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ROUND TABLE DIALOGUE NG
MGA MANGGAGAWA, INILUNSAD

A

gosto 27, 2017 - Inilunsad ang
Round Table Dialogue (RTD)
ng mga manggagawa, kasama ang
Labor Ministry at Pastoral Formation
Affair ng Diocese of Novaliches sa
Ina ng Buhay Parish. Dinaluhan ito ng
Department of Labor and Employment
(DOLE) Regional Office, Field
Office ng Quezon City at Camanava,
Bureau of Working Condition (BWC),
Occupational Safety & Health Center
(OSHC), mga manggagawa mula sa
Accuplas International, Asiapack Plas
Mfg, Albert Smith, Megasoft, Excel Intl,
Sobida, Kentex, Zesto at Gold Speed.
Lumahok rin sa pagtitipon ang Kilos
Na Manggagawa, All Workers Unity
(AWU), Samahan ng Manggagawa ng
Kristiyanong Pamayanan (SMKP), at
Pro-Labor Legal Assistance Center
(PLACE).
Sa pagsusuma sa naging resulta ng
diyalogo, ang pangunahin problema
ng manggagawa ay nahahati sa

usapin ng sahod, trabaho at karapatan.
Pangunahing hamon kung paano
papalakasin ng mga panauhin ang
kanilang hanay mula sa pagawaang
pinapasukan at komunidad na inuuwian.
Dahil kung iilan lamang ang lumalaban
para dito, hindi nito makukuha ang
atensyon ng pamahalaan o kahit mismo
ng management sa mga pagawaan.
Hamon rin ito sa DOLE kung paano
sila makatutulong o magbibigay ng
serbisyo sa bawat manggagawang
pinagkakaitan ng batayang karapatan.
Napag-usapan rin sa diyalago ang
Compressed Work Week Scheme
(CWW) sa pangunguna ng AWU. Dito
inilahad na ang CWW ay pagbabarat
sa sahod ng mga manggagawa dahil
walang bayad ang overtime, at pagbawi
sa naipagtagumpay nang otso (8) oras
na pagtatrabaho. Bukod doon, malaki
ang maibabawas ng CWW sa usapin
ng length of service at 13th month pay.
Nagpaunlak rin ng mensahe si Rev. Fr.

Joseph M. Buslon bilang pakikiisa ng
simbahan sa mga manggagawa. Batid
niya, “Ang simbahan ay tayo, ang mga
tao ang bumubuo nito. Anumang mga
suliranin, kapag pinag-uusapan makakabuo tayo ng kongkretong aksyon at
pwede nating pagtulungan. Marapat
nating samahan ang mga manggagawa dahil ang mga manggagawa ay
kamanlilikha ng Diyos.”
Nagbigay rin ng pagtalakay ang Samahan ng Manggagawa ng Kristiyanong Pamayanan (SMKP) kaugnay sa pitong (7) kahilingan ng mga
manggagawa: 1) Pagtigil sa Kontraktwalisasyon at gawing regular ang
mga manggagawa, 2) Pagpapatupad
ng pambansang minimum na sahod, 3)
Ipaglaban ang lahat ng demokratikong
karapatan ng mga manggagawa, 4)
tiyakin ang kaligtasan sa paggawa
at parusahan ang mga kompanyang
lumalabag, 5) Ibigay ang panglipunang
Sundan sa pahina 3
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Paglulunsad ng Workers’ Assembly noong Hulyo 9 sa Ina ng Buhay Parish

EDITORYAL

DOBLENG-DAGOK SA
COMPRESSED WORK WEEK

I

sa na namang panibagong banta na yuyurak sa dignidad
ng mga manggagawa ang panukalang Senate Bill 1571
o Compressed Work Week Bill (CWW Bill) ni Sen. Joel Villanueva.
Tampok na nilalaman ng batas ang pagtatrabaho nang 12
oras kada araw; kailangan niyang bunuin ang 48 oras sa
loob ng apat na araw kada linggo. Nakapaloob rin sa batas na magkakaroon lang ng overtime pay kung lalagpas
sa dose (12) oras ng pagtatrabaho ang mga manggagawa.
Kung susumahin, lumalabas na mababawasan na’ng isang
araw kada linggo ang manggagawang pumapasok nang limang araw. Malaking kabawasan ito sa kanilang Length of
Service at 13th Month Pay.
Bukod sa matinding pagpiga sa sahod, nagbabadya rin na
magdulot ng malawakang tanggalan sa trabaho dahil mababawasan ng mga itinakdang shift. Lalo rin nitong pasasahulin ang kontraktuwalisasyon dahil sa downsizing at
groups. Magkakaroon rin ng mga voluntary resignation sa
mga regular na hindi kakayanin ang 12 oras na trabaho.
Tila railroading o pilit na minamadali ang pagpapasa sa
CWW Bill, kaalinsabay ng iba pang mga anti-manggagawang panukalang batas tulad ng TRAIN (Tax Reform for
Acceleration and Inclusion Act), na magbubunsod sa pagtaas ng Excise Tax sa produktong petrolyo at pagkaing may
asukal.
Sinasadya itong gawin upang unti-unting bawiin at huwag
kilalanin ang mga naipaglaban na ng mga manggagawa,
daang taon nang nakalilipas.
Kung babalikan ang kasaysayan ng kilusang paggawa sa
buong daigdig, si Robert Owen, isang sosyalistang yutopian noong 1817 sa New Lanark, United Kingdom ang
kauna-unahang nanawagan ng walong oras na paggawa. Tanyag sa kaniyang islogan ang “Eight hours labour,

Eight hours recreation, Eight hours rest”. Kalunos-lunos
dahil halos 10-16 oras kada araw ang kanilang binubuno
noong ika-18 siglo. Pinagbuwisan rin ito ng buhay ng mga
manggagawa sa Haymarket Square, Chicago at nagbunsod
sa pandaigdigang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa.
Matindi na ang hirap at pagpapasakit na inaabot ng mga
manggagawa sa lipunan. Nananatili ang kawalang kasiguraduhan sa trabaho dahil laganap ang kontraktuwalisasyon,
hindi binabayaran ang benepisyo, iligal na tinatanggal sa
trabaho, binabarat sa sahod, at pinagbabawalan ng karapatang mag-unyon – mga senyales ng mga atakeng neoliberal na bumabawi sa mga nauna nang naipagtagumpayan
ng mga manggagawa, mahigit 100 taon nang nakakaraan.
Matatandaang tinalakay ni Papa Francisco sa kaniyang ensiklikal na Laudato Si’ noong 2015 ang katangian ng pagsamba sa salapi upang labis-labis na mang-api at yurakan
ang dangal ng mga tao – na halos walang pinag-iba sa katangian ng nangingibabaw na atake ng neoliberalismo sa
mundo. Binigyang diin rin ni Papa Francisco ang pangangailangan ng pagkakaisa ng mga mamamayan na labanan
ito at baguhin ang ganitong kaayusan.
Iginigiit ng Labor Ministry (LM) na hindi Compressed Work
Week Scheme ang kailangan ng mga manggagawa. Ang
kailangan nila ay nakabubuhay na sahod, P750 pambansang minimum na sahod, pagwawakas sa kontraktuwalisasyon, pagbabasura sa DO 174, at pagreregular sa
lahat ng kontraktuwal upang mamuhay nang disente ang
dignidad.
Kaya’t, panawagan ng Labor Ministry (LM) sa lahat ng mga
manggagawa na magkaisa at labanan ang Compressed
Work Week. Masikhay na bigyan ng mga pag-aaral ang
mga kamanggagawa, mag-organisa, at lalo pang magpakilos.
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serbisyo, 6) Itigil ang panunupil sa
manggagawa, at 7) lumikha ng mga
trabaho na makakasandig sa pag-unlad ng ekonomiya at ipagpatuloy ang
peace talks na nag-susulong ng komprehensibong reporma sa ekonomiya.

Paaralang Kapihan: Mula sa Manggagawa,
Tungo sa Manggagawa

Nagbigay rin ng mensahe si Karl
Comiling mula sa Pastoral Formation
ng
Diyosesis
ng
Novaliches.
Binigyang-diin niya na hindi hiwalay
ang katuruan ng simbahan sa paglaban
ng mga manggagawa sa pang-aapi,
at paghahangad na mapalaya ang
kaniyang bayan.
“Ang pakikibaka ng mga manggagawa ay pagsunod sa mga katuruan ng
Panginoon. Kung kaya’t buong pusong
yayakap ang simbahan sa pagkakaisa
ng mga manggagawa upang igiit ang
kanilang mga demokratikong karapatan.” Sabi ni Comiling. Hinamon rin niya
ang DOLE na bigyang katugunan ang
problema ng mga manggagawa. Giit
niya, ang DOLE ay ginawa para sa mga
manggagawa.
Nagbahagi naman si Usec. Joel Maglunsod ng kaniyang mga karanasan
sa pag-uunyon. Aniya, mala-pyudal at
mala-kolonyal na sistema ang umiiral
sa lipunang Pilipino kaya’t talamak ang
kontraktwalisasyon at mababang pagpapasahod sa mga pagawaan.
“Naghahari sa bansa ang oligarkiya
at malayang pinatutupad ang mga
patakarang neoliberal sa ngalan ng
globalisasyon. Pangunahing inaatake
nito ang sahod, trabaho at karapatan
ng ating mga kapatid na manggagawa.
Dahil ang gusto ng mga kapitalista ay
magkamal nang magkamal ng tubo sa
gitna ng tumitinding pandaigdigang
krisis.” Sabi ni Maglunsod.
Hamon ni Usec. Maglunsod sa mga
manggagawa: “Ibayong palakasin ang
hanay ng mga manggagawa. Huwag
magsawang magmulat, mag-organisa,
magpakilos, at mag-aral sa kalagayan
ng ating lipunan. Abutin ang mga
manggagawang hindi pa naaabot at
mag-organisa rin sa mga komunidad
ng mga pabrika. Tanging sa sama-samang pagkilos makakamit ng mga
manggagawa ang kanilang interes at
kagalingan!”

Paglulunsad ng Pista ng Pag-aaral sa Kapihan noong Oktubre 22

M

atagumpay na inilunsad ang
“Magkape Kasama si Atorney
at Taong-Simbahan noong ika-30 ng
Abril 2017.
Dinaluhan ng mga mangagawa mula
sa Accuplas, Asiapack, Alber Smith,
Kentex, GOC, Sobida, Leo Tire, Rebisco, Rubberworld. Lumahok rin sa
Kapihan ang SMKP Chapter mula sa
Bagong Silangan, Goldmine, Gulod,
North Fairview, NPC at Capri.
Naging bahagi rin ng delegasyon ang
mga taong simbahan na binubuo nina
Sr. Emelina Villegas, ICM, Ms. Coy Dionco, dekana ng IFRS, at Karl Comiling
ng Diyosesis ng Novaliches.
Isyu ng mga manggagawa
Isa sa mga naging tampok sa talakayan
ang bagong labas na Department Order 174 ng Department of Labor and
Employment (DOLE).
Ayon kay Alex Alegre, tagapagsalita
ng All Workers Unity, ang DO 174 ay
kinopya lamang sa “Win-Win Solution”
na halos walang pagkakaiba sa naunang DO 168.
“Malinaw na ang DO 174 ay panig sa
hanay ng mga kapitalista. Wala itong
pagkakaiba sa Win Win Solution ng
ECOP (Employers’ Confederation of
the Philippines). Ire-regular nila ang
mga manggagawa ngunit hindi sa
relasyong employer-employee, kundi
sa 3rd party provider pa rin o agency.”
Pahayag ni Alegre.

Nagkaroon rin ng konsultasyong ligal
sa mga manggagawa hinggil sa kanilang sahod, trabaho, at karapatan
sa pangunguna ni Atty. Noel Neri ng
Pro-Labor Legal Assistance Center
(PLACE).
Isa sa mga tampok na nagpahayag
ng pakikiisa sa mga manggagawa
si Sr. Emelina Villegas, ICM, makabayang taong-simbihan. Ayon sa kaniya, makatarungang lumaban ang mga
manggagawa upang ibalik ang dignidad na ninakaw mula sa kanila.
“Ang mga manggagawa ang lumilikha
ng lahat yaman ng mga kapitalista.
Kung wala kayo, hindi gagana ang
mga makina at hindi sila yayaman. Sa
lahat ng inyong mga problema ninyong
inilahad, makikita nating hindi na kayo
kinikilala bilang mga tao. Dapat kayong
lumaban at iparamdam ninyo na kayo
ay mga tao.” Pahayag ni Sr. Villegas.
Pagtatatag ng Makina
Sa pagsusuma ng lahat ng kalagayan
ng mga manggagawa mula sa mga
pabrikang nasasakupan ng Diyosesis ng Novaliches, napagkaisahan ng
lahat na itatag ang samahan ng mga
manggagawa na magbubuklod sa
kanila. Dito napagpasiyahang magkaroon ng asembliya para buuin ang
Manggagawa Magkaisa, Kilos Na
(MAKINA) - Novaliches-Wide at binuo
ang Council of Leaders nito.
Ayon sa isinagawang sarbey ng Labor
Ministry, tinatayang nasa 62,000
Sundan sa Pahina 4
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Dahil sa sama-samang pagkilos...

Pagkilala sa LOS, naging matagumpay

N

Mula sa Paaralang Kapihan... (p. 3)

manggagawa ang nasasakupan ng
buong Diyosesis at kalakhan sa kanila
ay mga kontraktwal nang ilang taon.

aging matagumpay ang pagkilala sa Length of Service (LOS) ng
268 regular na manggagawa ng July
Mfg. Co. na ngayon ay Acccuplas Int’l
Corp. at Asiapack Plas Mfg. Corp.

Ayon kay Allan Cabiles, tagapagsalita
ng mga manggagawa ng July, tinatayang nasa 98% ng mga manggagawa ang napagkapit-bisig at sumama sa
laban.

Inireklamo ng mga manggagawa ang
hindi malinaw na biglaang pagpapalit
ng pangalan at split ng kumpanya.
Bagamat ipinaliwanag ng management na walang mangyayaring pagbabago, napag-alamang hindi rehistrado
sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang dalawang kumpanya. Natuklasan ring wala sa List of
Incorporators ang kanilang management.

“Ang tanging susi sa tagumpay ng mga
manggagawa ay pagkakaisa. Kung
hindi nagkaisa ang mga manggagawa
ng July ay baka sa susunod na taon ay
wala na kaming trabaho.” Pahayag ni
Cabilles.

Kapihan, naging paaralang
manggagawa
Dahil sa sustinableng pagdalo ng mga
manggagawa sa Kapihan, naging buwanan ang pagdaos nito sa Novaliches. Di bababa sa 100 ang regular na
dumadalo sa programang ito. Maituturing itong binhi ng mga manggagawa
sa patuloy na paglaban para sa sahod,
trabaho at karapatan.

Ang July Mfg. Co. ay bahagi ng factory
belt sa kahabaan ng Gen. Luis St. Ito ay
mayroong 409 na mga manggagawa:
268 ang regular, 12 ang apprentice at
129 ang kontraktwal. Gumagawa sila
at nag-iimprenta ng plastic packaging
para sa Nestle at Rebisco.

Ayon kay Sr. Villegas, dapat ring
pag-ibayuhin ang mga pag-aaral ng
mga manggagawa para sa kanilang
paglaban. Dito mababatid ng mga
manggagawa ang kanilang responsibilidad bilang mga ahente ng pagbabagong panlipunan.

Matapos ang apat na buwang negosasyon at mga pagdinig sa DOLE, sumang-ayon ang management na kilalanin ang kanilang LOS.

Mga Mag-aaral sa Taas-Kaalaman,
nagsipagtapos

“Ang mga manggagawa kasi, likas sa
kanila ang pagiging organisado. Hindi
yan pumapasok nang late o kung anumang oras niya gustuhin. Ganoon rin
sa loob ng pabrika, husto sa paggawa
at disiplinado. Kung patataasin ng mga
manggagawa ang kanilang kamulatan
mula sa ekonomiya patungong pulitika,
mabibitbit nila ang pagiging disiplinado
sa pakikibaka para sa pagbabagong
panlipunan. Malinaw na sila ang karapatdapat na mamuno.” Pahayag ni Sr.
Villegas.

hagi rin sa paghahanda ng makakain
ng mga bata tuwing araw ng kanilang
pasok.

N

akapagtapos ang 65 bata sa
Taas-Kaalaman (TK) Tutorial Program ng Labor Desk ng San Isidro
Labarador Parish, Bagong Silangan,
QC. Nagsimula ang programa noong
Agosto 2016 sa tulong nina Sr. Emelina
Villegas, ICM, at Labor Ministry ng Diocese of Novaliches.
Ang mga mag-aaral ay anak ng mga miyembro ng Samahan ng Manggagawa
ng Kristiyanong Pamayanan (SMKP)
mula sa Kinder hanggang Grade VI.
Nagtatapos ang programa tuwing buwan ng Pebrero 2017. Pagsapit naman
ng Mayo ay sinusundan ito ng Summer
Learning Experience (SLE) sa loob ng

15 araw mula Miyerkules hanggang
Sabado; Academic Studies naman tuwing Huwebes, at pagtukas sa kanilang
mga kakayahan tuwing Biyernes, at
pag-aaral ng bibliya sa araw ng Sabado.
Sa araw ng pagtatapos, nagpakitang-gilas ang mga bata at inilabas ang
kanilang mga kakayahan sa pagsayaw,
pagtula at pag-awit. Nagkaroon rin ng
awarding na nakabatay sa kanilang
mga katangian at kakayanan.
Malaking ambag rin ang ibinahagi ng
mga nakatuwang sa pagtuturo sa mga
bata, kasama ang mga nanay na tuloy-tuloy na sumuporta sa TK at kaba-

Magandang balita rin na ang SMKP
Chairperson ng Bagong Silangan na
si Hellen Beronio ay itinalaga bilang
bagong Labor Desk Coordinator.
Ipinamalas ni Ka Hellen ang determinasyon sa pagpapatupad ng mga programa ng Labor Ministry hanggang sa
siya’y italaga bilang Lay Coordinator ng
Social Action Ministry ng Parokya ng
San Isidro Labrador, Brgy. Bagong Silangan, QC.
Sa pagtatalaga sa kaniya bilang bagong
Labor Desk Coordinator, nakatakdang
magdaos ng SMKP Bagong Silangan
Chapter ng paghahalal sa mga bagong
pamunuan.
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Manggagawang kinasuhan
ng Drugs, Tinanggal

A

ko po si Alexander Callos 30
years old, may asawa at 3 anak.
Manggagawa ng Megasoft Hygenic
Corporation bilang operator. Matatagpuan ang kumpanya sa #38 P. Jacinto,
Plesant View Drive, Pleasant Subd., Sitio Caloocan. Ang pabrika ay pag-aari
ni Mr. Emilio Go.
Ang aming ginagawa ay mga lampin
diaper at sanitary napkin. Nasa 600
kaming mga manggagawa sa nasabing kumpanya. Ang bilang ng mga
manggagawa sa Agency ay nasa 481.
Mayroong tatlong kategorya: regular
na direct hire, regular sa agency, at
kontraktwal sa Agency. May unyon po
ang kumpanya pero company union
iyon sabi ng management. Hindi kami
kasali, kaya’t nang may mga nagnanais
magtayo ng unyon ay kaagad na sumali ako.
Nang malaman ito ng management,
nagalit sila sa amin. Nagtangka silang
tatanggalin ang sinumang sumali at
nagbabalak magtayo ng unyon dahil
labag ito sa patakaran nila. Minsang pinatawag kami isa-isa at tinanong kung
kasali sa unyon. Ayon sa management,
kailangan namin magbalik-loob at
pinapirma kami ng waiver. Ang iba ay
hindi pumirma, pero ako ay napilitan
dahil akala ko hindi nila ko tatanggalin. Lahat ng di pumirma sa waiver ay
tinanggal nila.

Ang akala ko ligtas na ako, pero sa kasawiang-palad ay kinasuhan nila ako
ng pagiging drug addict. Sabi po nila sa
akin na nagpositibo ako sa drug test,
kaya’t sinuspende nila ako ng 30 days.
Hindi po nila binigay o ipinakita man
lang sa akin ang resulta ng sinasabi
nilang drugtest. Kahit alam kong hindi totoo ang sinasabi nila, lumapit ako
sa aming Barangay. Nagpatulong ako
sa aking pamangking pulis para magpa-drugtest. Lumabas po sa resulta na
ito ay negative.
Noong Hulyo 27 nagkaroon ng hearing sa NCMB, Arcadia. Dumating ang
atorney ng management. Inihapag ko
ang aking isyu at sinabi kong negatibo
ang resulta ng aking 2nd opinion. Ang
kanyang pinagbalingan ay ang mga
suot kong singsing na naging batayan
nila para akusahan nila akong drug addict. Nang matapos ang aking 30 days
suspension, Agosto 14 nang pumasok
ako ngunit hindi pa rin nila ako pinapasok at ang sabi sa akin ng management, kailangan ko raw magpa-rehab
nang anim (6) na buwan dahil adik raw
ako.
Hiningan ko sila ng recommendation
pero ayaw nilang magbigay. Mabuti at
nakadalo ang aking kasamahan sa ipinatawag na workers’ assembly ng Labor Ministry noong July 9. Kaagad nila

kaming natulungan mula nang inilatag
naming ang kasong ito. Pinadalo kami
sa mga pag-aaral upang kami ay matuto. Tinulungan rin nila kaming mailapit
sa DOLE Intramuros kay Usec. Maglunsod at Atty. Alvin para ihapag ang
aming mga kinakaharap na problema.
Nabibigyan rin kami ng advise kapag
humaharap sa DOLE kung kaya’t nagkakaroon kami ng lakas ng loob para
maipaglaban ang aming karapatan.
Sa ngayon, buo na po ang aking loob
na ipaglaban ito dahil sa aking mga
naranasan. Hindi kami tao kung itrato ng aming management. Mahalaga
ang mga pag-aaral dahil nauunawaan
namin ang lahat at nababago ang aming pananaw. Natututo kami para hindi
na maabuso tulad ng aming mga naging naranasan.
Panawagan ko po sa aking mga
kamanggagawa, palakasin natin ang
ating pagkakaisa para mabago ang
ating mga kalagayan. Sa taong-simbahan, sana’y maipagpatuloy ninyo ang
tuloy-tuloy na pagsuporta at masamahan kami sa mga panawagan at paglaban. Maging makamanggagawa sana
ang pamahalaan at tiyaking maipatupad ang mga batas paggawa. Gawing
regular ang mga kontraktwal na mga
manggagawa dahil ito ang tunay na
nagpapahirap sa amin. Kami po ay tao,
manggagawa na lumilikha ng produkto
na ating ginagamit sa araw-araw. Ang
hiling ko po, sana’y kilalanin nyo kami
bilang manggagawa na may dignidad.

Taunang School Supplies Drive ng LM, isinagawa

M

ahigit 400 mga bata ang natulungan ng Labor Ministry (LM) ng
Diyosesis ng Novaliches sa ginanap na
taunang Shool Supplies Drive.
Sa tulong ng Caritas Novaliches at mga
manggagawa ng Makina o Manggagawa Magkaisa, Kilos Na, nakapagtipon
sila ng mga gamit sa eskuwela upang
matulungan ang mga anak ng mga
kapwa manggagawa.

Ayon kay Fr. Buslon ng LM, malaki
ang pagpapahalaga ng simbahan sa
edukasyon ng kanilang mga anak.
Karapatan nilang magkaroon ng
edukasyon upang makatulong sa pagpapahubog at pagpapakatao. Makatutulong rin ito sa kanilang pakikisangkot
sa mga nagaganap sa lipunan.
Nagpaalaala rin si Fr. Buslon sa mga
magulang na lalo pang pagtibayin

at palawakin ang Samahan ng mga
Manggagawa sa Kristiyanong Pamayanan (SMKP).
“Ang pagkakaisa ang tanging lakas
ng simbahan dahil ang simbahan ay
tayo. Lalo pa nating pagyamanin ang
karanasan ng SMKP bilang samahang
tapat na naglilingkod sa sambayanan.
Huwag magsawang mag-aral at matuto.” Sabi ni Fr. Buslon.
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Walang benepisyo, nagtayo
ng unyon, tinanggal

A

ko po si Juniel Ragasa,
manggagawa sa Megasoft, may
asawa at isang anak. Wala po kaming
mga benepisyong natatanggap tulad
ng holiday pay, insentive leave, night
deferential, overtime at 13th month
pay. Ito po ang dahilan kaya’t nagtayo
kami ng union para makuha ang mga
benepisyo dapat sana ay aming natatanggap.
Umabot sa 80 manggagawa ang aming napasapi ngunit nalaman na ito ng
aming management. Una, kinasuhan
nila ng mga gawa-gawang kaso ang
aming mga lider. Sumunod, tinakot na
kung hindi kami pipirma sa waiver at
magbabalik-loob sa kanila kami ay tatanggalin. Noong Hulyo 9 nang kami’y
dumalo sa imbitasyong ng Workers’
Assembly ng Labor Ministry (LM) at
nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tulong. Ang balita namin ay tatanggalin na kami kinabukasan, Hulyo
10 at pumunta na lang sa DOLE para
kunin na ang bayad dahil wala daw
kami makukuha kung sa management namin kukunin. Pinayuhan kami
ng mga nangangasiwa sa Ministry
na dapat kaming pumasok dahil wala
namang mga batayan ang balitang tatanggalin na kami.
Pumasok kami, ngunit pagdating sa
kumpanya ay hindi na kami pinapasok. Humihingi kami ng kasulatan na
tinatanggal na nila kami pero wala sila
ibinigay. Sinabihan kami na sa DOLE
na lang kami pumunta. Sa takot namin, kinuha ang ibinigay na pera dahil
ang alam ko noon ito ay ang hinihingi naming money claim. Wala namang
nagpaliwanag sa amin, basta pinapip-
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irma kami kapalit ang perang ibinigay
sa aming ng Pangulo. Ang iba naming
kasamahan ay ipinaalam sa LM, kaya’t
sinamahan sila sa attorney at DOLE.
Sinabi nila ang nangyari kaya’t nagkaroon ng patawag sa management. Naipaliwanag ng LM ang ginawa sa amin
ng management at ang panloloko rin
ng nag-organisa sa amin. Pinadalo rin
nila kami sa mga pag-aaral at nakita
ang aming mga karapatan nilabag ng
kompanya.
Nagkaroon na kami ng lakas ng loob.
Noong Hulyo 27, muling ibinalik ng
DOLE Intramuros sa Arcadia QC
(DOLE Field Office) ang patawag.
Dumating ang atorney ng management na si Atty Juico. Ininsulto lamang
nila kami. Giit naming ang kailangan
naming magbalik sa trabaho. Ayon sa
kanya, paano kami babalik kung tumanggap na raw kami ng separation
pay.
Nagtakdang muli ng iskedyul ngunit
kami ay muling pumunta sa DOLE
at kay Usec. Joel Maglunsod at Atty.
Alvin. Tinuruan nila kami ng computation matapos naming ilahad ang mga
nangyari sa Arcadia. Iminungkahi rin
namin na kay Atty. Alvin na lang kami
dudulog, dahil kung sa Arcadia tiyak
na ganun na naman ang mangyayari.
Nawawalan kami ng boses doon. Sinabi niya na doon na kami mag-uusap at
bahala na si Atorney ang magpatawag.
Nagkaroon kami ng pag-asa, ngunit
kinabukasan ay muli na naman kaming nakatanggap ng bagong balita.
Ipinaskil ng management sa labas ng
kumpanya ang aming mga pangalan.

Nakasulat doon na kami ay nanggugulo sa loob ng planta kaya’t ayaw nila
kaming pabalikin.
Noong Agosto 17 pa ang huli naming
pag-uusap sa DOLE at sa wakas ay
may naramdaman kaming pag-asa. Napakikinggan na ang aming boses kaya
may inaabot. Kinuha na ang listahan
ng mga gusto bumalik at ipapaalam ng
Legal Assistance sa management ang
aming mga karaingan. Ngunit sa muli
naming paghaharap noong Setyembre
5 ay bigla na namang nagbago ang
payo ng DOLE, kaya’t magfile na kami
ng kaso sa NLRC.
Panawagan ko sa aming kamanggagawa, ipagpatuloy natin ang ating pagkakaisa dahil nakita kong malaking
bagay ito para mabago ang ating kalagayan. Patuloy tayong mag-aral para
maitaas ang ating mga kamulatan at
kaalaman. Ang takot ay nasa ating isipan laman pero kung tayo ay mayroong
sapat na kaalaman, hindi mangyayari
ang mga pang-aabusong nagaganap
sa atin. Kung may sapat tayong kaalaman, tiyak na maipagtatanggol natin
ang ating mga karapatan.
Sa Taong-simbahan, sana’y patuloy
ninyo kaming samahan mula sa aming
mga kalagayan hanggang sa aming
mga karaingang ipinaglalaban. Inspirasyon kayo at lakas upang ipaglaban
ang dignidad ng tao na hindi basta
nayuyurakan.
Sa DOLE at pamahalaan, nawa’y
matulungan ninyong lahat ang mga
manggagawa na pagtibayin ang
kanilang mga karapatan sa loob ng
pagawaan, mapasunod ang mga
kumpanya at maparusahan kung may
mga paglabag. At higit sa lahat, maging
regular ang mga manggagawang
kontraktwal na derekta sa prinsipal
at hindi sa agency dahil ito ang isa sa
mga nagtatanggal ng dangal ng mga
manggagawa.

Rosaryo ng Buhay para sa
Katarungan at Kapayapaan
6:00 pm | San Isidro Labrador Parish
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VOX POPULI, VOX DEI
ni Fr. Joseph M. Buslon

Manggagawa: Katuwang sa Pagpapalago ng Komunidad

I

pininagdiriwang natin ang taon ng
Parokya, bilang isang komunidad
na nagbubuklod at pinagbubuklod
sa biyaya ng Diyos. Malaki ang gampanin ng bawat parokya at mas lalo’t
higit ng buong Simbahang Katolika
sa mga manggagawang bumubuo sa
bawat komunidad. Dito nakikita natin
ang pag-usbong at pagmamalasakit
sa mga kapatid nating manggagawa at
sa komunidad din nahuhubog ang ating pagmamalasakit at pakikipagkaisa
para sa lahat ng manggagawa. Tunay
nga na isang malaking hamon at masidhing panawagan sa ating lahat bilang
kamanggagawa ng Diyos ang pagbibigay halaga at kalinga sa lahat ng
manggagawa.
Ang pagtugon sa kanilang mga ipinaglalabang karapatan upang pantay
pantay na mabuhay sa araw-araw ay
isang hamong magmumulat sa ating
mga mata at isipan sa realidad ng buhay manggagawa. Sila ang tunay na

mukha at tinig ng bawat komunidad
na sumisigaw sa maraming paraan
upang matugunan ang maraming hinaing at problemang hinaharap nila sa
araw-araw. Sila ang nagpapaalala sa
atin na ang komunidad ay tunay na
pinagbubuklod ng Diyos para sa pagmamalasakit sa kapwa at naipapadama ito sa bawat manggagawa. Sapamagitan nila naibubulalas ng Diyos
ang kagandahan ng kanyang nilikha
at ang patuloy na paanyaya na huwag
hayaang tapakan at yurakan ang dignidad ng mga manggagawa.
Sumasalamin ang lahat ng bumubuo
ng bawat komunidad sa pagkamalikhain ng Diyos dala sa kanyang kabutihang loob para sa lahat. Higit sa
lahat hinahamon tayo bilang isang
komunidad na patuloy na magpalago
ng paggalang, respeto, pagmamalasakit at pagmamahal sa lahat ng uring
manggagawa at sa lahat ng antas ng
paggawa. Maisabuhay nawa natin ang

“S

umasalamin
ang lahat ng
bumubuo ng bawat
komunidad sa
pagkamalikhain
ng Diyos dala
sa kanyang
kabutihang loob
para sa lahat.”

mga hamong ito upang maipakita natin
sa lahat ng manggagawa ang tunay at
lubos na pagmamalasakit para sa kanila. Sa taong ito ng Parokya, bilang
komunidad na pinagbubuklod ng Diyos huwag nawa nating makalimutan
at maisantabi ang mga kapatid nating
manggagawa. Ika nga ni Hesus, “Ano
man ang inyong ginawa sa mga maliliit
na ito, ay siya nyo ring ginawa sa akin.”
Mabuhay ang lahat ng manggagawa!

MAKINIG SA...

HELLO
FATHER

911

Si Maria, Tagakalag ng kahirapan
ng mga manggagawa.
Labor Ministry: Mga programa
at serbisyo.
October 23 , 2017 | 9:00 -11:00 ng gabi

DECEMBER

03

YEAR-END ASSEMBLY
Inaanyayahan ang lahat ng mga kasapi ng SMKP at MAKINA
na lumahok sa taunang year-end assembly ng Labor Ministry.
Gaganapin ang pagtitipon sa Ina ng Buhay Parish, 1 - 6 pm

PANITIKAN

DOK PILANTROPO
Ka Eric Cruz ng Accuplas
Ikaw, ako, tayo hubad nang i-anak
At ni walang damit, o kaya’y panyapak
Sa pagsilang natin, sinundan ng iyak
Sumila’y ang ngiti ng inang naghirap.
Paglipas ng araw, mata’y iminulat
Amang ika’y kalong, natuwa’t nagalak
Yaong batang karga, hinagkan niyakap
Kahit walang tugtog, sinayaw, inindak
Dumaan ang linggo, mga buwan at taon
Batang paslit noon, malaki na ngayon
Nagsikap mag-aral, magtapos ang layon
Nagsunog ng kilay, natupad ambisyon.
Tangan ang diploma, sa magulang alay
Gabay at suporta, kanilang binigay
Taas-noo siya, at doo’y nagpugay
At ibinahagi ang kanyang tagumpay
At ngayo’y ganap na siya bilang doktor
Taong may mga sakit, binigyan ng hatol
Kahit walang pera, oras ay ginugol
Tumulong sa kapwa, tangi niyang misyon.
Ligaya sa puso, kanyang nadarama
Pagtulong sa kapwa, sa gabi’t umaga
Ang hirap at pagod, ay di alintana
Magamot ang sakit, yon ang mahalaga.
Panaho’y umusad, at siya’y tumanyag
Siya’y pilantrupo ng mga mahihirap
Kabutihang loob at kanyang paglingap
Pambansang parangal, sa kanya ginawad.

Manggagawa,
Tunay na Bayani
Ka Ekong
Ang tunay na bayani ay tayong mga manggagawa
na siyang dahilan ng pag-unlad ng ating bansa.
Lahat ng pagod at hirap ay ating binabata,
para lamang maging husto sa paggawa.
Ang mga kapitalistang dayuhan,
turing sa ati’y mga batang sahuran
na barya-barya ang kinikita.
Tingin sa ati’y kuntento na,
ngunit sa totoong kalagaya’y
sila-sila lang ang umuunlad.
Samantalang kaming gumagawa’y
sa kahirapan nasadlak.
Sa dusa’t sakit nagmistulang buto’t balat.
Magkagayunma’y huwag mag-alala
dahil Diyos ay nariyan.
Sa pamamagitan ng pagkakaisa,
at sa tulong ng magandang kalooban,
pang-aapi’y mawawakasan.

Tayo’y Manggagawa
Ka Eric ng Accuplas
Tayo’y manggagawa sa hirap nasadlak
Na ang tanging nais buhay ay umangat
Ngunit namumuno, tila baga’y bulag
Mata’y nakapikit at ayaw imulat.
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