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tong na pagkaltas sa nakaraan.
Kung susuriin, magtataas 

ang badyet ng UP ngunit hindi 
nito mapupunan ang P18.4 bi-
lyong hinihiling ng pamantasan. 
Maglalaan din ng mas mataas na 
badyet upang matugunan ang 
pangangailangan sa mga guro 
at klasrum para sa edukasyong 
primarya, ngunit kulang pa rin 
ito upang punan ang mga kaku-
langan sa pasilidad at iba pang 
pangangailangan.

Kaya hindi pagdiriwang o 
pasasalamat ang dapat nating 
itugon sa balita ng pagtaas ng 
badyet.

Balikan natin ang kasaysay-
an: hindi magpapakumbaba ang 
pamahalaan kung hindi sila nay-
anig sa dumadagundong na tinig 
ng kabataan na sama-samang 
nagtungo sa lansangan upang 
magprotesta. Kaalinsabay man 
nito ang mga dayalogo at iba 
pang mas mapayapang porma 
ng protesta, napatunayan nat-
ing higit na nakatitinag ang pw-
ersa ng laksa-laksang kabataang 
handang lumiban at sa klase at 
humarap sa direktang banta ng 
paglaban. 

Natinag na ang pamahalaan 
ngunit hindi pa natatapos ang 
ating laban. Sa darating na Hu-
lyo 13, muli nating ipakita ang 
lakas at sigasig ng ating hanay. 
Sabay-sabay nating lisanin ang 
mga klasrum, bagtasin ang mga 
pasilyo at muling punuin ang 
mga kalsada. Sapagkat higit sa 
karagdagan, pangmatagalang 
kasapatan ang nararapat nating 
igiit at ipanawagan.
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Hindi pa tapos ang laban.
Taliwas sa taunang pag-

kaltas na ihinahapag ng  
gobyerno sa UP at iba 
pang pampublikong  
pamantasan taun-taon,  
makatatanggap ang unibersidad 
ng makabuluhang pagtaas para 
sa susunod na taon. Sa panu-
kalang badyet ng Department of  
Budget and Management (DBM) 
para sa 2013, aabot sa P10.8  
bilyon ang nakalaan para sa UP 
— ang pinakamalaking halaga na 
matatanggap ng unibersidad sa 
kasaysayan sakaling aprubahan 
ito ng Kongreso. 

Maituturing mang tagumpay, 
walang puwang na binubuksan 
ang balitang ito para sa pagiging 
kampante ng mga mag-aaral. Sa 
panahon kung kailan mistulang 
iginagawad sa atin ang matagal 
na nating ipinaglalaban, higit 
na kinakailangan ang pagiging  
mapagbantay at lalong tumitindi 
ang panawagang kumilos. 

Sa kabila ng inaasahang  
pagtaas ng badyet sa 2013,  
nananatili pa ring  
masalimuot ang kalagayan ng  
sektor ng edukasyon sa bansa.  
Kabi-kabila ang panukalang  
pagtaas ng matrikula sa mga 
pampubliko at pribadong  
pamantasan, napakarami 
pa ring mga kakulangan sa  
pasilidad ng mga paaralan, at 
lubhang salat ang bilang ng mga 
trabahong naghihintay sa iilang  
makapagtatapos ng pag-aaral. 

Hindi hudyat ang pagtaas ng 
badyet ng pagbabagong-loob ng 
pamahalaan.

Bagaman mahigit 46  
bahagdan ang itataas ng 
badyet para sa state univer-
sities and colleges (SUCs) sa 

susunod na taon, hindi ito  
nangangahulugang binabawi na 
ni Pangulong Benigno Aquino 
III ang matagal nang panukala 
ng gobyerno na unti-unting  
abandunahin ang mga  
pampublikong pamantasan. 
Bagkus, signos pa nga ito na 
malapit nang masakatuparan 
ng pamahalaan ang matagal na  
nitong mithiin – na magkaroon 
ng sariling kita ang mga pam-
publikong pamantasan na pu-
puno sa kakulangan ng pamaha-
laan.

Sa loob mismo ng UP, 
mamamalas ang mga in-
dikasyon na hindi pa rin  
tuluyang kinikilala ng  
pamahalaan ang buong  
pananagutan nito sa  
sektor ng edukasyon.  
Dulot ng kakulan-
gan sa badyet at ng  
pangangailangang kumita, isang 
kasunduan na naman ang pi-
nasok ng UP sa Ayala Land 
Inc. Sa darating na Setyembre,  
sisimulan nang itayo sa dating 
lunan ng UP Integrated School 
ang UP Town Center — isang gu-
saling pangkomersyo na walang 
tiyak na silbing pang-akademiko. 

Wala rin sa tunguhin ng ad-
ministrasyon ng UP na muling 
ibalik ang halaga ng matrikula 
sa P300 kada yunit. Sa halip, pi-
naninindigan nito ang iskema ng 
Socialized Tuition and Financial 
Assistance Program (STFAP) na 
hindi naman natutugunan ang 
diwa ng pagiging abot-kaya ng 
dekalidad na edukasyon sa pam-
bansang unibersidad ng Pilipi-
nas. 

Ang mga nabanggit na kala-
karan at palisiya sa UP ay tiyak 
na lalagos sa iba pang SUCs. Bi-

lang premyadong unibersidad 
ng bansa, UP ang nagiging mod-
elo ng mga patakarang ipatutu-
pad sa kalaunan sa iba pang mga 
pamantasan. Patunay nito ang 
rekomendasyon ng DBM na ip-
atupad na rin ang STFAP sa iba 
pang SUCs.

Sa labas ng edukasyong ter-
syaryo, batbat din ng suliranin 
ang edukasyong primarya, na 
lalo pang pinaigting ng pagpapa-
tupad ng administrasyong Aqui-
no sa programang K-12 ngayong 
taon. 

Sa kabila ng kakulangan sa 
mga klasrum, libro, at mga guro, 
itinataguyod pa rin ni Aquino 
ang pagdaragdag ng tig-isang 
taon sa elementarya at hay-
skul. Sa halip na paghusayin ang 
kasalukuyang kalagayan ng edu-
kasyon, pinipilit ni Aquino na ip-
atupad ang programang magtiti-
yak na may sapat na pwersang 
paggawa na mailuluwas ang 
bansa, kahit pa sa katotohanan, 
mga kontraktwal na trabaho ang 
lamang ang nag-aabang sa mga 
magsisipagtapos.

Tuwirang tugon ng pamaha-
laan sa ating mga pagkilos ang 
pagtaas ng badyet sa susunod 
na taon. Ayon kay DBM Secre-
tary Florencio Abad, ibinigay 
ang mga pagtaas dahil nakikinig 
umano ang gobyerno sa kanyang 
mamamayan.

Ngunit nakukupot ang pama-
halaan sa pagbibigay ng mga 
solusyong hindi naman tumu-
turol sa ugat ng suliranin ng 
edukasyon. Tumataas man ang 
inilalaang badyet, nanatili rin 
namang mataas ang matrikula. 
Nadaragdagan man ang pondo, 
nananatili pa rin ang mga kaku-
langang bunsod ng patong-pa-

Craig Halili



PAKIKIBAKA. Hinarang ng binuong barikada ng pulisya ang grupong 
nagmartsa patungo sa embahada ng Estados Unidos noong Philippine-
American Friendship Day, Hulyo 4. Iginiit ng mga raliyista ang kanilang pagtutol 
sa balak ng gobyerno na pahintulutan ang hukbong panghimpapawid ng 
Amerika na magpalapag ng mga spy planes sa lupa ng bansa.       Jiru Rada
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DBM OKs more than half of proposed 2013 UP budget
UP is set to receive its highest budget 
allocation from the government next 
year, with the Department of Budget 
and Management (DBM) approving 
P10.78 billion or about 60 percent 
of the P18.4 billion budget proposed 
by the university administration for 
2013.

The P10.78 billion budget approved 
by DBM for inclusion in the 2013 Na-
tional Expenditure Program (NEP) is 
57.6 percent higher than the P6.84 bil-
lion allotted to UP this year under the 
General Appropriations Act (GAA).

DBM is set to submit the 2013 NEP, 
which contains the department’s pro-
posed P2 trillion national budget, to 
the House of Representatives (HOR) 
on June 24, according to the DBM 
Public Information Unit. 

The House Committee on Appro-
priations will then deliberate and rec-
ommend adjustments to the national 
budget before the legislative body 
proceeds to approve it on second and 
third readings. The House-approved 
budget will then be transmitted to the 
higher chamber of the Congress. 

The budget bill will undergo the 

The university’s student leaders have 
expressed opposition to the pro-
posed transfer of the Senate of the 
Philippines to UP Diliman, fearing 
the possible deployment of military 
personnel and displacement of com-
munities within the campus.

UP Student Regent Cleve Robert 
Kevin Arguelles expressed concern 
on the possible entry of the mili-
tary and the displacement of urban 
communities located in the univer-
sity with the construction of the new 
Senate building. 

Meanwhile, UP Diliman University 
Student Council (USC) Chairperson 
Gabriel Paolo “Heart” Diño said that 
the university’s lands must be uti-
lized for academic purposes.

In a June 26 press conference, Sen-
ator Franklin Drilon first revealed the 
Senate’s ongoing search for possible 
sites near the House of Representa-
tives (HOR), where the new building 
of the higher chamber of the Congress 
will be located.

The flagship campus of UP in Qu-
ezon City, which is about five kilo-
metres away from the HOR, is the 
leading option for the construction 
of Senate’s own building, said Drilon, 
chairperson of the Ad Hoc Commit-
tee on the proposed transfer of the 
higher chamber. 

A part of the university’s prop-
erty along Commonwealth Avenue is 
one possible site for the new Senate 
building, which would likely occupy 
five hectares of UP property, UP Dili-
man (UPD) Chancellor Caesar Saloma 
told the Collegian. 

“Certainly, the new Senate Build-
ing will not be located inside the aca-
demic core of UPD [since] its location 
will strictly follow the 2012 UP Dili-
man Land Use Plan,” added Saloma.

The Senate is currently renting 
the Government Service Insurance 
System (GSIS) Building in Pasay City 
for P110 million annually. The GSIS 
building was not designed for a leg-
islative body, said Drilon. “We have 
to look for a new site, preferably near 
[HOR so] we can work more smooth-

same process in the Senate, after 
which, a bicameral conference, com-
posed of representatives from the 
two chambers of Congress, will be 
constituted to reconcile differences 
on the bill. The consolidated bill will 
then be submitted to President Be-
nigno Aquino III for it to be signed 
into law.
ALL-TIME HIGH

The DBM-approved UP budget for 
2013 is the highest government al-
location to the national university in 
history.

Of the P10.78 billion budget ap-
proved by DBM, the budget agency 
allocated P6.72 billion for personal 
services (PS), the fund for the salary 
and compensation of UP faculty and 
employees. 

However, P696 million of the PS 
budget was placed under the Miscel-
laneous Personnel Benefits Fund 
(MPBF), which is only released upon 
filling in vacant positions. 

DBM allocated P2.06 billion for 
maintenance and other operating 
expenses (MOOE), while P1.45 billion 
was allocated for capital outlay (CO) 

ly as two legislative bodies,” he added. 
The proposed transfer of the Sen-

ate, however, is still in its preliminary 
stage with UPD campus being one of 
the options for the relocation, said 
Drilon. Members of the Ad Hoc Com-
mittee, Senators Pia Cayetano and 
Ferdinand Marcos III, are also study-
ing alternative sites including the 
government center in Quezon City 
along East Avenue, he explained.

The Senate was formerly located in 
the building that currently houses the 
National Museum in Manila before it 
moved to the GSIS Building in 1997. 
LAND UTILIZATION

The transfer of the Senate to UP 
was originally proposed by the uni-
versity administration as part of the 
university’s efforts to utilize campus 
lands to “protect and promote the in-
terests of the university.” 

At present, at least 12 percent or 
about 60 hectares of UP Diliman’s 
493 hectares of land have structures 
including residential and commercial 
establishments that are built without 
the university’s consent, said Saloma. 

“UPD land is public land that 
should be utilized for the common 
good. Allowing [private individuals] 
to profit personally from public prop-
erty is not only illegal but also grossly 
unjust to the rest of the Philippine 
population,” explained Saloma.

If the proposal pushes through, 
the Philippine Senate would not be 
the first government building to be 
constructed in UP Diliman. The Com-
mission on Higher Education, the 
Commission on Human Rights, the 
National Computer Center and the 
Philippine Institute of Volcanology 
and Seismology are currently located 
within the university.

The university does not collect 
monthly rental from the govern-
ment agencies currently occupying 
UP’s properties. Instead, 20 percent of 
the total building floor space in each 
agency is reserved for the university’s 
use. The entire structure eventually 
becomes a UP property after 20 years.

The same terms may be adopted if 

or the budget for infrastructure pro-
jects. 

The remaining P557 million is an 
automatic appropriation for retire-
ment and life insurance premiums 
(RLIP).

The UP administration originally 
proposed a total budget of P18.4 bil-
lion for next year, allotting P6.33 bil-
lion for PS, P4.16 billion for MOOE 
and P7.86 billion for CO. Of the pro-
posed MOOE and CO budget, P353 
million were allotted for scholar-
ships, P50 million for the Philippine 
Genome Center, and P370 million for 
the system-wide computerization 
dubbed as “e-UP.” 

“Actually we are happy with this 
budget from the government because 

there is an increase from this year’s 
allocation. Yet, this is not enough for 
UP to achieve its mandate [as a re-
search university] through providing 
quality research environment, fac-
ulty and other facilities,” said UP Vice 
President for Planning and Finance 
Lisa Grace Bersales. 

For this year, UP will only receive 
P6.84 billion under the GAA. In Janu-
ary, however, DBM gave the univer-
sity an additional P1.3 billion from the 
government’s Disbursement Accel-
eration Plan, bringing the total gov-
ernment allocation for UP this year to 
P8.14 billion.

The increase in the UP budget for 
2013 is primarily due to the higher 
MOOE and CO allocation for the uni-

versity. The government increased the 
MOOE by P1.34 billion, to P2.06 billion 
next year from the current P713 million. 
Meanwhile, UP will receive P1.45 billion 
for CO next year, up by P1.226 billion 
from the current P190 million alloca-
tion.

Meanwhile, DBM also increased the 
total budget of 110 state universities 
and colleges (SUCs) by 41.25 percent 
from P26.29 billion in 2012 to P37.4 bil-
lion next year. The increase is also par-
ticularly attributed to the 97.73 percent 
or P3.7 billion increase in the MOOE 
of SUCs, from P3.21 billion this year to 
P6.42 in 2013.  

“Nakatutuwa ang pagtaas ng budget 
for education [para sa susunod na taon] 
pero mababa pa rin ito compared doon 
sa proposal natin. Gusto kong tumaas 
pa ang budget pero kailangang pag-ara-
lan kung saan kukunin ito,” said UP Dili-
man University Student Council Chair 
Gabriel Paolo “Heart” Diño.
‘ELECTION BUDGET’

The P2 trillion proposed national 
budget for 2013 is over 10 percent high-
er than the current P1.84 trillion budget, 
the increase mainly due to the expected 
14.1 percent growth in government rev-
enues for next year.

“Last year, our definition of ‘paggugol 
na matuwid’ was spending that has di-
rect, immediate and substantial impact 
to the people — ‘diretso sa tao.’ This year, 
we defined ‘paggugol na matuwid’ as 
something that the people, especially 
the poor, have been asking for — even 
demanding for—from their govern-
ment,” DBM Secretary Florencio Abad 
said.

For 2013, the share of debt service 
from the national budget decreased to 
16.6 percent from the current 18.3 per-
cent. “With the decreasing share of debt 
servicing, we were able to invest more 
in productive activities,” Abad said.

Of the P2 trillion national budget, 
DBM allocated P62.7 billion for “so-
cial protection” programs, including a 
P44-billion allocation for the Pantawid 
Pamilyang Pilipino Program, the gov-
ernment’s flagship poverty alleviation 
program. 

However, Kabataan Party-list Repre-
sentative Raymond Palatino called the 
2013 budget an “election budget” that 
aims to gain support from voters for the 
upcoming midterm elections.

“Since the budget is loaded with more 
pork, dole-outs, and fat bonuses, it’s 
more appropriate to call it an election 
budget that will benefit Aquino’s politi-
cian friends, especially the Liberal Party 
(LP),” he explained.

Among government agencies, the De-
partment of Education (DepEd) will re-
ceive the highest allocation, with P238.8 
billion. However, based on DepEd’s own 
estimates, the department needs a total 
of P334 billion to successfully imple-
ment the K to 12 program next year.

“Where will DepEd source the fund-
ing gap in meeting the basic require-
ments for the next phase of the K-12 
program?” Palatino asked.

Meanwhile, the Department of Public 
Works and Highways (DPWH) will re-
ceive the second highest allocation for 
2013, with P152.9 billion.

“After two years of underspending on 
infrastructure, the Aquino government 
has finally decided to pour more funds 
for hard projects. This is understand-
able since the ruling LP is desperate to 
dominate the polls next year and an 
effective vote-getter is to improve the 
government’s ‘concrete’ achievements,” 
said Palatino.

the transfer of the Senate to the uni-
versity pushes through, although a 
longer lease period will be necessary, 
said Saloma. 

“Being the national university of 
the country, UP should establish an 
enduring and mutually beneficial 
partnership with the Senate so that 
both are able to accomplish their pur-
pose to bring about genuine and last-
ing prosperity to our country,” added 
Saloma.
WELFARE OF STAKEHOLDERS

However, the student leaders re-
jected the planned utilization of the 
university’s land for the new Senate 
building as the proposal undermines 
the welfare of the university’s stake-
holders. 

As the national university, UP must 
always side with the people, said Ar-
guelles.

“Ano na lang ang gagawin nila sa 
mga maralitang kasalukuyang nanin-
irahan sa UP? Dadalhin sa malayong 
lugar kung saan relatibong mas ma-

layo sa kanilang kasalukuyang tra-
baho?” said UP Diliman USC Commit-
tee on Committee Affairs Head Mark 
Joseph Tagala.

Also, the construction of the Senate 
building in UPD could result to the vi-
olation of student’s democratic rights 
with the possible entry of military 
personnel in the university as part of 
the Senate security staff, said Tagala.

Under the Sotto-Enrile Accord, 
an agreement between UP and the 
Department of National Defense, 
military and police forces are pro-
hibited to enter university premises. 
The presence of military would make 
militant students vulnerable to sur-
veillance and red-tagging, explained 
Tagala. 

“If the Senate will be transferring 
to UP, this might disrupt the academic 
environment. The university must 
make dialogues and consultations 
with the stakeholders of the univer-
sity to fully discuss the effects of this 
scenario,” said Diño.

Student leaders reject 
Senate move to UP KRDM



Various student formations in UP 
Cebu College (UPCC) slammed the 
institution of a laboratory fee in a 
new subject for BS Management 
students.

The Business Management 
Cluster of UPCC, headed by Mary 
Gretchen Chaves, submitted a 
proposal on April 18 to then UP 
Cebu Officer-in-charge Dean Dr. 
Richielita Galapate to institute a 
P500 laboratory fee for Manage-
ment 186 (MGT 186), a course 
under the new Business Manage-
ment Curriculum (BMC).

“Improved laboratory facili-
ties are needed, not only to main-
tain the thrust for a culture of IT 
in UP Cebu, but also to maintain 
its standing as a National Center 
of Excellence in Information 
Technology,” said Chaves. 

The new curriculum, which 
was approved in 2009, created 
the new MGT 186 subject, Chaves 
said. However, in the original pro-
posal, the MGT 186 laboratory fee, 
which is needed for the construc-
tion and maintenance of a com-
puter laboratory room, was not 
included, Chaves explained.

The proposal has yet to be dis-
cussed and approved by the UPCC 
Council, which is comprised of 
professors, associate professors, 
and assistant professors of the 
autonomous unit.

If approved, the proposal will 

UP Cebu students criticize 
proposed MGT 186 lab fee

MA STUDENT, TINANGKANG 

DUKUTIN NG TAXI DRIVER
Tinangkang dukutin si Angela 
Sepida, 25, estudyante ng College 
of Social Sciences and Philosphy 
(CSSP), ni Rodrigo Eugenio, 49, 
drayber ng taxi na may plakang 
UVT 472 na sinakyan niya at dal-
awa pang kaibigan noong Hulyo 7.

Ayon sa tala ng pulisya, suma-
kay si Sepida at ang kanyang mga 
kaibigan ng taxi sa Bangkal, Makati 
bandang alas-8:30 ng umaga upang 
magtungo ng UP Diliman (UPD).

Dakong 9:30 ng umaga nang 
parehong bumaba ang mga kasa-
ma ni Sepida sa may Faculty 
Center (FC). Nang parahin na ni 
Sepida ang taxi sa tapat ng Ben-
ton Hall, hindi huminto si Euge-
nio at sa halip ay ikinandado ang 
mga pinto ng sasakyan at nagpat-
uloy sa pagmamaneho.

Paulit-ulit pang pumara si 

then be transmitted to the Board 
of Regents (BOR) for further  
deliberations.

‘NOT A GENUINE CONSULTATION’
According to the proposal, con-

sultations for the laboratory fee 
institution were conducted from 
March 5 to 8 among the BS Ma- 
nagement students enrolled in the 
second semester of AY 2011-2012. 

Accompanied by year level ad-
visers, students were shown the 

computations for the proposed 
lab fee. A signature sheet was then 
passed around asking for the stu-
dent’s opinion on the proposal.

Out of the 207 BS Manage-
ment students consulted, 177 ap-
proved of the said proposal. 

However, Kristian Jacob Lora, 
campaign spokesperson for the 
Nagkahiusang Kusog sa Estudy-
ante (NKE), a political and mass 
organization based in UPCC, ex-

Sepida ngunit hindi pa rin tu-
migil si Eugenio at lumiko pa sa 
kanto ng Quirino Avenue sa may 
Benton Hall, dumaan sa kalsada 
sa likod ng Palma Hall, at muling 
lumiko sa kalsada sa pagitan ng 
Palma Hall at FC (AS-CAL).

Binangga ni Eugenio ang mga 
bakal na harang sa AS-CAL, na da-
hilan upang mapansin ang taxi ng 
guard on duty sa FC na si Edgar 
Praxidio, na siyang nag-ulat ng 
pangyayari sa UPD Police (UPDP).

Dala ng takot, tumalon ang 
biktima mula sa bintana ng taxi 
pagkatawid ng Roces Street. Na-
hulog si Sepida malapit sa mga 
tindahan sa gilid ng Roces Street. 
Nasaksihan ng mga biker sa pal-
igid ng mga tindahan ang pangya-
yari at agad na ipinagbigay-alam 
sa Quezon City Police District 
(QCPD) Station 9 ang insidente.

Bagaman nakatalon na ang 
biktima palabas ng taxi, hindi pa 
rin huminto si Eugenio sa pag-
mamaneho at nakaabot pa ng Shop-
ping Center bago nahuli ng pulisya.

Nagtamo si Sepida ng ilang 
galos sa braso at katawan at agad 
na dinala sa UP Health Service 
matapos ang insidente.

Kasalukuyang nakakulong si 
Eugenio sa QCPD Station 9. Ayon 

kay UPDP Corporal Cesar Oliqui-
no, maaaring makasuhan si Euge-
nio ng forcible abduction, physi-
cal injuries at illegal detention.

TENSYON SA PAGITAN NG 

MGA FRATMEN, PUMUTOK SA 

PALMA HALL
Isang alitan ang naganap sa pagi-
tan ng ilang mga miyembro ng 
Alpha Phi Beta (APB) at Alpha Phi 
Omega (APO) fraternities sa un-
ang palapag ng Palma Hall dakong 
alas-7 ng gabi noong Hulyo 6.

Sa salaysay ng nakatalagang 
guwardiya sa gusali, nagsimula 
umano ang gulo nang dumaan 
ang ilang miyembro ng APB 
malapit sa tambayan ng APO. Ti-
nitigan umano nang masama ng 
grupo ang mga nakatambay na 
miyembro ng APO, at dumura pa 
malapit sa kanilang tambayan, 
dahilan upang sugurin ng mga 
miyembro ng APO sa west wing 
ng Palma Hall ang grupo ng APB.

Dito na umano nagsimulang 
maghamunan at magmurahan 
ang dalawang grupo, na nauwi 
pa umano sa pisikal na tensyon. 
Agad namang napigilan ang bang-
gaan ng dalawang grupo nang 
rumesponde ang mga guwardiya 
sa Palma Hall at ilang opisyal ng 

University Student Council (USC).
Ayon sa pahayag ni USC 

Councilor Julliano Guiang sa 
pulong ng USC noong Hulyo 10, 
agad na nagkaroon ng pag-uusap 
ang pamunuan ng dalawang fra-
ternity upang ayusin ang alitan at 
siguruhing hindi na mauulit ang 
nasabing insidente.

“We would not go into the de-
tails of the resolution made with-
in the fraternities...Suffice it to 
say that real and genuine meas-
ures to change fraternity related 
violence were developed,” ayon 
sa pahayag ni Guiang, na pirmado 
rin ni APB Lord Chancellor Dino 
Regalario at APO Grand Chancel-
lor James Pellosis.

LALAKI, HINOLDAP SA UNIV 

AVENUE
Hinoldap si Josie Hipolan, 32, 
merchandiser at coordinator sa 
Welcome Supermarket sa Qu-
ezon City, ng tatlong lalaking na-
kilala bilang sina Noel Lumahan, 
Edzel Alguzar at isang alyas “Ray-
mond”, bandang 9:30 ng gabi sa 
kahabaan ng University Avenue 
noong Hunyo 24.

Ayon sa tala ng pulisya, na-
kuha kay Hipolan ang isang Nokia 
cellphone at isang wallet na 

naglalaman ng P300 at mga ID.
Ayon sa salaysay ng biktima, 

naglalakad siya sa University 
Avenue mula sa Philcoa upang 
makipagkita sa isang estudyante 
sa loob ng campus nang biglang 
may sumulpot na tatlong lalaki sa 
kanyang likuran at pinagsusun-
tok siya sa mukha at sinaksak sa 
kanang tagiliran ng katawan, bago 
tuluyang kunin ang kanyang wal-
let at cellphone.

Agad na nagsitakbo ang mga 
suspek matapos ang pagnanakaw.

Isang motorista ang nakasaksi 
sa insidente at agad itong ini-
ulat sa mga security guard sa UP 
Checkpoint. Agad namang rume-
sponde ang nasabing mga gu-
wardiya at nagawa pang mahabol 
si Lumahan na tumakbo patun-
gong San Vicente.

Bigo ang mga guwardiyang 
maabutan ang dalawa pang suspek. 

Kasalukuyang nakakulong 
si Lumahan CPD Station 9. Na-
haharap siya sa kasong robbery 
hold-up with frustrated homicide.

Ani Ryan Platino, isa sa mga 
guwardiyang nakahuli sa suspek, 
nararapat iwasan ng lahat ang 
paglalakad sa mga madidilim na 
lugar gaya ng University Avenue 
sa gabi.

plained that no “genuine consul-
tation” was conducted.

“The students involved were 
asked of their approval or disap-
proval immediately after the dis-
cussion. They were not given the 
chance and ample time to study 
the proposal,” Lora said. Some 
students admitted to approving 
the said proposal out of fear of 
the year level advisers present 
during the consultation, he added.

‘QUESTIONABLE PROPOSAL’
The proposal also contains 

“questionable and redundant 
items,” including the construction 
of a computer laboratory room, a 
facility that is set to be covered by 
the capital outlay allocation for 
UPCC, according to the League of 
Filipino Students (LFS) in UPCC.

The computation in the pro-
posal also includes the monthly 
salary of a full-time teacher, 
which is already covered by UP’s 
personal services budget, and 
the maintenance cost and power 
consumption of the computer 
laboratory, which are expenses 
covered by the maintenance and 
other operating expenses (MOOE) 
budget and the P250 energy fee 
collected from the students every 
semester, NKE added.

“Every now and then, we, the 
students, must guard our inher-
ent and constitutional right to 
accessible and quality education. 
We must reject any mechanisms 
such as increase in tuition and 
imposition of other fees that will 
prevent us from exercising such 
right,” Lora said.

NKE and LFS-UPCC have 
started a signature campaign 
among UPCC students, and are 
asking teachers who are members 
of the UP Cebu College Council 
not to support and approve the 
said proposal.

SEND-OFF. UP Pep Squad pumps up the crowd with their opening number in the Pep Rally held at the UP Film 
Institute on July 9. Members of the university’s varsity teams performed song and dance numbers and invited the 
students to support the UP Fighting Maroons in the upcoming 75th Season of the University Athletics Association 
of the Philippines (UAAP). Chris Martin Imperial

POLICEBRIEFS

BALITA 

Miyerkules
11 Hulyo  

2012

EJLT

TAPA



BALITA 

Miyerkules
11 Hulyo  
2012

At least 148 contractual main-
tenance staff of the Polytech-
nic University of the Philippines 
(PUP) remain in danger of perma-
nently losing their jobs, with the 
PUP Bids and Awards Committee 
(BAC) failing to pick a new janito-
rial agency after three consecu-
tive public biddings.

As PUP’s contract with man-
power agency Unitrend expired 
on February 15, the university ad-
ministration awarded a new con-
tract to Care Best International 
Inc. (CBII) , the current janitorial 
agency of UP Diliman, who won 
the first bidding.

However, CBII refused to com-
ply with the university’s require-
ment of absorbing the 144 janitors 
and 4 supervisors previously em-
ployed under Unitrend, eventu-
ally forcing the administration 
to call off the contract, said PUP 
Community Relations Chairper-
son Luciano Roseller.

With CBII’s pull out, PUP 
conducted two more bidding 
processes.  In the second bidding 
process conducted last March 14, 
no agency applied. Meanwhile, 
only Chemicals for Maintenance 
and Prevention Task Man Power 

148 PUP janitors in danger of losing jobs
Agency (CMTP) applied in the third 
bidding on June 19, automatically 
winning the contract under the 
rules set by the BAC.

CMTP agreed to absorb the 
janitors and supervisors. How-
ever, the PUP administration can-
celled the award of the contract to 
CMTP after the agency’s failure to 
pass all requirements including 
their track records, said Roseller. 
With the failed bidding processes, 
the 148 maintenance staff of the 
university remained unemployed.

“Hindi na namin alam ang 
gagawin dahil hanggang ngayon 
wala pa ring katiyakan ang aming 
kabuhayan,” said Jerry Padallan, a 
janitor in PUP who has served the 
university for 13 years.

ONGOING PROTEST
With the expiration of Uni-

trend’s contract last February 
15, over a hundred PUP janitors 
have suddenly found themselves 
unemployed. The day after, the 
Samahan ng Janitors sa PUP (SJ-
PUP) formed a picket line near the 
university to protest the sudden 
retrenchment.

Until now, the janitors are still 
maintaining the picket line. The 
PUP administration’s failure to re-

Bunsod ng panggigipit sa pinan-
sya at pagsasampa ng kasong libel 
sa mga kawani, kasalukuyang na-
kahinto ang operasyon ng Dawn, 
ang opisyal na pahayagan ng mga 
estudyante ng University of the 
East (UE) sa Maynila at Caloocan.

Matapos maglabas ng Dawn 
ng isang editorial cartoon na tu-
mutuligsa sa panggigipit ng ad-
ministrasyon ng UE sa pondo ng 
pahayagan, tuluyan nang itinigil 
ng administrasyon ang paniningil 
sa mga estudyante ng publication 
fee para sa Dawn, ani Joshua Labo-
nera, kawani ng pahayagan.

Sa pinal na desisyong inilabas 
ng tanggapan ni UE President Es-
ther Albano-Garcia noong Marso 
29, inilahad ng administrasyon na 
titigil na itong mangolekta ng pon-
do para sa Dawn sapagkat hindi 
umano obligado ang mga estudy-
ante na magbayad ng publication 
fee, ani Labonera. 

Sa halip, ang patnugutan na 
lamang umano ng Dawn ang na-
rarapat mangolekta ng pondo para 
sa pahayagan, dagdag ni Labonera.

Samantala, nagsampa rin ang 
administrasyon ng UE ng kasong 
libel laban sa walong kawani ng 
pahayagan dahil sa paglalathala 
ng nakaraang termino ng Dawn ng 
isang kontrobersyal na “lampoon 
issue” noong Nobyembre 9.

Hindi pa nakapaglalabas ng 
kahit isang isyu ang Dawn sa 
kasalukuyang semestre. 

“In essence, the UE adminis-
tration has abolished the Dawn. In-
stead of addressing the concerns 
and engaging in free discourse, 
the administration has chosen to 

incapacitate the publication, even 
violating its own guidelines in the 
process,” ayon sa pahayag ng Col-
lege Editors Guild of the Philip-
pines (CEGP), ang pinakamalawak 
na samahan ng mga pahayagang 
pangmag-aaral sa bansa.

ANOMALYA SA PONDO
Bunsod ng mga anomaly-

ang kinasangkutan ng pamunuan 
ng pahayagan, kinailangan na 
umanong makisangkot ng admin-
istrasyon sa operasyon ng Dawn 
upang hindi na maulit ang na-
sabing mga kaso, ayon sa adminis-
trasyon ng UE.

Gaya ng maraming pahaya-
gang pangmag-aaral sa bansa, 
tanging mga estudyante lamang 
ang namamahala sa Dawn, mag-
ing sa pinansya nito. Matapos 
ibigay ng administrasyon ng UE 
ang kanilang pondo para sa taon, 
kinakailangan lamang magsumite 
ng patnugutan ng isang ulat hing-
gil sa paggugol ng nasabing pondo.

Gayunman, nasangkot ang tat-
long magkakasunod na termino ng 
Dawn sa magkakaibang anomalya 
sa pinansya nitong mga nagdaang 
taon, na nauwi sa paghihigpit ng 
administrasyon ng UE sa paglala-
bas ng pondo para sa publikasyon.

Ayon sa liham ni UE President 
Garcia, sa ilalim ng katatapos na 
termino noong nagdaang taon, 
itinakbo umano ng dating punong 
patnugot na si Xyrille Fabellon, 
ang halos P120, 000 na pondo ng 
publikasyon noong Enero.

Hindi rin niya nagawang ba-
yaran ang kontrata sa printing 
company ng pahayagan na nag-
kakahalaga ng P33,000 at hindi na-

kuha ng mga kawani ng pahayagan 
ang kanilang honoraria at allow-
ance simula noong Hulyo 2011. 

Sa termino ng punong patnu-
got na si Vanessa Valencia noong 
taong 2010-2011, itinakbo rin uma-
no niya ang P200, 000 na nakalaan 
para sa mga iskolar ng Dawn. Sa-
mantala, sa ilalim ng patnugutan 
ni Vincent Araos, mula 2008 hang-
gang 2010, hindi rin umano naila-
bas sa tamang panahon ang pondo 
para sa mga iskolar ng Dawn. 

Dahil sa mga anomalya sa 
pinansya na kinasangkutan ng 
Dawn, nagkaroon ng kasunduan 
ang administrasyon ng UE at ang 
mga kawani ng Dawn na malili-
pat na ang pamamahala ng pondo 
ng pahayagan sa administrasyon 
simula ngayong taon.

“It was agreed that the univer-
sity would still collect the Dawn 
fee but the disbursement of the 
Dawn fund would follow guide-
lines agreed upon by the afore-
mentioned parties,” ani Garcia.

Bunsod ng pagbabago sa pata-
karan, naglabas ng isang editorial 
cartoon ang Dawn noong Mayo 
14 na kinukundena ang adminis-
trasyon ng unibersidad sa tangka 
umano nitong panghimasukan ang 
pamamalakad ng pahayagan.

Matapos mailathala ang na-
sabing isyu, nagdesisyon ang ad-
ministrasyon ng UE na tuluyan 
nang itigil ang pangongolekta ng 
publication fee para sa Dawn. Sa 
halip, mismong kawani na lamang 
ng Dawn ang dapat mangolekta ng 
publication fee.

Dahil iilan lamang ang kawani 
ng Dawn, mahirap umano para sa 

Publikasyon ng UE, tigil-operasyon
pahayagan na magsagawa ng man-
ual collection na hiwalay sa panin-
ingil ng matrikula, ani Labonera.

Ayon sa CEGP, responsibi-
lidad ng administrasyon ng mga 
pamantasan na maningil ng pub-
lication fee at sa gayon, hindi 
makatuwiran ang pagpapatupad 
ng manual collection sa Dawn.

Labag din umano sa batas ang 
hindi pangongolekta ng adminis-
trasyon ng UE ng pondo para sa 
Dawn, paliwanag ng CEGP.

Batay sa Section 5 ng Campus 
Journalism Act (CJA) of 1991, “In 
no instance shall the...school ad-
ministration concerned withhold 
the release of funds...intended for 
the student publication. Subscrip-
tion fees collected by the school 
administration shall be released 
automatically to the student pub-
lication concerned.”

REPRESYON SA PAHAYAGAN
Maliban pa sa isyu ng korup-

syon, kasalukuyan ding nahaharap 
ang walong kawani ng pahayagan 
sa kasong libel na isinampa ni UE 
Director Mercy Candelaria bun-
sod ng isang lampoon issue na 
inilathala ng pahayagan noong na-
karaang taon. 

Taon-taon naglalabas ng lam-
poon o spoof issue ang Dawn. 
Kadalasang laman ng nasabing 
isyu ang ilang mga larawan at arti-
kulong sinadyang gawing katawa-
tawa at hindi makatotohanan.

Kumpara sa ibang lampoon is-
sue na inilabas ng Dawn sa mga 
nagdaang taon, naging kontrob-
ersyal umano ang isyu noong 
nakaraang Nobyembre dahil 
naglathala ang Dawn ng mga “na-

kababastos” na larawan ng mga 
opisyal ng unibersidad, ani Vin-
cent Jerome Agustin, tagapagsalita 
ng UE University Student Council.

Kaugnay ng patong-patong na 
isyung kinasasangkutan ng Dawn, 
nagpatawag ng magkakasunod na 
konsultasyon si Pangulong Garcia 
noong Pebrero upang pag-usapan 
ang mga kasong kinakaharap ng 
Dawn at pagdesisyunan kung ano 
ang nararapat gawin sa pahayagan.

Sa nasabing mga pulong, na-
pagkasunduan na magpapatuloy 
ang operasyon ng Dawn ngunit sa 
ilalim ng pamamahala ng adminis-
trasyon. Ngunit sa bagong desisy-
on na inilabas ni Garcia, inilinaw 
na ang pamunuan na ng Dawn 
ang mamamahala sa koleksyon ng 
pondo ng pahayagan. 

“The disciplinary cases filed 
against the staffers can never be 
enough justification for withhold-
ing the funds or ceasing the opera-
tions of the publication,” ayon sa 
pahayag ng CEGP.

Batay sa CJA, hindi maaaring 
tanggalin o suspindihin ang isang 
manunulat batay lamang sa isinu-
lat niya o sa mga obligasyon niya 
sa pahayagan.

Tumangging magbigay ng pa-
hayag sa Collegian ang admin-
istrasyon ukol sa nasabing isyu. 
Nakatakda umanong magpatawag 
ng pulong si Garcia upang bigyang-
linaw ang mga isyung kinakaharap 
ng publikasyon, ani Edilina Baldoza, 
sekretarya ng Student Affairs Office.

‘QUALIFYING EXAM’
Samantala, sa pagpasok ng 

kasalukuyang semestre, hindi na 

solve the labor issue has led to the 
continued suffering of the janitors’ 
families, said Kilusang Mayo Uno 
(KMU) Chairperson Elmer Labog. 

“Wala na kaming napagkuku-
nan ng kabuhayan, nagkakasya 
na lang kami sa binibigay ng mga 
estudyante ‘pag nagpupunta kami 
sa mga classroom nila para man-

ghingi ng tulong,” said Padallan, 
whose family is only one of the 
eight other families now residing 
in the picket line.

NO CLEAR SOLUTION
All previous PUP presidents 

have found a way to reinstate jani-
tors whenever a new agency takes 
over, Labog said. Although the PUP 

administration issued a February 
16 memorandum that assured the 
janitors that they will be reinstat-
ed in time, administrators seem 
to be insincere with this promise, 
Labog added.

The SJ-PUP call on to the PUP 
administration to immediately 
grant the contract to CMTP, despite 
the agency’s deficiency, since CMTP 
has already agreed on reinstating 
all the 148 maintenance staff. 

However, the PUP administra-
tion turned down the proposal as 
“hiring an agency with incomplete 
documents is illegal and may be 
a ground for being sued of graft,” 
said Roseller.

Instead, the PUP administra-
tion decided to give a job order 
this week to all 148 maintenance 
staff on a contractual basis to tem-
porarily address the issue. “Pero 
sila ay hindi [permanenteng] emp-
leyado ng PUP at hindi kailanman 
magiging empleyado ng unibersi-
dad,” PUP President Emanuel De 
Guzman told the Collegian.

The PUP janitors have yet to 
consider the job order, according 
to SJ-PUP, as the PUP administra-
tion have not yet explained the job 
order’s terms and conditions.●

RAISING AWARENESS. 
Student Regent 
Cleve Arguelles 
speaks in front of 
the students in the 
Diliman Student 
Summit at the UP 
Film Institute on July 
5. Student Regent 
Cleve Arguelles, UP 
Vice-Chancellor 
for Community 
Affairs Melania Abad, 
among others, 
discussed the current 
situation of UP and 
the education sector 
and invited the 
students to join the 
walkout this Friday, 
July 13. Kimberly 
Pauig
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Bunsod ng hindi maipaliwanag 
na paglipat ng kulungan kay Alan 
Jazmines, consultant at kasapi ng 
NDFP Reciprocal Committee for 
Social and Economic Reforms, 
nanganganib na muling maudlot 
ang usapang pangkapayapaan sa 
pagitan ng gobyerno ng Pilipi-
nas (GPH) at National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP).

Madaling araw ng Hunyo 29 
nang patagong inilipat si Jazmines sa 
Camp Bagong Diwa sa Bicutan mula 
sa Camp Crame sa Quezon City. 

Binatikos ng Communist Party 
of the Philippines (CPP) ang paglipat 
kay Jazmines, na hinihinalang dulot 
ng paglalantad niya na may mga 
elemento ng US Federal Bureau of 
Investigation (FBI) na namamalagi 
sa loob ng Camp Crame.

Maituturing umanong pagla-
bag sa 1995 GRP-NDFP Joint 
Agreement on Safety and Immu-
nity Guarantees (JASIG) ang pa-
ghuli kay Jazmines, na isang taon 
at kalahati nang nakakulong, ani 
Luis Jalandoni, tagapangulo ng 
NDFP negotiating panel.

“[Under JASIG], Jazmines is 
guaranteed immunity from sur-
veillance, harassment, search, ar-
rest, detention, prosecution and 
interrogation or any other similar 
punitive actions due to any in-
volvement or participation in the 
peace negotiations,” ani Jalandoni 
sa isang panayam sa Collegian.

“This forcible transfer, treach-
erously done in the wee hours of 
June 29 is a further violation of 
Jazmines’ rights as an NDFP con-
sultant,“ dagdag niya.

Ilang oras bago ang pagsisim-
ula ng pormal na usapang pang-
kapayapaan ng GPH at NDFP sa 

Sa patuloy na panggigipit sa mga lider ng NDFP,

Usapang pangkapayapaan, maaaring maantala

Oslo, Norway noong Pebrero 2011, 
inaresto ng pinagsamang pwersa 
ng Armed Forces of the Philip-
pines (AFP) at Philippine National 
Police (PNP) si Jazmines sa tinutu-
luyan niyang bahay sa Bulacan.

Nahaharap si Jazmines sa ka-
song rebelyon at hindi mabilang 
na kaso ng pagpatay ng sibilyan 
kaugnay ng operasyon ng New 
People’s Army. 

MAANOMALYANG PAGLIPAT
Tatlong beses nang tinangkang 

ilipat ng kulungan si Jazmines. Sa 
tulong ng abogado ni Jazmines at 
ng Commission on Human Rights 
(CHR), hindi nagtagumpay ang 
mga naunang tangkang paglipat 
kay Jazmines. 

Pinabulaan ni Jazmines ang par-
atang ni PNP Chief Nicanor Barto-
lome sa liham na ipinadala kay DILG 
Secretary Jesse Robredo noong 
Enero 5 na ang sunod-sunod na 

pagpapakita niya ng hindi maayos  
na ugali ang dahilan ng mga tang-
kang ilipat siya sa ibang kulungan. 

Sa isang pahayag, ipinaliwan-
ag ng PNP na inilipat si Jazmines 
sa Camp Bagong Diwa dahil 
masikip na umano ang mga ku-
lungan sa Camp Crame.

Gayunman, hindi pa rin uma-
no maiaalis ang posibilidad na 
pulitikal ang motibo sa likod ng 
paglipat kay Jazmines, ayon sa 
Karapatan, isang grupong nagsu-
sulong ng karapatang-pantao. Na-
ghain na ang grupo ng reklamo sa 
CHR upang maimbestigahan ang 
dahilan ng paglipat kay Jazmines. 

FBI SA LOOB NG CRAME
Ayon sa Karapatan, maaaring 

pinag-iinitan ng PNP si Jazmines 
bunsod ng kanyang paglalahad na 
ginagawa umanong opisina ng US 
FBI ang isang sikretong silid sa 
loob mismo ng Camp Crame.

Noong Abril 21, nagpadala 
si Jazmines at ang kanyang mga 
kasamahang detenidong pulitikal 
sa Camp Crame ng liham sa CHR, 
Department of Justice (DOJ), Kara-
patan at iba pang grupo ng kara-
patang-pantao kung saan kanyang 
nabanggit ang pamamalagi ng US 
FBI at pagkakaroon ng mga bilang-
gong dayuhan sa loob ng Camp 
Crame.

“As decisive, corrective ac-
tion and remedy, these political 
prisoners should all immediately 
be vindicated and freed. The in-
justices and violations of rights 
committed against them should 
be fully redressed, and the per-
petrators of such injustices and 
violations be dealt with the ap-
propriate measures,” saad ni 
Jazmines sa kanyang liham.

“The alacrity with which the 
PNP carried out Jazmines’s trans-
fer shows that it was likely carried 
out upon the orders of US intel-
ligence officers who are actively 
operating in the Philippines and 
who wish to isolate Jazmines and 
make him ineffective in defend-
ing the cause of political prison-
ers and exposing US government 
intervention,” ayon sa CPP.

Iginiit din ng CPP at Karapatan 
na kailangang managot ng CHR sa 
tila pakikipagsabwatan nito sa aw-
toridad sa paglipat kay Jazmines.  

“We learned that she was with 
Supt. Cesar Magsino, chief of 
the PNP Custodial Center, when 
Jazmines was transported to Bi-
cutan. The CHR chairperson could 
have at the very least facilitated 
Jazmines’s request to talk to his 
lawyers,” ani Marie Hilao-En-
riquez, tagapangulo ng Karapatan.

The Pantranco Employee’s As-
sociation (PEA) and Pantranco 
Retrenched Employee’s Asso-
ciation (PANREA) condemned the 
government’s withholding order 
on the sale of the franchise of the 
defunct Pantranco North Express 
Inc. (PNEI) to five bus companies, 
which would supposedly fund the 
compensation of the bus compa-
ny’s retrenched employees. 

In a memorandum issued on 
June 22, the Department of Trans-
portation and Communication 
(DOTC) suspended the sale of the 
PNEI franchise to other bus com-
panies, explaining that the said 
act is an illegal revival of an “ex-
pired” and “government owned” 
franchise. 

DOTC Secretary Manuel Rox-
as II issued the suspension order 
following a June 11 petition filed 
by Mencorp Transport Corpora-
tion Inc. and Fermina Express 

Pantranco workers slam suspension of franchise award

Corp, which questioned the de-
cision of the Land Transporta-
tion and Franchising Regulatory 
Board (LTFRB) to grant the fran-
chise to bus companies. 

The PEA appealed the suspen-
sion order from DOTC last June 
25. “Dumaan sa tamang pros-
eso [ang pagbenta sa prankisa ng 
PNEI] kaya naman hindi ito ilegal 
at hindi dapat pigilin,” said PEA 
President Jun Pascua.

‘DEAD FRANCHISE’
In 1992 the PNEI suffered 

bankruptcy resulting to the ille-
gal retrenchment of employees.  
Labor charges against PNEI  were 
filed by the retrenched employ-
ees, and the government officially 
stopped the operation of the bus 
company in 1993. 

The Presidential Commission 
on Good Governance eventu-
ally sequestered the franchise of 
PNEI.  In 1996, the DOTC affirmed 

the sequestration of the bus fran-
chise, and in turn declared the 
PNEI as government property.

“It’s not right for the certifi-
cate of public conveyance in the 
land transportation sector to be 
transferred arbitrarily without 
the consent of its rightful owner 
which is the state,” explained Rox-
as in a June 25 statement.

In November 19, 2009, how-
ever, the National Labor Relations 
Commission (NLRC) awarded 
the franchise of PNEI to the re-
trenched employees of the bus 
company through a public auc-
tion. PEA and PANREA were able 
to buy the franchise for P100 mil-
lion, sourcing the fund from the 
P562 million compensation for 
the illegal retrenchment of the 
employees.

In May 6, the DOTC granted 
the motion for reconsideration 
filed by PEA and PANREA to re-

PAGKAANTALA NG USAPANG 

PANGKAPAYAPAAN
Bagaman nauna nang nagpa-

hayag ang GPH at NDFP noong 
Hunyo 19 na muling bubuksan 
ngayong taon ang usapang pang-
kapayapaan, posible umanong 
muling maudlot ang usapang 
pangkapayapaan bunsod ng pat-
uloy na paglabag ng gobyerno 
sa mga kasunduan ng dalawang 
panig, partikular na ang JASIG, 
ani Jalandoni.

Aniya, “Together with the bru-
tal and inhumane treatment of 
NDFP Consultant Tirso Alcantara, 
who is kept in isolation in a Philip-
pine Army Camp for more than 18 
months, and other NDFP consult-
ants still illegally  detained, these 
have a serious dampening effect 
on prospects for the resumption 
of formal peace talks.”

Sa tala ng NDFP, may 350 dete-
nidong pulitikal sa bansa, kung saan 
14 ay peace consultants ng NDFP.

“The NDFP reiterates its firm 
demand that the Aquino govern-
ment respect and comply with 
the JASIG and the GRP-NDFP 
Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law,” 
ani Jalandoni.

vive the franchise of PNEI af-
ter their first request.  PANREA 
eventually sold the franchise to 
five bus companies on April 12. 

The sale of the franchise to 
the bus companies has undergone 
due process and is therefore legal, 
said PANREA President Alfonso 
Romulo. The NLRC and the House 
Committee on Labor approved 
the award of the PNEI franchise 
to the five bus companies after 
LTFRB records affirmed the ac-
tive status of the franchise, he 
added.

“Sa ngalan ng PEA at PANREA 
umaapela kami sa pangulo na pa-
kinggan niya ang aming hinaing at 
na tanggalin na ni Roxas ang su-
pensyon ng prankisa. Mahigit 20 
taon namin itong ipinaglalaban, 
natuwa na nga kami na sa admin-
istrasyong ito namin makakamit 
ang hustisya, pero mauudlot lang 
pala,” said Pascua.

PAMAMAALAM. Binisita ng ilang mga kaibigan at kaanak ang labi ni Arman 
Albarillo sa Church of the Risen Lord noong Hulyo 5. Kabilang si Ka Arman sa 
11 miyembro ng New People’s Army na nasawi sa isang military operation sa 
Quezon Province nitong Hunyo. Iginugol niya ang buhay sa pag-oorganisa 
ng mga magsasaka sa Timog Katagalugan at paghahanap ng hustisya sa mga 
magulang na hinihinalang pinatay ng mga militar noong 2002. Kimberly Pauig

kinilala ng administrasyon ng UE 
ang dating kasapian ng Dawn. Bu-
muo ang administrasyon ng isang 
Screening Committee na siyang 
mamimili ng magiging mga kawani 
ng Dawn para sa bagong semestre.

Bahagi ng nasabing screening 
ang pagkuha ng “qualifying exami-
nation” ng lahat ng interesadong 
maging bahagi ng Dawn, maging ang 
mga dati nang kasapi, ani Baldoza.

Hindi pinahintulutan ng ad-
ministrasyon na kumuha ng pag-
susulit ang mga estudyanteng 
pinatawan ng disciplinary action 
ng unibersidad kaugnay ng kasong 
libel na kinakaharap ng Dawn.

Matapos ang isinagawang pag-
susulit, inilahad ng administrasyon 
na wala ni isang mag-aaral ang na-
kapasa sa pagsusulit, ani Labonera.

Ayon sa CEGP, walang batayan 
ang administrasyon ng UE upang 
magsagawa ng qualifying exami-
nation. Isa lamang umano itong 
taktika upang lalo pang gipitin ang 
pahayagan, paliwanag ng CEGP. 

“It is clear that the UE admin-
istration has tried almost all the 
methods to shut down a publica-
tion that is beginning to speak 
against what it deems as unjust 
policies and questionable fees,” 
ayon sa CEGP.

Publikasyon ng UE, 
tigil-operasyon

Mula
pahina 5

MJTC
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Pagsapit ng tanghali, unti-unting 
nagkakaroon ng buhay ang UP  
Integrated School (UPIS). Napupuno 
ang malalawak nitong pasilyo ng 
kumpol ng mga estudyanteng  
kalalabas lang ng kani-kanilang 
klasrum; may mga magbabarkadang 
nagtatawanan, mayroon ding mga 
nagmamadaling mananghalian. 

Sa hapon, napupuno ng mga  
manlalaro ang basketball court,  
gayon din ang mga benches sa  
Lover’s Lane kung saan nagkukulitan 
ang mga estudyante. Subalit  
hanggang Setyembre na lamang 
magtatagal ang mga eksenang ito 
sa UPIS.

Bunsod ng kasunduan ng ALI at 
UP noong 2011, ililipat ang UPIS sa 
panibagong gusali sa lupang dating 
kinatatayuan ng Narra Residence 
Hall, upang bigyang-daan ang  
pagpapatayo ng UP Town Center, 
isang “mixed-use commercial 
center” na may retail at food stores, 
supermarket, University Bookstore 
at sinehan.

GROUND BREAKING
Noong inilipat ang UP campus 

mula Manila tungong Diliman 
taong 1949, ang ikatlong palapag 

“WHERE GREAT MINDS DINE, SHOP AND THINK ALIKE.” 
ITO ANG NAKASULAT SA TARPAULIN NG AYALA LAND 
INC. (ALI) NA NAKAKABIT SA YERONG BAKOD NG UPIS 
SA KAHABAAN NG KATIPUNAN AVENUE. MAPANG-AKIT 
MAN SA PANDINIG, HINDI MAIKUKUBLI NG ITATAYONG 
UP TOWN CENTER ANG MASALIMUOT NA TUNGGALIAN 
AT MGA KUWENTO NG PAGWASAK AT PAGLISAN.

ng College of Education (Educ) 
ang naging unang tahanan ng 
UP High School (UP High), isa sa  
mga  pang-akademikong intitusyong  
bumuo sa UPIS. 

Nagsilbing “laboratory school” 
ng mga estudyanteng kumukuha 
ng kursong edukasyon ang UP 
High, na inilipat sa kasalukuyang  
kinatatayuan nito sa Katipunan  
Avenue noong 1952.

Natatandaan pa ni Aling Norma 
Castro, 69, nang una siyang nagtinda 
sa UPIS noong 1962. Kilala ng mga 
estudyante si Aling Norma bilang 
pinakamatandang tindera sa UPIS 
na nagmamay-ari sa sikat na bilihan 
ng mga tingi-tinging pagkaing wala 
sa canteen. “Nakakalungkot din 
na lilisan. Dito na kasi ako tumanda…  
wala naman kaming magagawa,” aniya. 

Sa tagal ni Aling Norma sa UPIS, 
nasaksihan niya ang maraming  
mahahalagang kaganapan sa paaralan 
tulad ng pagsasanib ng tatlong  
laboratory school ng Educ: ang UP 
Preparatory School, UP Elementary 
School at UP High, na kumumpleto 
sa UPIS noong 1976.

“Siyempre mamimiss ko ang mga 
trip sa tindahan nina Aling Norms… 
nakakalungkot na babagsakan ng 

commercial industrial building itong 
UPIS. Hindi na kasi mapapalitan 
ang lugar,” ani James Borja, 16, 
kasalukuyang nasa Grade 10 at  
estudyante ng UPIS simula Kinder.

Maliban sa pagiging lunan ng  
pormal na pag-aaral, kinalinga rin ng 
mga gusali ng UPIS ang pagkatuto 
ng mga estudyante sa mga usaping 
panlipunan. Sa kasagsagan ng  
impeachment case ni dating  
Pangulong Joseph Estrada, naging 
dausan ng mga talakayan ang mga 
corridor at bench sa kampus.

Sa nalalapit na paglipat ng  
kanilang paaralan, magkakahalo 
ang nararamdaman ng mga  
taga-UPIS— mayroong nalulungkot, 
at mayroon ding natutuwa lalo na 
sa ideya ng bago at modernong  
gusali. Ilang guro rin ang nagpahayag 
ng pagkabahala sa maaaring epekto 
ng mas maliit na espasyo sa  
kanilang pagtuturo at pagkatuto ng 
mga estudyante.

Ano man ang reaksyon ng mga 
taga-UPIS, sa huli, itinakda na 
ng administrasyon ng UP ang  
kahihinatnan ng kanilang paaralan.

CONSTRUCTION PLAN
Magandang oportunidad umano 

para sa pamantasan ang paglipat 
sa UPIS at pagtatayo ng UP Town 
Center na mapakikinabangan ng 
mga estudyante bilang “academic 
support and cultural facility.” 

“We are strengthening UPIS to 
be a model integrated school for all 
other high schools. The structure 
will follow green architecture with 
lots of trees and open space,” ani 
Vice President for Development 
Elvira Zamora. 

Kabilang ang 7.4-ektaryang  
lupang kinatitirikan ng UPIS  
sa 42.51-ektaryang resource  
generation zone, batay sa 2012 UP 
Diliman Land Use Plan. 

“Definitely kulang ang badyet ng 
UP at kailangan ng mapagkukunan 
ng kita because we have to fund a 
lot of academic activities [such as 
resources for faculty and research],” 
ani Zamora.

Ayon sa datos ng Office of 
Vice President for Planning and  
Finance, umaabot sa P17 bilyon 
ang proposed budget na ipinapasa 
ng UP taon-taon ngunit halos nasa 
P7 bilyon lamang ang ibinibigay  
ng pamahalaan.

“Because of the consistent  
decline in the budget [of 
state universities and  
colleges like UP] and the 
government push for us to 
be self-sustaining, we [are 
forced to] lease our lands 
to private companies 
for commercial uses,” 

ani Student Regent Cleve  
Robert Arguelles.

Ikalawang establisyimento na ng 
ALI ang UP Town Center sa lupain 
ng UP. Matatandaang noong 2007, 
inupahan ng ALI sa loob ng 25  
taon ang 20-ektaryang lupang  
kinatatayuan ng UP-AyalaLand 
TechnoHub, na kabilang sa  
98.5-ektaryang UP North Science 
and Technology (S&T) Park  sa 
Commonwealth Avenue. 

Itinayo ang North S&T park  
bilang Information Technology 
(IT) laboratory na may “incubation  
facilities” para sa mga bagong  
korporasyon ng IT. Marami sa mga 
ito’y mula sa Pilipinas at 
tumatanggap ng mga estudyante 
mula sa College of Engineering at 
College of Science. 

“We have to find ways for these 
idle assets to be utilized… After 
25 years, mapapasaatin ang lupa  
under lease. If these companies 
wanted to continue the lease, they’ll 
have to pay,” ani Zamora.

Sa ilalim ng 25-taong kasunduan, 
makakakuha ang UP ng P8.5  
bilyong “guaranteed income” mula 
sa upa ng ALI. Kung gayon, lumalabas 
na kumikita ang UP ng halos 34  
milyon kada taon sa kasunduang ito. 
Kapag idinagdag ang halagang ito sa  
subsidyong natatanggap ng UP 
mula sa pamahalaan, lumalabas 
na kapos pa rin ng P10 bilyon ang 
badyet ng pamantasan.   

Tuwing mapag-uusapan ang 
paggamit sa mga bakanteng lupa ng 
UP, nauuwi ang pagtatalo sa pagitan 
ng pagpapaubaya sa komersyal na 
interes upang mapunan ang kulang 
na badyet o pagpapanatili sa tunay 
nitong gamit sa akademya. 

Subalit sa kaso ng UPIS, halos 
3.2-ektaryang lupa  ang maituturing 
na hindi nagagamit sa kabuuang 
7.4-ektaryang pagmamay-ari ng 
UP sa kahabaan ng Katipunan, ayon  
sa datos ng Office of Design and 
Planning Initiatives.

“Ang lupa na dapat ginagamit 
[ng mga estudyante] para sa mga 
[pang-akademikong tunguhin] ay 
ginagamit ng mga korporasyon,” 
ani Issa Baguisi, secretary general 
ng National Union of Students in  
the Philippines.

Nakababahala ang unti-unting 
paglagos ng mga pribadong interes 
sa UP, na kung ikinukubli pa dati sa 
mga mapanlinlang na termino, ay 
nagiging higit na lantaran ngayon. 

MALAWAKANG BLUEPRINT
Mawawaring hindi lamang 

isang arbitraryong desisyon ang 
pagpasok ng UP sa mga ugnayang 
kasama ang mga pribadong entidad. 
Kakabit nito ang tanaw ng gobyerno 
na alisin ang subsidyo sa mga state 
universities and colleges (SUCs). 

“We are gradually reducing the 
subsidy to SUCs to push them  
toward becoming self-sufficient 
and financially independent, given 
their ability to raise their income 
and to utilize it for their programs 
and projects,” ani Pangulong  
Benigno Aquino III sa kanyang 2010 
Budget Message. 

Ginamit niyang halimbawa ang 
UP TechnoHub na pinagkukunan 
ng unibersidad ng kita maliban pa 
sa nakukuhang tuition at taunang 
badyet na ibinibigay ng estado.  

Pinabulaanan ni Zamora ang 
mga batikos sa UP Town Center 
bilang pagpasok ng komersyal na 
interes sa pamantasan. “Definitely, 
[it] is not for commercialization but 
for resource generation… especially 
strategic zone ito sa kahabaan ng 
Katipunan Avenue,” aniya.

“Resource generation is just  
another name for income 
generating projects. Clearly, isa 
siyang manifestation ng state 
abandonment,” ani Baguisi. 

Malinaw na SUCs ang una at  
direktang naaapektuhan ng mga  
palisiya sa edukasyon ng pamahalaan. 
Bunsod ng kakulangan sa badyet, 
naitutulak ang mga pampublikong 
pamantasan na pumasok sa mga 
kasunduan sa pribadong korporasyon 
na nakahahadlang sa kanilang  
pang-akademikong kalinangan. 

Samantala, nabibilang na lang 
ang buwan bago tuluyang lisanin 
ng buong komunidad ng UPIS ang 
kasalukuyan nitong pwesto. 

Nangangahulugan ito ng  
panibagong pakikipagsapalaran—
para sa mga tulad ni James at  
Aling Norma na napamahal na sa 
lugar, para sa mga kasalukuyang 
estudyanteng muling sasanayin 
ang kanilang mga sarili, at para 
sa mga susunod pang mga  
mag-aaral, na hindi na mararanasan 
ang makipagtuksuhan sa Lover’s 
Lane o makasilong sa ilalim ng mga 
punong kumalinga sa iba’t ibang 
henerasyon ng mga taga-UPIS.  

* hindi tunay na pangalan
Mga tala  
ng pagwasak

Kim Pauig & Jiru Rada

JLT
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Magkakatabing iginuguhit at ki-
nukulayan ng mga batang may 
edad lima hanggang walong taon 
ang larawan ng paaralan, sim-
bahan, tindahan at tulay habang 
nakaupo sila sa damuhan ng 
isang elementary school sa prob-
insya ng Quezon. Sa mga lugar 
na ito madalas nila makita ang 
mga mamang nakauniporme na 
fatigue at may hawak-hawak na 
mahahabang baril. 

“Minsan dito sila sa school na-
tutulog. Tapos nagbabahay-bahay 
sila sa bandang amin,” sabi ng 
isang bata.

Ilang metro mula sa tarangka-
han ng paaralan, nakabantay ang 
mga sundalong miyembro ng 
85th Infantry Battalion ng Phil-
ippine Army, ang mga “mamang” 
tinutukoy ng mga bata. Mula 
nang magsimula ang termino ni 
Pangulong Benigno Aquino III 
noong 2010, dumami ang mga 
sundalong nadestino sa Quezon. 
Sa kasalukuyan, may 4,000 tropa 
ng mga sundalo mula sa walong 
batalyon ng Armed Forces of the 
Philippines (AFP) ang nakatalaga 
sa 22 bayan ng Timog Quezon.

Bahagi ng kontra-insurhensy-
ang programang Oplan Bayani-
han (OpBay) ng administrasyong 
Aquino ang pamamalagi ng mga 
sundalo rito. Sa ilalim ng OpBay, 
nagsasagawa ng relief opera-
tions, medical, at dental missions 
ang mga sundalo sa mga lugar 
na hindi naaabot ng serbisyo ng 
gobyerno. Ngunit, maliban pa sa 
simpleng paglulunsad ng mga 

nasabing “humanitarian activi-
ties,” tila may iba pang pakay ang 

OpBay.  

BANTAY-SALAKAY
Medical at dental missions, 

livelihood workshops at tree 
planting ang ilan sa mga nagawa 
na ng mga sundalong nakatalaga 
sa Quezon. Nitong Hunyo 30 
lamang, naglunsad ng medical 
mission ang mga sundalo sa San 
Francisco Elementary School. 
Inilunsad nila ito sa mismong 
araw na magsasagawa rin ng 
medical mission ang Save the 
Bondoc Peninsula Movement 
(SBPM), alyansa ng mga organ-
isasyon, health workers, at mga 
progresibong partylist. 

Sa kabila ng hangaring magbi-
gay ng tulong sa mga residente 
ng San Francisco at San An-
dres, Quezon, pinagbantaan ng 
AFP ang SBPM. “Sa pagpunta 
pa lamang doon sinalubong na 
kami agad ng mga  black propa-
ganda na kabilang daw [kami] sa 
New People’s Army (NPA). Sabi 
ng mga mamamayan na nakakita, 
mga militar ang nagsabit, nami-
gay pa ng mga polyeto na ma-
panira sa amin,” ani Orly Marcel-
lana, tagapagsalita ng SBPM.

Sinamsam din ng AFP at in-
angkin para sa kanilang medical 
mission ang mga kagamitang 
medikal na dapat sana’y ipapam-
ahagi ng SBPM.

Tuwing matatapos ang mga 
medical mission ng mga sunda-
lo, iniikot nila ang lugar at nag-
tatanong sa mga tao kung sino 

ang nakikipag-ugnayan sa NPA. 
“Nagbabahay-bahay sila minsan, 
tapos nagtatanong kung ilan 
kami sa pamilya, sino-sino kami, 
at kung may kakilala kaming re-
belde,” ani Laika, 14 taong gulang.

Madalas, napagbibintan-
gang NPA ang mga residenteng 
walang kamalay-malay. “Minsan, 
inakbayan ako ng isang sundalo 
at pinaaaming NPA daw ako,” ani 
Benjo, residente ng Lopez, Qu-
ezon.

Maliban sa regular na pag-
uusisa, lalong tinatakot ang mga 
residente sa buwanang pagpa-

Lungsod  
ng ligalig
ILANG KILOMETRO MULA SA MAINGAY NA KALSADA NG MAYNILA, 
MATATAGPUAN ANG MGA TAHIMIK NA BAYAN SA PROBINSYA NG 
QUEZON. NGUNIT SA LIKOD NG NAGTATAASANG MGA PUNO NG 
NIYOG, MALALAWAK NA LUPAIN AT PALAYAN, AT BANAYAD NA 
KARAGATAN, IPINANGANGAMBA NG MGA RESIDENTE ANG MGA 
NAKAAMBANG PUTOK NG BARIL. 
 
JCC

Richard Jacob Dy

Ayon sa mga grupong lumalaban para sa karapatang pantao, inilalagay ng militar ang buhay ng mga residente sa 
panganib dahil posible silang madamay sa gitna ng engkwentro.
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palabas ng AFP sa San Francisco 
ng mga pelikulang nagpapakita 
kung paano pinapatay ng mga 
sundalo ang kanilang mga ka-
away. 

“Ang sabi sa amin, ‘wag daw 
kami sasali sa NPA kasi matu-
tulad kami sa mga pinapanood 
namin,” sabi ni John Bernard, 
nasa ikatlong taon sa hayskul.

Paliwanag umano ng mga sun-
dalo sa mga residente, kailangan 
nilang bantayan ang Quezon la-
ban sa NPA. Ito raw ang dahilan 
kung bakit nagtayo sila ng mga 
detachment sa mga paaralan at 
barangay hall na malapit sa mga 
residente. Subalit sa pananatili 
ng mga sundalo sa mga lugar na 
ito, hindi malayong direktang 
naapektuhan ng kanilang pre-
sensya ang pang araw-araw na 
buhay ng mga residente.  

Pinabibili umano ang mga bata 
dito ng sigarilyo at beer at pinag-
iigib. Ilan sa mga bata ang um-
amin na minsa’y pinipilit silang 
pahawakin ng baril at ammuni-
tions. Bukod rito, kinukunsinti 
ng mga sundalo ang mga gawain 
gaya ng pagsasabong at pag-

iinom sa kanilang hanay at mag-
ing sa kabataan, ayon sa Karapa-
tan-Timog Katagalugan (TK).  

Bunsod nito, nasa 100 bata 
ang nakaranas ng sikolohikal na 
trauma sa Quezon matapos ang 
walang pakundangang pamamar-
il ng mga nalalasing na militar at 
mga engkwentro, ayon sa Chil-
dren Rehabilitation Center. 

Maliban sa trauma ng mga 
bata, talamak din ang mga kaso 
ng paglabag sa karapatang pan-
tao gaya ng sapilitang pagkawala, 
tortyur at iba pa. Sa tala ng Kara-
patan-TK, nasa 128 na ang mga 
kaso ng human rights violation 
(HRVs) sa Quezon simula 2011 
(sumangguni sa sidebar). Mga 
magsasaka ang karamihan sa mga 
biktima ng HRVs dito.

TUNAY NA PAKAY
Tinatayang 78% ng popu-

lasyon ng Quezon ay mga mag-
bubukid, at pangunahin nilang 
pinagkakakitaan ang pagtatanim 
ng niyog, palay, mais, kopra, at 
iba pa. Sentro ng lupang agri-
kultural at minahan ang Quezon. 
Malalaki ang minahan ng ginto 
at yamang mineral sa mga bayan 
ng Tagkawayan, Buenavista, at 
San Andres habang tinagurian 
namang  hacienda belt  ang Bon-
doc Peninsula dahil sa 16,748 ek-
taryang lupang sakahan dito, mga 
lupang pagmamay-ari lamang ng 
wawalong pamilya. 

Bunsod ng ganitong hatian 
sa lupa, naging “hotbed of land 
disputes” ang Quezon kung saan 
nagbabanggaan ang interes ng 
mga magsasakang naghahangad 
ng tunay na repormang agraryo 
at ng mga pamilyang nagmamay-
ari ng lupa, ani Rep. Rafael Mari-
ano ng Anakpawis partylist. 
Mariin ang pagtutol ng mga mag-
sasaka sa pangangamkam ng lupa 
ng iilang panginoong maylupa 
sa Quezon kaya sila ang pinu-
puntirya ng mga sundalo, ani Pe-
ter Gonzales ng Task Force Stop 
Militarization. 

Maaaring ang proteksyon sa 
mga interes ng mga panginoong 
maylupa at pribadong kumpanya 
ang tunay na dahilan sa likod ng 
malawakang militarisasyon sa 
Quezon, ani Gonzales 

Maraming mga “pangkaunlar-
ang” proyekto gaya ng Bio-Diesel 
sa Gumaca, Mirant Powerplant 
sa Pagbilao, Ogdel Bechtel Coal 
Fire Thermal Powerplant sa 
Atimonan, at pagtatayo ng dam 
sa Macalelon ang inilulunsad 
ng gobyerno at mga pribadong 
kumpanya sa Quezon.

Karamihan sa mga ito ay ti-
nutulan ng iba’t ibang grupo 
dulot ng toxic emissions ng mga 
proyekto na makaaapekto sa ka-
buhayan at kalusugan ng mga 
residente, ayon sa Tanggol Ka-
likasan. Samantala, “maraming 
pamilya ang pinalalayas sa ka-
nilang tirahang lupa para mapa-
tayo ang mga ito. Pati kabuhayan 
nilang palayan nadadamay,” ani 
Tony Salubre ng Kilusang Mag-
bubukid ng Pilipinas.

Sa karanasan ng Quezon, 
makikita na nagagamit bilang 
instrumento ng estado ang Op-
Bay upang panatilihin ang mga 
kasunduan at proyekto sa pagi-
tan ng gobyerno at mga priba-
dong kumpanya, ayon sa Kara-
patan.

Upang sikilin ang pagtutol ng 
mga mamamayan laban sa mga 
proyektong ito, takot at ligalig 
ang ipinupunla ng pamahalaan 
sa pamamagitan ng presensya 
ng mga sundalo. 

Kapag hindi pumayag ang mga 
residente sa gusto ng mga sun-
dalo, nangunguha sila ng mga 
alagang manok ng mga naninira-
han doon, at iba pang ari-ariang 
maaaring makuha, ani Marcel-
lana. 

Naisantabi ang hangarin ng 
mga mamamayan ng Quezon 
na mamuhay nang matiwasay 
at mapayapa. Sa halip, milita-
risasyon ang naging tugon sa 
kanila ng pamahalaan. Maging 
ang pagkakaroon ng mga insti-
tusyong pangkalusugan gaya ng 
mga ospital o klinika ay ipinag-
kait sa mga residente. Bunga 
nito, karamihan sa mga bata sa 
lugar ay kulang sa nutrisyon, 
kulang sa timbang at malimit na 
nakararanas ng lagnat, ubo, at 

Maaaring ang  
proteksyon sa 
mga interes ng 
mga panginoong 
maylupa at  
pribadong  
kumpanya ang  
tunay na dahilan 
sa likod ng  
malawakang  
militarisasyon  
sa Quezon

MGA DOKUMENTADONG KASO NG PAGLABAG  
SA KARAPATANG PANTAO SA QUEZON (2011)

Uri ng paglabag sa karapatang pantao Bilang

Sapilitang pagkawala 1

Tortyur 4

Ilegal na pag-aresto at pagkakakulong 15

Ilegal at hindi makatwirang paghalughog at pagdakip 5

Paglabag sa karapatan sa paninirahan 3

Pangunguha ng ari-arian 3
Paggamit ng pwersa ng awtoridad 2
Pananakot, panghaharas, at intimidasyon 17

Sanggunian: KARAPATAN-Southern Tagalog

sipon, ayon sa Health Alliance for 
Democracy. 

Isa ang apo ni Aling Jocelyn 
Villancio sa mga dumalo sa med-
ical mission sa San Francisco. 
Mag-isang itinataguyod ni Al-
ing Jocelyn ang mga apong nasa 
apat at walong taong gulang pa 
lamang, matapos pagbintangang 
NPA at patayin ng mga militar 
ang mga magulang ng mga bata. 
“Hindi kasya pambili ng vitamins 
o gamot ang kinikita ko sa pagco-
copra, “ aniya.

PANAKIP BUTAS
Pinupunan umano ng militar 

ang kawalan ng serbisyong medi-
kal at iba pang serbisyong panli-
punan sa ilang lugar sa Quezon. 
Ngunit kung tutuusin, “kung 
may maayos na ospital o klinika 
man lang sa mga nayon, hindi na 
kailangang mag-medical mission 
ng AFP,” ani Salubre.

Nagkakaroon umano ng il-
usyon na nilulutas ng gobyerno 
ang mga isyung panlipunan gaya 
ng kawalan ng edukasyon, tira-
han, serbisyong pangkalusugan 
at trabaho sa pamamagitan ng 
pagpapatayo nila ng mga gusali, 
pagtatanim ng mga puno, at iba 
pang gawain na nakabalangkas sa 
OpBay.

Subalit sa paggiit ng mamama-
yan para sa karapatan sa kabu-
hayan, tirahan, lupa at serbisyong 
pangkalusugan, nagiging biktima 
sila ng paglabag sa karapatang 
pantao o kung hindi man, naba-
bansagang miyembro ng NPA. 
“Pinahihiwatig lamang nito na 
[itinuturing] na isang krimen 
ang paglaban sa pamahalaan na 
tiwali, na nagpapabaya sa mga 
mamamayan” ayon sa Karapatan.

Samantala, patuloy sa pag-
kukulay ang mga bata sa mga 
iginuhit na gusaling bahagi na 
ng kanilang pang araw-araw na 
pamumuhay. Nariyan man ang 
takot bunsod ng mga sundalong 
nasa mga gusaling ito, lalo na-
mang umiigting ang pag-angkin 
ng mga mamamayan sa kanilang 
mga ipinaglalaban. Hindi la-
mang sa pag-alis ng mga sundalo 
makakamit ang kapayapaan sa 
kanilang bayan, kundi sa pag-
kamit at pagtamasa ng kanilang 
mga karapatan. 

 Ayon sa mga nangasiwa ng psychosocial activities para sa mga bata, ilan 
sa mga bata ay sapilitang pinahahawak ng mga baril ng mga sundalo. 
Napapanaginipan rin ng mga bata ang malalaking baril na dala-dala ng mga 
sundalo tuwing nananatili sila sa mga kabahayan at paaralan.

Isang ina ang nagpahayag ng pagkabahala sa pagdami ng mga sundalo sa kanilang lugar. Aniya, mula nang 
dumating ang militar, umiiwas na ang mga residenteng mapag-isa sa gubat sa takot na mapagkamalang rebelde 
ng mga sundalo. Isang miyembro na umano ng kanilang komunidad ang dinakip at dinahas ng mga sundalo nang 
makitang mag-isang naglalakad sa gubat.



“Maingay!”
With an added sneer of  

contempt, that was how a  
carinderia personnel near the  
Victory Liner bus terminal  
summarized her Cubao.

Every street of Metro Manila 
has its own kind of noise. That 
of Cubao’s is distinct from the  
nostalgic echoes of Quiapo. It is  
unlike the techno hubbub of  
Gilmore, or the exclusive voices 
 within a walled BGC. As the  
premier commercial area of 
 Quezon City, it sounds of pollution, 
smoke, and survival—a loud clatter  
without words. The noise that  
constitutes Cubao is that of Cubao 
itself, not the people in it. 

When people are looking for 
answers, they go to Cubao where 
almost all things can be bought, be 

it for the tipidera, the hipster, the 
gimikera, the high class, and every-
body else. 

This is Cubao in the morning.  
Interesting shops surprise you 
every now and then along Cubao’s 
labyrinthine streets. Every corner 
reveals something new and unique 
such as the Cubao Expo—an art-
ists’ sanctuary. The bus terminals 
at EDSA (C-4) are always packed 
with students and employees who 
head back to their home provinces 
on Fridays. The walkways in this 

Sa unang sulyap, sasalubong 
sa paningin ang matatayog na 
gusali, magagarang sasakyan  
at mamahaling  kainan at  
tindahan. Sa gabi, manghahalina 
ang nagkikislapang ilaw ng  
lugar, tila lagusan patungo 
sa ibang mundo. Malawak at  
malinis ang paligid.  
Matataas ang bakod nito at 
oras-oras rumoronda ang mga  
security guard, nangangako ng 
seguridad at proteksyon mula 
sa kaguluhan sa labas. Sa lugar 
na ito, waring walang bahid ng 
kalungkutan at problema.

Sa malawak na espasyo 
sa Taguig City matatagpuan  
ang Bonifacio Global City (BGC).  
Isa itong lupa na dating  
inilaan ng gobyerno sa  
militar at ibinenta sa  
Bases Conversion Development  
Authority noong 1995. Sa 
kasalukuyan, nagsisilbi itong 
lunan ng mga kilalang estab-
lisimiyento gaya ng Serendra, 
JP Morgan Chase, Market!  
Market! at St. Luke’s Medical 
Hospital. Sa ngayon, maituturing   
ang BGC bilang sentro ng  
komersyo at negosyo sa Pilipinas.

Ibang-iba ang bihis ng  
BGC sa karaniwang siyudad  
sa Pilipinas. Tila isa itong 
perpektong larawan ng 
modernisasyon—mula sa 
mga gusaling kanluranin ang 
disenyo hanggang sa mga 
kalsadang ligtas sa mabigat  
na trapiko. Tila wangis ang  
matitingkad na ilaw nito 
sa gabi  sa liwanag ng gabi 
sa New York City.  

Binubura nito ang lahat ng muhon 
ng pagiging Third World na bansa ng 
Pilipinas. Sa loob ng bakod ng BGC, 
walang pulubi, tricycle o pedicab, sari-
sari store, mga tindero sa bangketa, 
o mga batang palaboy.  Saan mang 
sulok tumingin, puno ng pangako ng 
kaunlaran ang BGC. 

Ngunit paglabas sa lugar, iba 
ang mabubungaran. Malayo sa  
hinahangaang ganda at gara ng 
BGC, makikita ang nagsisiksikang 
barong-barong, mabahong estero, 
nagkalat na basura at nag-uunahang  
mga sasakyan sa makikitid na  
kalsada ng Taguig. 

Maihahalintulad ang BGC sa 
Intramuros na naging sentro ng 
kalakalan sa Maynila noong pana-
hon ng kolonisasyon ng Espanya. 
Hindi malayang nakakalabas-pasok 
dito ang mga katutubong Pilipino na  
itinuring na mga Indio noong  
panahong iyon. Gayundin, bagama’t 
hindi tahasang ipinagbabawal ang 
pagpasok ng sinuman sa BGC, tila 
nagtatakda ito ng sukatan kung 
sino ang dapat na naroon at kung 
sino ang hindi. Ipinakikita ito ng 
mga kainan, tindahan at tirahan na  
tila para lamang sa mga nakaaangat 
sa buhay. 

area have the typical street fare of 
hopia, buko juice, mani, and fishball.  
Beside cheap eateries are stalls  
of imitation bags and pirated  
DVDs that shamelessly display  
pornographic materials. These stalls 
along the sidewalk almost bar one’s 
way as if desperately screaming to 
be sold. Second-hand items in thrift 
stores and ukay-ukay make the  
expensive wares of high-end malls 
accessible to Juan dela Cruz.

The pattern of sounds play amidst 
the smoke and haze of the streets, 
almost like a sad music of poverty. 
Peddler’s shrill sales talks, beggars 
asking for a peso or two, jeepney  
drivers barking for passengers, the 
loud whizzing of the rail transits, 
and air-conditioned conversations 
inside tinted CRVs and Crosswinds: 
this is what the carinderia person-
nel meant as “maingay,” this influx 
of sounds that constitutes the real 
noise of Cubao.

Cubao is a living proof of irony. 
On every street, these sad realities 
of urban poverty exist alongside 
 the sturdy edifices, highlighted 
where the Araneta Center is. This 
high end of the district houses  
establishments such as the Ali 
Mall, Shopwise Supercenter, 
Rustan’s, Araneta Coliseum, and the  
world-class shopping centre,  
Gateway Mall. 

Even with the existence of 
these establishments Cubao does 
not dress up its poverty to make 
itself look progressive. Malls 
and skyscrapers stand side by 
side with derelict buildings 
and smaller retail outlets. Peo-
ple acknowledge the district’s 
contradiction, and somehow 
take pride in its mass-friend-
ly culture. Cubao allows the  
extremes of obvious poverty 
and capitalistic growth to  
coexist in a single space, 
creating a distinct culture 
and attitude where different 
classes can seemingly mingle 
and meet. 

Cubao at night is different 
from Cubao under the sun-
light. Come nightfall, the lights of 
Araneta Center and the bars in its 
outskirts give Cubao a fantastic  
façade. Lesser establishments, 
empty alleys, squalid theatres and  
markets famously fictional-
ized in Tony Perez’s Cubao  
Pagkagat ng Dilim, sulk in shadows,  
attracting a different crowd. 
Still, Cubao’s sounds per-
meate through both lit and  
darkened nooks. If one listens 
close enough, the clamour can 
be unbearable. 

Kabalintunaan kung  
maituturing ang pagpresenta  
sa BGC bilang lunan ng ideyal na 
pamumuhay sapagkat idinidiin nito 
ang pagiging nakatataas kumpara sa 
ibang lugar sa Metro Manila. Lalo 
nitong napatitingkad ang malaking  
agwat sa antas ng kabuhayan ng mga 
Pilipino. Sa likod ng pagiging  mod-
erno, naroon ang pagpapalaganap  
ng ilusyon na ang paninirahan o 
pananatili rito ang sukatan ng mas 
magandang buhay. 

Sa kabila nito, maraming  
nabibighani sa artipisyal na realidad 
na ipinapakita ng BGC. Maituturing 
itong isang parke na pinupuntahan 
ng mga nagnanais na takasan ang 
mga sa problema sa buhay. Tinitiyak  
ng matataas na bakod, CCTV  
camera, at mga security guard na sa 
BGC, walang kahirapan at anumang 
gulo. Gayunpaman, nananatiling 
ilusyon ang ideyal na pamumuhay 
na inaalok ng BGC, at bukas lamang 
ang pantasyang ito para sa mga 
kayang magbayad. Habang patuloy 
na nakakulong ang guni-guni ng 
kaunlaran sa apat na sulok ng BGC, 
hindi masosolusyonan ang mga  
tunay at mas malaking problema ng 
kalakhang bahagi ng Maynila at ng 
buong bansa. 

Doon po sa amin
ILANG BESES MANG LINAYASAN, LAGI PA RING BINABALIK-BALIKAN ANG MAYNILA. PATULOY NA 
LUMALAWAK ANG ESPASYO NG METRO, AT PATULOY NA NAGBABAGO ANG KULTURA RITO.  
HINDI IISA ANG MUKHA NG MAYNILA-- MAAANINIAG ITO SA BAWAT LUNSOD, BARANGGAY, KALYE, 
AT ZIP CODE. TINUTUKAN NAMIN ANG APAT NA TINAGURIANG “HOT SPOT” NG METRO, MGA 
KILALANG LUGAR NA MADALAS PUNTAHAN, UPANG MAKILALA ANG NAGBABAGONG HUBOG,  
KABALINTUNAAN, AT KATANGIAN NG MGA KALYE’T LANSANGAN NG KABISERA NG PILIPINAS. 

Noises of Cubao

Bakod ng karangyaan
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“Where can I buy a computer?” Ask 
this of anyone who knows even a 
little about that subject, and the  
answer will invariably direct you 
to a little stretch of Gilmore Avenue,  
the famed technological Mecca of the 
Metro. It is a lengthy street wherein  
ninety percent of the activity  
can be attributed to ten percent of its 
space. Every major computer store 
franchise has representation on  
Gilmore, and it is here that hardware  
enthusiasts and thrifty consumers 
alikeflock when the need arises.

Gilmore Avenue is a  
relatively new formation in  
Manila culture, but its meteoric 
rise seemed to ride the wave of  
computational progress that  
continues today. In the 90s,  
computers were limited to offices.  
When the new millennium 
rolledover, suddenly all these 
computer cafes appeared,  
and everyone wanted a computer 
of their own too.

Gilmore is in Ortigas,  
intersecting Aurora Boulevard under  
the Gilmore LRT station. Here 
we find the consumer electronics 
equivalent of a wet market. Naked 

Hindi mo gugustuhing maipit sa 
Quiapo tuwing Biyernes. Kaakibat  
ng inaasahang pagdagsa ng mga 
deboto ang pagdami rin ng mga 
 manininda ng samu’t saring reliko 
 at paglilibot ng mga tinatawag 
na “tirador”-- mga snatcher at  

mandurukot na handang dagitin 
ang iyong mumunting kayamanan. 

 Marahil, ito na ang namamayaning 
 imahe ng Quiapo sa kamalayan 
 ng maraming Pilipino—isang 
 lugar kung saan nagtatagpo ang 
kabanalan at kalapastanganan. 

Taal sa kamalayan ng mga Pilipino 
ang Quiapo. Kalimitan, mayroon 
nang malinaw na ideya at pamil-
yaridad sa Quiapo maging ang mga 
taong hindi pa nakakatapak dito.  
Lumalabas sa telebisyon ang  
minsanang mga ulat ng krimen sa 
Quiapo katulad ng talamak na ben-
tahan ng mga piniratang DVDs at 
ang mga raid na isinasagawa ng Op-
tical Media Board (OMB). Tuwing 
unang linggo naman ng Enero, 
tinututukan ng media ang pagdi-
riwang ng Pista ng Poong Naza-

reno kung kailan napupuno  
ng mga deboto ang plaza  
ng Quiapo.

Sa Quiapo matatag-
puan ang Minor Basilica 
of the Black Nazarene, na 
dati ay mas kilala bilang St. 
John the Baptist Church, 
na dinadayo ng libu-libong 
deboto tuwing Biyernes. 
Ilang dekada nang pinang-
hahawakan ng mga deboto 
ang kanilang panata sa Poon, 

kalimitan bilang tanda ng 
pasasalamat sa mga biyayang 

iginawad sa kanila ng Señor o 

computer components and laptops  
lying down inside shops and lively 
technicians simultaneously adver-
tising their wares and disassembling 
desktops characterize the hustle  
and bustle of the place. It is a feast 
of silicon sights and capitalist 
sounds, in the form of salespersons  
barking outside the doors of their 
establishments, offering laptops 
at low prices with the option of 
“twelve months to pay 0% DP,” or 
holding dreary lists of identical  
components priced drastically  
differently.

Gilmore is a place that answers 
any question of availability of the 
latest computers, and yet stores 
can be found selling dirt-cheap 
CRT monitors and Windows 98-era  
hardware with matching bland grey 
casing – which people still buy. Not 
everyone needs the latest quad-core 
 rig. Other times, however, it becomes 
 a matter of economic necessity. 
These machines were developed in 
affluent places, where dropping ten 
thousand pesos is trivial, so their 
prices were jacked up accordingly. 
Many people in the country have 
no such luxury, and cost-cut to the  
extreme; a cheap and weak computer 
is better than no computer.

The aforementioned cost- 
cutting measures are further mani-
fested in the regressive, rampant 
intellectual property violations 
that are found in the place. Ap-

plications worth thousands 
of pesos can be had 

for no more than a hundred 
pesos per illegitimate copy. 
Even “respectable” vendors  
bear the mark of piracy, as 
technicians offer to crack the 
preinstalled trial versions of  
Windows on customers’ laptops,  
for a small labor fee.

Every visit to Gilmore 
comes with a uniquely closed-
minded intent. This segment 
of the street is as utilitarian as 
the technological commodities  
it sells. People come here for 
the computers, and seem-
ingly nothing else. This is also 
part of what makes the area so  
relevant. Gilmore serves a need 
for computers in that similarly  
utilitarian fashion, providing 
this service no matter what 
rung on the social ladder 
onto which a customer hangs. 
Whether you’re here to buy 
a gaming rig of monumental 
power or a machine so old that 
it supports cassette tapes, if 
you can pay the list price, no 
matter who you are, you are a 
member of the community.

At the relatively early 
time of 7PM, when most of the  
computer stores close, Gilmore 
suddenly shuts down. When 
the shops open the next day, 
the place returns to its lively 
state, swiftly and without fail, 
like some well-oiled clockwork 
machine. Sort of like computers 
themselves.

pagkapit sa matinding kahilingan na 
hindi pa natutupad.

Sa nagdaang dekada, lalong na-
patingkad ang reputasyon ng Quiapo  
bilang microcosmo ng Maynila dahil  
sa madalas na paggamit nito sa mga 
pelikula, lalo na sa mga independent  
na produksyon. Sa paggamit ng mga 
tauhang naiipit sa espiritwalidad  
at kamunduhan, naipabatid ng mga 
pelikulang tulad ng San-
ta Santita ni Laurice  Guillen  
at Tirador ni Brillante Mendoza  
ang mga kontradiksyong bumabalot 
sa Quiapo bilang isang lugar.

Bagama’t tila nakatutok ang 
lente ng pelikula at telebisyon sa 
Quiapo, nananatiling nasa laylayan  
ang dating itinuturing puso ng 
Maynila. Bukod sa heograpikal na 
lokasyon nito sa siyudad, minsan 
ding nagsilbing sentro ng kalakaran  
at tahanan ng mga ilustrado 
at alta sociedad ang Quiapo.  
Makikita pa rin ang bakas  
ng matingkad na kasaysayan ng 
Quiapo sa mga lumang mansion at 
establisiyimento na nananatiling pa 
ring nakatayo. 

Sa kasalukuyan, nananatili ang 
ilang lugar ng komersyo sa Quiapo, 
tulad ng Raon, Hidalgo at Carriedo. 
Ngunit hindi maikakaila na batbat  
ng kahirapan ngayon ang Quiapo,  
malayo sa dati nitong kinang at 
kasaganahan. Ganito man ang  
katayuang sinapit ng lugar,  
tumatayo pa rin itong interesanteng  
bahagi at representasyon ng siyudad  
dahil sa angkin nitong kabalintunaan  
at mga kontradiksyon.

Ang Quiapo, tulad ng buong 
Kamaynilaan, ay isang lunan na pat-
uloy sa pagkilos, sa paggalaw at sa 

pagbabago. Pilit mang panatilihin  
ng pamahalaan ang kaayusan dito, 
sa pamamagitan ng mga bagong 
ordinansa at mga batas, batbat pa 
rin ito ng salimuot at kaguluhan. 
Ang mistulang kapayapaang hatid 
ng sanktuwariyo ng simbahan ay 
tinutumbasan ng ligalig ng mga  
elemento sa paligid-- mga maninin-
da, mga aktibista, mga mandurukot  
at pati mga pasahero na binabagtas 
lamang ang daan na ito para sa  
kanilang susunod na biyahe.

Sa walang humpay na kaguluhan  
naitatago ang katotohanang wala na-
man talagang nagbabago sa Quiapo— 
ito ay mga lumang kalagayan na 
nagpanibagong-bihis lamang. Kung 
dating dinadayo ang Quiapo para sa 
karatig nitong mga sinehan, ngayon  
dinadayo na lamang ang mga  
bentahan nito ng mga piniratang  
pelikula. Napalitadahan at napaganda  
man ang prente ng Basilika, hindi 
pa rin nagbabago ang mga pagpapa-
halagang iniwan ng mga Kastila,  
tulad ng relihiyosong panatisismo 
at bulag na pananampalataya.

Batid sa Quiapo ang isang siyudad  
na hindi lamang kampante sa kanyang  
mga kabalintunaan at mga kontra-
disyon, kundi pumapalag din sa 
pagbabago. Bagamat nakikita sa mga 
pagbabagong infrastraktural ang 
pagyakap nito sa mga modernong 
pagbabago, nananatili pa rin itong 
tali sa mga kolonyal na pagpapa-
halaga, tali sa kabanalan at kalapas-
tangangang idinulot ng kasaysayan.

v

Microchip Mecca

Sa Piling ng Poon 

Anton Chua

KULTURA 

Miyerkules
11 Hulyo  
2012



KULTURA

Miyerkules
11 Hulyo  

2012

pulitika at ekonomiya. Ngunit sa 
yugtong ito, hindi pa rin tuluyang 
hinog ang bagong sistema. Nais 
man nating makaalpas sa luma, 
wala pang tiyak na hugis ang bago. 

Sa mga group at educational 
discussion at maging sa mismong 
pagkilos gaya ng rali, nauungkat 
ang mga posible’t mungkahing  
solusyon sa iba’t ibang problema 
ng lipunan. Bukod sa pagiging  
isang simbolikong gawain, 
isa ring lunan ang rali upang  
pagyamanin ng mga dumadalo 
ang diskurso sa kung ano nga ba 
ang pinakamainam na landas na 
tatahakin sa hinaharap. Ngunit  
sa oras na magtagumpay ang  
laban ng mga mag-aaral at iba 
pang sektor, nananatili walang 
tiyak na banghay ang susunod na 
mga hakbang. 

Maaaring sa kawalang  
katiyakang ito nag-uugat ang  

pag-aalinlangan ng ilang 
mga mag-aaral na sumali 

sa mga pagkilos. Dahil  
hindi tiyak sa 

maaaring tunguhin,  
pinipili na  

lamang ng 
marami na 
tumahimik 
at yakapin 
a n g  
kasaluku-
y a n g   
sistema. 

Ngu-
n i t  
wala ring 
p a n -
g a k o n g  
katiyakan 
ang mga 

nakaraang  
p a g l a b a n ,  

kabilang ang  
pagpabagsak 

s a s i s t e -
mang alipin at  

pagsulong sa kara-
patan ng mga ka-

babaihan na bumoto.  
Hindi rin mara-

hil mapalagay  
ang ating mga ninuno sa  

konsepto ng mundong walang 
mga alipin at may pantay na 
karapatan ang mga kababaihan. 
Sa kabila ng kanilang kawalang-
katiyakan, lumaban sila dahil 
mas mainam nang makibaka para 
sa pagbabago kaysa manatiling  
nakakapit sa baluktot na sistema. 

Patunay ang kabi-kabilang 
mga rali at protesta sa iba’t ibang 
panig ng mundo na araw-araw, 
dumarami ang mga handang 
sumugal hindi man tiyak ang  
hahantungan ng paglaban. Sa 
yugtong ito, iisa ang sigurado: 
kung mas marami ang susugal sa 
lansangan, tiyak na magkakaroon 
ng pagbabago. 

Mahigit apat na buwan nang balisa  
ang kahabaan ng mga kalsada sa 
Quebec, Canada. Simula nang  
mapabalita ang panukalang  
pagtaas ng matrikula sa  
mga unibersidad sa nasabing 
probinsiya, hindi na naubos ang  
nagpoprotestang estudyante sa 
mga kalsada. 

Kabi-kabila rin ang mga  
inilunsad na rali laban sa  
tuition increase sa iba’t ibang 
 panig ng mundo, mula Berlin,  
London, hanggang Seoul. Sa  
darating na Hulyo 13, may  
sariling  protestang pangungu-
nahan ang mga mag-aaral ng  
kolehiyo sa Kamaynilaan— 
ang kampanyang walkout o  
sabay-sabay na pagliban sa 
klase upang magmartsa at ma-
grali para sa mura at kalidad na  
edukasyon. 

Sa araw na iyon, inaasahan 
ang partisipasyon  
ng mga taga-UP  
na malaon nang  
inukit sa kasay-
sayan ang kritikal  
at radikal nilang 
k a i s i p a n .  
Ngunit sa 
kasalukuyang  
henerasyon  
ng mga iskolar 
ng bayan,  
tila naging 
matining na 
kontradi k-
syon na ang 
pag-aalinlan-
gang sumali 
sa ganitong 
porma ng pag-
balikwas at 
paglaban. 

URONG-SU-

LONG
Tradisyon na 

ang pagkakaroon ng 
kampanyang walkout  
sa UP. Bawat semestre,  
may isang araw 
na inilalaan para sa  
pag-walkout sa klase ng 
mga iskolar upang magmartsa 
sa kalsada at isulong ang laban 
para sa mas mataas na subsidyo 
sa edukasyon. 

Ngunit bawat semestre ring 
nauungkat ang isang mahalaga’t 
makatwirang katanungan:  
epektibo pa nga ba ang  
mga pagkilos na inilulunsad   
sa kalsada?  

Mahihinuha sa kasaysayan 
ng kilusang kabataan sa Pilipinas 
na malaki ang naging ambag ng 
mga mag-aaral sa mga pulitikal at  
panlipunang tagumpay na 
nakamit ng mamamayang  
Pilipino. Ang First Quarter  
Storm, isang serye ng mga 
protesta ng kabataan, ang  
nagpasikhay sa laban  
sa diktaduryang Marcos  
noong dekada 70. Mga  
kabataan din, kasama ang iba pang  
sektor, ang nanguna sa malawakang  
pagkilos upang mapatalsik  
at maipakulong ang kura-
kot na pangulong Joseph  

Estrada noong 2001. 
Nitong mga nakaraang  

taon, nagbunga ang mga  
strike na isinagawa ng mga  
mag-aaral laban sa budget cut.  
Kamakailan lamang, nangako ang  
Department of Budget and  
Management na hindi na  
mababawasan ang pondo ng mga 
unibersidad sa ilalim ng termino 
ni Pangulong Benigno Aquino III. 

Sa mga tagumpay na 
ito mahihinuha na walang  
katotohanan ang nosyong ingay 
at gulo lamang ang naibubunga ng 
mga rali. Higit pa rito, patu-
nay ang malawa-
kang protesta 
ng mga  

mag-aaral sa 
buong mundo na kini-
kilala pa rin ang kapangyarihan  
at ang bisa ng mga radikal na  
porma ng pagkilos.

MALAWAK NA SAKLAW
Bukod sa room-to-room at 

group discussions, maraming 
gimik na isinasagawa ang iba’t 
ibang progresibong organisasyon 
upang higit na maunawaan  
ng mga mag-aaral ang silbi at 
pangangailangan ng pagdalo sa 
mga rali. 

Noong nakaraang taon, nagka-
roon ng “Budget Couture,” isang 
fashion show laban sa budget cut. 
Sa Hulyo 11 naman, inaasahang 
magsusuot ang mga mag-aaral ng 
itim na t-shirt at maiikling damit-

pambaba kagaya ng shorts bilang 
pakikiisa sa laban kontra budget 
cut sa edukasyon. 

Higit pa sa pagiging mga 
kakatwang gimik ang mga 
pamamaraang nabanggit—bitbit 
din ng mga ito ang mensahe ng 
pagbalikwas sa nakatakda. 

Ang fashion show, halimbawa,  
ay isang gawain kung saan  
ipinakikita ng mga designer ang 
kanilang mga likha upang kumita.  
Sa paglunsad ng isang fashion  
show laban sa budget cut,  

binabaliktad nito ang isang 
glamoroso’t profit-oriented 
na kalakaran upang magamit  
para magsulong ng radikal na  
adbokasiya. 

Pagbalikwas din ang sinisim-
bulo ng pagsuot ng pare-parehong 
kulay ng t-shirt at maiikling shorts 
laban sa budget cut. Sa UP kung 
saan walang iisang uniporme 
ang mga mag-aaral, ang sabayang  
pagsuot ng magkakatulad na 
damit ay pagbasag sa karaniwang 
gawi sa kampus.

Kabilang ang pagrarali sa  
mga simbolikong gawain ng 
paglaban na nagpapakita ng  

pagkakaisa ng mga mag-aaral 
na sumasang-ayon sa isinusu-
long na kampanya. Marami mang 
ibang porma ng protesta upang  
magpahayag ng pagbalikwas sa 
sistema, sa pagtungo sa kalsada  
naipapahiwatig ng mga tao ang 
kanilang kahandaan na humarap 
sa direktang banta na dulot ng 
paglaban. 

Noong 2011, halimbawa, 
umusbong ang serye ng mga  
pagpapatalsik ng diktador sa 
maraming bansa sa Middle 
East. Ginawa mang lunsaran 

ang internet sa  
nasabing aklasan, 

k i n a i l a n g a n 
 pa rin 

a n g 

aktwal na 
pagtungo ng mga 

mamamayan sa kalsada  
upang magtagumpay sa  
kanilang hangarin. Sa ganitong  
paraan naipakita ng mga tao  
na handa silang humarap sa 
kapamahakan, matigil lamang ang 
karahasan sa kanilang bayan. 

KAWALANG KATIYAKAN 
Sa kasalukuyan, nasa yugto 

tayo ng kasaysayan na maaaring  
ituring na “interregnum,” o 
isang transitional gap. Ito ang 
yugto kung saan dahan-dahang  
nanghihina ang kapangyarihan  
ng lumang kaayusan tulad ng  
relihiyon, tradisyonal na pananaw 
sa kasarian, at maging ang matagal 
nang namamayaning sitema sa 

MAY WALKOUT NA NAMAN SA BIYERNES. MULI NA NAMANG AASAHAN 
ANG MGA ESTUDYANTE NA LUMIBAN SA KLASE, AT MULI RING TITINING 
ANG MGA PAG-AANLILANGAN SA BISA NG MGA MAPANGAHAS NA  
PROTESTANG KATULAD NITO.

 Labas-pasok
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MAGKANO ANG KATUMBAS NG PAGLALATHALA NG ISANG KOPYA NG KULÊ?

Umaabot sa P2.95 ang halaga ng pagpapalimbag ng bawat kopya ng Kulê sa kasalukuyang termino. Ngunit upang matantya ang kabuuang halaga 
ng bawat kopya ng Kulê, nararapat idagdag dito ang P20,000 hanggang P25,000 na operating and production cost linggo-linggo. Kung gayon, papatak 
ng P4 hanggang P5 ang kabuuang halaga ng bawat kopya ng pahayagan. 

Umaabot sa 15,000 kopya ang inilalathala ng Kulê linggo-linggo, at ayon sa konstitusyon ng pahayagan, kinakailangan nitong maglabas 
ng 31 isyu sa isang taong pang-akademiko. 

Dati’y 18,000 kopya ang inilalathala ng Kulê, ngunit kinailangan itong ibaba tungo 15,000 dulot ng pagtaas ng presyo ng 
paglimbag. Hindi sapat ang 15,000 kopya ng Kulê para sa tinatayang 25,000 populasyon ng UPD. 

Magandang araw mga isko at iska!

       Noong nakaraang semestre, sinimulan ng 

         Philippine Collegian o Kule ang kampanya upang

       itaas ang publication fee na sinisingil sa ating mga 

         estudyante tuwing enrolment. Sa pakikipag-ugnayan sa 

         administrasyon ng UP, nakapaglunsad kami ng mga konsultasyon

            sa may 12 kolehiyo sa buong UP Diliman (UPD). Nagkaroon din kami ng

   mga dayalogo sa ilang organisasyong pang mag-aaral sa ating pamantasan.

Nais ipagpatuloy ng kasalukuyang kasapian ng Kule ang kampanya ngayong semestre.

Muli kaming lilibot sa mga kolehiyong hindi pa namin nalalapitan at maglulunsad

ng mga dayalogo sa iba pang mga organisasyon sa UPD. Magtutungo rin kami sa 

bawat silid-aralan upang higit na mapalawak ang aming kampanya at makalikom

ng kinakailangan naming 12, 000 pirma.

Bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya ngayong

semestre, narito ang sagot sa iilang mga 

katanungan ukol sa pagtaas

ANO-ANO PA ANG PINAGKAKAGASTUSAN NG KULÊ?

Bukod sa paglalathala ng pahayagan, marami pang ibang gastusin ang Kulê. Mayroon itong tatlong 
auxillary staff at tatlo pang circulation staff na sinuswelduhan linggo-linggo. Bagaman isinusulong ng Kulê 
ang pagbibigay ng sapat na sahod sa lahat ng mga manggagawa, hindi nito magawang ipaabot man lang sa 
minimum wage na P426 ang sweldo ng kanilang staff. 

Mayroon ding honorarium ang bawat kasapi ng Kulê sa tuwing nailalathala ang kanilang mga gawa sa  
pahayagan. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng P250 hanggang P350 ang honorarium na natanggap 
ng bawat kasapi ng Kulê para sa kanilang mga gawa, na nagsisilbing kompensasyon para sa pamasahe at 
iba pang gastusing kanilang nagamit sa paggawa ng nasabing mga akda o dibuho.

Bukod dito, nagbabayad din ang Kulê ng bill sa telepono, newspaper subscription  
at pang-araw-araw na office supplies upang maayos na mapatakbo ang institusyon.

MAGKANO BA ANG IBINABAYAD  

NG BAWAT ESTUDYANTE  

PARA SA KULÊ?

Nagbabayad ng P40 ang bawat  
estudyante ng UPD para sa Kulê kada 
semestre. Bahagi ito ng P46.50 na 
student fund na nakasaad sa 
iyong Form 5.

KAILAN BA HULING NAGTAAS NG PUBLICATION FEE ANG KULÊ?

Huling nagtaas ang publication fee noong taong 1989-1990 sa ilalim ng termino ni  
Ruben Carranza Jr, mula sa noo’y P24 tungong P40. Inflation o pagbaba ng halaga ng piso 
ang dahilan ng nasabing pagtaas. Noong panahong iyon, hindi na sapat ang nakokolektang 
pondo ng Kulê upang punan ang gastusin sa paglalathala at pagpapatuloy ng arawang operasyon  
ng pahayagan.

BAKIT KAILANGANG MAGTAAS NG PUBLICATION FEE?

Sa kasalukuyan, inflation rin ang pangunahing dahilan kung bakit nagpanukala ang kasapian ng Kulê ng pagtaas 
sa singil. Mahigit dalawang dekada na ang nakaraan mula nang huling magtaas ng singil ang Kulê, at kung isasaalang-alang ang  
inflation, lalabas ng P22.27 na lamang ang real value ng Kulê fee sa kasalukuyan. Mas mababa pa ito sa dating P24 na sinisingil bago 
ang pagtaas noong 1989.

Bunsod ng pagtaas ng presyo ng pagpapa-imprenta at hindi tumataas na koleksyon ng Kulê, kulang na kulang 
 na ang pondo ng pahayagan. Taun-taon, tinatayang kapos ng P230,000 hanggang P300,000 ang pondong nakokolekta ng Kulê

MAGKANO ANG  

IMINUMUNGKAHING 

HALAGA NG PAGTAAS?

Upang makaagapay sa  
pagtaas ng presyo ng bilihin 

at muling maipantay ang 
real value ng Kulê fee sa P40,  
kinakailangan itong itaas tungong 

P72. Kung gayon, masasabing ang halagang 
P72 ay hindi talaga pagtaas kundi  

pagbibigay-tumbas lamang sa orihinal 
na halaga nito noong huling nagtaas ang  

publication fee sa UPD. 

BAKIT BIGLAANG P72 AGAD? BAKIT HINDI DAHAN-DAHANG  

PAGTAAS PARA HINDI GAANONG MABIGAT?

Batay sa pag-aaral na isinagawa ng nakaraang patnugutan 
ng Kulê, bukod sa inflation adjustment lamang ang  
panukalang P72 na bagong singil, ito rin ang pinakamababang 
posibleng pagtaas na may makabuluhang epekto sa 
pinansya ng pahayagan. Isa itong pangmatagalang  
solusyon sa problema sa pinansya ng pahayagan, 
dahil tinatayang masusustentuhan nito ang operasyon 
ng Kulê para sa susunod na sampung taon. Sa gayon, 
hindi na kailangang taunan pang magtaas ng singil. 

BAKIT KAILANGANG ESTUDYANTE  ANG 

SUMALO SA PAGTAAS?

Kaiba sa UP na isang pampublikong pamantasan 
      na direktang sangay ng gobyerno, ang Kulê ay isang  

institusyong pagmamay-ari at pinatatakbo ng mga  
estudyante. Dahil dito, sa mga mag-aaral lalapit ang Kulê sa panahong 

gipit ito sa pinansya. 
Hindi ito maaaring mauwi sa pagkalap ng pondo sa mga patalastas 

ng pribadong kumpanya, o sa paghingi ng pondo sa administrasyon ng  
UP o sa gobyerno sapagkat magbubukas ito ng pagkakataon upang  

makapanghimasok ang nasabing mga institusyon sa pagpapatakbo ng Kulê,  
na nananatiling isa sa mga pinakamalayang pahayagan sa bansa.

ANONG PINAGKAIBA NITO SA IBA PANG PAGTAAS SA SINGIL KAGAYA  

NG TUITION INCREASE?

Ang pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin ay bunsod ng pagbaba ng pondong 
inilalaan ng gobyerno sa UP. Ang UP ay isang pampublikong pamantasan, at sa gayon 

ay isang sangay ng gobyerno. Sa ganitong lohika, hindi dapat ipinapasa ang problema ng 
pamantasan sa pinansya sa mga mag-aaral sapagkat pananagutan ito ng gobyerno.

Sa kabilang banda, ang Kulê ay isang institusyong itinayo, pinapalakad at pagmamay-ari 
ng mga estudyante, kaya’t kung magkaroon man ng suliranin sa pinansya ang Kulê, sa mga 

estudyante rin dudulog ang kasapian nito sa pamamagitan ng malalimang konsultasyon.



Walang mali sa pangangalakal 
ng basura. Wala rin namang mali 
sa pagtira malapit sa basurahan. 
Ngunit  mabaho pa sa nabubulok 
na pinagbalatan ng mga gulay o ‘di 
kaya’y panis na pagkain ang tingin 
sa mga taong kailangang iasa ang 
buhay sa basura ng lipunan.

Sa Payatas Dumpsite, ang 
pinakasikat na sigurong tambakan 
ng basura sa buong bansa,  
nakatira ang sampung taong  
gulang na si Mark. Sa edad na dapat 
pumapasok pa siya sa paaralan, 
sa isang binakurang bahagi ng 
dumpsite niya pinapalipas ang 
araw— walang pisara, libro o  
kahit anumang bakas ng isang  
silid-aralan. Nakaupo maghapon 
si Mark, hindi sa isang arm chair, 
kundi sa ibabaw ng mga basura. 
Abala ang kanyang mga kamay, 
hindi sa pagbuklat ng libro, kundi 
sa pagbungkal ng mga kalakal.

Ang batang si Mark ang  
naging tuon ng aking mga litrato 
para sa isang klase. Sa hapong 
magpunta ako sa Payatas, dahil 
na rin siguro sa paghahabol ng 
oras, wala akong ibang inisip 
kundi ang makunan siya ng  
litrato. Matapos ang ilang pitik 
sa kamera at ilang katanungan, 
iniwan ko siyang nananatili sa  
kanyang pwesto, habang ako,  
konting editing at pag-iisip ng 
caption na lang ang iintindihin.

Hindi ako propesyunal at ni wala 
akong pagsasanay sa pagkalikot 
ng kamera kaya naman halos lahat 

want to close the distance, to travel 
from point A to B, to remove the 
space in between. The act of missing 
things and people is only a signal, 
an urge for us to cover the distance 
that sets us apart.

For some, covering that distance 
is easy, for the space between point 
A and B are equal. Both sides take 
the same path – a line – the shortest 
distance between two points. A will 
simply move towards B, and B to A, 
and they meet.

But for others, as me to you, it 
is much more difficult. 

To cover the space that sets us 
apart, both of us must agree to 
move in sync. And that, I presume, 
is an arduous task. For we move 
on separate planes, on divergent 
paths. At times I take the step  
forward, and you back away. And 
on days like this, you advance, but 
I retreat. Thus, even if we miss each 
other, we could never quite cover 
the distance and meet.

We both know that there’s an 
easy way out of this maze. We both 
know that we need not miss each 
other. But perhaps, we are both 
afraid to take the straight line.

I miss you; everything. But I’m 
afraid.

When we miss 
things, we actually 
want to close the 
distance, to travel 
from point A to B, 
to remove the  
space in between

Tanging ang basura ng umiiral 
na sistema sa lipunan — kung 
saan ang mga mayayaman at 
hindi ang mamamayan ang 
pinagsisilbihan ng gobyerno—
ang natitira para sa kanila. 
Mababa ang pasahod ngunit 
patuloy na tumataas ang kita 

ng mga malalaking kompanya.  
Kakarampot ang badyet na  
inilalaan ng gobyerno para sa 
mga batayang serbisyo tulad na 
lamang ng edukasyon ngunit  
ilang daang milyon ang inilalaan 
sa militar at mga proyektong  
pakikinabangan lamang ng iilan.

Hindi kasing dali ng pagmanipula 
sa mga litrato ang pagliwanag 
at pagkakaroon ng malinaw na 
kinabukasan ang mga batang gaya 
ni Mark . At para sa gobyerno, mas 
madaling burahin o ikaila ang  
tunay na larawan ng kahirapan sa 
bansa sa halip na ayusin ito.

Hindi ko ipinagmamalaki 
— alam kong marami 
pang dapat problemahin 
sa mundo — pero  
pinag-iisipan ko talaga 
kung ano itong “spark” na 
sinasabi ng mga tao. 

Itago na lang natin ang 
salarin sa pangalang T. 

Una ko siyang nakita 
sa isang bar sa Kalayaan  
Avenue. Habang tumutugtog 
ang isang medyo sikat na banda, pinili kong  
magmuni-muni at magpahangin sa labas.

Kaunti lang ang nakatambay sa labas noon. Hindi 
ko agad napansin ang lalaking nakasuot ng t-shirt na 
pula’t may mahabang hibla ng buhok na nakatirintas 
hanggang nilapitan siya ng isang batang babaeng 
nagbebenta ng sampaguita. 

Dumukot ang lalaki ng pera sa bulsa at inabot ang 
lukot na bente pesos sa bata. Akmang ibibigay na ng 
bata ang dalawang kuwintas ng sampaguita nang 
umiling ang lalaki, parang sumisenyas na “Hindi, 
sige lang, ibenta mo na lang sa iba.”Ngumiti ang bata. 
Kinuha niya ang kaliwang kamay ng lalaki at dito  
isinuot na parang porselas ang sampaguita—dalawang 
ikot para humusto sa pulso ng lalaking nagbigay sa 
kanya ng pera. 

Nagulat yata ang lalaki, ngunit napangiti rin 
siya agad habang nakatitig sa bago’t sariwa niyang  
alahas. Wagas, labas-ngipin at abot-tenga ang ngiti 
niya habang sinusundan ng tingin ang batang babaeng 
naglalakad na palayo. Hindi ko maiwasan, parang 
mandato na ng uniberso, na sa mismong segundong 
naganap ang eksenang iyon, tila awtomatikong  
lumitaw sa pisngi ko ang ngiting hinugot sa puso. 

Itinapon ng lalaki sa kalsada ang natitirang stick 
ng kanyang yosi, tinapakan upang matiyak na wala 
nang sindi, at pumasok sa loob ng bar. Nakatitig ako 
sa kanya; hindi niya ako napansin.  

Akala ko, isang simpleng eksena lang ang nangyaring 
iyon na pwedeng ikuwento sa mga kaibigan kapag 
nawalan na ng mapag-uusapan. Hindi ko inaasahan 
na n’ung isang araw, nang biglang umulan nang 
malakas habang naglalakad ako sa lagoon, magkikita 
kami sa waiting shed sa tapat ng University Theater. 

Tiyak akong siya ‘yun. Mas matangkad sa akin, mga 
5’9” siguro, malapad ang balikat at may mahabang 
hibla ng buhok na nakatirintas. Mabilis kong naalala 
ang eksena sa labas ng bar, at hindi ko sinasadyang 
mapangiti habang nakatingin sa kanya. Napatingin 
tuloy siya sa akin at, siguro dahil sa natutunan sa 
GMRC, nginitian din niya ako pabalik. 

Lumayo ako ng tingin. Mababaw na, sige, pero  
totoo pala ‘yung kagyat na pagtigil ng oras dahil  
nabighani ka sa ngiti ng isang tao — parang nasulyapan 
ko si Medusa at sa sandaling iyon, ako ang mortal  
na naging bato. 

Nakatingin pa rin ako sa damuhan ng lagoon nang 
pumara siya ng jeep. Bago siya sa sumakay, napansin 
ko ang pins na nakakabit sa itim niyang backpack 
— Education is a Right, Scrap STFAP, Oust Gloria.  
Malamang, tibak siya — kaya rin T ang naisip kong 
bansag sa kanya.

Pwedeng mali ako, siyempre. Pwedeng isa lang 
siya sa mga taga-UP na mahilig mangolekta ng pin 
at ipinangangalandakan ito kahit na wala naman  
silang pakialam. Pwede ring hindi siya taga-UP.  
Maraming pwede. Pwedeng habang pinag-iisipan 
ko kung maituturing nga bang spark iyong sandaling 
natameme ako sa ngiti niya, hindi man lang niya 
maaalala ang pagtatagpo ng titig naming dalawa. 

PAGSASALARAWAN

AT A DISTANCE

LAKAS TAMA

Tameme

Kung may pagpipilian 

lang si Mark at ilang libo 

pang mangangalakal ng 

Payatas, tiyak kong hindi 

nila nanaising manatiling 

nagbubungkal ng mga 

basura at mangmang

ng nakunan kong litrato sa Payatas, 
kung hindi man madilim, malabo. 
Hindi rin maikakaila ang kawalang 
kasiguraduhan sa mga anggulo ng 
aking litrato. 

Malayo ang pagkakakuha 
ko sa litrato ni Mark dahil  
hindi ako nakalapit sa kanyang  
kinaroroonan na binakuran ng mga 
kinakalawang na barbed wire at 
bubong ng bahay. Sa isang litrato, 
halatang tanging sa mga pagitan 
at butas ng mga bubong maaaring 
itutok ang lente ng kamera 
para makunan siya ng litrato. 
Nasa gitna si Mark na kinahon 
ng isang linya ng barbed wire sa 
kaliwang bahagi at laylayan ng  
bubong naman sa kanan. 

Hindi man sinasadya, naging 
tuntungan ng pagsasalarawan ang 
barbed wire at bubong na kumahon  
kay Mark sa litrato. Ikinakahon 
ang mga kagaya ni Mark na 
walang pinag-aralan at tanging  
sa pangangalakal umaasa ng  
kabuhayan sa salitang “basura”  
na siyang turing sa kanila  
ng lipunan. 

Ngunit maliban sa pagkakahong 
ito ay ang pagkulong sa kanila 
sa ganitong uri ng pamumuhay. 
Kung may pagpipilian lang 
si Mark at ilang libo pang  
mangangalakal ng Payatas, tiyak 
ko namang hindi nila nanaising 
manatiling nagbubungkal ng mga 
basura at mangmang. Ngunit  
tuwiran na silang ikinulong sa 
ganitong sitwasyon. 
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Distance is the measurement of 
how close together or far apart 
things are. It may be a physical 
length – the distance from point A 
to point B. It may be a gap in time 
– the hours and days between a 
set date and the next.

Distance is, in most instances, 
equal for both points of origin. 
The distance from point A to B 
is pretty much the same as the 
distance between B and A. But 
always there are exemptions 
brought about by the inherent 
relativity of perception.

Just as the distance between 
my turbulent past and the relative 
calm of the present.

It has only been a few months 
since I wrote my last piece for this 
paper, but looking back, it seemed 
so long ago. Ever since I left the 
Collegian, many things have 
changed in my life. I shifted to 
Journalism, and am now applying 
for a sports organization that I 
would not even think of joining 
a year before. Things are more 
regular now – I attend my classes 
religiously, meet new people  
almost every day, and eat pasta 
for lunch just like any regular 
Mass Communication student.

I walk from class to class, with 
lightness in my step, believing 
that the normalcy of things is  
actually doing me good. That the 
anarchy of the past will not catch 
up with my renewed life.

Yet for you, everything seems like 
yesterday. Every now and then, you 

shoot me text messages bearing the 
same message – that you miss me. 
That you miss the times when we 
had lots of time together.

To miss things – what does 
that actually mean? What are we 
yearning for?

When we miss things, we actually 
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IBON FOUNDATION’S 2012 MIDYEAR 

BIRDTALK
Independent think-tank IBON  Foundation 

holds its annual  Birdtalk, a semestral briefing 
discussing its assessment on the country’s eco-
nomic and political situation.  The 2012 Midyear 
Birdtalk will be held on July 13, 1-5 p.m. at the UP 
Balay Kalinaw.

This year will feature  IBON›s latest data and 
analysis on the real condition of the people in the 
last 6 months and provide important flash points 
in the coming months, post-Corona impeachment 
and the May 2013 midterm elections. Registration 
is pegged at P175 per individual.

TextbackEksenang
Peyups

Newscan

Inbox

NEXT WEEK’S QUESTIONS:
1. Anong masasabi mo sa budget?
2. Nag-walkout ka ba?

Key in KULE <space> MESSAGE 
<space> STUDENT NUMBER  
<required> NAME and COURSE  
(optional) and send to

UP JMA’S THE DARK KNIGHT RISES 

SCREENING 
The UP Junior Marketing Association will 

host screenings of The Dark Knight Rises 
on July 20, 2012 at Cinemas 1&2, Greenhills 
Theatre Mall (1&2, 7&9 PM screenings. Tick-
ets are available at P280. For more informa-
tion, contact Vamie at 09175699456 or Ju at 
09178617522.

ANONG MASASABI MO SA $1 B 
PAUTANG NG PAMAHALAAN SA IMF?

Ang pagpapautang ay win-win situa-
tion naman. Kung di tayo tutulong, in the 
end tayo rin ang apektado. Mas maganda 
pa kung ang interest rate na makukuha 
natin sa pagbigay ng loan ay mas mataas sa 
interest rate ng utang natin sa iba, edi kikita 
pa tayo. 2010-1.3.8.7.

When i heard the news about the lend-
ing of $1B of the Aquino admin. to IMF, 
na-shock ang buong pamilya namin na na-
pamura pa ung ate q! Imagine a 3rd world 
country na nagpautang sa IMF knowing 
na andami pang needs ng Pilipinas na hndi 
napupunan ng maayos kgya ng edukasyon, 
medisina atbp. So crazy! Grbe k pnoy! Sbi 
n nga, e. Kung wala n nga xang nagawa s 
dstrito namin s tarlac, mas lalo pa xang 
walang magagwang matno para s byan. 
#facepalm 201128662 BS Phy6

Oh no!! Wag niya yan kukunin sa tuition 
natin! 2009-11929

Very uncalled-for! It’s a given that this 
1B will earn a significant interest which 
can be used for further development of 
our country, and that there are provisions 
to ensure that this 1B will not be lost, but I 
think it is a matter of honor and courtesy at 
this point. Does the philippines want to be 
seen as a showoff nation that puts reputa-
tion above its people, or will it use this 1B 
to help the people first to prove that the 
Filipino government is truly pro-Filipino? 
2011-18140

It is such an unwise move. The IMF, in-
stead of helping alleviate poverty, is actu-
ally creating more poverty through debt. 
When will the President ever realize that? 
And one more thing, IMF loans are one of 
the reasons why our government is quite 
adamant in its pursuit of public-private 
partnerships, as one of the policies of the 
IMF is that its debtors must privatize social 
services for loans to be continually guar-
anteed. The real solution must be to elimi-
nate all debt altogether. After all, the biggest 
shareholders of the IMF are wealthy na-
tions. They have no need for more money. 
10-36155 BS MBB

Oh dba? Haba ng hair ng Pinas, nagpa-
pautang na ngayon. Haba ng hair ni P-noy, 
panot nga lang. 201065868 Levz BAJ

Sarap pektusan ng gobyerno. Ung mga 
mauunlad na bansang tulad ng Singapore, 
Malaysia at Indonesia ang may K (as in 
kakayahan) magpautang ng ganun. Maki-
pagshowdown daw ba sa mga kapitbahay 
natin? Hmph. 201068904

Papogi lang ni PNoy to. Kung yung  $ 1B 
na yan ay bngay na lang sa UP, wala na sana 
tayong problema! 2012-00904 BS Chem

Legally walang mali sa pagpapautang 
kasi the money’s under country’s int’l re-
serves. Only that, kung nagawang palaguin 
ng bsp ang int’l reserves natin, ba’t hindi 
yung nat’l budget? Nang ang 2.5% allot-
ment fr gdp for education sector ay maging 
6%, a standard stats, diba? 2012-35115 Al-
lanine BS Chemistry

mabuting indicator sa ekonomiya ang 
pagpapautang natin ng 1B dollars. nililinaw 
ko lang sa mga di sang ayon na ang pondo 
na ito ay hindi galing sa general budget ng 
pamahalaan kundi sa foreign reserve. ito ay 
investment ng bsp na kikita ng intereres 
para sa bayan. kadalasan ang foreign re-

serve ay naka-invest sa ginto, dollar, euro, 
yen, at mga loan sa mga int’l banking insti-
tutions like imf and wb. 2012-70572 freshie

Kung makapagpautang ang pamaha-
laang Aquino, akala mo 1st World tayo. 
Excuse me, ibayad niyo kaya muna yan sa 
utang natin. Interest pa nga lang ang $1 bi-
lyon eh. #KKLK 2007-16399 Bibigurl

Pagpapautang sa IMF? NO! Bakit kailan-
gang magpautang ng PHL eh andami dami 
nating utang na kailangang bayaran at mga 
reporma at proyekto na kailangan maisa-
gawa! Ang dapat gawin ng gov’t e ilaan na 
lang ang ipapautang nya sa IMF sa mga 
reporma sa edukasyon, agrikultura, kalu-
sugan at ekonomiya. Kung kayang ipand-
agdag nalang ng govt ang ipapautang nya 
sa budget ng UP! Napakalaking budget ang 
kailangan ng UP pero mas maliit kung iku-
kumpura sa ipinapautang ng gov’t! Ilaan sa 
UP ang ipapautang! Dagdagan ang budget! 
BM(Graduate) 08-09192

Walang kwenta pasakit sa mamamayan, 
mandurugas gagawing bobo ang kapwa 
pilipino.  201178153 rr abengoza FAVC

NATAWA KA BA SA KIMMY DORA 2?
Hehe lang.hindi rotfl tulad nung kim-

my dora 1. siguro nangialam ang star cin-
ema sa creatives. :( 0444025

Oo naman , sobrang nakakatawa. Lalo 
na ung part na nakafrog position c Dora sa 
swimming pool . tsaka ung si Barry nasa 
emergency . Grabeh super ganda ng kim-
my dora. Tsaka da best talaga c Euge , ang 
galing nya talagang umarte :D. Sana talaga 
may part 3 pa haha :) 201278399 MJSV

The sequel of Kimmy Dora was a dis-
appointment. It was slapstick to the high-
est level, sadly I rarely laughed. Eugene 
Domingo failed largely. What was spec-
tacular in the prequel of Kimmy Dora was 
the intelligent lines and the witty remarks. 
These were largely wanting in the sequel. 
The whole film Kimmy Dora and the Land 
of the Golden Kiyeme was heavily noisy 
and whiny, it irritated me. Or I’m just old 
and impatient? 2004-62868 Renier Louie 
B. Bona BA Philosophy

Natawa naman 201178153 rr abengoza 
fine arts visual communication

COMMENTS
hello. ang galing, consistent na may 

issue every week, pero parang nagiging 
magazine na ang kule. be professional. un 
lang. 1026884#lerler

Gandang umaga, hapon at gabi! He-
hehe! I read “Lakas Tama: Trangkaso Blues” 
by RC Guerrero! Hahaha! Nice article! Na-
kakatuwa ung metaphors na gnamit nya 
and I lyk the transparency of the writer. 
Parang nakikta ko ung sarili q sau! Haha! 
And maganda xang pang-cool down sa 
pampainit-ulong mundo ng pagigng 2nd 
yr s Physics, lalo na ang CHEM17! Terror 
na subject! Hahaha! 201128662 BS Phy6

Hi kule :D goleng goleng naman ng art-
ists, photographers and layout designers 
niyo! Nakaka-eyegasm :> They really cap-
tured and complemented the content. 
Plus yung writers, may gift with words! 
Either natatawa ako or namomove ako to 
agree with their piece’s  message. Good-
job! Sana someday makacontribute din 
ako sa kule :) 2012-62655

Sa kuyang layout artist, dahan-dahan 
sa overflow ng text. Gumamit ng drop-
caps, para malaman namin kung san mag-
sisimula yung articles. At iwasang putu-
lin ang text sa 5 columns. Simple things 
that’d make a big difference. -0907598

Akala ko ba magkaka-culture page na? 
And, where’s Delfin Mercado? He’s the 
only reason why I grab Kule. Also, I like 
the new look. It’s young. Kaya lang nag-
mumukha ng Tumblr. Thanks. 2008-*8*2* 

Toni, sabay tayong manood ng gig 
ni Cynthia Alexander pag-uwi niya.  
10-00737

MGA SAMPOL NI VAYS EDISHUN
Sampol sampol, mga madlang 
pipoooool! Talaga namang nag-
gugumanduh ang morning/afsh-
ernoon/jevening ngayon para sa 
isang mala-duh buzz na usapan! 
Eto na naman akeszh, presenting 
ang mga reaksyonada kong sisters 
at ang kung anik-anik nilang bong-
gang pa-sampol!

Sampol#1 Sinong stchudent 
lider-liderang itey na fierce na 
fierce kung maka-ispyuk in front 
of fellow stchudents while mak-
ing protest in front of this build-
ing of budgettina. Nakakakeri ang 
sampol niya ng “we will not leave 
the streets until you give us chene-
lyn chuchuchu...” Ay te, parang tu-
naaaay sa confidence! But nuh-uh. 
Moments pagkabitiw sa mic, bye-
bye streets na ang drama ni lideeer! 
Anyare sa pag-stay sa streets until 
chenelyn chu-chu?!?!? 

Sampol#2 Da who ang kuyang 
itey na itago natin sa pangalang…
huweyt, wiz talaga namin knows 
kung sino syaaa! Kalokaaa. Nashock 
na lang ang mga tagaKulutera nang 
may pinaabot si kuyang vinzons 
guard na white flower—not the oint-
ment a, the real flower with the 
petals talaga—for wan of us. At wit 
nakalagay kung da who galing te! 
Secret admirer (kung fafabol), stalker 
(kung chakabol) ang dating! Oy ad-
mirer/stalker, samahan mo naman 
ng shokoleyt next time ahahaha!

Sampol#3 Ay eto! May koyang 
soupy na soupy ang mmmm…ang 
utak! While discussing where to or-
der fudams with his friendchy dy, 
there agreed to jorder from Ken-
ny’s da roasted chickenini. Pero aba 
si koya, super windang sa pinunta-
hang website dahil wala daw siyang 
makitang menu list! Jusko koyang, 
nasa website ka kasi ni Kenny “the 
singer” Rogers no! Keri namang ku-
main ng…pero yak tanders na kaya 
‘yuuuun! Aaaay ahihihihi.

Nako madlang pipol! Nasisira 
ang kagandahan ko sa mga kaga-
napang ito ha! Hindi kinakaya ng 
horse powers ko! Kailangan ko ng 
mag recharge! O sige…hanggang sa 
muliii mga bekiiii! 

UNITY DESPITE CONDEMNATION
Statement of University Councilor Jules Guiang in the University Student 

Council (USC) General Assembly at Ipil Residence Hall on July 10 

To the members of the USC and our constituents in UP Diliman, a peaceful 
evening to all of us!

I speak before everyone as a University Councilor and a fratman. Pursuant to 
our house rules, I am obliged to report to the body the facts and my sentiments 
on the recent altercation, perceived to be a “brawl” between the Alpha Phi Beta 
(APB) and Alpha Phi Omega (APO) Fraternities last 6 July 2012, in Palma Hall dur-
ing the USC’s Freshmen Concert.

Fraternities have differences, similar to any organization or political party. 
We adhere to different fraternal traditions, dissimilar ideologies, and varying 
principles, all flowing through passionate hearts. But our ways are just forked 
paths that converge in the same destination.

Misunderstanding is an inevitable consequence of diversity, and history has 
proven that while it cannot be avoided, there are various ways to resolve it. Re-
cently, APB and APO had such a misunderstanding. We do not deny that, in fact 
we acknowledge there was an altercation.

But what is exceptional in this situation was how the conflict was resolved. 
Contrary to capitalistic and politically motivated propaganda, we found a way to 
end it diplomatically through reason and sincere communication. Whilst other 
parties were condemning what they knew of the incident, these fraternities al-
ready made sincere decisions to change the way their fraternities think and act.

We understand the community’s sentiments. We are one with the university’s 
struggle to have a safe and secured academic environment because ultimately, 
we fratmen and our own brothers are the main victims of fraternity-related vio-
lence and not regular students. Why then would we not be concerned in frater-
nity-related violence?

We should resolve the matter not by shouting and mainstreaming sentiments 
of condemnation and discrimination. Rather we should move to facilitate ef-
fective communication that aims to peacefully achieve the sustainable and har-
monious co-existence of fraternities. Now is not the time to criticize and cause 
even more division and hatred, taking advantage of conflicts to further our own 
political agenda.

Over and above the uninformed and politically motivated characterizations 
of their groups as barbarians and war mongerers, these two fraternities chose by 
action to show who they truly are:

APB was a main sponsor to the freshmen concert and its members supported 
the event until the end. The APO leadership immediately communicated with 
the APB leadership to discuss matters even before anyone else got involved. Are 
these not genuine and disinterested actions to end fraternity-related violence 
and contribute productively to the UP community?

This truce is a testament to the fact that fraternities are NOT merely machines 
of violence unfeeling and unthinking, as attested by certain parties. We are sons, 
brothers, friends and even lovers to all of you. We are your fellow Iskolars ng 
Bayan, so why do certain parties desire not to treat us so?

Whatever their reasons are, we do not know. But rest assured that while oth-
ers would rather shout and jeer at our difficulties and complexities, fratmen like 
me and those behind me will work to bring real change to the fraternity system 
in honor of our heritage, in hopes that our example will be a catalyst for change 
among the Greek-lettered community and the University in general.

PEACE COMES THROUGH SINCERE ACTION AND COMMUNICATION, NOT 
CONDEMNATION

Para sa mga kapwa kong Iskolar ng Bayan,
JULIANO FERNANDO “JULES” GUIANG
University Councilor, USC– UP Diliman

Noted by:
DINO REGALARIO   JAMES PELLOSIS
Lord Chancellor   Grand Chancellor
APB Fraternity   APO Fraternity

REV UP MARKPROF2012 BUSINESS SEMINAR
All leaders, future managers and bosses are cordially 

invited to attend Rev UP! This seminar aims to provide 
career insights on the leadership and management tracks, 
spearheaded by UP Association of Business Administra-
tion Majors and MarkProf, co-presented by Globe, Click-
TheCity.com and Business World.

Grab the unique opportunity to learn from acknowl-
edged company leaders! Freebies and certificates await 
you. It will be on July 14, 1-6 PM at the UP Film Institute. 
For more information, visit facebook.com/markprof-
2012revup.

Rev UP is also brought to you by Universal Robina Cor-
poration’s High Rock, Belle de Jour and Manila Ocean Park.

UP ASTERISK’S ADOBESHOP  

SERIES: PHOTOSHOP
Inihahandog ng UP Asterisk ang Adobeshop 

Series: Photoshop sa Hulyo  13, 5:30pm sa Kubo 
5 CAL Tambayan Complex. Kung interesado, 
kontakin si Ash sa 09275756892.

TARA,
LABAS  
TAYO




