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Sa Pagtatapos ng 2015

Ibayong sigla at lakas
para sa LM, SMKP
sa bagong taon
Ellen Alejandro Pausal

sa temang, “ibayong sigla at pagpapalakas sa bagong hamon ng mga
gawain sa darating na 2016,” ginanap
ang yearend assembly ng LM at SMKP
noong Disyembre 5, 2015 sa Reception Garden ng Ina ng Buhay Parish,
Novaliches, Quezon City.
Dumalo ang 79 na kasapi ng SMKP
mula sa mga tsapter sa Bagong Silangan, Capri, Gulod, North Fairview,
Religion at Amparo sa naturang pagtitipon. Dumalo rin at nakisaya ang mga
Si Fr. Joseph Buslon, inilalahad ang resulta ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng
manggagawa mula sa Many Guarin
manggagawa sa ilalim ng Diocese
Hauling Services at Sobida.
Naging bahagi ng programa ang tauMga manggagawa na sakop ng Diocese ng Novaliches:
nang pag-uulat ng nagawa ng SMKP sa
taong 2015 na ibinahagi ng tagapangulo na si Ellen Pausal. Nag-ulat rin
ang Labor Ministry Lay coordinator na
si Amie Domopoy ng mga naabot ng
nangyaring trahedya sa Kentex noong Labor Ministry, Diocese of Novaliches
Amie P. Domopoy
May 13, 2015 kung saan 74 mangsundan sa p. 11
sa ating diyosesis, lampas sa kalahati gagawa ang walang kalaban-laban na
ng mga manggagawa ay kabataan, at nasunog dulot ng mapanganib na lugar Nilalaman
karamihan sa kanila ay kontraktwal, pagggawa.
02 Editoryal Pandaigdigang Hindi Pag“Ang panimulang pagsasadokumenkapos sa sahod, at nasa mapanganib
kakapantay
to ng mga kalagayang ito ay magsisilbi
na lugar-paggawa.
05 Ang APEC at Manggagawang
Ito ang lumabas sa pananaliksik ng nawang hamon sa ating lahat,” ani Fr.
Pilipino
Labor Ministry tungkol sa kalagayan Joseph sa pambungad ng kanyang ulat.
06 Mga Kwento ng Buhay ng mga Mangng mga manggagawa sa buong nasa- “Kami, kayo, tayong lahat ay Simbagagawa sa Taon ng Mahihirap
sakupan ng Diyosesis ng Novaliches, han ng mga Dukha.”
Ang Pagtitipon ay dinaluhan ng mga 08 Kababaihang Manggagawa at Katarunna inihapag ni Rev. Fr. Joseph M.
gang Pangklima
Buslon, Priest Coordinator ng Labor taong simbahan, mga layko, mga pari,
Ministry Diocese of Novaliches sa mga manggagawa, institusyong pang- 09 Mga Paglabag sa Karapatan ng Unyon
sa Taong 2015
isang Pagtitipon ng mga Nagmamala- manggagawa (NGOs), miyembro ng
sakit sa Paggawa noong Setyembre akademya at mga kinatawan pamaha- 10 Taunang Ulat ng Program ng LM
laan.
26, 2015.
12 Kita ng SSS Lagpas sa Hinihinging
sundan sa p. 3
Isinagawa ang pag-aaral kasunod ng
Dagdag Pensyon

Mababa sa minimum na sahod,
kontraktwal, hindi ligtas
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editorYal

Pandaigdigang
Hindi Pagkakapantay
Ang kapaligirang pantao at
ang kapaligirang pangkalikasan
ay nasisira nang magkasama,
at hindi natin mahaharap nang
husto ang pagkasira ng kapaligiran kung hindi natin bibigyan
ng pansin ang mga sanhi na may
kinalaman sa pagkasira ng sangkatauhan at ng lipunan.
Laudato Si 48

I

pinakikita ng ating pang-arawaraw na pamumuhay, pati na ng syentipikong pananaliksik, na ang mga
malulubhang epekto ng pagkasira ng
ating kapaligiran ay pinapasan ng
mga mahihirap sa sambayanan─ laluna ng mga manggagawa. Kakarampot ang sahod na kanilang natatanggap, at wala silang kasiguraduhan
sa trabaho dulot ng mga patakaran
ng kontraktwalisasyon, kaya’t nasasadlak ang kanilang kalagayan sa
kahirapan, higit pa tuwing pagsapit
ng sakuna, karahasan at pagbabago
ng klima.
Ito, habang ang iilan ay nagpapayaman at humawak ng kapangyarihan. Patuloy ang pag-angkin sa
mga malalaking lupain para tayuan
ng kanilang mga negosyo, tulad ng
mga naglalakihang mall at pabahay
na hindi abot-kaya ng kalakhan ng

walang matirhan.
Ilan lamang ito sa mga kaganapang ating makikita kung tayo ay
magninilay sa istraktura ng ating
lipunan. Malinaw ang dulot ng
mga hindi pagkakapantay-pantay
na ito. Maraming mahihirap ang
namamatay nang maaga dahil sa
kakulangan ng mga pangunahing
pangangailangan. Kayrami rin nilang mga suliraning kinakaharap
dahil nawawala sa mga maykapangyarihan ang tunay na puso para sa
mahihirap, bagkus sila pa ang nagiging sanhi para lalong mabulid
ang mga mahihirap sa tumitinding
kalagayan.
Sa kabilang dako, walang
sinumang tao ang maaaring
lumago nang ganap sa isang
masayang kahinahunan kung
hindi siya panatag sa kanya
mismong sarili.
Laudato Si 225
Kailangan nating unawain na ang
tunay na kapayapaan ay may kinalaman sa kalooban ng mga tao hinggil sa pangangalaga sa ekolohiya at
para sa ikabubuti ng lahat. Marapat
nating isipin ang interes at kapakinabangan hindi lamang ng iilan

kundi ng kabuuan ng mamamayan.
Tinatawagan tayong maging tapat,
makabayan, maka-Diyos, mapagmahal at makakalikasan; marapat
nating isabuhay ang mga adhikaing
ito upang makaakay tungo sa isang
nagkakaisa at nagdadamayang
sambayanan. Ngunit paano natin
ito masisimulan kung ang bawat
isa sa atin ay patuloy na nanahimik,
nanatiling walang kibo at walang
pakialam?
Magbigay tayo ng oras upang
panumbalikin sa lahat ang tunay
na pangangalaga sa atin bilang tao,
pamayanan, simbahan at sa tanging mundo na ating tinutuluyan.
Bawat isa sa atin ay may papel para
maabot ang tunay na pagbabago sa
ating lipunan. Atin itong tuklasin
upang makita ang mahahalagang
tungkulin bilang mga tunay na
disipulo at kamanlalakbay ni Hesus. Maipapakita natin ito kung
tayo’y lalabas at makikipagkaisa,
makikipagkapit-bisig sa lahat ng
mamamayan na nagpapahalaga sa
ating nag-iisang tahanan
Fr. Joseph Buslon
Priest Coordinator
Labor Ministry
Diocese of Novaliches
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TAMPOK NA BALITA

Mababa sa minimum na sahod, kontraktwal, hindi ligtas
ang kalagayan ng manggagawa sa sakop ng Diocese of Novaliches
mula sa p. 1

Ipinakita sa pagtitipon ang kadustadustang kalagayan ng mga manggagawa sa nasasakupan ng Diyosises:
mababa pa sa minimum na sahod,
malaganap na kontraktwalisasyon,
hindi ligtas sa loob ng pabrika at sinusupil ang karapatan.
Sa kanyang pagpahayag ng resulta
ng pag-aaral, binanggit rin ni Fr. Joseph
ang pahayag ni Santo Juan Pablo II sa
lungsod ng Legazpi noong Pebrero 21,
1981, “Huwag ninyong payagan na
hamakin kayo ng tao dahil sa inyong
trabaho sa halip ay sikapin ninyong
isabuhay ang tunay ninyong dangal.”
Pinaliwanag pa ni Fr. Joseph na ang
“dangal” ng manggagawa ay dinudusta at inaapakan tuwing sila ay nilalapastangan ng mga taong gahaman.
Ang tinutukoy na mga gahaman ay
ang mga nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya na pag-aari ng mga

dayuhan at malalaking negosyante
dito sa ating bansa, na ang iniisip ay
magkamal lang ng tubo, na nagiging
dahilan ng kahirapan ng maraming
mamamayan tulad ng mga manggagawa.
Pinatutunayan ito ng naging resulta ng pananaliksik ng Diocese. Sa
ginawang sarbey, lumalabas na ang
average na sahod ng manggagawa sa
ilalim ng Diocese ay P 378.69 lamang
kada araw, na mas mababa ng mahigit
20% sa itinatakdang minimum na
sahod (P481) sa Metro Manila. Para
kumita ang manggagawa ng katumbas
ng minimum na sahod, kinakailangan
nyang magtrabaho ng 10 hanggang 12
oras.
Sa 131 kumpanyang napabilang sa
sarbey kung saan may 413 na respondents, 85% dito ay nasa ilalim ng Diyosesis ng Novaliches. At sa kabuuang

Maraming taong simbahan ang dumalo sa presentasyon ng resulta ng pananaliksik

MGA MAYOR NA
RESULTA NG SARBEY
Sakop ng
panibagong survey
• 413 manggagawa
• Mula sa 131 na kumpanya
• 13 parokya

Sino ang mga
manggagawa sa
ating Diyosesis?

• 58% ay kabataang edad
16-35
• 75% ng mga kabataang
manggagawa ang
kontraktwal
• Karamihan ng manggagawa ay tubong
Silangang Visayas

bilang ng mga manggagawang nasa
loob ng nasasakupan ng Diyosesis ng
Novaliches ay aabot sa 62,867 subalit humigit kumulang sa 10 porsyento
lamang ang may regular na hanapbuhay.
Nagbigay
ng
kanya-kanyang
reaksyon sina Ms. Daisy Arago, Executive Director ng CTUHR, Sr. Emelina
Villegas, ICM, Prof. Marion Tan, mula
sa Unibersidad ng Pilipinas at Ms.
Emma Celada, ng Institute for Occupational Health Safety and Development (IOHSAD).
Para kay Sr. Ems, ang simbahan
ay laging handang tumulong lalo na
sa kalagayan na nagaganap sa mga
manggagawa pero kailangan ding
kumilos ng huli.
Minungkahi naman ni Vicar General
for Pastoral Formation na si Rev. Fr.
Tony Labiao, Jr. na mag-“level up” ang
Ministry mula sa pagiging Desk tungo
sa pagtatayo ng Labor Center para
sundan sa p. 7
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Mababa sa minimum...
sundan sa p. 7
mas madaling lapitan ng mga manggagawa.
Para sa Labor Ministry, mahusay
ang pananaliksik dahil ipinakikita
ng datos ang aktwal na kalagayan ng
mga manggagawa, at nakapaglatag ng
mga mahahalagang rekomendasyon.
Kabilang sa mga rekomendasyon ang
higit pang pakikipagtulungan sa iba
pang Ministry ng Diocese kasama ang
Basic Ecclesial Community at Pastoral
Care for Children and Vulner-able
Adults upang itulak pa ang mga
programa ng LM at maging katuwang
sa pagtataguyod ng kabutihan at kagalingan ng mga manggagawa.
Sa bandang huli ng pagtitipon, nagkaroon ng pahayag ng pagkakaisa ng
“Solidarity Network para sa Dignidad
at Hustisya sa Paggawa” ng Diyosesis
para sama-samang makapag-ambag
para maitaguyod ang tunay na paglilingkod na ayon sa kakayahan ng lahat
para matulungan ang mga manggagawa

Simbolikong pagpapakita ng pakikiisa sa mga panawagan ng mga manggagawa.

MGA MAYOR NA RESULTA NG SARBEY
Mabuway na katayuan
ng mga manggagawa
sa Novaliches

• 59% ang kontraktwal
• 32% lang ang may unyon,
lahat ay itinayo ng manedsment
• 79% wala o hindi alam ang
Employees Compensation
Commission
• 50% ang lantad sa panganib
sa lugar-paggawa
• 59% ang may repetitive strain
injury

Dehado ang mga
kababaihan sa
pagawaan

• Average sahod ng mga
babae: P399*
• 71% ng mga babaeng manggagawa ay kontraktwal
• Average sahod ng mga lalaki:
P464*
• 44% ng mga lalakeng manggagawa ay regular
• *kada 10 oras

Mga mungkahi ng
mga manggagawang
lumahok sa survey

• Dagdagan ang sahod ng
lahat ng manggagawa upang
umabot sa halagang nakabubuhay
• Magkaroon ng tama at
kompletong benipisyo ang
bawat manggagawa

• Gawing regular ang lahat ng
mga kontraktwal
• Babaan ang buwis ng mga
manggagawa
• Malayang makapagtayo ang
mga manggagawa, hindi ang
manedsment, ng unyon
• Ipatupad ang Occupational
Safety & Health Standards sa
bawat pagawaan, at tulungan
ang mga manggagawa na
matiyak ng pamahalaan ang
kaligtasan sa kanilang lugar
paggawa.
• Magkaroon ng Labor Center ang
Simbahan na madaling puntahan
at lapitan ng mga manggagawa
• Magkaroon ng mga talakayan
hinggil sa ECC, OSHS, SSS,
buwis, Labor Rights, PhilHealth
• Maghain ng suporta para sa mga
batayang serbisyo, tulad ng mga
scholarship para sa mga anak
ng manggagawa, libreng binyag
at kasal
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Ispesyal na ulat

Ang APEC at manggagawang Pilipino
Anita Casing

noong nobyembre, nag-host ang
Pilipinas sa isinagawang Asia Pacific
Economic Forum. Ang APEC ay isang
isang komperensyang pangekonomiya
na dinadaluhan ng 21 kinatawan ng
bansa sa Pacific Rim o kabilang bahagi
ng Pacific Ocean. Dito pinagkakasunduan ang mga patakarang nakatuon sa
pagnenegosyo sa Asya Pasipiko. Taong
1996 nang huling inilunsad ang APEC
sa Pilipinas.
Itinataguyod ng APEC ang neoliberal na mga patakaran sa ekonomya
kung saan iniaaalis ang mga taripa
sa at quota sa pag-angkat ng kalakal
na pumapasok sa mga bansa (liberalisasyon), pagtanggal ng pangingialam
ng gobyerno sa presyo ng mga kalakal
kahit pa mahalaga ito tulad ng langis
(deregulasyon) at pagpapapasok sa mga
negosyante sa sektor ng pampublikong
serbisyo tulad ng edukasyon, pabahay
at kalusugan (pribatisasyon).
May temang “Building Inclusive Economies, Building a Better World,” ang
inilunsad ng APEC sa Pilipinas. Tulad
ng iba pang mga pulong ng APEC, tampok na pinag-usapan ang ekonomiya at

pagnenegosyo sa rehiyon. Partikular na
binigyang pansin nitong katatapos na
APEC ang problema ng pagbabago sa
klima (climate change), ang epektibong
pag-anib ng small, micro and medium
enterprises (maliliit na negosyo) sa pandaigdigang kalakalan, at migrasyon (o
pagtawid ng mga tao sa ibang bansa
para magtrabaho).
Ngunit maraming sinasabing masamang naging epekto ng APEC sa mga
manggagawang Pilipino. Kabilang na
rito ang patuloy pang pagbubukas ng
pamilihan para sa mga negosyo at kasabay nito ay paglaganap ng kontraktwal
na paggawa at gayundin ang patuloy
na pagbaba ng tunay na halaga ng sahod at mataas na pa rin na bahagdan
ng working poor (mahihirap na may
hanapbuhay).
Tulad ng mga institusyong nagtataguyod ng globalisasyon, ipinagmamalaki ng mga APEC at ng gobyerno
ng Pilipinas ang di-umanong paglago
ng ekonomya ng bansa. Subalit sa isinagawang pag-aaral ng Ibon, patuloy
na bumulusok ang produksyon ng
ekonomya ng Pilipinas sa loob ng 26 na

pag-iral ng APEC.
Noong 1950s hanggang 1970s, aabot
sa 60 porsyento ng kabuuang yamang
nalilikha o Gross Domestic Product ng
bansa ang mula sa mga produktibong
sektor tulad ng agrikultura, manupaktura, konstruksyon atbp. Tuluy-tuloy
itong bumulusok noong 1990s hanggang 2000s na bumababa ng 52 porsyento hanggang 48 percent at mula 2010
hanggang 2014 ay nasa 39 porsyento
na lamang ng GDP.
Hindi nakapagtataka kung gayun
kung ay tumitindi ang krisis sa trabaho dahil tuluy-tuloy na winawasak
ang mga sektor na kayang lumikha
ng trabaho. Sa taong 2014, aabot na
11.2 milyong Pilipino ang unemployed
at underemployed sa tantya ng Ibon
Foundation at nasa 23.7 milyon naman
ang bilang mga Pilipinong mahihirap o
below poverty line.
***
Sa regular na assembliya ng SMKP
sa San Isidro Labrador Parish Capri,
noong Nobyembre, nagtalakay ang Association of Major Religious Superior
in the Philippines (AMRSP) ng APEC.
Mayor na punto
sa talakayan ang
kabalintunaan
ng ipinangakong
kaunlaran
ng
APEC sa tunay na
nararanasan
ng
mamamayan. Ang
ubod ng talakayan:
bagamat
ipinagmamalaki ng ating
gobyerno na lumago ang ekonomiya
ng ating bansa
buhat nang maging
kasapi ng APEC,
taliwas ito sa nararanasan ng maraming Pilipino na
nagsasabing hindi
maramdaman ang
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Repleksyon
Sa pananaliksik

Mga Kwento ng Buhay

S
Jannet Talastas

“tingin nila samin ay makina, hindi
tao” mga salitang tumimo sa aming
isipan sa pag sususrvey at pag-alam
sa kalagayan ng mga manggagawa.
Sa pakikisalamuha maraming bagay
ang aming natuklasan. Hindi lamang
napagsasamantalahan ang mga manggagawa dahil sa kakulangan ng sahod
at benepisyo, kundi maging sa kanilang kalagayan sa pagawaan: Sila ay
nahaharap sa mga delikadong kemikal
na nagreresulta sa aksidente at pagkakasakit.
May takot sa mga manggagawang
maglahad ng kanilang kalagayan
dahil sa bantang maalis sa trabaho
kung malaman na sila ay magsabi ng
hindi magandang pamamalakad ng
kanilang kompanya. Bagamat alam
ng karamihan na karapatan din nila
na ipaglaban ang hindi wastong pagtrato sa kanila ay pikit mata nila itong
tinitiis sa takot na walang maipakain
sa kumakalam na sikmura ng kanilang
pamilya. Sadyang nakapanglulumo
ito: upang makatawid sa kagutuman
mas pinipili nalamang nila na magtiis
at manahimik sa pang gigipit na kanilang nararanasan.
Hindi ko rin malimutan sa aking
pagsasarbey ay ng may makapanayam
kaming manggagawa na nakasaksi
sa sinapit na aksidente ng kanyang
kamanggagawa. Natumba ang isang
drum ng kumukulong asukal sa kanyang ka-trabaho. Dahil sa takot na babayaran nya ito ay itinayo pa ng manggagawa ang drum nilalapnos nito ang
kanyang mga braso’t katawan. Hindi
sapat ang kanilang kagamitan upang

Ibinahagi ni Michael, manggagawa sa Solid Jade ang kanilang
kalagayan sa kanilang paggawaan sa presentasyon baseline
research ng LM.

Mistulang Makina

a proseso ng pananaliksik, ang mga mananaliksik ay namangha,
natuto at napukaw ng bawat kwento ng pagsusumikap ng bawat manggagawa sa kabila ng mahirap na kalagayan sa paggawa.
Ang mga karanasan, boses at hiling ng mga manggagawang nakapanayam ay siya ring batayan at inspirasyon upang ipagpatuloy ang
adhikaing kamtin ang dignidad ng paggawa para sa lahat.

sya ay maproteksyunan at tuluyang
nalapnos ang kanyang balat at nagtamo ng 3rd degree burn.
Limitado lamang ang binigay na
suportang medikal ng kumpanya. Hindi sinagot ng kumpanya ang bayad sa
ospital sa nang lumagpas ito sa araw
na itinakda ng management. At dahil
walang kakayanang magbayad sa
ospital, napilitan ang manggagawang
muling pumasok sa trabaho kahit pa
iniinda parin nito ang sakit ng natamong sugat.
Di pa man nagtagal sa pagbalik sa
trabaho ay muli syang nakaranas ng
aksidente. Sumabog naman ang kalan
na pinaglulutuan nito at aksidenteng
tinamaan siya ng kalan. Naapektu-

han nito ang sugat na natamo nya sa
katatapos pa lamang na aksidente.
Sa panggigipit at lubos na pagsasamantala sa kalagayan at karapatan
ng mga manggagagawa ay hindi na
nila alintana ang buwis buhay nilang
kalagayan maitawid lamang sa gutom
ang kanilang pamilya. Sa aming pagsasarbey, kahit papaano ay nabigyan
ng puwang ang kanilang boses at mga
hinaing. Maging daan sana ito upang
simulang mapawi ang takot na ilantad
ang tunay nilang kalagayan. Sapagkat
sa huli, mas mahalaga ang buhay;
hindi ito matutumbasan ng kahit
anong yaman na manggagawa rin ang
lumikha.
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ng mga Manggagawa

sa Taon ng Mahihirap

Hirap at Saya ng
Pagsasarbey
magkakahalong hirap at saya ang
naramdaman ko sa panahon ng pagsasarbey namin sa mga manggagawa.
Hirap, dahil sa pagod sa maghapong
paghahanap ng mga iinterbyuhin ang
manggagawa, minsan tinatantya namin
ang mga bahay na aming kakatukin
dahil naranasan naming tanggihan.
Madalas ito mangyari laluna sa mga
unang araw ng pagsasarbey. Buti na lang
at nakatulong ang mga Ateng lay volunteer sa aming mga parokyang nilapitan.
Kami ay nakapagsarbey sa mga kakilala
nilang mga manggagawa na nasa erya.
Ginagabi na rin kami ng uwi.
Sa kabilang banda ay masaya, kapag
may nakakausap kami laluna kung
accommodating at sinasagot nang
tapat ng mga manggagawa ang mga
tanong. Nakakawala ito ng pagod at
nabubuno namin ang aming layunin sa
araw na iyun.
Pinaka-challenging sa lahat ay ang
sugod pabrika. Dito naging abangers
(taga-abang) kami sa breaktime, lunchtime at uwian ng mga manggagawa.
Dahil nasa lansangan, langhap namin
ang usok ng sasakyan, alikabok at init
ng araw. Sa proseso, ako ay nagkasakit
kaya panahon ring ako ay natigil.
Nagkaroon ng kabuluhan lahat sa
akin lalo na ng matapos ang sarbey
at sama-sama naming sinuri ang aming nakalap na impormasyon. Isang
magandang karanasan ito. Dahil dito
ay naging isang materyal na batayan
ang kalagayan ng mga manggagawa,
na narinig ko mula mismo sa kanila.
At ako ay muling natuto at nabigyan
ng panibagong lakas na ipagpatuloy at
samahan sila sa kanilang panawagan
at mithiin para sa kanilang karapatan
sa disenteng trabaho.

Takot at Pangamba ng
mga Manggagawa
Jacklyn Talastas

mapangahas na pamamaraan, ito
ang nasubukan sa aming ilang linggong pananaliksik sa kalagayan ng
mga manggagawa. Ramdam ko ang
takot ng mga manggagawa na aking
nakapanayam. Andyan ang pagtanggi,
pagtaguan o kaya naman ay takbuhan
ka para lamang makaiwas sa aming
panayam. Pero sa kabila nito, mababakas sa mukha ng mga manggagawa
ang kanilang pagnanais na sabihin ang
tunay na sitwasyon sa pabrikang kanilang pinapasukan.
Ilan din sa nakausap ko na ayaw
magpa-interview dahil baka makita
o may magsumbong sa kanilang mga
boss. Ayaw magkwento at baka paginitan siya ng kanyang management at
sa huli maaaring dahilan upang tanggalin siya sa trabaho. Kahit alam natin
na karapatan natin na magsalita o
magbahagi sa mga nararanasan, hindi
ito mapanghawakan ng mga mang-

An oras ng pagkain o breaktime ang isa sa kakaunting
pagkakataon maaaring makapanayam ng mga LM
volunteers ang mga manggagawa.

Mau Hipolio

gagawa dahil mas nanaig ang takot at
pag-aalala sa kanilang kabuhayan.
Kaya para makausap sila, kinakailangang nakatago sila habang sumasagot sa aming surbey. May pagkakataon
ding palalayuin muna kami sa pabrika
bago nila kami harapin at minsan ilang
oras din ang aming hihintayin para
sa paglabas ng mga manggagawa sa
kanilang pinapasukang pabrika o paggawaan.
Isa rin sa aming taktika ang magabang sa mga karinderya mula 8:00 ng
umaga hangang 12:00 ng tanghali o
kung minsan ay buong araw. Bagamat
nanlumo kami sa tuwing tinatangihan
ng mga manggagawa dahil sa kanilang
takot, dobleng lakas naman ng loob
ang nararamdaman namin sa bawat
manggagawang nagbabahagi ng kanilang kwento. Sa kabila nito masaya
kami dahil naging matagumpay din
ang kinalabasan ng isang buwang pananaliksik. Malinaw na naabot nito
ang layuning na mailahad ang tunay
na kalagayan ng mga manggagawa
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Kababaihang obrero, maralita,
isinulong ang katarungang pangklima
Center for Trade Union and Human Rights

ng temperatura sa hindi bababa sa 1.5
degrees Celsius, sa bakuran niya mismo
ay nakadepende sa uling at natatanaw
na magtataas ng power production
share sa 60 porsiyento,” ani Daisy
Arago, executive director ng grupong
Center for Trade and Human Rights
(CTUHR).
Kabilang sa mga lumahok sa protesta
ang CTUHR, Kilusang Mayo Uno,
Metal Workers Alliance of the Philippines, Samahan ng Mamamayan para
sa Hustisyang Pangklima (katipunan
ng mga grupong obrero at maralitanglungsod sa Novaliches, Lungsod Quezon), We Govern Institute, at Women
Workers in Struggle for Employment,
Empowerment and Emancipation

Si Anita Casing ng LM kasama ang iba pang
kasapi SMKP sa mga lumahok sa pagkilos para
sa climate justice noong COP 21.

noong ika-10 ng Disyembre ng nakaraang taon, ilang araw bago ang
pagtitipon sa Paris tungkol sa nagbabagong klima, nagdaos ng protesta
ang mga kababaihang manggagawa at
maralitang lungsod sa Plaza Miranda
upang ipanawagan ang katarungang
pangklima, at pasinungalingan ang
anila’y pagmamagaling ng pamahalaang Aquino sa naturang pagtitipon.
“Walang katotohanan ang kunwariang pamumuno ng gobyernong Aquino
sa ika-21 Conference of Parties to the
UN Framework Convention on Climate Change. Habang ibinabalangkas
ni Aquino ang kanyang layuning mapababa ang greenhouse gas emissions at
mapigilan ang pandaigdigang pagtaas

Ang APEC at...

mula sa p. 5

ginhawa dulot ng APEC.
Pinatotohanan ito ng mga dumalo sa
talakayan. Ayon sa kanila, mas lumalala pa raw ang sitwasyon ng mahihirap
dahil sa kaliwa’t kanang demolisyon
ng kanilang tirahan, pagtaas ng presyo
ng mga bilihin, napakababang halaga
ng sahod. Dagdag pang sakit sa ulo ng
mga magulang ang pagpapatupad ng
K to 12.
Kaya sa pagtatapos ng talakayan,

matibay ang paniniwala ng mga lumahok na ang agenda ng APEC ay para sa
kapakinabangan at paglago ng kapital
ng mga negosyante sa loob at labas
man ng ating bansa
Sanggunian:
Pher Pasion (2015) “APEC sa Pilipinas,
at Ang Benepisyo sa Imperyo” mula
sa Pinoy Weekly Online. URL: http://
pinoyweekly.org/new/2015/11/apec-sapilipinas-at-ang-benepisyo-sa-imperyo/

(Women WISE3).
Ayon sa CTUHR, nagpatupad ang
pamahalaang Aquino ng mga polisiyang nagsusulong ng mga industriyang
extractive at nakapipinsala sa kalikasan,
tulad ng pagmimina at mga tanimang
mono-crop. Anila, pinahihina rin ng
mga palisiyang ito ang kahandaan ng
mga komunidad na tumugon sa mga
matitinding sakunang dulot ng pagbabago sa klima.
“Ang pagsusulong ni Pangulong
Aquino sa mga neoliberal na polisiyang humahadlang sa pagkakaroon
ng disenteng trabaho, kabuhayan, at
mga batayang serbisyong panlipunan
para sa mga obrero at maralitang komunidad, dagdag pa sa sunud-sunod
na sakuna dahil sa pagbabago sa klima,
ang lalong nagtutulak sa sambayanan
sa mas matinding kahirapan. Kung hindi tutugunan ang kawalan ng trabaho
at kahirapan, imposibleng makabuo
ng mga komunidad na di matitinag sa
mga sakuna at pagbabago sa klima,”
ani Arago.
Ang mga kababaihan, manggagawa,
at maralitang lungsod na dumalo sa
protesta ay pawang mga nakaligtas
sa matitinding baha sa Kamaynilaan.
Nanawagan sila ng alternatibong
kaayusan na mangangalaga sa mga
mamamayan at lilikha ng disenteng
trabaho at makatarungang pasahod
bilang kapalit sa kasalukuyang sistema
na mapanira sa kalikasan, mapagsamantala, mapaniil, at nagsasapanganib
sa kanila.
“Sa bisperas ng panibagong kasunduan tungkol sa klima, nais iparating ng
mga babaeng manggagawa, maralitang
tagalunsod, at iba pang batayang masa
na ang pagbabago sa klima ay isyu ng
karapatang pantao at katarungang panlipunan. Ang mga maralita ang nararapat na nasa sentro ng mga usaping ito.
Nangangailangan tayo ng mga tunay
na alternatibang tutugon at lulunas sa
krisis sa klima. Hindi na dapat hayaang
maminsala ng kalikasan ang mga dambuhala at mayayamang bansa, habang
kanila namang pinagkakakitaan ang
mga sinasabing smart technologies,”
ani Arago
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Pananakot, paglabag sa karapatang pampulitika
ng mga unyonista, tumindi sa taong 2015

dumami ang mga kaso ng pananakot
laban sa mga obrerong unyonista at
aktibista noong 2015, ayon sa datos
ng Center for Trade Union and Human
Rights (CTUHR). Kumpara sa limang
kaso noong nakaraang taon, humigit
kumulang 35 kaso ng pananakot laban
sa 192 katao, na karamihan ay mga
unyonista, aktibista at kasapi ng mga
sentrong pang-unyon, ang naitala ng
grupo noong 2015.
Tumaas rin ang bilang ng mga paglabag sa karapatang sibil at pulitikal laban sa mga manggagawa at maralitang
lungsod. Mula sa 30 kaso noong 2014,
lumobo hanggang 91 kaso ang naitala
noong 2015. Kabilang sa mga kasong
paglabag na ito ang pagpaslang (2),
pambubugbog (7), atake sa piketlayn
(9), pagkamkam at paninira sa ari-arian
(6), matinding pagbabanta (8), gawagawang mga kaso (3), pagdedetine (4),
at pagharang sa pagkain (2).
Ani Daisy Arago, executive director
ng CTUHR, ang pagtaas sa bilang ng
mga kaso ng paglabag sa karapatan
ng mga unyonista at aktibista ay patunay lamang sa papatinding polisiya ng
estado na sagkaan ang malaya at progresibong unyonismo sa bansa.
Natunton ng CTUHR na ang mga
paglabag ay nakatuon sa mga kasapi
ng mga pambansang ugnayang pangobrero tulad ng Kilusang Mayo Uno
(KMU) at mga opisyales ng unyon
ng mga empleyado sa gobyerno, ang
Confederation for Unity, Recognition,
and Advancement of Government Employees (COURAGE). Sa mga naitalang
kaso, kadalasan ay may kalalakihang
nagpapakilalang militar na sumusunod
sa mga kawani o opisyal ng nasabing
mga grupo, o di kaya’y binibisita sila sa
kanilang mga tahanan tuwing madaling
araw. Sinasabi ng mga kalalakihan na

isa sa pinakamatinding trahedya sa
paggawa ang sunog sa Kentex noong Mayo
13, 2015 na siyang naglantad sa malubhang
kalagayan ng manggagawa sa bansa

Center for Trade Union
and Human Rights

alam nila ang ginagawa ng mga unyonista o kawani, at nag-aalok ng tulong
kapalit ng kanilang pakikisabwat sa
estado. Ang iba sa mga tauhan ay nagiiwan ng numero ng kanilang cellphone
upang magkaroon ng komunikasyon sa
biktima.
Patuloy pa rin ang pagpatay sa mga
manggagawang aktibista at maralitang
lungsod, ayon sa CTUHR. Humigit
kumulang dalawang katao, isang organisador ng mga manggagawa at isang
mula sa sektor ng maralita, ang biktima
ng pagpatay noong 2015.
Dagdag rito, tuwirang dahas ang
ginagamit ng gobyerno kasabwat ng
mga kapitalista upang durugin ang mga
mapayapang protesta, kung saan nasa
100 katao ang nasugatan. Pangunahin
na rito ang kaso ng mga manggagawang
kontraktwal ng Tanduay Distillers, Inc.,
na nagwelga noong ika-18 ng Mayo at
nakaranas ng ilang marahas na dispersal mula sa kapulisan at mga kinasangkapang tauhan ng Tanduay na pag-aari
ni Lucio Tan.
Nagpahayag rin ng pagkabahala
ang CTUHR sa kawalang seguridad at
lumalalang kondisyon ng paggawa sa
bansa sa kabila ng umano’y patuloy na
paglago ng ekonomiya. Halos dumoble
ang mga kaso ng paglabag sa mga
pamantayan at karapatan ng manggagawa, mula 50 kaso noong 2014
hanggang 90 kaso sa 2015, na nakaapekto sa libu-libong mga manggagawa.

Labindalawang kaso ng tanggalan at
pagsasara ang naitala ng CTUHR, kung
saan 3,653 manggagawa ang nawalan
ng trabaho.
Kahit ang mga manggagawang
matagumpay na nahadlangan ang mga
tangkang pagwasak sa kanilang mga
unyon ay hirap din, dahil dumami ang
mga kaso ng paglabag sa mga collective
bargaining agreement. Dumoble ang
ganitong klaseng mga kaso mula pito
noong 2014 hanggang 14 na kaso sa
2015, kung saan 6,000 manggagawa
ang apektado.
Kapansin-pansin ang pagdami ng
mga namatay sa aksidente sa lugar na
pinagtatrabahuhan noong 2015, kung
saan 118 manggagawa ang namatay
kumpara sa 11 noong 2014. Pinakamaraming nasawi sa sunog sa pabrikang
Kentex sa Lungsod Valenzuela, kung
saan 74 ang nasawi.
“Sa ganitong kalagayan ng karapatan
ng mga manggagawa, malinaw na ang
pagluwag ng pamahalaang Aquino sa
pamantayan ng kalagayan sa paggawa
ay nagbukas lamang sa laksang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa,
at ang tanging pinangangalagaan ay
ang kita ng mga kapitalista,” ani Arago.
Ayon sa CTUHR, kung ipagpapatuloy
ng susunod na manunungkulan kay
Aquino ang mga polisiya ng “daang
matuwid,” tuluyan nang sasahol pa ang
kalagayan ng halos 40 milyong manggagawang Pilipino
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Mabunga ang taong 2015 para sa Labor Ministry
Taunang Ulat ng Mga Programa at Aktibidad ng LM
Jacklyn Talastas

ang taong 2015 ay naging mabunga
para sa Labor Ministry, Diocese of
Novaliches. Mula sa pagsasagawa ng
komprehensibong at napapanahong
pananaliksik hinggil sa manggagawa
at maralitang sakop ng Diocese, hanggang sa pagmumulat at pagbibigay ng
serbisyo sa mga manggagawa, sinikap
ng LM na isabuhay ang Taon ng Mahihirap sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa nito. Kabilang
sa mga tampok na nagawa ng Labor
Ministry ang mga sumusunod:

Education and Training
• Mahigit sa 500 ang nakapagtapos
ng Basic Labor Standards, at mahigit 100 naman ang nakapag-aral
ng tungkol sa National Minimum
Wage, pag-aaral hinggil sa Occupational Health and Safety, at Oryentasyon Hinggil sa Simbahan ng mga
Dukha.
• Dalawang beses na nakapaglunsad ng
Catechism on Labor and LM kung
saan may 89 ang nakapagtapos.
• Inilunsad rin ang iba’t ibang pag-

manggagawa mula sa iba’t ibang
pabrika sa pamamagitan ng referral.
“Patuloy na magsusumikap ang LM
na abutin ang marami pang manggagawa upang maka-ambag sa pagkamit
ng dignidad sa paggawa. Umaasa
kaming sa taong 2016 ay tuluyan nang
maitayo ang Labor Center ng Diocese
upang higit na mapadali ang pagbibigay ng serbisyo sa mga manggagawa at
nang sa gayun ay lalu pang mapalapit
ang Simbahan sa mga manggagawa,”

Research
• Kasama ang CTUHR, Women
WISE3, isinapubliko ang resulta ng
Climate Justice Feminist Participatory Action Research noong Abril.
• Nakapaglunsad ng pananaliksik
tungkol sa pangkabuuang kalagayan ng mga manggagawa sa mga
pagawaan na sakop ng Diocese of
Novaliches at isinapubliko ito noong
Setyembre
Networking, Advocacy
and Consultancy
• Pagpapagana at paggabay sa mga
Labor Desk sa iba’t ibang parokya
sa ilalim ng Diocese
• Pagtulong sa pagpapatuloy ng programang Taas Kaalaman at pagbibigay ng libro para sa silid-aklatan
ng Sta. Cruz Parish.
• Patuloy na pagtulong at pagpapaunlad ng SMKP.
• Pagbibigay serbisyo at assistance sa
mga manggagawa.
Direktang nakikipag-ugnayan ang
LM sa mga manggagawa mula sa iba’t
ibang pabrika upang sila ay matulungan sa suliraning kinakaharap nila sa
kanilang lugar paggawa. Ilan sa mga
nabigyan ng tulong ang mga manggagawa ng Long Hong, Stateline, Robin
Company, Robinsons at Regan Steel
Workers.

Nanumpa ang 13 bagong community health workers mula sa SMKP matapos ang
isinagawang pagsasanay noong Hulyo 29, 2015

sasanay para sa mga lider at miyembro ng SMKP tulad ng Team Bldg,
Kabuuang Kalidad ng Pangangasiwa
at Leadership Training.
Services
• Muling nangalap at namigay ng
gamit sa eskwela ang LM para sa
mga anak ng mga manggagawa at
maralita noong May 31 at Hunyo
20 kung saan may 450 batang ang
nagbenepisyo.
• May 130 pasyente mula sa komunidad ang nabigyan ng atensyong
medikal sa inilunsad ng medical mission na nagsilbi ring practicum para
sa 13 community health workers.
• Nakatulong rin ang LM upang mabigyan ng serbisyong legal ang mga

ani Amie Domopoy, lay coordinator ng
Labor Ministry.
Nagpasalamat naman ang LM sa
mga partner na institusyon, Center
for Trade Union and Human Rights
(CTUHR), Church People Workers
Solidarity (CWS), Community Development Center (CDC), Council
for Health and Development (CHD),
Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER), Pro-Labor
Legal Assistance Center (PLACE),
Institute for Occupational Health,
Safety and Development (IOHSAD),
Philippine Center for Pastoral Formation (PCPF), at De La Salle University
Students, para patuloy na pagsuporta
nito sa mga programa ng LM
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Simbahan ng mga dukha lecture series,
inilunsad ng Labor Ministry
Jack Talastas

masayang nagtapos ang talakayang
“Ang simbahan ng mga dukha lecture
series” na ginanap noong Oktubre 24
at 25 sa Talitakum Office, St. Peter
Parish Commonwealth Quezon City.
Dinaluhan ito ng mga kasapi ng SMKP
mula sa Bagong Silangan, Bagumbong,
Religion St., Nagkaisang Nayon at
ilang estudyante ng Rizal University
System (RUS).
Naging masigla ang daloy ng talakayan dahil sa mga hinandang workshop, role play, at iba’t ibang pang
pamamaraan.
Nanguna sa talakayan ang mga lumahok sa Trainers Training ng Church
of the Poor na naunang inilunsad ng
Philippine Center for Pastoral Forma-

tion. Nagmula sila sa Labor Ministry,
Pastoral Care for Women and Children,
Community Development Center at
SMKP at Restorative Justice ng Diocese
of Novaliches. Sama-sama silang nagplano at naghanda sa lecture series.
Sentro ng talakayan ang halaga ng
pagkakaisa upang baguhin ang kalagayan ng mahihirap. Tinalakay rin
ang papel ng simbahan at ng bawat isa
mula sa pamilya hanggang sa pandaigdigang (global) saklaw. Binigyang diin
ang pagpapahalaga at pagprotekta sa
buhay ng tao at kalikasan sa halip na
interes ng iilan.
Sa katapusan ay nagplano ang mga
dumalo na magbahagi ng kanilang
maaaring gawin upang palaganapin
ang pag-unawa sa simbahan ng mga
dukha

Medical Mission sa ika-7 taon ng LM, inilunsad
Yvan Jeka S. Sitjar

bilang pagdiriwang sa ika-7 taon
ng Labor Ministry, Diocese of Novaliches, naglunsad ito ng Medical Mission noong Agosto 1, 2015 katuwang
ang SMKP sa San Antonio Subdivision
Religion St. Novaliches Quezon City.
Nagbigay ng serbisyo sa maraming
kasapi ng komunidad sina Dr. Julie
Cagulat, MD, Executive Director ng
Community Medicine Development,
Steffany Marite, RN at Ms. Aida ng
Community Health and Development.
Nagsilbi ring praktikum ng mga
bagong tapos na community health

workers (CHW) mula sa mga kasapi
ng SMKP at lay volunteers ng Diocese
ang naturang med mission.
Umabot sa 160 pasyente ang nabigyan ng serbisyong pangkalusugan.
Kalakhan rito ay mga kasapi ng SMKP
at mga manggagawa.
“Malaking tulong sa mga tao at komunidad ang medical mission dahil
ipinapakita nito na sa pamamagitan ng
tulungan ng bawat isa, nagkakaroon ng
kaalaman ang mga kasapi ng komunidad. Kasabay nito ay lubus nilang nakikilala ang Labor Ministry at SMKP,”
ani Amie Domopoy, lay coordinator ng
Labor Ministry Diocese of Novaliches

Ibayong sigla...
mula sa p.1
sa nakalipas na taon at mga plano nito
sa taong 2016.
Ang year-end assembly rin ang
nagsilbing Christmas Party ng SMKP
at LM. Bagamat simple ang naging
pagdiriwang, masaya at masigla ang

mga presentasyon ng mga chapter. Ang
lahat ay aktibong lumahok sa mga
palaro. Para sa SMKP, ang simpleng
selebrasyon na ito ay pagpapakita ng
pagkakaisa sa Taon ng Mahihirap o
Year of the Poor

Patalastas

Ika-5 Anibersaryo
ng SMKP

March 13, magkakaroon ng asembliya
ang Samahan ng Manggagawa ng
Kristiyanong Pamayanan sa SILP
Capri bilang pagdiriwang ng ika-5
taong anibersaryo ng SMKP.

Focus Group Discussion
(FGD) sa mga
manggagawa sa Llano

Sa Feb 28 at Mar 6, maglulunsad
ng focus group discussion ang
LM katuwang ang SMKP sa mga
manggagawa sa Llano upang ibahagi
sa kanila ang naging resulta ng
isinagawang baseline research.

Workers Assembly

Sa Marso 20, mayroong ng pagtitipon
ang mga manggagawa sa ilalim ng
Diocese of Novaliches. Antabayanan
ang anunsyo para karagdagang
detalye.

Solidarity Walk para sa
Dignidad at Hustisya
sa Paggawa

Inaanyayahan ng LM at SMKP
ang lahat na dumalo sa Solidarity
Walk para sa Dignidad at Hustisya
sa Paggawa sa darating na ika-9
ng Abril. Magsisimula ang martsa sa
SILP tutungo sa Shrine of Our Lady of
Mercy sa Novaliches Bayan.

Book Launch ng
Baseline Research

Sa April 28, ilalabas (launch) ang
librong na naglalaman ng resulta ng
Baseline Research ng Labor Ministry,
Diocese of Novaliches at mga kwento
ng mga Manggagawa. Gaganapin ito
sa umaga sa Caritas Office, Diocese
of Novaliches Regalado Ave. QC.

Misa Alay sa mga
Manggagawa

Sa
Pandaigdigang
Araw
ng
Paggawa, May 1, muling mag-aalay
ng Misa ang Labor Ministry at para sa
mga manggagawa sa SILP Villanova.
Antabayanan ang anunsyo para
karagdagang detalye.

Batingaw ng Manggawa

Si Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, principal author
ng SSS Pension Hike Bill, kasama ang mga senior
citizen sa pagpapatuloy ng laban para sa P2000
across the board pension hike.
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Manggagawa, bantayan ang
karapatan! Iulat ang paglabag sa
iyong karapatan sa
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Kita ng SSS lagpas sa hinihinging
dagdag pensyon - EILER
mula sa EILER.ph
Binatikos ng Ecumenical Institute for
Labor Education and Research, Inc.
(EILER), ang pag-veto o pagbasura ni
Presidente Aquino sa SSS pension hike
bill at sinabing sapat ang pera ng SSS
para bayaran ang dagdag pension.
Kinwestiyon ng EILER ang sinabi
ng Malacañang na magreresulta ang
dagdag pensyon ng depisito ng P16
bilyon hanggang P26 bilyon.
Ayon sa research coordinator ng EILER na si Carlos Maningat, kung pagsasamahin ang lahat ng kontribusyon
at ang kita ng SSS sa mga investments
nito, sasapat ang pondo ng SSS para
pinansyahan ang dagdag-pensyon.
Batay sa pag-aaral ng EILER, ang
kabuuang kita ng SSS galing sa kontribusyon ng mga miyembro nito ay
aabot sa P160 bilyon kada taon, na di
hamak na mas malaki kaysa sa binabayaran ng SSS sa mga pensioners nito na
nagkakahalaga lamang ng P56 bilyon.
Bukod pa rito , mayroon ring P428 bilyong investment reserve funds ang SSS

batay sa huling tala noong Abril ng 2015
na siyang ipinupuhunan sa mga equities,
bank deposits, securities at real estate.
Batay pa sa pag-aaral ng EILER
hinggil sa social protection, papataas
ang nakokolektang kontribusyon
kaysa binabayarang benepisyo ng
SSS. Sa kabuuan, mayroong labis na
kontribusyon na P11.6 bilyon noong
2013 na 16 na beses na mas mataas sa
halaga ng labis na kontribusyon noong
2012 at limang beses na mas mataas sa
kinita ng SSS noong 2010.
Nilinaw rin ng EILER na walang
counterpart o subsidyo sa pension
fund ang gobyerno. Bagkus, ang SSS ay
pangunahing pinipinansyahan ng mga
kontribusyong ng mga manggagawa.
“Ang matagal nang hinihintay na
dagdag pensyon ay dapat pang dumaan
sa kongreso para lamang ibasura ng
Pangulo, samantala ang mga executives
ng SSS ay tumatanggap ng mga malalaking bonuses at inilalagak ang perang
pinaghirapan ng mga manggagawa sa
mga pamumuhunang mapanganib.” ani
Maningat.
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Keywords
• SAHOD kung may kinalaman sa sahod
at iba pang benepisyo
• TRABAHO kung may kinalaman
sa pagiging regular, suspensyon o
tanggalan
• UNYON kung pag-organisa, pagtatayo
ng union at pagkilos
• SAFETY & HEALTH kung may kinalaman
sa kalusugan at kaligtasan sa paggawa
• CHILD LABOR kung maykinalaman
sa pag-empleyo ng mga bata 17 taon
pababa sa pagawaan, minahan, o
plantasyon
• KABABAIHAN kung may kinalaman sa
diskriminasyon o paglabag sa karapatan
bilang babae sa inyong pagawaan o
lugar hanapbuhay
Halimbawa
SAHOD P120 lang kada araw ang
sinasahod sa amin_GST Manufacturing_
Bgy. Mariana Quezon City_Juan dela Cruz
at ipadala sa Workers Shout! SMS
Helpline, 0998.561.3036.

Kung may iba pang anyo ng paglabag
sa karapatan, maaari pa rin itong itext at
huwag nang gumamit ng keyword.

Nanawagan ang EILER kapwa saMababang Kapulungan ng Kongreso at
sa Senado na makiisa sa mga manggagawa at i-overide o ipawalang-bisa
ang veto ng pangulo sa SSS pension
hike bill

hapon
Tuwing Lunes, 3 - 4 ng
kHZ
DWSS AM Radio 1494
Hatid sa inyo ng Community Development Center at Center for Trade
Union and Human Rights katuwang ang Labor Ministry at SMKP

