindanao (BARMM) na naglalayon 
ng sistemang parliyamentaryo 
ay isang halimbawa nito. Kung 
ito’y sasang-ayunan ng Korte 
Suprema bilang konstitusyonal 
o naaayon sa Saligang Batas 
magiging paghahanda rin ito sa 
pagbubuo ng isang pederal na 
pamahalaan. Kasalukuyang may 
nagreklamo sa Korte Suprema 
kung naaayon ba sa ating 
Konstitusyon ang pagkakaroon ng 
dalawang magkakaibang sistema 
ng pamamahala sa isang bansa 
gaya ng Pilipinas. 

 Ang pagbabago ng 
isang Saligang Batas ay tanda 
ng isang pagbabago ng isang 
bansa kung ito’y sadyang 
nakakatugon sa pangangailangan 
ng nakakaraming mamamayan 
sa pagbabago at pag-unlad. 
Napakahalaga itong isagawa sa 
isang hayagan at demokratikong 
proseso upang maseguro ang 
interes ng nakakarami ang siyang 
mangingibabaw sa prosesong ito. 

 Ngunit kung ito’y gagawin 
sa konteksto ng pagpapalakas at 
pagmamayagpag ng mga iilang 
pamilya at ang kanilang dinastiya 
ito ay seguradong hindi makamit 
ang totoong layunin. 

 At kung ito’y gaganapin 
sa konteksto ng pagpapalawig 
ng batas military sa Mindanao at 
National Emergency sa buong 
bansa – ito ay seguradong 
papalpak. 

 Para sa mamamayan ang 
Cha-Cha na gusto nilang pandayin 
ay para sa kanilang demokratikong 
interes at hindi lamang ang interes 
ng iilan. Tuwirang hindi sasayaw 
ang mamamayan sa Cha-Cha 
na hindi kanila. Bagkus… buong 
lakas na pipigilan ng buong bansa 
ang Cha-Cha na para lang sa iilan
at makadayuhan.

Cha-Cha?
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Diskusyon/Talakayan Hinggil sa Charter Change at Pederalismo Isinagawa  sa 
mga Kasaping Organisasyon  ng Kagkalimwa OFW Federation

ni: Fats Lintang-Ali at Milyn Cruz

 Ang usapin tungkol sa pagbabago ng 
Saligang Batas ay mahalagang maibahagi at 
malaman din ng mga tao sa komunidad dahil 
kabahagi sila kung ano man ang  kahihinatnan ng 
ating bansa. Nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa 
Charter Change o pagbabago ng Saligang Batas 
at Pederalismo  sa mga komunidad na sakop 
ng mga kasaping organisasyon ng Kagkalimwa 
OFW Federation para mas lalo pang maunawaan 
kung ano ito upang magkaroon ng dagdag na 
kaalaman ukol dito. 

 Ang usapin tungkol sa Charter Change 
ay hindi na bago  dahil marami ng nagdaan na 
Pangulo ang sumusulong nito.  Ito ay naglalayon 
na baguhin ang laman ng ating Saligang Batas o 
ang Philippine Constitution of 1987. Samantalang 
ang Pederalismo naman ay isang sistema ng 
pamamahala kung saan ang bawat estado (state) 
ay may sariling pamamahala na may kalayaan 
mula sa central government.  Bawat estado ay 
may kakayahang gumawa ng batas na papairalin 
sa nasasakupang lugar o teritoryo. Bago pa 
magkaroon ng pederalismo ay kinakailangang 
mabago muna ang ating Saligang Batas dahil 
ang sinusunod natin na sistema ng pamamahala 
sa ngayon ay ang unitary/presidential system of 
government.

 Naisagawa ang nasabing diskusyon 
sa iba’t ibang organisasyon sa Maguindanao 
at Cotabato City katulad ng Katuli OFW 
Organization, Kauyag-uyag Calsada OFWs 
& Families Organization at Overseas Filipino 
Workers Organization of Bulalo, Inc. sa bayan 

ng Sultan Kudarat, Maguindanao at mga 
organisasyon ng OFW Organization of Purok 
Tahir at Mapayag OFW Organization sa Cotabato 
City. Sa pangkabuohan ay mayroong 125 bilang 
ng mga kasapi ng pederasyon ang nakadalo sa 
nasabing pag-uusap. 
 
 Pagkatapos ng dalawang topiko ay 
binigyan ng pagkakataon ang mga dumalo 
na magbahagi ng kanilang kaalaman at 
makapagtanong. Karamihan sa kanila, kaunti 
lamang ang kanilang kaalaman tungkol sa 
usaping ito sapagkat wala pang nangyayaring 
konsultasyon sa kanilang komunidad at ito’y 
naririnig lamang nila sa radyo, sa kanilang 
pamilya at napapanuod sa telebisyon. 

 Mayroon din namang iilan sa opisyales 
ang may kaalaman na dahil madalas silang 
sumasali sa mga konsultasyon ng mga iba’t 
ibang grupo na tumatalakay tungkol dito. Bago 
natapos ay nagpasalamat ang mga miyembro 
dahil kahit papaano ay may nalaman sila at 
mapag-isipan nila kung ano ang tama at hindi 
tama para sa kanila. Ang rekomendasyon nila 
ay sana daw magkaroon ng konsultasyon sa 
kanilang barangay para ang lahat ng tao sa 
komunidad ay magkaroon ng kaalaman hinggil 
dito at makamit ang balanseng makapagpasya 
kung ano ang nararapat.
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Ang CHA-CHA na Para Lang sa Kanila

ni: Goldy Omelio

 Isa ang CHA-CHA (Charter Change) o 
pagbago ng Saligang Batas sa mga isinusulong 
na kampanya ng administrasyong Duterte bilang 
pagbigay daan sa kinakampanya nitong Pederalismo. 
Ang Pederalismo ay isang sistema ng pamamahala 
na kung saan ay hiwalay ang pamumuno ng 
mga distrito/rehiyon/federal states mula central 
government. Sa kaayusang ito, ang mga distrito/
rehiyon/federal states ay maaaring magbalangkas ng 
sarili nitong batas at patakaran at may sariling paraan 
o sistema sa pamumuno sa larangan ng politika, 
ekonomiya at socio-cultural. 

 Ang pagbago ng Saligang Batas ay dati ng 
mungkahi ni House Speaker Gloria Macapagal-
Arroyo noong siya ay pangulo pa at ngayon lang 
ito sinubokan uli matapos na makabalik siya sa 
kapangyarihan bilang tagapangulo ng Kongreso 
pagkatapos na maabswelto ito sa kasong 
pandarambong!

 Bakit ba mainit ang usapin sa pagbago ng 
Saligang Batas? Ang Saligang Batas ng ating bansa o 
ang 1987 Philippine Constitution ang siyang basehan 
sa lahat ng mga batas, palisiya at patakaran na 
ipinapatupad sa bansa. Ito ang legal na batayan sa 
lahat nang umiiral na sistema sa buong bansa. Kaya’t 
mahalaga na kung baguhin man ito ay dapat na alam 
at nauunawaan ng lahat ng Pilipino ang bawat salita 
na nakasulat dito.  

 Noong Disyembre 4, 2018 ay inaprobahan na 
ng 17th Congress sa Pangalawang Pagbasa (Second 
Reading) ang mungkahi na Bagong Salitang Batas. 

 Ano nga ba ang pangunahing punto na 
gustong baguhin o ipaloob sa bagong Saligang 
Batas?

1) Pagbago sa sistema ng pamamahala mula 
sa pagiging unitary-presidential sa pagiging 
federal-parliamentary na porma ng pamamahala. 
Sa mungkahing ito ay magiging Pederalismo ang 
pamamahala sa bansa. Subalit hindi idinetalye 
kung ilang federal states ang bubuohin. Maaaring 
magkaroon ng federal states base sa petisyon ng mga 
mauunlad na rehiyon o ‘di kaya’y mga magkakaugnay 
o magkakalapit na mga teritoryo o bayan na isusumite 
sa Kongreso. Ang Bangsamoro Autonomous Region 
ay kinikilala na bilang isang federal state.

2) Ang Pangulo at Bise Pangulo ay dapat na 
nagmula sa iisang partido at sabay na ihahalal 
bilang isang team ng isang partido.

3) Ibinalik ang “two party system”. Ibig sabihin, 
dapat ay 2 lang ang political parties sa bansa. 
Ang unang 2 partido na makakuha ng may 
pinakamaraming boto sa panahon ng unang eleksyon 
ang siyang itatanghal na 2 opisyal na mga partido. Sa 
kasalukuyan, mayroong 15 partidong pampolitikal sa 
bansa. 

4) Ang termino ng Pangulo at Bise Pangulo ay 
ginawang 4 na taon na lang at maaari silang ihalal 
ulit. Sa ating 1987 na Saligang Batas, ang termino ng 
Pangulo ay 6 na taon at hindi na ito maaaring tumakbo 
ulit bilang pagka-Pangulo.  

5) Inalis ang probisyon laban sa dinastiya (anti-
dynasty). Ang anti-dynasty ay paraan upang 
maiwasan na ang kapangyarihan sa paghawak ng 
mga posisyon sa gobyerno ay hindi mapupunta sa 
iisang pamilya lang (Halimbawa: pamilyang Binay sa 
Makati City, Dimaporo sa Lanao del Norte, Ampatuan 
o Sinsuat sa Maguindanao, Duterte sa Davao City, at 
iba pa).
 
6) Inalis ang limitasyon sa termino ng mga Senador 
at Kongresista kabilang na ang mga party-list 
representatives. Ibig sabihin, ang lahat ng mga 
nakaupo na mga Senador at Kongresista ay maaaring 
tumakbo at manalo hangga’t gusto nila!

7) Ang House Speaker na ang gagawing tagapangulo 
ng Commission on Appointment at hindi na ang Senate 
President.

8) Inalis ang limitasyon sa mga foreign investors 
na makasali sa pagpamahala ng mga negosyo sa 
bansa. Ibig sabihin, ang mga dayuhan ay maaaring 
mamahala ng mga negosyo sa bansa.

9) Itinakda ang unang pambansa at lokal na halalan 
para sa bagong Presidente, Bise Presidente, Senador, 
Representatives at mga local na opisyales sa 
pangalawang lunes ng Mayo 2022 at ang mananalo ay 
magsimulang manilbihan sa alas 12 ng tanghali ng 30 
Hunyo 2022. 

10) Ang kasalukuyang Presidente ay hindi 
pinahihintulotan na tatakbong Presidente sa 2022. 

 Ang pag-alis o pagbura sa termino ng mga 
namumuno ay hayagang pagsilbi sa kanilang interes 
sa kapangyarihan. Kung sakaling maipasa ang 
mungkahing ito,ay magkaroon ng pagkakataon ang



isang politiko at ang kanyang pamilya – mula sa 
ama, asawa, anak at kahit apo – na pamunuan ang 
lahat ng antas ng pamahalaan sa lugar na kanyang 
kinasasakupan. Hindi maikakaila na karamihan sa 
ating mga pinuno sa pamahalaan ay sangkot sa isyu 
ng pandarambong at katiwalian, subalit sadyang 
mailap sa hustisya. Halimbawa, ang mga politiko 
na nasangkot sa anomalya sa pakipagsabwatan 
umano kay Janet Lim-Napoles ay nakalabas na sa 
kulungan at ngayo’y tatakbo pang muli! At kapag 
ang mungkahing pagbabago sa ating Saling Batas 
ay maipasa, pinapayagan natin na ipagpatuloy ang 
kanilang ginagawa! Ayaw naman siguro natin itong 
mangyari lalo na’t magpakasasa sila sa kanilang 
nakaw na yaman habang tayo na ninanakawan ay 
patuloy ang paghihikahos.  

 Lahat ay apektado kung babaguhin ang 
Saligang Batas ayon sa interes lang ng iilan. Mas 
matindi ang negatibong epekto na hatid nito lalo 
na sa mga ordinaryong mamamayan ng ating 
lipunan na patuloy na dumadanas ng kahirapan. 
Dahil kung totoo na maganda ang hatid nito sa 
karamihan, dapat ay kabilang sa mga pangunahing 
pagbabago ang usapin sa paggawa, lalo na ang isyu 
sa kontraktwalisasyon, na matagal ng problema sa 
ating bansa. Kung tutuusin, maaari naman itong isali 
ng mga mambabatas sa kanilang mungkahi upang 
matuldokan na ang hinaing ng mga manggagawa 
subalit mas inuna pa nila ang kanilang politikal 
interes. Ang matinding problema ng bansa tungkol 
sa kapakanan ng mga manggagawa – regular na 
trabaho, sapat na benepisyo at makabubuhay na 
sahod – ay isa sa mga dahilan kung bakit napipilitan 
ang karamihan sa mga kababayan natin na 
mangibang bansa. Kung sakaling mababago ang 
Saligang Batas ayon lang sa interes ng mga politiko, 
magpapatuloy at mas titindi pa ang problema ng mga 
manggagawa.

 Paano ba tayo, bilang ordinaryong 
mamamayan, maging kabahagi sa pagpanatili 
o pagbago ng ating Saligang Batas? Tayo ang 
buboto sa panahon ng plebisito! Kabahagi tayo 
sa pagdesisyon kung papayag ba tayo o hindi na 
baguhin ang Saligang Batas ayon sa mga mungkahi 
ng mga Kongresista/mambabatas. 

 Kung ako ang tatanungin, ayaw ko sa 
mungkahing ito dahil lantaran na sinisilbihan ng mga 
Kongresista ang kanilang mga sariling interes! Mas 
mainam pa kung tututokan ng mga Kongresistang ito 
kung paano palalakasin at bigyang ngipin ang mga 
kasalakuyang batas na makakabuti para sa lahat!
       

Oryentasyon Hinggil sa Ligtas na Pangingibang 
Bansa, Ipinagpatuloy sa Bayan ng 

Datu Odin Sinsuat at sa 2 Barangay sa Esperanza
ni: Fats Lintang-Ali

 Ipinagpatuloy ng Kaagapay OFW ang 
pagbibigay ng oryentasyon tungkol sa ligtas na mga 
pamamaraan sa pangingibang bansa sa bayan ng 
Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Sa taong 2018 ay 
pinuntahan ng Kaagapay OFW ang mga barangay 
na hindi pa nito napuntahan noong nakaraang taon 
gaya ng Barangay Makir, Bagoenged, Dulangan, 
Margues at Badak at ang Bai Hanina Sinsuat National 
High School. Habang sa unang pagkakataon ay 
nakapagbigay ang Kaagapay OFW ng nasabing 
oryentasyon sa bayan ng Esperanza sa probinsiya 
ng Sultan Kudarat sa dalawang barangay nito, ang 
Barangay Margues at Manirub. Sa pangkabuohan ay 
dinaluhan ng 318 ka tao ang mga oryentasyon na ito. 

 Ang Pre-employment Orientation Seminar 
(PEOS) ay isa lamang sa mga porma ng kampanya 
ng Kaagapay OFW sa pagsulong ng isang ligtas na 
paraan sa pangingibang bansa. Sa oryentasyon na 
ito ay pinag-uusapan ang realidad ng pangingibang 
bansa, mga isyu ng mga OFWs sa kasalukuyan, mga 
akto ng illegal recruitment at mga modus operandi ng 
illegal recruiters at kung paano maging kabahagi ang 
mga komunidad at barangay sa pagsugpo ng illegal 
recruitment at pagtugon sa mga problema ng mga 
OFWs sa kanilang barangay. 

 Ang mga opisyales ng mga nasabing 
barangay ay aktibo ding dumalo sa nasabing 
oryentasyon at  nagpasalamat sa dagdag na 
kaalaman na nakuha nila lalo na’t may iilang kaso ng 
illegal recruitment na inaayos nila. 

 Ang PEOS ay ibinibigay din ng Kaagapay 
OFW sa mga graduating high school students upang 
makatulong sa pagbigay ng gabay sa kanilang mga 
desisyon kung sila’y makapagtapos na ng pag-aaral.    
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March 8, 2017

Committee Chairs and Members 
Committees on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Electoral Reforms and 
People’s Participation 
Senate of the Republic of the Philippines

Makatarungang Konstitusyon, Karapatan ng Bawat Mamamayan:
Panindigan ng Alyansa ng Mamamayan para sa Karapatang Pantao sa usaping Charter Change

Kagalang-galang na Senador,

 Magandang hapon!

 Ang Alyansa ng Mamamayan para sa Karapatang Pantao (AMKP) ay suportado ang lahat ng hakbang 
ng pamahalaan na sumusulong sa kapakanan at nagpo-protekta sa karapatan ng bawat mamamayan nito 
lalong-lalo na sa mga mahihirap nating kababayan.

 Subalit bilang alyansa ng mga organisasyon at indibidwal sa Cotabato City at probinsya ng 
Maguindanao na nagsusulong sa karapatang pantao, alam naming ang kasalukuyang hakbang para baguhin 
ang Saligang Batas ng Pilipinas ay hindi kumikiling sa pangangailangan at hindi tumutugon sa tunay na 
suliranin ng mga nakararaming tao sa ating lipunan. Naniniwala kami na hindi ito ang pangunahing paraan 
para tugonan ang kasalukuyang umiiral na suliranin sa kahirapan, kabuhayan, kawalan ng hustisya sa mga 
krimeng nagaganap at maging ang masamang pagtrato sa mga kababaihan!

 Kami ay naniniwala na ang tanging saklaw sa pagbago ng Saligang Batas ay ang mabigyang-katwiran 
at mabigyang-daan ang interes ng iilan na nakabase sa yaman at kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, mas 
lalong maghihikahos at mamumulubi sa pagtamasa sa kanilang mga karapatan ang mga bulnerableng sektor 
ng ating lipunan katulad ng mga maliliit na magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan 
at iba pa na patuloy na nagdurusa sa araw-araw na epekto ng kontraktwalisasyon sa paggawa, extractive 
industries, malalaking plantasyong pang-agrikultura at pagsapribado ng mga serbisyong sosyal. Dagdag pa 
dito ang pangmatagalang epekto ng TRAIN Law.  

 Your Honor(s), kami ay nangangamba na sa pagbago ng Saligang Batas ay tuloyan ng mawalan ang 
mga bulnerableng sektor ng ating lipunan sa kanilang karapatang mabuhay ng marangal at may dignidad. 

 Naninindigan po kaming panatilihin ang kasalukuyang Saligang Batas ng ating bansa! Minumungkahi 
po naming palawigin pa ang pagpapatibay dito sa pamamagitan ng pagsakatuparan sa mga kasalukuyang 
batas na nakakabuti sa karamihan at sa pagbago ng mga batas na hindi na naaayon sa interes ng karamihan.
  
 Kami po ay naniniwala na tanging ang Saligang Batas ang masasandalan ng mga ordinaryong 
mamamayan sa panahon ng kagipitan at pag-abuso sa kanilang mga karapatan. 

 Umaasa po kami na kayo ay gagawa ng hakbang ayon sa tunay na pangangailangan ng karamihan at 
hindi ng iilan lamang!  

 Maraming salamat!

Romilyn G. Cruz
Head of the Secretariat
Alyansa ng Mamamayan para sa Karapatang Pantao (AMKP)
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RAMADHAN: Buwan ng Biyaya, 
Buwan ng Pagkakaisa!

ni: Jasmine G. Bayao

 Naging tradisyon na ng mga network partners 
ng Kaagapay  sa lungsod ng Cotabato at munisipyo 
ng Sultan Kudarat ang pakikiisa sa pagdiriwang ng 
Ramadhan taon-taon kaya’t isinagawa na naman 
ang “Pakikiisa sa Buwan ng Ramadan.” Ito ay isang 
pasindol sa mga piling-pili na mga organisasyon 
ng OFWs at mga masjid. Noong Hunyo 8, unang 
nakapagbigay ng sindol sa barangay Poblacion 1 sa 
dalawang (2) organisasyon ng OFWs ng RS Buan 
at Torion kasama na rin ang dalawang (2) masjid ng 
nasabing barangay. Sinundan ito noong Hunyo 13 sa 
barangay Bagua 2 sa apat (4) na mga organisasyon 
ng OFWs ng Mangungan, Tahir, Magungaya at 
Rahmania kasabay rin ng dalawang masjid. At ang 
huli ay noong Hunyo 14 sa dalawang organisasyon 
ng OFWs mula sa munisipyo ng Sultan Kudarat, ang 
Katuli at Bulalo at sa isang masjid. 

 Kinabukasan,  Hunyo 15 ay ipinagdiwang ng 
mga Muslim sa buong mundo ang Eid al-Fitr. Nakiisa 
pa rin tayo sa pamamagitan ng maagang paghahanda 
ng pagkain upang ipamigay sa mga magsimba sa 
Cotabato City Central Pilot School. Maaga pa lang 
ay nakapwesto na ang mga kasama upang hintaying 
matapos ang umaga na dasal. Namigay ng dalawang-
daan (200) ka piraso na pastil, itlog, tubig sa mga 
Muslim na dumaan pagkatapos ng dasal. Masayang 
tinanggap habang nakangiti ng mga nagsimba ang 
nasabing biyaya mula sa atin. 

  Ang sindol ay isang katutubong minatamis 
na pagkain ng mga Moro sa Mindanao. Ito ay 
pinaghalong mga sahog gaya ng saging na saba, 
ube, mais, langka at marami pang iba at niluluto ito 

sa gata ng niyog. Ito ay masarap kainin lalung-lalo 
kung mainit pa. Ito rin ay madalas na niluluto ng mga 
Moro sa tuwing buwan ng Ramadhan upang kainin 
pagkatapos ng sambayang at madalas nagluluto 
sila ng marami upang ipamigay din sa kanilang mga 
kapitbahay at nagsasambayang sa masjid.

 Ang Ramadhan para sa mga Muslim sa buong 
mundo ay isang napakahalaga, mahiwaga at biyaya 
na buwan sa buong taon sa kalendaryo ng Hijra. Sa 
buwan na ito, ang lahat ng mabubuting gawain ay 
doble-dobleng biyaya ang matatanggap mula kay 
Allah. Ito rin ay isang pagkakaton upang pagsisihan 
ang lahat ng mga kasalanang nagawa at linisin ang 
kaluluwa ng isang Muslim. 

Samantala, ang Eid’l Fit’r ay isang napakahalagang 
pagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo na 
nagmamarka sa katapusan ng Ramadan, ang 
Islamikong banal na buwan ng pag-aayuno. Ang 
Eid (fiesta) o pagdiriwang na ito ay ang una at 
tanging araw sa buwan ng Shawwal kung saan 
ang mga mananampalatayng mga Muslim ay hindi 
pinahihintulutan mag-ayuno. 

 Ang taun-taong pakikiisang gawain na ito 
ay napahalaga sa bawat isa dahil ito ay tunay na 
diwa ng respeto at pagkilala na kahit magkaiba man 
ang relihiyon at paniniwala mayroong panahon at 
pagkakataon na magkaisa.   

Kaagapay at Kagkalimwa Naging 
Kabahagi sa Pagbigay Tulong sa mga 
Kababaihang Inmates sa Cotabato City

ni: Racma Nguda

 Bilang kabahagi ng buong buwang 
pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga 
Kababaihan ay nag-organisa ang Cotabato City 
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Women’s Council (CCWC), sa tulong pinansyal 
ng pamahalaang lokal ng Cotabato City, ng 
relief mission sa mga kababaihang inmates sa 
Cotabato City Jail noong ika-11 ng Abril 2018 
sa hapon. Kabilang sa mga naging kabahagi ng 
misyong ito ay mga kinatawan mula sa Kaagapay 
OFW, Kagkalimwa OFW Federation, Pusaw 
Women Organization, Mindanao Tri-people 
Women Resource Center, Association of OFW 
Children, Office of the City Social Welfare and 
Development at si City Councilor Cristina Chua. 
Kabilang sa nasabing relief mission ay ang 
pagbahagi sa 67 na mga kababaihang 
inmates ng hygiene kit na may lamang t-shirt, 
sanitary napkins, toothbrush at toothpaste, 
sabon,  malong at iba pa. Samantala, mayroon 
namang 14 inmates ang sumailalim sa Ear 
Acu-Detoxification na kung saan ay nilagyan ng 
acupuncture needles ang kanilang dalawang 
tainga bilang paraan para sila’y makapag-relax. 

 Ang ear acu-detoxification ay isang 
alternatibong paraan para paginhawain ang 
isang tao mula sa pagod, disaster at emotional 
trauma at addiction. Ito ay isasagawa lang ng 
mga certified Acu-Detoxification Specialists 
(ADSEs) na dumaan ng mahabang pagsasanay 
na ibinibigay ng mga kabahagi ng National 
Acupuncture Detoxification Association (NADA).

  Mayroong apat (4) na certified ADSEs 
na kasapi ng CCWC ang nagbigay ng nasabing 
serbisyo. Ito ang kauna-unahang inisyatiba ng 
CCWC at maging ng mga ADSEs para sa mga 
kababaihang inmates. 

Pag-aaral Tungkol sa 
Kahalagahan ng Critical 

Incident Stress Debriefing 
(CISD), 

Isinagawa sa Cotabato City

ni: Catherine Gasa

 Abril 7 – 8, 2018 nang ginanap ng Pamahalaang 
Lokal ng Cotabato City ang pagsasanay tungkol sa 
Critical Incident Stress Debriefing (CISD) sa DNM 
Convention Center and Catering Services sa lungsod 
ng Cotabato. Ito ay naglalayong matulongan ang 
isang indibidwal  na maresolba ang mga hindi normal 
na mga pangyayari sa kaniyang buhay at mapababa 
ang epekto ng trauma at matulongang makabalik sa 
kaniyang normal na pamumuhay . Ito ay nilahokan ng 
iba’t ibang kinatawan  mula sa 37  barangay ng lungsod,   
mga kawani ng City Government at  mga civil society 
organizations kasama na ang Kaagapay OFW Resource 
and Service Center, Inc na kumakatawan sa Cotabato 
City Women Council (CCWC) sa nasabing pagsasanay.

 Sa unang araw  ay ibinahagi ang mga 
kahalagahan at responsibilidad ng isang debriefer. 
Tungkulin ng isang debriefer/facilitator ang sabihin ang 
layunin kung bakit isinasagawa ang CISD, ipaalam 
ang traumatic na karanasan na kailangang ipoproseso 
at siguraduhing mabigyan ng halaga ang opinyon at 
kontribusyon ng bawat isa na kabilang sa pangkat at ang 
bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon na magkwento 
ng kani-kaniyang karanasan. Kinakailangan ding 
siguraduhin na ang lokasyong napili ay komportable at 
may kaukulang ka-pribaduhan (privacy) upang maging 
organisado at mananatiling pribado ang isasagawang 
pagtalakay at pagproseso sa mga isyu ng bawat isa.

 Hinimay- himay naman ang pitong antas ng 
CISD at ang tamang paraan sa pagsasagawa nito 
pagsapit ng ikalawang araw. Ang pitong antas na 
ito ay ang mga sumusunod: Paunang pag-uusap 
(introduction), pag-alam sa pangyayari (event/facts), 
patgkuha ng damdamin at mga pagtingin (feeling and 
thoughts), pag-alam sa stress reactions, pag-alam at 
pagturo kung paano ito kakayahin (coping and teaching), 
pagkuha ng mga natutunan (learning) at pagsarado ng 
kaso (closure and support).  Hinati  ang mga kalahok sa 
pitong grupo na may nakalaang antas ng CISD bawat 
grupo at aktwal na isinagawa ang mga interventions sa 
bawat antas.

 Pagkatapos nito ay itinalaga ang bawat 
kalahok sa mga komunidad kung saan sila maaaring 
magsagawa ng CISD intervention. Inako ng CCWC/
Kaagapay ang mga komunidad ng Kalanganan.  
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Proyekto para sa mga Balik Manggagawa na Kabahagi ng BUB, Ipinagkaloob Na!
ni: Ging Gasa

 Ipinagkaloob na sa matagal na panahon ng paghihintay, ang proyektong para sa mga 100 nagbalik na mga 
OFWs sa Cotabato City na kabahagi ng Bottoms-Up Budgeting (BUB) sa pagitan ng lokal na pamahalaang Cotabato 
at ng National Reintegration Center for OFWs (NRCO) ng Department of Labor and Employment (DOLE). 
 
 Ito ay inumpisahan ng mga pagsasanay sa Entrepreneurial Development Training  at Organizational Project 
Management.  Dahil sa bilang ng mga balik OFWs ay hinati sila sa dalawang grupo para sa nasabing pagsasanay. 
Ang unang grupo ay nabigyan ng pagsasanay noong 7 hanggang 8 ng Nobyembre 2018 habang ang pangalawang 
grupo ay noong 21 hanggang 22 ng kaparehong buwan. Ang nasabing pagsasanay ay ibinigay ni Mr. Willie Concep-
cion ng DOLE. 
 
 Mayroong magkaparehong daloy ang dalawang pagsasanay. Sa unang araw, ang grupo ay hinati sa lima na 
may itinalagang kanya-kanyang pinuno. Ang bawat grupo ay binigyan ng gawain kung saan ipinadetalye sa kanila 
kung ano ang kanilang mga inaasahan para sa dalawang araw na pagsasanay. Ito ay sinundan ng isang laro na nag-
papakilala sa bawat isa bilang paraan upang mabuo at mapalakas ang kanilang pagkakaisa at samahan bilang grupo. 
Ang lahat ng kalahok ay naging kabahagi sa pagdetermina ng house rules. 
 
 Ang unang araw ay ay nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman hinggil sa kung ano ang pagnenegosyo.  Kasali 
na sa mga napag-usapang topiko ay ang Business Ethics na isang pananaw sa buhay na nakabase sa kilos (atti-
tude) at halaga (values) upang magtagumpay; Business Culture na nagpapakita ng iba’t-ibang uri ng negosyo at ang 
epekto nito sa pangkabuohang industriya; Leadership na nagdedetalye sa mga katangian sa pagiging isang epektibo 
at mahusay na pinuno sa negosyo at ang konsepto ng kapangyarihan at awtoridad; Communication na idinetalye ang 
kahalagahan ng pagtanggap at pagpapaabot ng tamang impormasyon at kung paano pangasiwaan ang pagtanggal 
sa mga sagabal sa pagkakaroon ng maayos na komunikasyon; Information kung saan ipinakita ang wastong daloy ng 
datos at pagpangasiwa sa mga uri ng impormasyon na may kaugnayan sa negosyo; Delegation ipinakita kung paano 
hatiin ang mga gawain para mas maging epektibo ang mga manggagawang kabilang sa nagpapatakbo ng negosyo.  
 
  Ang pangalawang araw naman ay nakatuon sa mga gawain na may kinalaman sa Project Development Cycle. 
Ang bawat grupo ay binigyan ng gawain kung saan ay magkasabay nila itong ginawa. Kabilang dito ay ang pagpa-
plano (planning), pagbili ng mga materyales na kinakailangan sa negosyo (purchase of raw materials), produksyon, 
pagbayad sa mga manggagawang kabilang sa pagpapatakbo ng negosyo (payment of labor), pagbebenta (selling) at 
assessment. Ang gawaing ito ay nagsilbing paraan upang maranasan ng mga kalahok ang aktwal na mga gawain sa 
pagnenegosyo na may konsiderasyon sa oras at patakaran. Ang bawat grupo ay binigyan ng dalawang pagkakataon 
upang magtagumpay sa kanilang paggawa ng standard envelope, ang kinakailangan nilang gawin sa kanilang nego-
syo para sa nasabing workshop. Mayroong itinalaga na observer ang bawat grupo para magbigay ng kanilang mga 
obserbasyon. Nang matapos ang kanilang workshop ay ibinahagi naman ng tagapagsanay ang kanyang mga obser-
basyon sa bawat grupo - kung ano ang kanilang mga pagkukulang - at maging mga payo nito.    
 
 Nagbahagi din ang mga kinatawan ng Department of Trade and Industry (DTI) na sina Bb. Sharmagne Joyce 
Edio at Elyka Marisse Agan tungkol sa mga patakaran at kahalagahan ng Business Name at Business Registration  at 
maging nang Packaging at Labeling. 
 
Matapos ang nasabing pagsasanay, noong Nobyembre 26, 2018 ay ipinagkaloob na ang mga gamit pangkabuhayan 
na kabahagi ng nasabing proyekto sa lahat ng mga 100 na balik OFWs. 
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Irregular Migration 
Pinag-usapan sa Isang 

Konsultasyon sa Malaysia
ni: Jasmine G. Bayao

 Dinaluhan ng Kaagapay OFW ang dalawang 
araw na Regional Consultation on Irregular Migration 
noong 21-22 ng Setyembre 2018 na ginanap sa Kuala 
Lumpur, Malaysia. Nakatuon ang konsultasyong ito sa 
pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa at depinisyon 
kung ano ang irregular migration at undocumented 
migrant workers ito’y sa kabila ng magkaibang 
pag-unawa at pananaw ng magkaibang grupo 
hinggil sa isyu. Ito din ay naging daan upang mas 
maunawaan ng mga kalahok ang sitwasyon at mga 
kasalukuyang ginagawa ng iba’t-ibang organisasyon 
sa kanilang mga sariling bansa lalo na’t maraming 
mga pangyayaring pagbabago sa kani-kanilang 
bansa. Maliban sa Pilipinas ay mayroon ding 
kinatawan ng mga civil society organizations mula 
sa bansa ng Cambodia, Thailand, Japan, Malaysia, 
South Korea, Singapore, Sri Lanka at Bangladesh. 

 Sa dalawang araw na konsultasyon ay 
nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa kahulugan 
at pag-unawa sa usapin ng irregular migration at 
undocumented migrant workers.  Ang irregular 
migration ay tumutukoy sa usaping pandarayuhan 
na dumadaan sa mga proseso o pamamaraan na 
taliwas sa itinalaga ng pamahalaan o pamunuan. 
Samantalang ang undocumented migrant workers 
naman ay tumutukoy sa mga manggagawang 
dumadayo sa ibang bansa para magtrabaho sa 
pamamagitan ng irregular migration na mga gawain. 
Ang mga nasabing workshops ay nagbukas ng 
iba’t-ibang pananaw at oportunidad kung paano 
mapabilang ang mga migrant workers, kahit ano pa 
man ang kanilang immigration status, sa lahat ng mga 
programa at serbisyo na ibinibigay ng pamahalan 
lalo na’t may mahalaga silang ambag sa kahusayan 
ng ekonomiya sa bansang pinagmulan at bansang 
pinagtatrabahoan. Maging ang mga ginagawa ng mga 

ahensya ng pamahalaan at mga non-government 
organizations hinggil sa pagtugon sa mga problemang 
nagtutulak sa mga tao upang mangibang bansa 
ay pinag-usapan din. Nagbahagi din ang ibang 
mga kalahok sa mga inisyatiba na kani-kanilang 
pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga 
taong nangingibang bansa na dumadaan sa hindi 
ligtas at hindi regyular na paraan. 

 Sa pangkabuohan ay naging daan ang 
konsultasyong ito upang mabigyang gabay ang bawat 
isa na magkaroon ng mahalagang pag-unawa sa mga 
kadahilanan ng pagkakaroon ng irregular migration.   

Iba’t-Ibang Grupo Nagtipon para 
Pag-usapan ang Kalagayan ng Kababaihan 

sa Pangingibang Bansa

ni: Goldy Omelio

 Bangkok, Thailand – Iba’t-ibang grupo 
mula sa bansa ng Indonesia, Pilipinas, Vietnam, 
Singapore at Thailand ang nagtipon at dumalo 
sa ASEAN Civil Society Consultation on Women, 
Labor Migration and Trafficking noong 26-27 ng 
Nobyembre 2018 sa Bangkok, Thailand. Ito’y 
inorganisa ng Global Alliance against Traffic in 
Women (GAATW) bilang kabahagi ng kanilang 
gawain na magkaroon ng mga pag-uusap at 
talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan sa 
pagtatrabaho at pagkilos (mobility) lalo na’t marami 
ng mga regional instruments na pinagkasunduan 
ang mga kabahaging bansa ng ASEAN. Ang 
ASEAN o Association of Southeast Asian Nations 
ay binubuo ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, 
Thailand, Singapore, Vietnam, Cambodia, Brunei 
Darussalam, Myanmar at Laos. Kabilang sa 
mga regional instruments na may kinalaman 
sa kababaihan at pangingibang bansa na 
pinagkasunduan nila ay ang ASEAN Convention 
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against Trafficking in Persons Especially Women 
and Children (ACTIP) na ipinatupad noong 2017 
at ASEAN Consensus on the Promotion and 
Protection of the Rights of Migrant Workers na 
pinirmahan noong 2017. 

 Ang konsultasyong ito ay naglalayon na (1) 
mapaunlad ang kaalaman ng mga organisasyon 
hinggil sa pagkakaugnay ng karapatan ng 
kababaihan, pangingibang bansa at ang anti-
trafficking frameworks sa ASEAN lalo na ang 
sabay na pagsuri sa mga puntong maaaring 
panghawakan at gamitin sa pakikipag-usap sa 
mga myembrong bansa ng ASEAN patungkol sa 
isyu ng trafficking; (2) siyasatin ang posibilidad na 
magkaroon ng pangmatagalang pagtutulongan 
sa adbokasya ng mga organisasyon upang 
magkaroon ng mas matibay at epektibong plano 
patungkol sa pagsulong sa karapatan ng mga 
manggagawang kababaihan.  
Isa ang Kaagapay sa nagpadala ng kinatawan, sa 
tulong na din ng Migrant Forum in Asia (MFA), na 
nagbahagi ng karanasan ng Mindanao sa usapin 
ng pangingibang bansa ng mga kababaihan.

 Ang pangingibang bansa  ng mga 
kababaihan sa Southeast Asia ay dala ng hindi 
patas na pag-unlad. Maraming mga kababaihan 
ang walang sapat na lupain para mabuhay mula 
rito dahil karamihan sa mga lupain ay pagmamay-
ari na ng malalaking kumpanya na kumikita mula 
sa biofuels at iba pang extractive projects (katulad 
ng mina). Napipilitan ang mga kababaihan na 
mangingibang bansa para magtrabaho lalo na at 
may pangangailangan ng manggagawa sa ibang 
bansa. Madalas ang mga kababaihan ay nabibilang 
sa mga sektor ng domestic work at care work.

 Mahalaga na lubos na maunawaan ang 
mga proseso ng ASEAN upang alam ng mga 
organisasyon kung paano makipag-ugnayan sa 
sariling bansa at sa mga komitiba upang masiguro 
ang pagpapatupad ng mga kasunduan. Ito’y sa 
kabila ng pawala na espasyo ng mga civil society 
organizations sa proseso ng ASEAN.

 Napagkasunduan ng lahat ng mga kalahok 
na malaking hamon kung paano ipaabot sa mga 
komunidad ang kagandahan at kahalagahan ng 
mga napagkasunduang instrumento ng ASEAN. 

Reporting System at Recruitment 
Advisor para sa mga OFWs, Opisyal 

nang Inilunsad sa Rehiyon 
ni: Hasmin Bayao

 Ang opisyal na paglunsad sa rehiyon ng Mindanao 
sa Migrant Recruitment Advisor (MRA) at Migrants Rights 
Violation Reporting System noong ika-19 ng Hulyo 2018 
sa Hotel Elena, Lanang, Davao City ay isa na namang 
milya sa patuloy na pagsusulong ng isang ligtas at maka-
hustisyang pamamaraan sa pangingibang bansa. 

 Ang MRA ay isang online na instrumento na 
binuo ng International Trade Union Confederation (ITUC) 
at mga kasapi nito upang ang mga manggagawa na 
naninilbihan o maninilbihan pa lang sa isang bansa ay 
magkaroon ng sapat at tamang impormasyon hinggil sa 
kanyang dadaanan na recruitment agency.  Ang pagkabuo 
ng instrumentong ito na nakabase sa internet ay nag-
ugat mula sa pangako ng kilusan ng mga manggagawa 
na gagawa ng epektibong mekanismo na makakatulong 
sa pagpapababa ng mapanlinlang na mga recruitment 
practices na siyang dahilan kung bakit bulnerable ang mga 
manggagawa sa mga pananamantala at sapilitang trabaho. 

 Samantala, ang HAMSA o Migrants Rights 
Violation Reporting System (MRVRS) naman ay isang 
mekanismo na napapaloob sa MRA na kung saan 
maaaring magreklamo ang isang OFW. Ito ay nagsisilbi 
ding instrumento upang mas mapabuti pa ang pag-
dokumento, pagsangguni at pagmonitor sa mga kaso 
ng mga migranteng manggagawa sa tulong ng mga 
organisasyon na kabahagi at kaalyado ng Migrant Forum in 
Asia (MFA).  

 Ang paglunsad na ito ay dinaluhan ng mga 
kinatawan ng iba’t-ibang ahensya ng pamahalan, mga 
manggagawa, kinatawan mula sa mga employers, civil 
society organizations kabilang ang Kaagapay OFW, at mga 
organisasyon ng mga OFWs mula sa iba’t-ibang bahagi ng 
Mindanao. 

 Ang pagkakaroon ng isang mekanismo kung 
saan makapagbigay ang isang manggagawa sa kaniyang 
karanasan sa isang recruitment agency at maging ang 
pagkaroon ng mekanismo na maaaring dudulog ang 
isang OFW sa panahon ng kagipitan sa bansang kanyang 
pinagtatrabahoan ay mga pamamaraan sa pagbigay 
ng oportunidad sa lahat ng mga manggagawa na 
magtutulongan para sa kanilang kapakanan. 

 Ang hamon na nakikita sa inisyatibang ito ay 
ang pagpapaunlad pa ng website at ang pagpapaabot 
nito sa mga malalayong lugar lalo na’t nakabase ang 
instrumentong ito sa internet at sadyang mahina ang 
koneksyon ng internet sa mga bayan gaya ng bansang 
Pilipinas.   
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Kasalukuyang Kalagayan ng 
Environmental Human Rights 

Defenders, Pinag-usapan
ni: Milyn Cruz

 Sa patuloy na pagkilala sa kahalagahan ng  
karapatang pantao ay nagsagawa  ng pagsasanay  
ang Legal Rights and Natural Resources Center – 
Friends of the Earth (LRC-FoE) ng Environmental 
Human Rights Defenders Training noong Hulyo 9-13, 
2018 sa Apo View Hotel, Davao City. Isinagawa ito 
upang mas maunawaan pa ang pag-uusap tungkol 
sa sitwasyon na kinakaharap ng mga komunidad at 
ng mga organisasyon na sumusulong sa pagkilala at 
pagrespeto sa karapatang pantao. Ang pagsasanay 
na ito ay nagbigay daan upang mas paigtingin pa ang 
kakayahan ng mga tapagtanggol ng karapatang pantao 
(human rights defenders) at makakuha ng lakas at 
inspirasyon mula sa isa’t-isa.  Ang karapatang pantao 
at pagtanggol sa kalikasan ay sabay na isinusulong ng 
isang Environmental Human Rights Defender.

 Ang pagpupulong na ito ay dinaluhan ng 
tatlumpo’t-siyam (39) na indibidwal mula sa iba’t 
-ibang organisasyon sa iba’t-ibang bahagi ng bansa 
na nagsusulong ng karapatang pantao at karapatan 
sa pagkakaroon ng maayos, malinis at sustenableng 
kalikasan. Naging kinatawan ng Mindanao People 
Peace Movement (MPPM) ang secretariat ng Alyansa 
ng Mamamayan Para sa Karapatang Pantao (AMKP) sa 
nasabing pagsasanay. 

 Nagkaroon ng human race sa unang araw 
ng pagsasanay kung saan natanto ang ugnayan ng 
bawat isa pagdating sa kanilang mga karanasan sa 
pagsusulong sa karapatang pantao. Hindi lahat ng 
kalahok ay umabot sa dulo ng karera at hindi lahat 
nakaalis sa kanilang kinatatayuan. Subalit kahit na 
magkaiba man ang  karanasan at estado sa buhay sa 
usaping karapatang pantao  ay may pantay-pantay na 
karapatan na dapat tinatamasa ang bawat isa sa kabila 
ng pagkakaiba ng konteksto at pinagmulan. 
Ipinaliwanag ng mga tagapagsalita na mainam na 
malaman ang kasalukuyang sitwasyon at ang mga 
proteksyon na maaaring magamit sa ilalim ng batas 
para matugonan ang mga paglabag sa karapatang 
pantao kasali na ang pagprotekta sa kalikasan. Isa 
ang Pilipinas sa mga bansang lumagda sa mga 
pandaigdigang mekanismo para protektahan ang  mga 
karapatang pantao.

 Ipinalawig din ang gender-bias risks sa pagiging 
environmental human rights defender kung saan 
matingkad na pinag-usapan ang dagdag na pasanin 

bilang isang babae na tumataguyod ng karapatang 
pantao at pangtanggol ng kalikasan. Marami ang 
manipestasyon ng gender-bias gaya ng subordination 
at marginalization. Dapat ay kilalanin ang kontribusyon 
at kakayahan ng mga kababaihan dahil isinusulong niya 
ang karapatang pantao at ang pagtanggol sa kalikasan. 

 Nagkaroon din ng paglikha ng logo/simbolo ang 
bawat grupo na nagpapakita ng kanilang organisasyon 
at mga pakikibaka nito bilang paraan sa pagtukoy ng 
mga humahadlang sa pagpapatupad ng karapatang 
pantao sa kanya-kanyang lugar.
Nagkaroon din ng malalimang talakayan hinggil sa mga 
panganib at karahasan na dapat  tingnan para malaman  
kung paano ito tugonan dahil lahat ng lumalaban at 
nagprotekta sa karapatang pantao at pagtanggol sa 
kalikasan ay  malapit sa panganib, pang-aabuso at 
pagpaslang. 

 Nagkaroon ng isang panel discussion kung saan 
may  dalawang tagapagsalita, si Atty. Pilipinas Palma na 
mula sa Commission on Human Rights (CHR) Region 
10 at Atty. Francis Calatrava ang Regional Director 
ng Public Attorney’s Office (PAO) XI. Binigyan sila ng 
panahon sa pagbahagi ng mga ginagawa ng kani-
kanilang ahensiya. Bawat isa ay nagbahagi kung ano 
para sa kanila ang karapatang pantao. Naibahagi nila 
ang sinabi ni Ka Pepe Diokno na, “Human right is more 
than a legal concept, it is the very essence of human. If 
you take away this essence of man (woman), you take 
away humanity.” Matapos ang kanilang pagbahagi ay 
binigyan naman ng pagkakataon ang bawat kalahok 
na makapagtanong at maibahagi ang kanilang mga 
kaso na nahawakan at naranasan para mabigyan ng 
mungkahi kung ano ang mga dapat gawin.

 Tinalakay din sa pagsasanay na ito kung paano 
palalakasin ang mga security measures at suriin ang 
kalagayan ng seguridad.  Ang bawat pangyayari ay 
may epekto sa mga personal, pamilya, organisasyon, 
impormasyon, assets, kaibigan at minamahal sa buhay. 
Kaya sa mga pangyayari ay dapat alam ng mga human 
rights defenders kung ano ang mga dapat gawin.  
Kinakailangan din ang patuloy na pagmonitor para 
mabantayan ang kalagayan ng komunidad at lipunan 
para matukoy kung naabot ba ang mga pamantayan 
ng karapatang pantao. Kabilang sa monitoring ang 
pagdodokumento, pagkalap ng datos at ebidensiya at 
pag-imbestiga ng totoong pangyayari para mabigyan ng 
agarang tulong at solusyon.

 Kahit sino ay maaaring maging human rights 
defender (HRD). Hindi pamantayan ang pagkakaroon 
ng pagsasanay para maging HRD basta’t andyan ang 
esensiya nang pagtaguyod sa karapatang pantao. 
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PagPaPalawig sa Pagsulong 
ng KaraPatang Pantao

 Naglunsad ang Philippine Alliance of Human 
Rights Advocates (PAHRA) at In Defense of Human 
Rights and Dignity Movement(iDEFEND) ng Human 
Rights Consultation Workshop noong Hulyo 26-27, 
2018 sa Cocoon Boutique Hotel, Quezon City na 
dinaluhan ng iba’t-ibang organisasyon kasama na 
ang Alyansa ng Mamamayan para sa Karapatang 
Pantao (AMKP).
Ang layunin ng nasabing konsultasyon ay 
magkaroon ng espasyo para sa pagbahaginan ng 
mga karanasan,  isyu at hamon; pag-aralan ang 
mga kasalukuyang pamamaraan sa pagtuturo; 
unawain at  i-analisa ang konteksto sa kasalukuyan; 
tukuyin ang mga panukala at magkaroon ng mga 
rekomendasyon para sa epektibong diskarte at 
estratehiya sa pagbibigay ng mga pag-aaral tungkol 
sa karapatang pantao.

 Sa unang araw ay binigyang diin ang pag-
unawa sa kahulugan ng karapatang pantao at 
kung paano ang kaalamang ito ay maibahagi sa 
komunidad para lubusan itong maunawaan.   Kaya’t 
mas pinalaliman pa kung ano ang dapat gawin 
para mas maunawaan at hindi makalimutan ng 
komunidad kung ano ang mga nakapaloob sa mga 
pag-aaral na ibinahagi sa kanila. 
Pinag-usapan din ang tungkol sa mga karanasan 
sa pagtugon kung may kasalungat na opinion o 
pananaw sa mga pag-aaral sa komunidad. Nagkaisa 
din ang grupo sa pagbuo  ng kahulugan ng 
karapatang pantao na mas madaling maunawaan 
ng mga komunidad, at ito ay ang,  “Human rights 
are fundamental freedom that obliges the state to 
fulfill the needs due to us as human beings to live a 
life with dignity”  Ang karapatang pantao ay dapat 
matamasa ng bawat tao nang may dignidad.
 
 Nagbahaginan ang bawat organisasyon 
sa kanilang mga pamamaraan at karanasan sa 
pagsulong ng karapatang pantao. Sa tatlong 
organisasyon na nagbahagi ay isa ang AMKP na 
binigyan ng pagkakataon na makabahagi sa mga 
karanasan nito sa pagbibigay ng mga pag-aaral sa 
karapatang pantao, pagdokumento at pagtulong 
sa mga nabiktima ng mga paglabag sa karapatang 

ni: Milyn Cruz

Mga Kinatawan ng Iba’t-Ibang 
Organisasyon, Nagsanay para sa 
Pagsulong ng Karapatan ng mga 

OFWS!

pantao. Iba’t-iba man ang katayuan sa buhay 
subalit lahat ay pantay-pantay. Walang tao na  mas 
lamang sa usaping karapatang pantao. At dapat na 
tandaan na ang estado ang dapat mangunguna sa 
pagprotekta, pagrespeto at pagpatupad sa mga 
karapatang ito na dapat ay pantay na tinatamasa ng 
bawat isa.   

ni: Bombee Ting

 Noong 2 – 5 Oktobre 2018 ay 
matagumpay na nailunsad ang National 
Diplomacy Training Program  na Capacity – 
Building on Migrants Rights, Advocacy & Case 
Management for Community-based Migrant 
Organizations  na ginanap sa Brokenshire Bahay 
Alumni, Madapo Hills, Davao City. Ang nag – 
organisa nito ay ang Center for Migrant Advocacy 
(CMA) katuwang ang Overseas Workers Welfare 
Administration (OWWA) Regional Welfare Office 
XI sa tulong pinansyal ng Friedrich Ebert Stiftung. 
Ito ay nilahukan ng dalawampo’t – walong (28) 
partisipante na mga kinatawan ng iba’t-ibang 
OFW organizations at Non – Government 
Organizations mula sa Rehiyon 11 at 12. Kasama 
dito ang mga kinatawan ng Kaagapay OFW at 
Kagkalimwa OFW Federation.

 Ang pagsasanaya na ito ay naglalayon 
na (1) matulongan ang mga kalahok na mapag-
aralan ang mga pandaigdigang instrumento 
na may kaugnayan sa mga migranteng 
manggagawa upang maisulong ang mga 
pamamaraan na naka-sentro sa kanilang 
karapatan, (2) maipaangat ang kakayahan 
ng mga nagsusulong sa karapatan ng mga 
migranteng manggagawa sa pamamagitan 
ng pagpapaangat ng kanilang kaalaman at 
kakayahan sa paggamit o pagmaksimisa 
(maximize) sa mga pandaigdigang instrumento, 
(3) maipaangat ang kaalaman hinggil sa 
usapin ng pangingibang bansa sa konteksto 
ng karanasan ng Pilipinas, at (4) magbigay 
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oportunidad sa mga kalahok na magbahagi 
ng kanilang mga karanasan at pananaw at 
mapaunlad at mapalakas ang kanilang ugnayan 
at pagtutulongan.

 Tinalakay sa pagsasanay ang mga batas 
na naaangkop sa mga OFWs para maisulong 
ang kanilang mga karapatan. May mga 
inimbitahan na mga kawani mula sa ahensya ng 
Philippine Overseas Employment Administration 
(POEA), Overseas Workers Welfare 
Administration (OWWA) at National Reintegration 
Center for OFWs (NRCO) na nakabase sa Davao 
City na nagpaliwanag sa kanilang mga tungkulin 
at responsibilidad bilang tagapagbigay ng mga 
serbisyo sa mga OFWs. 

 Isa din sa mga  naimbitahan ay ang 
Lawyers Beyond Borders – Philippines sa 
katauhan ni Atty. Dinah Torres – Fuentes na 
nakabase sa Davao City na siyang nagpaliwanag 
hinggil sa nilalaman ng kontrata ng mga OFWs at 
kung ano  ang mga dapat na gawin kung sakaling 
may mga paglabag ukol dito. 

 Sa pangkabuohan, ang mga kalahok 
ay nagpapasalamat dahil  sila ay nakadalo 
sa pagsasanay na ito at nadagdagan ang 
kanilang kaalaman tungkol sa mga karapatan 
ng mga OFWs na napaloob sa mga batas at 
pandaigdigang instrumento.  Ang pagsasanay ay 
naging oportunidad para sa mga nagsusulong at 
nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga OFWs 
at maging ang mga napulot nila na mga aral 
mula sa mga naibahaging karanasan ng ibang 
kalahok.

32 Kababaihan Nakinabang sa 
Proyektong Ipinagkaloob ng 

Women’s World Day of Prayer - Germany 
ni: Ging Gasa

Courtesy of Center for Migrant  Advocacy

 Sa buong taong 2018 ay masayang tinanggap at 
tinamasa ng tatlumpo’t-dalawang (32) kababaihan na 
aktibong kasapi ng Kagkalimwa OFW Federation ang 
hatid ng proyektong pinagtulongang buohin kasama 
ang Kaagapay OFW at Women’s World Day of Prayer 
(WWDP) – Germany. Labin-lima (15) sa kanila ang 
nakatanggap ng ibat-ibang uri ng mga kagamitang 
pangkabuhayan alinsunod sa kanilang pinagkakakitaan 
o negosyong sisimulan pa lang. Karamihan sa kanila ay 
nakatanggap ng mga gamit panluto at pambenta ng mga 
kakanin habang ang iba naman ay mga kagamitan sa 
pagtatahi at paghahabi. Samantalang ang labin- pitong 
(17) kababaihan naman ay sumali  sa paghiram ng pera 
na may tubo na 3% bawat  buwan na babayaran sa loob 
ng tatlong buwan para pandagdag kapital sa kanilang 
negosyo. 

 Malaking tulong ito dahil hindi sila nagbabayad ng 
malaking interes sa perang hiniram at ang interes naman 
na nalikom ay pupunta sa kanilang organisasyon. 

 Ang proyektong ito ay nagsilbing daan para sa mga 
kababaihang dati ay mga OFWs o ‘di kaya’y tagapangalaga 
ng mga anak ng OFWs na madagdagan ang kita ng buong 
pamilya. Karamihan sa kanila ay mas lalong yumabong 
ang kanilang ginansya at may kaunting ipon.  Ang iilan 
naman ay umalis na sa mga lending institutions na may 
lubhang mataas na interes. May iba namang natulongang 
matustosan ang pag-aaral ng mga anak samantalang may 
iba ding nagsabi na hindi na nila kailangan pang humingi 
ng pera sa kanilang asawa para lang bilhin ang gusto nila 
at iba pang pangangailangan sa bahay dahil kaya na nilang 
tustosan ito.   
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Mga Kabataan Muling Nagtipon sa 
10th Mindanao Summer 

Youth Peace Camp
ni: RJ Gahum

 Matagumpay na naidaos ang pang-
sampung (10th) Mindanao Summer Youth Peace 
Camp  noong 27 hanggang 31 ng Mayo 2018 
sa Lower Bayao, Tukuran, Zamboango del Sur. 
Ito ay may temang “A Peaceful and Sustainable 
Mindanao is Possibe.”  Kaakibat ng tagumpay 
ay ang hamon sa bawat kabataang kabahagi ng 
Alyansa ng mga Kabataang Mindanao para sa 
Kapayapaan (AKMK) na maging instrumento ng 
pagbabago sa lipunan at maipagpatuloy ang mga 
nasimulang gawain sa kani-kanilang mga lugar.

 Masayang sinalubong ng bawat delegado 
ang isat-isa mula sa iba’t-ibang bahagi ng 
Mindanao. May mga delegado na sa unang 
pagkakataon ay nagkakilala, nagbahaginan ng 
pananaw at naging magkaibigan. Samantala, 
para sa ibang delegado naman ay isang 
napakahalagang pagkakataon ito dahil sa muli 
ay nakita at nakasama  ang mga dating kaibigan 
at kasama sa mga gawain lalo na’t madalang na 
lamang ang mga pagkakataon na mabuo ang 
dating samahan na sa Summer Youth Peace 
Camp nagsimula.
 
 Ang bawat paglunsad ng Summer 
Youth Peace Camp ay may sariling kwentong 
kakapulotan ng aral at hamon sa bawat delegado.  
Kasama na dito ang pagbuo at pagsulong ng 
iisang agenda ng kabataang Mindanao bilang 
tugon sa kasalukuyang kalagayan.  

 Ang mga mahahalaga at napapanahong 
mga topiko at talakayan katulad ng usaping 
pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaang 
Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front 
(MILF), karapatang pantao, pederalismo at 
pagbago ng Saligang Batas, pangingibang bansa 
at paggawa at iba pa ay nagbigay ng pagkakataon 
sa bawat delegado na maipahayag ang kanilang 
opinyon at saloobin base sa kanilang sariling 
karanasan at komunidad. Ito rin ay nagbukas ng 
opurtunidad sa bawat delegado upang mapalawak 

ang kanilang pagbasa at pag-unawa sa iba’t-ibang 
pangyayari sa  lipunan. 

 Ang bawat araw ay binuo ng masasayang 
pagsasama at pagtutulongan ng bawat isa. 
Dagdag pa, ang mga assigned tasks ng bawat 
grupo ay nagbigay ng pagkakataon upang 
mas lalong masubok ang kanilang disiplina, 
pakikisama, pakikiisa at pakikipagsalamuha sa 
ibang delegado kahit ano pa man ang relihiyon, 
paniniwala at kasarian. 
Bilang isa sa mga kinatawan ng Kaagapay na 
mag-oobserba  sa makasaysayang paglunsad ng  
camp na ito ay labis ang aking pasasalamat dahil 
nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama  
ang aking mga kaibigan mula sa lungsod ng 
Cotabato na sa unang pagkakataon ay dumalo sa 
nasabing programa. Ito ay napakahalaga sa kanila 
dahil naibahagi din nila ang kanilang mga opinyon 
at karanasan at naipamalas nila ang kanilang 
angking talino at galing sa larangan ng sining at 
musika. 

 Kasama rin ng iba pang mga delegado 
ay nagpamalas din sila ng kani-kanilang galing 
sa sining, musika at iba pang mga skills sa 
isinagawang solidarity night. Ito ay gabi na kung 
saan ang mga delegado mula sa bawat cluster 
ay nagpamalas ng kanilang mga talento, habang 
ang mga delegado na naging kabahagi sa mga 
workshops ng sayaw, teatro, paggawa ng kanta at 
pagpinta ay nagpakita din ng kanilang mga sariling 
gawa. Ito rin ay gabi ng pagsasaya, pagkakaisa at 
pagpapakitang gilas. 
Ang Summer Youth Peace Camp na ito ay 
dinaluhan ng mahigit 200 kabataan mula sa 
iba’t-ibang organisasyon ng mga kabataan sa 
Mindanao. 
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Magkakasunod na mga 
Konsultasyon Hinggil sa Global 
Compact for Migration (GCM) 

Naisagawa!
ni: Goldy Omelio

 Dinaluhan ng Kaagapay ang magkasunod 
na mga konsultasyon hinggil sa Global Compact 
for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)na 
isang dokumentong maging gabay ng mga kasaping 
bansa ng United Nations (UN) para tugonan ang mga 
problema at isyu na may kinalaman sa usapin ng 
pangingibang bansa o migration. 

 Dahil nakatakdang sang-ayunan nang mga 
bansang sakop ng UN ang panghuling burador (final 
draft) ng dokumento sa Disyembre 10-11, 2018 kaya’t 
nagkaroon ng sunud-sunod na mga konsultasyon sa 
taong 2018 ang mga civil society organizations upang 
pag-aralan ang nasabing dokumento.

 Unang nadaluhan ng kinatawan ng Kaagapay 
ay ang National Consultation on Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration noong Hulyo 
26-27, 2018 sa Quezon City na inorganisa ng Center 
for Migrant Advocacy (CMA) at Migrant Forum Asia 
(MFA). Ang nasabing konsultasyon ay nagbigay 
diin sa maaaring gawin ng mga organisasyon ng 
mga OFWs at mga non-government organizations 
na nagbibigay serbisyo sa mga OFWs upang 
lubusang magamit ang mga oportunidad na hatid ng 
kasunduang ito. Kahit na hindi pa batid ng mga iilang 
ahensiya ng pamahalaan ang magiging direksyon ng 
kanilang programa at serbisyo para sa mga OFWs 
na may kaugnayan sa pagsakatuparan sa nasabing 
kasunduan, ay maaaring makipag-ugnayan ang mga 
dumalong organisasyon sa mga mambabatas o ‘di 
kaya’y mga gabinete, sa International Organization 
for Migration (IOM) at iba pang ahensya ng United 
Nations para isulong ang mga adbokasiya hinggil sa 
karapatan at kapakanan ng mga OFWs.

Ang pangalawang konsultasyon na dinaluhan 
din ng Kaagapay ay hinggil sa kasunduang ito 
ay ang Towards a Gender-Responsive GCM in 
the Philippines noong Nobyembre 5-6, 2018 sa 
Quezon City na inorganisa naman ng UN Women. 
Ito ay nakatuon naman sa pagseguro na ang pag-
implementa ng GCM sa bansa ay makapagpaangat 
ng kamalayan at kakayahan hindi lang ng mga 
kalalakihan kundi ng mga kababaihan at iba 
pang kasarian. Maliban sa katotohanan na mas 
maraming mga Pilipina ang nangingibang bansa para 
magtrabaho, binigyang diin din sa konsultasyon na 
dapat ay tugonan din ang mga kapakanan ng mga 
OFWs na nabibilang sa ibang kasarian o mga LGBT 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) at maging mga 
kalalakihang OFWs lalo na ang mga nagtatrabaho sa 
barko.      

Isang Pagsasanay Tungkol sa Mahalagang 
Pag-unawa sa Pamumuno, Isinagawa!

ni: Bombee Ting

 Matagumpay na isinagawa ang Leadership Trajectory 
Training sa Midway- Minkay Beach Resort, Initao, Misamis 
Oriental noong 15 hanggang 17 ng Hunyo 2018 na dinaluhan 
ng tatlumpo’t-limang (35) kalahok na nagmula sa Labor Union, 
Peoples’ at Non – Government Organizations sa Cotabato 
City, Iligan City, North Cotabato at Lanao del Norte. Naging 
matagumpay ang pagsasanay na ito sa tulong na rin at suporta ng 
Trias Southeast Asia (TRIAS ) na isang Belgian NGO, Camarines 
Norte Federation of Cooperatives (CANOFECO)  at Sumpay 
Mindanao, Inc. 
 Ang layunin nito ay upang malaman ng mga kalahok ang 
konsepto ng pamamahala bilang isang lider, kung ano ang mga 
katangian at paano maging mabuting lider.

 Isa sa mga mahahalagang  ibinahagi ay tungkol sa 
pagiging isang mabuting halimbawa at ehemplo ng isang lider 
sa kaniyang mga pinamumunuan o kasamahan. Maging ang 
pagkakaroon din ng tiwala sa bawat isa at handang pagtulong 
sa iba ay binigyang diin din. Ibinahagi din ng mga bihasa sa 
pagsasanay na ito na dapat ay palaging tandaan ang tatlong mga 
salita na kailangan ng isang lider at ito ay ang kilos (attitude), 
kakayahan o husay (skill) at  kaalaman (knowledge). Binigyan 
diin ang pagkakaiba ng lider o pinuno mula sa tagapamahala.
Ang lider at ang pinuno ay nagtutulongan at  napabilang din sa  
magkapareha na pinamumunuan.

 Ang mga kalahok ay nagkaroon  ng mga workshop 
upang tunay na maunawaan at maintindihan ang mga gawain 
at tungkulin ng isang lider. Sa mga isinadula ng dalawang grupo 
na lumahok ay naparating o napaabot sa mga kalahok na ang 
istilo ng lider ay bihasa sa gawain, may malasakit sa tao at may 
mabuting pakikitungo o pakikipag-usap sa kapwa. 
Nagpapasalamat ang mga kalahok  dahil sa kanilang pag – uwi 
ay baon nila ang mga kaalaman at magampanan nila  sa kani 
– kanilang mga organisasyon ang kahalagahan ng pamumuno 
bilang isang lider. 
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mga planong gagawin at ng sa ganoon ay nasa 
tama at demokratikong proseso ito. 

  Nagkaroon din ng pag-uulat ang Secretary 
General ng kilusan hinggil sa nagawa ng KILOS 
KA sa loob  ng tatlong taon habang binalikan din 
ang kanilang Vision, Mission at Goals kung ito ba 
ay napapanahon pa. Inisaisa ding sinuri ng buong 
grupo ang mga program ng kilusan  katulad ng 
Policy Research,  Documentation at Compilation ng 
mga kasong may kinalaman sa Land Tenurial Issue 
(LTI) at Ancestral Domain, Community Consultation/
Fact Finding mission, Publication and Research 
and Video Documentation. Sinuri din nila ang 
Constitution and By-Laws ng kilusan.

 Ang mga isyu naman sa mga komunidad  
na binigyang diin ay ang  tunkol sa Sulagad  ng 
Teduray at Lambangian , lupaing ninuno, Carabao 
logging, banta ng demolisyon sa tinitirhan ng mga 
informal settler sa Cotabato City at pagpatay sa 
mga katutubong Teduray at Lambangian na may 
kaugnayan sa isyu ng  kanilang katutubong lupain.

  Sa ikatlong araw ay nagbalangkas ng plano 
hinggil sa mga isyu at kung paano ito ibahagi o 
ipaabot sa mga kasapi ng kanilang organisasyon 
o komunidad. Itinuon ng mga kalahok mula  sa 
probinsya ng Maguindanao at syudad ng Cotabato 
ang kanilang plano hinggil sa pagbigay pansin sa 
mga insidenteng pagpatay sa mga katutubo dahil 
sa lupa, mina, problema ng mga mangingisda  
massive farming na apektado ang kanilang mga 
pananim at lupain sa makabagong teknolohiya 
at pagpapaintindi sa usapin ng  Charter Change 
o Cha-Cha at Bangsamoro Organic Law (BOL).  
Samantalang ang ibang area naman ay nakatutok 
sa mga particular na mga isyu  na dapat bigyang 
pansin katulad ng malawakang paggamit ng 
glyphosate sa Zamboanga Peninsula, repormang 
agraryo sa Sultan Kudarat, Batas Militar sa Caraga, 
Cha–Cha at BOL sa North Cotabato at repormang 
agraryo at coal-fired power plant sa  Lanao del 
Norte. 

 Pinagkaisahan din na magkaroon ng 
malawakang Education Campaign hinggil sa Cha-
Cha at pederalismo at maging sa darating na 
halalan sa Mayo. 

   Inihalal din ng kilusan ang mga bagong 
opisyales na manunungkulan sa loob ng tatlong 
taon. 

KILOS  KA  Nagdaos  ng  Kanilang 
Pangatlong  Kongreso

ni:  Racma Nguda

 Sa temang “Overcoming the obstacle and 
continuous to soar and achieve victories for the rural 
poor and tri-people of Mindanao” ay matagumpay 
na idinaos ng Kilusan ng mga Maralita Sa 
Kanayunan (KILOS KA) ang pangatlong kongreso 
nito noong  17 hanggang 19 ng Disyembre 2018. Ito 
ay ginanap sa UDFI Seminar House, Cotabato City.  

   Ito ay dinaluhan ng mga kasapi ng kilusan 
mula sa iba’t-ibang lugar gaya ng Caraga Region, 
probinsya ng Sultan Kudarat, Lanao Del Norte, 
Davao Del Sur, Maguindanao,  Zamboanga 
Peninsula, North Cotabato syudad ng Cotabato 
at Iligan At rehiyon ng Caraga at Bisayas. May 
kinatawan din na nagmula sa Kagkalimwa OFW 
Federation at mga organisasyon na nagsilbi bilang 
mga observers kagaya ng Kaagapay OFW. 
 
  Pinag-usapan sa tatlong araw na kongreso 
ang  mga kasalukuyang pangyayari  kagaya ng 
naganap sa Marawi, mga analisa at obserbasyon 
sa darating na halalan ngayong Mayo 2019, ang 
Bangsamoro Organic Law (BOL) at ang mga 
plebisito hinggil dito, pangatlong pagpapalawig ng 
Batas Militar o Martial Law sa Mindanao at ang 
usapin ng pagbabago ng Saligang Batas. Masusing 
napag-usapan rin ang hinggil sa kampanya laban 
sa ilegal na druga at korapsyon. 

 Sa ikalawang araw ay nagpahayag ng mga 
kuro-kuro ang bawat kalahok sa mga pangyayari 
sa kanilang mga komunidad. Isa sa mga mabibigat 
na usapin ay tungkol sa lupa ng mga katutubo na 
kung sakaling magkakaroon ng isang proyekto 
sa kanilang komunidad ay nararapat lang na 
may pahintulot sa may-ari ng lupa o sa buong 
komunidad o tribu kung papayagan ba o hindi ang 
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Pagsasanay Hinggil sa 
Pagpapalago ng Negosyo 
Dinaluhan ng Kaagapay

ni: Bombee Ting

 Matagumpay na idinaos sa loob ng sampong 
(10) araw ang Training on  Enterprise Development 
(TED) na ginanap sa Frostybites Function Hall, Iligan 
City na dinaluhan ng dalawang kinatawan mula sa 
Kaagapay kasama ang iba pang labing-walong (18) 
kalahok mula sa mga Peoples’ Organization at Non – 
Government Organizations na galing pa sa lungsod 
ng Bacolod, Cotabato, Iligan, Marawi at probinsiya 
ng Lanao del Sur at Zamboanga del Sur. Inorganisa 
ito ng Ranaw Disaster Response and Rehabilitation 
Center (RDRRAC) Inc. at ng  Sumpay Mindanao, Inc.
 Ito ay isinagawa sa mga buwan ng Agosto 
at Setyembre 2018 dahil hinati-hati ang tatlong 
(3) modyul upang maging kumpleto ang sampung 
araw (10) na pagsasanay  na ibinigay nina Ginang 
Julita Wong – Bokingo at Ginoong Rene Romulo P. 
Bokingo.

 Ang unang modyul ay tungkol sa Unlocking 
Entrepreneurial Competencies na isinagawa noong 
9 hanggang 11 ng Agosto 2018. Dito naunawaan 
ng bawat isa kung ano ang kanilang personalidad 
at katangian na makakatulong sa kanilang pagbuo 
at pagpapalago ng negosyo. Ipinaabot din sa grupo 
ang kahalagaan ng paggamit sa tamang oras para 
makamit ang tagumpay sa pagiging isang mahusay 
na entrepreneur.

 Ang pangalawang modyul naman ay tungkol 
sa Matching Person with a Project na idinaos noong 
16 hanggang 18 ng Agosto 2018. Ang mga kalahok  
ay hinati sa tatlong (3) grupo kung saan ang bawat 
grupo ay may kanya – kanyang iniulat at ibinahagi na  
uri ng negosyo base sa pinagdaanang assessment 
tools. May mga dapat tandaan na ikokonsidera sa 
pagplano ng negosyo: isa na rito ay ang sapat na 
pinagkukunan ng materyales at kagamitan na mga 
kinakailangan, ang pangalawa ay ang pagtangkilik 
dito ng mga mamimili at mga kliyente. Binigyan diin 
din ang kahalagahan na matutunan ang paggawa 
ng Business Plan na layuning maging gabay sa 
pagpapatakbo o pamamahala ng  negosyo.

 Sa mga workshop na isinagawa ay nagkaroon 
ng kooperasyon ang bawat kalahok na nagpalawak 
sa kanilang kaalaman tungkol dito.

 Ang ika- tatlong (3) modyul naman ay ginanap 
noong dalawampu’t – walo (28) ng Agosto hanggang 
ika – isa (1) ng Setyembre 2018. Sa modyul na ito ay 
ipinaliwanag ang paggawa ng planong pampinansiyal  
ng negosyo. Ang tatlong grupo ay ibinahagi na ang 
kanilang nagawang plano sa pagnegosyo. Ayon sa 
komento at kritiko ng mga tagapagsanay ay mahusay 
ang  ibinahagi ng mga grupo at nagamit nila ang 
kanilang kaalaman sa mga workshops na kanilang 
pinagdaanan.

 Naging hamon naman para sa lahat kung 
paano gagawing simple ang nasabing pagsasanay 
para sa mga benepisyaryo ng kani-kanilang 
organisasyon lalo na’t marami sa kanilang mga 
benepisyaryo ang may sariling negosyo. 

Reporma sa Pagre-recruit Naging 
Sentrong Usapin ng Isang 

Konsultasyon
ni: Goldy Omelio

 Naging sentro ng talakayan ang hinggil sa 
usapin ng recruitment sa isinagawang Regional 
Consultation on Recruitment Reform noong 15-16 
Disyembre 2018 sa Pasay City na inorganisa ng 
Migrant Forum in Asia (MFA). Ito’y dinaluhan ng 
mga kinatawan ng iba’t-ibang organisasyon mula 
sa Pilipinas, Sri Lanka, Nepal, Singapore, Malaysia 
at Indonesia. Naglalayon ang konsultasyon na ma-
update ang grupo sa mga resulta ng iba’t-ibang 
proseso na may kinalaman sa pangingibang bansa, 
magkaroon ng pantay na pag-unawa at pagtingin sa 
usapin ng recruitment fees at maglatag ng plano kung 
paano ikampanya ang reporma sa recruitment. 

 Isa sa mga ibinahagi sa naturang 
konsultasyon ay ang pag-aproba ng United Nations 
sa Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
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Migration (GCM) na sinang-ayunan ng 152 na mga 
bansa (kasali na ang Pilipinas) habang 16 naman na 
mga bansa ang hindi sumang-ayon at hindi dumating 
sa isinagawang Intergovernmental Conference noong 
ika-10 ng Disyembre 2018 sa Marrakech, Morocco.  
   
 Binigyang diin ang usapin sa reporma 
sa recruitment kung saan ang bawat kalahok ay 
nagbabahaginan kung paano binigyang kahulugan 
ng mga sarili nilang pamahalaan ang recruitment fees 
at cost. Lumabas na halos magka-pareha ang mga 
bansa sa kahulugan at kung paano ito isinakatuparan 
sa aktwal. Hindi naman lahat na bansa ay may 
mekanismo kung paano kontrolahin at pangasiwaan 
ang pagkolekta sa recruitment fees. Sa Vietnam at 
Indonesia, halimbawa, ang mga manggagawa na 
nais magtrabaho sa ibang bansa ay kailangan pang 
magbayad ng security bond/deposit sa bansang 
pagtatrabahoan bago sila makapagtrabaho doon. Ito 
ay hindi na nila makukuha kung sakaling hindi nila 
matapos ang kanilang termino sa pagtatrabaho base 
sa napagkasunduan at napaloob sa kontrata.   
 
 Sa kasalukuyan, may binubuong kahulugan 
ang International Labor Organization (ILO), isang 
ahensya ng United Nations, tungkol sa recruitment 
fees at costs. Ayon sa kanilang mungkahi, kabilang 
sa nasabing mga bayarin ang administrative 
costs (medical certification, clearances, visa, 
etc.), transportation at accommodation costs ng 
manggagawa. Iginigiit ng mga grupo ng manggagawa 
na dapat ay hindi ang manggagawa ang gagastos 
sa lahat ng mga bayarin na ito. Hindi pa malinaw sa 
kasalukuyan kung sino ang magbabayad dito kung 
ang employer ba o ang recruitment agency.  
  
 Mayroon namang inisyatiba ang iba’t-ibang 
sektor na sumusulong ng ethical recruitment kagaya 
ng On the Level (OTL) program, isang pribadong 
recruitment at employment agency certification 
system na pinangungunahan ng FAIR Hiring Initiative, 
isang pribadong institusyon na siyang nagbibigay 
ng certification. Maaaring magpa-certify ang isang 
recruitment agency dito bilang patunay na maayos 
at wasto ang kanilang ginagawa na recruitment sa 
mga manggagawa at maaaring maging basehan ng 
mga employer kung anong recruitment agencies sila 
makipag-ugnayan. Subalit ang sakop lamang ng OTL 
certification ay mga recruitment agencies at hindi ang 
mga employers; recruitment agencies na tumutulong 
sa mga manggagawa sa manufacturing sector at 
hindi pa kabilang ‘yong mga tumutulong sa mga 
manggagawa sa domestic work. 

 Samantalang ang mga civil society 
organizations naman ay nagsusulong din ng ethical 
recruitment na inisyatiba, sa pamamagitan ng Migrant 
Recruitment Advisor (MRA). Ito ay naka-base sa 
internet na plataporma kung saan maaaring magbigay 
ng komento ang isang migranteng manggagawa 
hinggil sa kanyang mga karanasan sa recruitment 
agency. May nakatalaga din ditong mga karapatan 
nila, mga batas sa paggawa ng iba’t-ibang bansang 
madalas na pinagtatrabahoan ng mga migranteng 
manggagawa at paraan kung paano humingi ng 
tulong kung sakaling magkaproblema sa ibang bansa.

 Bago pa man nagtapos ang nasabing 
konsultasyon ay nagkaroon ng magkaisang plano 
ang buong kapulungan kung paano patuloy na 
maisusulong ang reporma sa recruitment sa bawat 
bansa at komunidad na ginagalawan ng bawat isa. 

Ang Pakikibaka ng mga 
ababaihan Noon at Ngayon: Isang 

RepleksyonK
ni: Jasmine G. Bayao

 Ang alam ko sa mga kababaihan noon 
ay mga kababaihan sa likod ng kanilang sariling 
bintana at pintuan. Ito’y dahil hindi na niya 
halos mabigyan pa ng oras ang pagsilip sa mga 
pangyayari sa kanyang paligid dahil sa kanyang 
mga gawain sa loob ng bahay – mula sa pagtulong 
sa mga gawain ng asawa hanggang sa pag-aalaga 
ng mga anak at pagsasaayos sa hindi maubos-
ubos na mga gawain sa loob ng bahay. Subalit 
alam ko din na sa kabila ng nakakalulang bilang 
ng kanyang mga gawain sa bahay ay nagagawa 
niya ang mga ito ng maayos kahit na walang 
tulong mula sa iba. At ang nakakahanga pa ay 
sadyang may lakas pa silang gumising ng maaga 
kinabukasan at gawin ulit ang nakasanayan ng mga 
gawain sa araw-araw. 
Sa pagdaan ng panahon, naisip kong ayaw kong 
magkaroon ng ganitong uri ng buhay bilang isang 
babae.

 Sa mga panahon na ako’y dadalo ng mga 
pag-aaral tungkol sa kababaihan sa loob man o 
labas ng bansa ay palagi akong nakakaramdan ng 
magkahalong tuwa at pangamba. Ako’y natutuwa 
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dahil alam kong madadagdagan na naman 
ang aking kaalaman hinggil sa kung paano ko 
pahalagahan ang aking sarili. Subalit ako din ay 
nakakaramdam ng pangamba at kabiguan dahil 
alam kong hindi ako matapang upang lubosang 
magamit ang aking natutunan sa kasalukuyang 
konteksto at kulturang kinalolooban ko. 

 Sa isang pagkakataon na narinig kong 
sinabi ng isang tagapagsalitang babae kung gaano 
kalakas at makapangyarihan ang mga kababaihan, 
ay sadyang lumiwanag ang aking puso’t kaluluwa 
at sa isip ko’y gusto kong humalakhak at tumawa 
bunga ng aking paghanga at kagustohang maging 
isang babae kagaya ng kanyang sinasabi na 
puno ng lakas at katapangan. Dahil alam kong 
ang pagiging isang matapang ay hindi nakakamit 
ng isang araw lang bagkos ito’y kinakailangan ng 
malalim na kaalaman at mahabang karanasan sa 
pakikipagsalamuhan sa mga taong nakakapaligid 
sayo at sa mga hamon ng lipunan sa araw-araw. 
  
 Samantalang ang pagkakaalam ko naman 
sa mga kababaihan sa kasalukuyan ay mga 
kababaihan na may sariling pangarap at hindi 
nagpapadikta sa kahit na sino man o ano pa man. 
Kababaihan na humuhubog sa sariling kapalaran 
at hindi dinidikta ng maling pananaw na makukuha 
sa social media. Kababaihan na hindi na umaasa 
sa pinansiya ng iba kundi gumagawa na ng paraan 
para maging malaya sa kanyang sariling pinansiya 
at pinagkukunan ng kabuhayan. Kababaihan na 
walang takot na gastahin ang kanyang sariling kita 
at ipon. Alam kong hindi ito ang ganap na mukha 
ng pagiging malaya ng mga kababaihan subalit 
ito’y magandang umpisa. At alam ko ding malayo 
pa ang kailangang tatahakin upang makamit ang 
totoong mukha ng kalayaan ng kababaihan lalo 
na kung nararanasan pa rin ng ibang sektor ng 
kababaihan ang pang-aapi ng iba, lalaki man o 
babae. 

 Ang patuloy na pag-aaral, pagbahagi ng 
kaalaman sa ibang kababaihan at ang pang-
araw-araw na karanasan ay mabuting proseso 
at oportunidad para sa lahat ng kababaihan na 
magkaroon ng sariling identidad, dignidad at mag-
ambang ng mahalagang kontribusyon sa pagbuo 
ng isang lipunan kung saan sila ay malayang 
makapagpahayag ng sarili at malaya mula sa kahit 
na anong uri ng takot, diskriminasyon at pang-aapi.     

LegaL assistance and counseLing corner: 
Munting Kwento ng MaKabagong bayani

ni: Jasmine G. Bayao

 Isang masakit na balita ang natanggap ng 
Kaagapay noong Abril 2018. May dalawang OFWs 
ang pinaslang sa bansang Jordan at hindi ito nalaman 
ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng madaliang pag-
uusap upang agad na mahanap ang kanilang pamilya. 
Sa tulong na din ng mga kasama, makalipas ang isang 
linggo, ay natagpuan ang pamilya ng mga napaslang na 
OFWs. Agad na binisita ng mga kawani ng Kaagapay 
ang nasabing pamilya  para makuha ang tamang 
detalye at mapatunayan na sila ang mga totoong 
pamilya ng  dalawang OFWs. 

 Sa pag-uusap noong buwan ding iyon, nalaman 
na ang pagpaslang pala ay nangyari pa noong taong 
2010. Maraming mga talakayan ang ginawa ng 
dalawang pamilya sa taong iyon para makuha nila ang  
hustisya para sa kanilang kapamilya, pero bigo sila 
ng maraming beses. Gumastos din sila ng ilang libo, 
naglaan ng oras at panahon, pero ang taong inasahan 
at pinagkatiwalaan nilang tutulong sa kanila ay hindi 
sila idinaan sa legal at tamang proseso.

 Dumating sa puntong nawalan ng tiwala 
at pag-asa ang dalawang pamilyang namatayan. 
Hanggang sa itinigil na nila ang paghahanap ng 
hustisya sa sinapit ng kanilang mga anak. Dumaan ang 
mga araw, buwan at taon pero hindi na nila inalintana 
ito, kahit araw-araw silang nasasaktan. 
 
 Ngunit muling nabuksan ang kaso sa tulong 
ng mga organisasyong naninindigan sa karapatan at 
kapakanan ng mga OFWs. Sa muli, nagkaroon ng 
pag-asa ang mga pamilyang naiwan. Naging puspusan 
ang ginawang pag-asikaso ng Kaagapay ng malaman 
ang buong kwento ng pangyayari sa dalawang OFWs. 
Ganun rin sa parte ng organisasyon na tumutulong sa 
pamilya ng nakapatay sa kanilang bansa. 
Noong Setyembre 2018, sa kauna-unang pagkakataon 
ay nagkita ang dalawang panig, dalawang pamilya 
ng OFWs at kapatid ng nakapatay kasama ng 
organisasyon na tumutulong sa kanila. Naging 
madamdamin at bumuhos ang luha ng mga nanay ng 
OFWs sa pagtatagpo na ito. Kaya bago nag-umpisa 
ang pormal na pag-uusap humingi ng taimtim na 
pagpapatawad ang kapatid ng nakapatay, nagyakapan  
ang bawat isa. 
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 Kasabay ng paghingi nila ng kapatawaran ay 
pagtupad sa naunang pag-uusap at kasunduan na 
magbibigay sila ng ‘blood money’ sa dalawang pamilya 
upang mapalaya sa pagkakulong ang kanyang kapatid 
sa bansang Jordan ng mahigit kumulang walong 
(8) taon. Naging bukas ang damdamin at puso ng 
dalawang pamilya, dahil matagal na rin nila itong 
hinihintay na makamit ang hustisya at umapila rin ang 
kapatid ng nakapatay at sinabing mahirap na pamilya 
lamang sila, at kinailangan pa nilang ibenta ang 
kanilang lupa at iba pang ari-arian upang malikom ang 
buong halaga na pambayad para sa ‘blood money’ ng 
dalawang namatay na OFWs.  

 Pagkatapos ang unang pag-uusap, patuloy ang 
komunikasyon ng dalawang panig upang maihanda 
ang mga dokumentong dapat gawin at isumite. 
Disyembre 2018, sa pangalawang pagkakataon, 
nagkitang muli ang dalawang panig  upang ganap 
na masarhan at pirmahan ang mga dokumentong 
dadalhin nila para maipadala sa bansang Jordan. 
Naging maayos ito dahil sa pagtutolungan na rin ng 
bawat isa. 

 Ang kasong ito ay naging matagumpay dahil 
sa tulong ng mga tanggapan at organisasyon gaya ng 
Mindanao People’s Peace Movement (MPPM) na sya 
ang naging daan upang mahanap ang mga pamilya 
ng OFWs, Center for Migrant Advocacy (CMA) na 
tumulong upang maipaabot sa Kaagapay ang kaso, 
Awaj Foundation, isang organisasyon sa Bangladesh 
na tumulong at nanguna sa negosasyon sa parte ng 
nakapatay at Department of Foreign Affairs (DFA) 
Cotabato na naging saksi sa buong proseso ng 
negosasyon, at si Attorney Nerissa Dalig na tumayong 
abogado ng mga pamilya ng OFWs. 

 Walang hangad kundi ang makatulong sa 
pamilya. Walang ibang pangarap kundi makahaon 
sa kahirapan. Walang ibang nasa isip kundi ang 
maging matagumpay at makapundar sa sariling 
pangkabuhayan. Ito ay ilan lamang sa mga kataga ng 
isang OFW . Puno ng pangarap at pag-asa ngunit sa 
isang idlap ito ay posibleng mawala ng parang bola!

 Kung minsan ang hustisya para sa mga OFWs 
ay mailap at mahirap makamit. Samantala, ang 
kanilang kontribusyon sa kanilang pamilya at bansa ay 
walang limitasyon maging buhay man nila ang kapalit. 

Samahan ng mga OFWs sa Iligan 
City Nabigyan ng Organizational 
Management & Leadership Skills 

Development Workshop
ni: Bombee Ting

 Matagumpay na dinaluhan ng mga kasapi 
ng Samahan ng mga OFWs sa Iligan City ang 
Organizational Management and Leadership Skills 
Development Workshop noong  25 – 26 ng Agosto 2018 
na ginanap sa  Home for the Aged, Tibanga, Iligan City. 
Ito’y dinaluhan ng dalawampu’t – apat (24) na mga 
kasapi ng organisasyon sa tulong at pag – organisa na 
rin ng Kaagapay OFW. Ang workshop na ito ay madalas 
na ibinibigay sa mga bagong buo na mga organisasyon 
upang sila’y maturoan ng mga epektibong pamamaraan 
kung paano lalago ang isang organisasyon at kung paano 
ito pamunuan ng mahusay. 

  Mahalaga sa isang organisasyon na 
malaman ang kahalagahan ng pagkaroon ng sariling 
pagkakakilanlan dahil ito ay isa sa mga basehan 
ng pagkakaroon ng isang epektibo at mahusay na 
organisasyon. Ang mga mahahalagang topiko na 
naibahagi at pinag-usapan ay ang tama at sapat na 
komunikasyon sa bawat isa, iba’t-ibang porma ng 
pamumuno, iba’t-ibang uri ng isang lider at pag-resolba 
ng hindi pagkakaunawan. Ang mga kasapi na lumahok ay 
dumaan sa iba’t-ibang porma ng pagpapaintindi sa mga 
topiko kagaya ng pag-uusap, laro, panonood ng maikling 
kwento at pagsasadula.

  Bago natapos ang workshop, ang 
mga kasapi ng samahan ay nagkaisa sa mga gawain 
na kailangang gampanan ng mga lider at mga kasapi 
para sa ikauunlad ng kanilang samahan. Naghalal din 
sila ng dagdag na mga opisyales (social at business 
managers) bilang pang-kumpleto sa kinakailangang 
i-sumite na mga dokumento para makapag-rehistro sa 
tanggapan ng Department of Labor and Employment 
(DOLE).  Isa sa mga tingkad na kanilang pinag-usapan 
ay ang pagkakaroon ng pag-uusap kasama ang mga 
kumakatawan/kawani mula sa iba’t-ibang ahensya ng 
pamahalaan na may mga programa at serbisyo para sa 
mga balik manggagawa at mga pamilya ng OFWs. 



23

LOKAL NA EKONOMIYAÝ TUGON
11 Marso 2019

Kaliwa at kanan ang kalagayan
Dahilan ng paglisan sa bayan
Pagdating ay parehong kaliwa at kanan
Mga hamong dapat lagpasan
Maka-dayuhan at mapangwasak ang ekonomiya
Pinabayaan at inabandonang agrikultura
Sagad ang lakas, kumakalam na sikmura
Kalamidad, gyera, gutom at marami pa
Hirap at nawawalan ng kabuhayan
Mga mamamayan sa dinatnang bayan
May mga bombang nagsiliparan
Minamaltrato pag minalas ng matuluyan
Hindi simpleng dayuhan o bisita ang turing
Mang-aagaw ng trabaho ang kanilang tingin
May banta sa pagbabasakaling saan na dumating
Manggagawa naman sana at hindi alipin
Kailan pwedeng huwag na lang lumikas?
Lokal na ekonomiya sana’y mapalakas
Industriyalisasyong sa pangangailangan tugon
Magtataguyod sa bawat pamilya sa lunsod o nayon

Painting Credit : Clark Masuerte

Kargamento
Isinulat ni: Tatay Remo
Inayos ng: SUGO Band

Musmos pa lang dinanas ko na 
Hirap ng buhay nila

Hirap noon, Hirap ngayon 
Mas lalong lumala

Minsan nangarap makatuntong sa 
langit

Doon daw masaya
Nangibang bayan dala’y kapalaran

Pangarap sana’y makamtan

Chorus 2x:
Nang umalis masayang pasahero

Nang umuwi kargamento

Hirap ngayon hirap noon mas lalong 
lumala

Tayo’y inalipin patapos buhay natin
Pansamantala’y bakahin

Repeat Chorus
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Inay sa pag-uwi mo
Ibaba ang pasalubong
Itaas ang ‘yong kamay

At yayakapin kita ng mahigpit

V2:
Ilang taon kang nawala

Sabik sa yakap mo’t halik
Kalinga mo’y hanap ko

At sa ‘yong lambing ako’y maidlip

Ref: 
Subalit ika’y babalik parin doon

Nais kong sulitin natin ang panahon
Sana balang araw ay hindi na kailangan

Na ika’y aalis at ako’y muling iwan...

Cho:
Ako’y matutulog na lang muli

At pipilitin kong ikubli
Susubukan kong magkunwaring 

nahihimbing
Upang di ka mahirapan

Magkaroon ng kapayapaan sa puso mo
Sa ‘yong pag-alis...

Sa Iyong Pag-alis
Isinulat ni: Doreen Bayhonan

Inayos ng: SUGO Band

I
Aking anak ikaw ang lakas ko
Nagbibigay buhay sa aking 

pagkatao
Payo ko sayo’y iyong isa puso
Magpakailan mn, dalhin mo ito

Chorus:
Mahal kita, mahal kita

Oh aking anak
Mahal kita, mahal kita

Yan ay totoo
Mahal kita, mahal kita, 

Oh aking anak
Mahal kita, anak ko

Mahal kita!

II
Alam kung ika’y masunurin

Nakikinig sa mga payo mula sa 
akin

Nasa palad mo ang iyong 
kinabukasan

Isabuhay mo tuparin ang 
nalalaman

(Ulitin ang Chorus)

Aking Anak
Isinulat ni: Rizalia Mamadra

Inayos ng: SUGO Band
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Legal Assistance and 
Counseling (LAC) Updates

 Isang produktibong taon na naman ang lumipas 
kasabay ng walang sawang pagbibigay ng serbisyo 
ng Kaagapay OFW sa pamamagitan ng isa sa  mga 
programa nito, ang Legal Assistance and Counseling 
o LAC. Noong 2017 ay nakapagtala ng 52 na mga 
benepisyaryo ang direktang nabigyan ng serbisyo. 
Samantala, ngayong taon 2018 ay bahagyang tumaas 
ang bilang ng mga benepisyaryo na nakatanggap ng 
serbisyo. Ito’y sa kabila ng mahigpit na patakaran at 
palisiya sa pangingibang-bansa ng administrasyong 
Duterte at sa iba pang mga isyu.  Ang mga  kaso/
reklamo na naitala ay natanggap sa pamamagitan ng 
walk-in, reach-out at referral (email and phone).

Tsart 1. Kasarian

 Sa unang tsart ay nakapagtala ang organisasyon 
ng anim napo’t-anim (66) benepisyaryo na nabigyan 
ng serbisyo.  Siyam napo’t-limang porsyento (95%) ay 
mga babae.habang mayroon lamang tatlo (3) o limang 
porsyento(5%) ng mga lalaking benepisyaryo ang 
nakatanggap ng direktang serbisyo.

Tsart 2. Lugar na Pinagmulan

 Ang probinsya ng Maguindanao ang unang 
nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng lugar na 
pinagmulan ng mga OFWs na may bilang na tatlumpo’t-
apat (34) o limampo’t-dalawang porsyento (52%). 
Sinundan ito ng lungsod ng Cotabato na may bilang 
na labing-walo (18) o dalawampo’t-pitong porsyento 
(27%). Samantala, ang probinsya ng North Cotabato 
ay nakapagpatala ng labing-isa (11) o labing-pitong 
porsyento (17%) at ang pinakamaliit na nakapagtala ay 
Sultan Kudarat Province na may bilang na tatlo o apat 
na porsyento (4%).

Chorus:
Aking ina
Aking ina
Aking ina

Magbalik ka
Aking ina
Aking ina
Aking ina

Mahal kung ina

Sa iyong paglisan
Puwang ang iniwan

Pagmamahal at malasakit
Di kayang pantayan

Aking ina.....

Pangibabaw ng pag-ibig
Sa buhay ko dilig

Iyong aral at kuwento
Tumatak sa aking puso

(ulitin ang Koro 2x)

Aking Ina
Isinulat ni: Nasria Talipasan

Inayos ng: SUGO Band



Tsart 6. Uri ng Trabaho sa Abroad

 Sa tsart na ito, nakapagtala ng bilang na 
animnapo (60) o siyam-napo’t isang porsyento (91%) 
na mga benepisyaryo ang nagtatrabaho bilang 
domestic/semi-skilled workers. Samantala, mayroon 
lamang anim (6) na bilang o siyam na porsyento (9%) 
ang mga  skilled.

Tsart 7. Kaso/Reklamo ng mga Benepisyaryo 

 Sa taon na ito, nangunguna pa rin ang kaso/
reklamo nang pagmamaltrato na may bilang na 
dalawampo’t-tatlo (23) o tatlumpo’t-limang porsyento 
(35%). Sinundan ng kasong money claims na may bilang 
na labing-apat (14) o dalawampu’t-isang porsyento (21%) 
at unpaid salary na may bilang na labing-dalawa (12) 
o labing-walong posyento (18%). Samantala, ang mga 
kasong passport concerns at overstay ay may parehong 
bilang na tatlo (3) o limang porsyento (5%). Nakapagtala 
rin ang mga kasong runaway, bloodmoney claim, mental 
distress na parehong bilang na dalawa (2) o tatlong 
porsyento (3%). Samantala, ang mga kasong lost contact, 
detain, car accident, whereabouts at excessive collection of 
fees ang pinakamaliit na naitala sa parehong bilang na isa 
(1) o dalawang porsyento (2%).     

Tsart 8. Mga Kasong Tapos na

 Sa taong ito, natapos ang apat-napo’t-apat (44) 
na mga kaso, ang natirang dalawampo’t-dalawa (22) ay 
patuloy ang pagbibigay ng tugon sa susunod na taon. Sa 
apat-napo’t apat (44) na mga kaso, naging matagumpay 
ang tatlumpo’t-walo (38) o walumpo’t-anim na porsyento 
(86%) samantala, ang anim (6) na mga kaso o labing-
pitong porsyento (14%) ay hindi nagtagumpay.  

Tsart 3. Relihiyon ng mga Benepisyaryo

 Sa tsart 3 ang kinaloobang relihiyon ng mga 
benepisyaryo ay Islam na may bilang na labing-isa (51) 
o walumpo’t-tatlong porsyento (83%). Samantala, ang 
relihiyong Christians/Catholic ay nakapagtala naman 
ng bilang na labing-lima (15) o labing-pitong porsyento 
(17%) sa taong ito.

Tsart 4. Katergorya ng mga Benepisyaryo

 Nanguna ang mga OFWs na may bilang na 
apat-napo’t-isa (41) o anim-napo’t-dalawang porsyento 
(62%). Sinundan ng mga returned OFWs na may bilang 
na dalawampo (20) o tatlumpong porsyento (30%). 
Samantala, ang mga gustong maging OFWs ay may 
bilang na tatlo (3) o limang porsyento (5%) at ang mga 
namatay na OFWs ay dalawa (2) o tatlong porsyento 
(3%).

Tsart 5. Bansang Pinagtatrabahuan

 Ang bansang Saudi Arabia ay nanatili pa ring 
nangunguna sa bansang pinagtatrabahuan ng mga 
OFWs na nakapagtala ng may pinakamataas na bilang 
na apat-napo’t-siyam (49) o pitumpo’t-apat na porsyento 
(74%). Sinundan ng mga bansang halos magkapareha 
nang bilang gaya ng Qatar na may bilang na walo (8) 
o labing-dalawang porsyento (12%) at Kuwait na may 
bilang anim (6) o siyam na porsyento (9%). Samantala, 
ang bansang Jordan ay nakapagtala ng bilang na 
dalawa (2) o tatlong porsyento (3%) at Lebanon na 
pinakamababa na may bilang na isa (1) o dalawang 
porsyento (2%).
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Ang Kaagapay Concerns ay inilathala ng
Kaagapay Overseas Filipino Workers Resource and 

Service Center, Inc.
sa tulong pinansyal mula sa 

Comité catholique contre la faim et pour le 
développement

Para sa inyong mga komentaryo, kontribusyon at 
suhestiyon, maari kayong sumulat sa aming tanggapan o 
tumawag sa telepono na naidetalye sa ibabang bahagi ng 
lathalang ito.

KAAGAPAY Overseas Filipino Workers 
Resource and Service Center, Inc
 349 Ante Compound, Rosary Heights 4,

Sinsuat Ave, Cotabato City 9600, Mindanao
Philippines

Email Address : 
kaagapaycotabato98@gmail.com

Website : 
kaagapaycotabato.org

Facebook 
Kaagapay Ofw

Telephone # : 
(063) (064) 421 - 5024

Mobile # :
09360587662

EDITORIAL BOARD

BOT Member
Goldy A. Omelio

CONTRIBUTORS

Goldy A. Omelio
Ma. Catherine M. Gasa

Jasmine G. Bayao
Fatima Lintang - Ali

Racma A. Nguda
Milyn G. Cruz
Bombee Ting

RJ Gahum

PICTURE SELECTION

Milyn G. Cruz

LAY-OUT

RJ 

CARTOONIST

Rem Rem

PHOTO CREDIT

Center for Migrant Advocacy
Cartoon images @ the front cover were extracted 

from google images




