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makalimot balikan ang tanong na: “Para kanino?”. 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | iv 

  

 Sa mga kaibigan at kamag-aral: kina Jhayber, Malou, Ninya, Kyla, at Jelly 

para sa pagsisilbing hingahan ng lahat ng mga hinaing at pinagdaraanang krisis, 

pagbibigay-lakas at tiwala sa kabila ng lahat ng pagdududa, pagbibigay-saya at kulay sa 

masalimuot na proseso ng pagkatuto, at sa iba’t ibang kwento ng katatawanan, kahinaan, 

pagkadapa, at muling pagbangon. Gayundin, para sa mga kapwa mag-aaral ng lipunan na 

nakasama sa unti-unting pagkamulat at patuloy na nagpapaalala na laging magislbi sa 

interes ng masa. 

Sa lahat ng naging kabahagi sa pananaliksik: kina Bb. Joan Guan ng CWR at Bb. 

Erica Camacho ng MSWDO para sa pagiging galante sa pagpapaunlak ng imbitasyon 

upang mabigyang-linaw ang iba’t ibang isyung kinakaharap ng kababaihang 

manggagawa ng Rizal. Lalo’t higit, sa lahat ng mag-uuling at residente ng Brgy. Puray, 

Rodriguez, Rizal para sa bukas-palad na pagtanggap sa komunidad at pagpapaunlak sa 
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ABSTRAK 

 Higit pa sa pagiging mga ilaw ng tahanan, nagsisilbi ang mga ina bilang 

pundasyon ng bahay at buhay ng pamilya. Sa Pilipinas, kung saan 50.7% lamang ang 

partisipasyon ng kababaihan sa lakas paggawa, higit na mababa kumpara sa kalalakihan 

na may 78.6% (BLES, 2015), nananatiling kompromisado ang pagtingin ng karamihan sa 

lakas, kakayahan, at kaalaman ng manggagawang kababaihan. Patuloy na iginagapos ng 

patriyarka at binabalahaw ng malapyudal at malakolonyal na lipunan ang hanay ng mga 

babaeng nagsisikap at naghahangad ng mas patas na pagtingin at ganap na 

pagsasakapangyarihan. Kung kaya’t nilayon ng pananaliksik na ito na mabigyang-

atensyon at linaw ang iba’t ibang isyung panlipunang kinapapailaliman ng kababaihang 

manggagawa, partikular sa impormal na sektor; ang kababaihang mag-uuling. Gamit ang 

mga kritikal na lente, sinuri ang umiiral na sosyo-ekonomikong kondisyon ng mga 

babaeng mag-uuling sa Brgy. Puray, Rodriguez, Rizal, gayundin ang relasyon ng mga 

naturang manggagawa sa kalikasan at ng pag-uuling sa kanilang kalusugan. Sa kabuuan, 

natagpuang nananaig pa rin ang pyudal at patriyarkal na sistema sa hanay ng impormal na 

lakas-paggawa habang lubhang nakokompromisa ang lagay ng kalikasan at maski ng 

kanilang kalusugan. Bukod sa mababang kita mula sa pag-uuling, lumalabas na 

nagunguna ang kababaihan sa mga pinakabulnerable sa pagkaubos ng mga puno o 

rekurso at pagtama ng mga kalamidad bunga ng kawalan ng akses at oportunidad, 

lubusang pagsandig sa kalikasan, at patong-patong na tungkuling kanilang pinapasan. 

Sinasalamin ng masikhay ngunit maralitang kababaihan sa ulingan ang lubhang 

pangangailangan na wakasan ang lahat ng porma ng pagtatangi laban sa kanilang hanay, 

para sa ganap na paglaya at pagkamit ng tunay na kaunlaran. 
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KABANATA 1 

INTRODUSKYON 

 

 A. KALIGIRAN NG PANANALIKSIK 

Ang mga salitang babae at bahay ay kalimitang magkaugnay, tila dalawang taong 

pinagdugtong ang sikmura o itinakdang maging tadhana ang isa’t isa. Sa nakalipas na 

ilang siglo, tahanan na ang nagsilbing espasyo para mailapat ng mga babae ang kanilang 

mga kakayahan at kaalaman. Ang apat na sulok din nito ang noo’y tanging nakatutuklas 

at nakaririnig ng mga hinaing at suliranin ng kababaihan. Mahabang panahong nanatili sa 

karimlan ang kalagayan ng sektor na ito; kakaunti o halos walang opsyon kung hindi 

sumunod sa kagustuhan ng nakakapangyayaring lakas, ang kalalakihan.  

Subalit, kinalaunan ay umusbong ang iba’t ibang pagkilos mula sa mga 

organisasyong binuo ng mga mulat na indibidwal na nagnais palayain ang mga babae 

mula sa pagkakagapos ng mga ito sa kalawanging tanikalang matagal nang humihila sa 

kanila paibaba. Bilang resulta ng malawakang mga protesta, unti-unting nakamtan ng 

mga babae ang mga karapatang ipinagkait sa kanila at lumaki ang pag-asang tuluyan 

nang magkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa aspekto ng kasarian. Sa kasalukuyan, 

partikular sa mauunlad na bansa, hindi maitatanggi ang dahan-dahang paglaki ng bilang 

ng kababaihang natatanggap sa mga trabahong noon ay para lamang sa kalalakihan at 

nakakapag-aral o nakakapagtrabaho nang naaayon sa kanilang kagustuhan. Gayundin ang 

kapansin-pansin na paglobo ng mga babaeng botante at lider pambansa.  
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Gayumpaman, sa kabila ng pag-abante ng iilang kabilang sa sektor ng kababaihan 

ay nanatili pa ring atrasado ang karamihan sanhi ng iba’t ibang mapaniil na sistema gaya 

ng hindi patas na alokasyon ng mga pangunahing serbisyong panlipunan bunga ng 

malapyudal at malakolonyal na lipunan. Kung kaya’t nabibilang pa rin sa 

marhinalisadong sektor ang hanay ng kababaihan at labis na nakararanas ng 

bulnerabilidad at pagtatangi kagaya na lamang ng mga manggagawang babae.  

Nabibilang ang industriya ng uling sa mga pagawaang pinamumuan ng maliliit na 

negosyante kung saan ang hanay ng kababaihang manggagawa ay bihirang bigyang-

pagkilala at halaga. Kadalasan, itinuturing ang mga babae bilang bahagi ng impormal na 

sektor na maski malaki ang naiaambag ay napapabayaan at hindi nabibigyan ng 

karampatang benepisyo at proteksyon. Pinagtitibay na sa likod ng bawat paglikha ng 

baga ay istorya ng masalimuot na prosesong binuno ng pawis at lakas ng paggawa. 

Malaki ang papel na ginagampanan ng pag-uuling para sa mga kabahayang nakasandig 

dito bilang panggatong sa pagluluto at sa mga pamilya o indibidwal na ulingan ang 

tanging pinagkukunan ng araw-araw na pangangailangan.  

Hindi biro ang pinagdaraanan ng mga mag-uuling makapag-uwi lamang ng 

panawid ng kani-kanilang mga pamilya. Usok, alikabok, at nagniningas na apoy ang ilan 

lamang sa pinakalantad na kalaban ng mga ito. Malaking dagok sa kalusugan ang kapalit 

ng kakarampot na kita mula sa ilang oras at linggong tinatagal ng paggawa ng uling. 

Sako-sako ng uling ang nailalabas sa paggawaan ngunit bakit ni isang plastik ng bigas ay 

hirap pang makaya ng bulsa? Bakit ang mga mismong naggagatong ay walang maipatong 

na lutuin sa kanilang mga panggatong? Bakit hanggang sa kasalukuyan ay hirap ipakilala 

ng kababaihan ang kanilang kakayahan at hirap paangatin ang mga sarili? Tunay nga 
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bang nakalaya na sa tanikala ang kababaihan o isa lamang itong malaking ilusyon ng 

pagsasakapangyarihan nila? 

B. PAGLALAHAD NG SULIRANIN  

Humigit kumulang 2.7 bilyong katao, kalakhan mula sa Asya-Pasipiko, ang 

nakasandig sa tradisyonal na paraan ng pagluluto kagaya ng pag-uuling. Subalit sa mga 

bansang papaunlad pa lamang, katulad ng Pilipinas, bukod sa matinding dagok na dala ng 

nasabing industriya sa kalikasan ay kalimitang hindi kinikilalang bahagi ng pormal na 

sektor ang mga manggagawang uling, lalo na kung magmumula sa hanay ng kababaihan. 

Kung kaya’t nais ng pananaliksik na ito na malaman ang mga suliraning kinakaharap ng 

mga babaeng mag-uuling at mapalalim pa ang ugat ng mga problemang ito.  

Sa partikular, layon ng pananaliksik na masuri at maanalisa ang mga sagot sa mga 

sumusunod na katanungan:  

1. Bakit patuloy na naghihirap ang kababaihang mag-uuling?  

A. Bakit nananatiling limitado ang papel na ginagampanan ng kababaihang mag-

uuling?  

B. Bakit kadalasang hindi nakasasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 

pamilya ang kinikita ng mga babaeng manggagawa sa ulingan?  

C. Sa kabila ng ambag sa ekonomiya, bakit hindi gaanong kinikilala at 

binibigyang-suporta ang mga babaeng manggagawa sa ulingan?  

2. Paano nakaaapekto ang kondisyon ng ulingan sa kalusugan ng manggagawang 

kababaihan? Sa kapaligiran? 
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3. Ano ang nararapat na gawing hakbang upang mapaunlad ang kabuhayan at 

kalagayan ng kababaihang mag-uuling?   

C. LAYUNIN 

 Ang pangkalahatang layunin ng pananaliksik na ito ay tukuyin kung papaanong 

binabaka ng kababaihang mag-uuling ang kasalukuyang kondisyong umiiral sa kanilang 

komunidad at masuri ito nang lubusan gamit ang mga lente ng usaping pangkalusugan at 

sosyo-ekonomikong pag-unlad. Sa partikular, layon nitong: 

A. Alamin ang sistemang panghanapbuhay na pinaiilaliman ng kababaihang 

mag-uuling. 

1. Matukoy ang pangkaraniwang sahod at sistema ng pasahod. 

2. Matukoy ang haba ng oras na ginugugol sa pag-uuling. 

3. Matukoy ang partikular na gampanin ng kababaihan sa ulingan. 

B. Tukuyin ang mga naidudulot ng ulingan sa pangkalusugang kondisyon ng 

kababaihang mag-uuling at sa kapaligiran. 

1. Malaman ang mga pangkaraniwang idinadaing ng mga babaeng mag-

uuling habang naghahanapbuhay sa ulingan. 

2. Malaman kung papaanong tinutugunan ng kababaihang mag-uuling ang 

mga iniindang karamdaman. 

3. Malaman ang implikasyon ng pag-uuling sa patuloy na pagkasira ng 

kalikasan sa komunidad. 
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C. Mapag-ugnay ang iba’t ibang suliraning kinakaharap ng kababaihang mag-

uuling sa kasalukuyang lagay ng sistemang patriyarkal sa bansa. 

1. Mapalalim ang usapin ng kawalan ng sapat na oportunidad para sa pag-

unlad ng sektor ng kababaihan. 

2. Matalakay ang kawalan ng suportang ibinibigay para sa mga kagyat at 

pangmatagalang pangangailangan ng kababaihang mag-uuling sa 

komunidad.  

3. Masuri ang iba pang mga salik na patuloy na nagpapahirap sa kababaihang 

mag-uuling. 

D. Makapagmungkahi ng mga hakbangin para sa madalian at pangmatagalang 

pagtugon sa mga suliraning pumipigil sa ganap na pag-unlad ng kababaihang 

mag-uuling sa komunidad. 
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KABANATA II 

KAUGNAY NA LITERATURA 

 

A. KAHALAGAHAN AT INDUSTRIYA NG PAG-UULING 

KASAYSAYAN  

Kung babalikan ang kasaysayan, masasabing isinalarawan ang pag-usbong ng 

sangkatauhan nang madiskubre ng ating mga ninuno ang paglikha ng usok mula sa kahoy 

at makalikha ng apoy mula rito. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagpapahalagang 

ibinibigay para sa nasabing rekurso. Malaking papel ang ginagampanan ng kahoy sa mga 

pangunahing pangangailangan ng mundo, kabilang na ang enerhiya; partikular para sa 

tinatawag na biomass fuel na siyang sinasandigan ng karamihan (Smith 2006).  

Bago pa man magamit ang uling bilang panggatong, nadiskubre, 30,000 taon na 

ang nakalilipas, na ginamit ito ng mga sinaunang tao bilang panulat sa mga kweba 

(Harris 1999). Mula noong panahon ng tanso o bronze age, kinikilala na ang proseso ng 

pag-uuling bilang isa sa pinakamahahalagang hakbang sa pag-unlad ng mundo. Dahil 

mas madaling mapabaga at makatunaw ng bakal ang uling kumpara sa kahoy na may 

limitadong temperaturang nalilikha, sa pagsisimula ng metallurgy ay minarapat na ng 

marami na sumandig sa uling hanggang ika-18 siglo (Kato 2003). Gayumpaman, ang 

labis na pagsandig ng mga industriya ng metal sa uling ang isa sa mga itinuturong dahilan 

ng pagkawasak ng kagubatan at lokal na taniman sa Europa noong Panahon ng Roman 

Empire. Kung kaya’t hanggang sa kasalukuyan, hindi na gaanong nakadepende ang mga 

paggawaan ng bakal sa uling at kalakhan ng mga ulingan ay matatagpuan na sa mga 
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bansang hindi pa gaanong maunlad (Kato 2003). Dagdag pa, hindi ganap na naging 

angkop ang paggamit ng uling sa paggawa ng bakal sapagkat natuklasang mayroon itong 

dalang impurities kagaya ng sulfur na siyang naisasalin sa mismong produkto. Bilang 

resulta, nagsagawa ng malawakang paghahanap ng alternatibo para sa uling. Bandang 

1709 ay nakatuklas ang isang manggagawang si Abraham Darby ng ibang pamamaraan 

ng paggawa ng bakal gamit ang coke o isang elementong bagaman binubuo pa rin ng 

isang uri ng uling na kung tawagin ay bituminous coal, ito naman ay hindi nagmumula sa 

kakahuyan sapagkat minimina at  nagtataglay ng mas mababang dami ng sulfur (Harris 

1999). Sa kabila nito, dahil sa absorptive na katangian ng uling, nagagamit pa rin ito 

bilang panala ng dumi o purifier sa tubig at pagkain, gayundin sa paggawa ng pulbura ng 

mga baril at sa iba’t ibang pangangailangan sa larangan ng medisina (Kato 2003). 

PROSESO NG PAGGAWA  

Nalilikha ang uling sa pamamagitan ng pagpapabaga sa kahoy o kahit anong 

materyales na taglay ang high-density biomass, sa loob ng isang uri ng kiln na may 

limitadong akses sa hangin; tinatawag ang prosesong ito bilang karbonisasyon 

(carbonization) (Pennise 2003). Ang pinakatradisyonal na paraan ng paggawa ng uling ay 

ang pagpapabaga ng kahoy sa loob ng isang mababaw na hukay na tinabunan ng lupa. 

Ngunit, sinasabing ang nakasanayang prosesong ito ay may kahusayan lamang na 

katumbas ng 10 porsyento, mas mababa kung ikukumpara sa 35 porsyentong kahusayan 

kung gagamit ng bakal o masonry kilns. Sa kabila nito, pinipili pa rin ng marami ang 

tradisyonal na paraan dahil higit na mas mura ang gagastusin dito. Kung susumahin, 

mahahati sa dalawa ang pangunahing proseso ng paggawa ng uling: pagpuputol ng mga 

puno at ang karbonisasyon (carbonization) ng kahoy sa mga kiln. Unang pinuputol ang 
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mga puno pagkatapos ay hahatiin sa sukat na aangkop sa mga kiln, at saka ililipat sa 

nagbabagang apoy. Matapos mailagay sa mga kiln, magsisimula na ang proseso ng 

pyrolysis na tatagal ng apat hanggang anim na araw. Kapag lumamig na ang mga 

naiprosesong uling, isa-isa itong tatanggalin mula sa mga kiln at isasalansan. Hindi 

magtatagal, darating na ang mga sasakyang magbibiyahe sa mga ito (Kato 2003). Ang 

produksyong ito ay kadalasang binubuo ng mga indibidwal o maliliit na industriya ng 

ulingan sa kanayunan, pagkatapos ay ibabiyahe sa kalunsuran (Pennise 2003).  

PAGSANDIG SA ULING  

Bagaman malaki na ang pinagbago ng mga proseso ng paggawa dahil sa 

teknolohiya, nananatiling atrasado ang lagay ng tradisyonal na kaalaman sa paggawa ng 

uling sanhi ng kakulangan ng suporta at pagkilala rito ng mga bansang papaunlad pa 

lamang. Hanggang sa kasalukuyan, nakasandig pa rin ang bulto ng mga gawain sa mga 

manggagawa na siyang nagbubunga ng mas mabagal at hindi gaanong epektibong 

produksyon (Kato 2003). Sa katunayan, malaki ang ginagampanan ng mga ulingan sa 

pagkakaroon ng hanapbuhay o mapagkakakitaan ng karamihan sa mga maralita sa 

kanayunan (Bailis 2005). Sa bawat bahagi ng proseso ng pag-uuling, lubos na 

kinakailangan ang lakas-paggawa; mula sa pagsusukat sa mga gagamiting kahoy-

panggatong, paghahanda ng mga kilns kung saan ito pagbabagain, pagsasalansan, 

pagsasaayos, pagbibiyahe, pagbabalot, hanggang sa pagtitinda ng uling. Iba pa rito ang 

mga gawaing may kaugnayan sa paggamit ng uling sa mga kainan at iba pang industriya 

na parehong nangangailangan ng mga manggagawa (Ruuska 2013). 

Katumbas ng 70 hanggang 90 porsyento ng kabuuang paggamit ng enerhiya sa 

mga bansang hindi pa industriyalisado ang enerhiyang inilalaan para sa pagluluto. 
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Tinatayang aabot sa 2.5 bilyong katao sa mga bansang ito ang nakasandig sa biomass 

(kahoy-panggatong, uling, at dumi ng hayop) upang makapagluto. Ayon sa isang 

pananaliksik ng International Energy Agency noong taong 2010, kung hindi 

magkakaroon ng substansyal na pagbabago sa mga kasalukuyang polisiyang 

ipinapatupad, higit na aakyat pa ang bilang ng mga sasandig sa biomass; mula 2.4 bilyon 

ay may potensyal itong tumaas hanggang 2.7 bilyon pagdating ng taong 2030 (Geremew, 

Gedefaw, Dagnew, & Jara 2014). Samantala, sa isang ulat na inilabas ng FAO, humigit 

kumulang 26 milyong tonelada ng uling ang nalikha noong taong 1995, kalakhan mula sa 

mga bansang papaunlad pa lamang. Subalit sa isang ulat naman, tinatayang aabot pa sa 

higit 100 milyong tonelada ang nalilikhang uling ng buong mundo. Ang malaking 

pagkakaiba sa mga datos ay maaaring dulot ng iligal at hindi komersyal na paggawa ng 

uling. Gayumpaman, sa tantiya ng FAO noong taong 1997, tumataas ng halos 3 

porsyento kada taon ang produksyon ng uling (Pennise 2003).  

Sa mga bansa sa Asya, partikular sa Timog-Silangang bahagi, nakagawian nang 

gamitin ang uling para sa pagluluto ng kanilang mga tradiysonal na pagkain kung kaya’t 

ganoon na lamang ang pag-asa ng mga mamamayan sa industriya ng uling. Sa katunayan, 

lumabas sa isinagawang energy survey sa Thailand na umaabot sa humigit-kumulang 3 

milyong tonelada ang nakokonsumong uling ng bansa taon-taon. Dagdag pa rito, 

nakasaad sa nasabing ulat na hindi gaanong magiging epektibo kung papalitan ang langis 

na high-grade biomass na may taglay na uling ng ibang kahalintulad na langis. Bilang 

rekomendasyon, iminumungkahi sa pamahalaan na magsagawa ng iba’t ibang programa 

at estratihiyang magpapaunlad sa produksyon ng uling; gaya ng malawakang pagtatanim 
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ng mga puno at pagtatambal nito sa makabagong teknolohiya, lalong-lalo na sa mga 

komunidad sa kanayunan (Bhattarai 1998).  

Kung Pilipinas naman ang pagbabatayan, napag-alaman sa isang pag-aaral na 

isinagawa ng NSO noong 2004 na nasa 55.1 porsyento at 34.2 porsyento ng 17 milyong 

sambahayan ng bansa ang nakasandig pa rin sa mga kahoy-panggatong at uling. Matapos 

ang pitong taon, halos walang pinagbago ang resulta ng mga nakalap na impormasyon 

sapagkat mayorya ng 21 milyong katugon ay nagpahayag pa rin ng patuloy na paggamit 

ng tradisyonal na biomass. Ayon sa datos noong 2011, 54.2 porsyento ng mga kabahayan 

ay gumagamit pa rin ng mga panggatong bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya 

at 36.4 porsyento ang gumagamit ng uling. Sa bahagi naman ng pagluluto, nadiskrubeng 

kalakhan ng sambahayan o 54 porsyento nito ang gumagamit pa rin ng mga kahoy-

panggatong bilang pangunahing pinagmumulan ng materyales sa paggawa ng apoy; 

sinusundan ito ng 40.5 porsyentong nakasandig na sa liquefied petroleum gas o LPG. 

Samantala, pumapangatlo sa 35.3 porsyento ang mga kabahayang gumagamit pa rin ng 

uling para sa pagluluto at pumapanghuli sa 17.5 porsyento ang gumagamit ng mga 

dekuryenteng lutuan. Dagdag pa, lumabas sa nasabing pananaliksik na pinakamadalas 

ding gamitin ang mga kahoy-panggatong (20.1 porsyento) sa pagpapainit ng tubig sa mga 

kabahayan; at sinundan ng uling sa 11.2 porsyento (Mercurio 2014).  
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Labis na pinahahalagahan ang uling at mga panggatong sa Asya, partikular sa 

mga bansang papaunlad pa lamang dahil sa iba’t iba nitong gamit. Una, kadalasang 

pinangbabaga ito para sa pagluluto ng mga kabahayan at kung minsan ay pati sa mga 

restawran o maliliit na kainan. At ikalawa, malaki rin ang ginagampanan nito sa mga 

tradisyonal na industriya at komersyal na mga gawain gaya ng produksyon ng bakal, mga 

mineral, at textile. Masasabing sadyang napakalaki ng potensyal ng kahoy at uling upang 

maging kasangkapan ng pagpapaunlad sa mga atrasadong bansa. Subalit sa kabila ng 

halos magkakaparehong katangian ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya, nararapat 

tandaan na hindi magkakahalintulad ang kagustuhan at pangangailangan ng mga 

mamamayan ng bawat bansa. Marapat ding ikonsidera ang iba’t ibang gamit ng mga 

panggatong at uling bago makapagplano ng mga programang angkop sa bansa at sa 

pagpapaunlad ng mga insdustriya nito (Bhattarai 1998).  

ANG ULINGAN, MARALITA, AT KALIKASAN 

Mahalaga ring mabigyang-pansin na dahil sa mataas na presyo ng mas malilinis 

na langis o enerhiya tulad ng natural gas, liquefied petroleum gas o LPG, kerosene at 

biogas at kawalan ng akses dito ng maralita, napipilitan na lamang ang mga ito na 

sumandig sa ‘maruming enerhiya’ o iyong mga kahoy-panggatong, uling, at dumi ng 

hayop. Isa pa, tipikal na para sa mga ordinaryong mamamayan ang gumamit ng uling sa 

pagluluto dahil na rin sa mas madali itong gamitin, ibiyahe, at maaari pang mabili nang 

tingi. Kaya naman, para sa karamihan, partikular sa mahihirap at mga bansang papaunlad 

pa lamang, ang pagtamasa ng isang pangunahing pangangailangan kagaya ng enerhiya 

para sa pagluluto ay nagreresulta sa pagkawala ng isa pang batayang pangangailangan, 

ang malinis na hangin. Ang pagpapabaga ng mga solid fuels o dirty fuels sa loob ng 
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bahay ay lumilikha ng polusyon sa hangin na siya namang naghahatid ng hindi malusog 

na kondisyon ng pamumuhay (Pennise 2003). Ang mataas na lebel ng polusyon sa mga 

kabahayan ay sanhi ng mga pollutant kagaya ng carbon monoxide, nitrogen dioxide, 

aromatic hydrocarbons na itinuturing rin bilang pinaka-nakapipinsalang mga kemikal sa 

hangin. At dahil kadalasan, kababaihan at mga bata ang naiiwan sa mga kabahayan, sila 

ang may pinakamataas na potensyal na malantad sa mga ganitong uri ng kemikal o 

polusyon sa hangin (Taylor & Nakai 2012). 

Kung titignan, hindi lamang dagok sa kalusugan ang pag-uuling, isa rin itong 

malaking dagok sa kalikasan, at isa sa mga pangunahing sanhi ng lumalalang krisis ng 

polusyon. Kaliwa’t kanan ang mga nagaganap na pagkaubos ng mga puno sa kagubutan, 

lalong-lalo na sa mga pinakamahihirap na bansa kung saan karamihan ng mga 

mamamayan ay umaasa sa mga kahoy-panggatong o hindi kaya ay uling. Tinatayang 

umaabot sa 95 hanggang 98 porsyento na ang tantos ng severe deforestation o labis na 

pagkakalbo ng mga kagubatan sa mga atrasadong bansa (Geremew, Gedefaw, Dagnew, 

& Jara 2014).  

Samantala, nakapailalim sa produksyon ng uling ang mga epekto ng global 

warming; sanhi ng mga materyales at rekursong kinuha mula sa mga hindi sustenableng 

taniman na siyang nagdudulot ng carbon dioxide emissions. Dagdag pa, ang prosesong 

pyrolysis ng biomass ay lumilikha ng mga PIC o products of incomplete combustion tulad 

ng methane at NMVCOs o non-methane volatile organic substances na may taglay na 

mas mataas na potensyal ng global warming o GWP (global warming potential) kaysa sa 

carbon dioxide. Higit pa rito, nakadaragdag din ang pagbibiyahe ng mga uling mula sa 
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paggawaan dahil sa mga greenhouse gases na nagmumula sa usok ng mga sasakyang 

pinapagana ng diesel na langis o gasolina (Ekeh, Fangmeier & Muller 2014).  

Sa bahagi ng utilization phase o paggamit sa uling bilang pampabaga kapag 

nagluluto, nakalilikha rin ito ng greenhouse gases at products of incomplete combustion. 

Samakatuwid, isa ang uling sa mga pangunahing sanhi ng indoor pollution o polusyon sa 

loob ng mga kabahayan (Ibid). 

Sa kabilang banda, mababa ang mga naitatalang ambag ng uling sa mga datos ng 

greenhouse gases (na siyang pangunahing nagdudulot ng labis na pag-init ng mundo o 

ang tinatawag ding global warming) sanhi ng kawalan ng akses ng maraming 

mananaliksik sa mga ulingan na kadalasang matatagpuan sa mga malalayong probinsya 

ng mga mahihirap na bansa (Pennise 2003). 

Ilang henerasyon man ang lumipas, magpapatuloy at magpapatuloy pa rin ang 

hindi responsableng paggamit sa ating mga rekurso hangga’t hindi nasosolusyunan ang 

kawalan ng sapat na edukasyon hinggil sa pangangalaga ng kalikasan, angkop na mga 

balangkas ng batas, malinaw at makatarungang pag-aari ng mga lupain, at maayos na 

pamamalakad. Hindi likas-kaya ang mga kabuhayan dahil walang alternatibong mahanap 

ang mga mamamayan (Ruuska 2013).  

Halimbawa na lamang, sa bansang Kenya, maraming magsasaka na ang 

gumagawa ng uling bilang pandagdag sa maliit na kinikita sa sakahan; lalo pa’t libre 

lamang silang nakakukuha ng mga kahoy sa kagubatan. Samantala, para naman sa ilan, 

wala silang mapagpipilian sapagkat tanging ang industriya lamang ng pag-uuling ang 

maaari nilang pagkakitaan. Mataas naman ang pangangailangan sa uling at iba pang 
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panggatong dahil sa limitadong suplay at mataas na presyo ng mas malinis na materyales 

panluto gaya ng natural gas at LPG. Kung kaya, hindi malilimitahan ang paggamit ng 

uling hangga’t hindi nabibigyang-akses ang lahat sa mas malinis na langis at hangga’t 

nanatiling limitado o walang ibang mapagpipiliang pagkakitaan ang mamamayan, 

kabilang na ang mahihirap na magsasakang lubhang nangangailangan ng karagdagang 

kita (Pennise 2013). 

Konektado ang maayos na paggamit ng lupa sa pagpapababa ng tantos ng 

kahirapan at pagpapanatili ng likas-kayang kabuhayan sa mga bansang papaunlad pa 

lamang; kahalintulad ng pagkakaroon ng malinaw na seguridad at karapatan ng mga may-

ari ng lupa sa pagkakaroon ng matagumpay na pamamalakad sa mga kagubatan. 

Nakasandig ang likas-kayang paggamit sa lupa sa partisipasyon ng komunidad at sa 

pambansa, panrehiyon, at lokal na pamunuan na siyang pangunahing makatutukoy ng 

mga benepisyong hatid nito upang makaambag sa pagpapabuti ng sitwasyon. Upang 

tuluyang mapanatili ang kaayusan ng ecosystem at saribuhay o biodiversity, 

kinakailangan munang mapaunlad ang mga likas-kayang pagkakakitaan sa komunidad, 

payabungin ang mga sustenableng modelo ng wastong pamamalakad sa mga lupain at 

kagubatan, makakilom ng suporta para sa mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya, 

magkaroon ng seguridad sa pagmamay-ari ng mga lupa, at mabigyan ng kagyat na 

pagtugon ang mga suliranin sa kagubatan (Ruuska 2013). 

Ayon naman kina Chambers at Conway (1991), ipinagpapalagay ng likas-kayang 

kaunlaran na ang isang sustenableng kalikasan at ang ekonomikong paglago ng 

kabuhayan ng mga mamamayan ay magkaugnay at hindi maaaring ipaghiwalay sapagkat 

lumilikha ito ng isang sitwasyon kung saan kaalinsabay ng kaunlaran ang pangangalaga 
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sa kalikasan. Maituturing lamang na likas-kaya ang isang kabuhayan kapag kaya nitong 

maigpawan ang anumang mga problemang kakaharapin, makabangon mula rito, at 

mapanitili ang kakayahan at kalakasan nang hindi nakokompromisa ang mga natural na 

rekurso. Sa kasalukuyan, ang hindi likas-kayang paggamit ng mga rekurso ay 

nagreresulta sa lubhang mapanganib na kalagayan ng mga serbisyong pangkalikasan o 

ecosystem kung saan nakadepende ang kalakhan ng ating mga pangangailangan. Sa isang 

pahayag na inilabas ng Brutland Commission noong 1987, sinasabing kasingkahalaga ng 

pagtamasa natin ng mga rekurso ang pagtamasa rin dito ng mga henerasyon sa hinaharap 

(Ibid). 

Labis ding kinakailangan ang pagsubaybay sa kalagayan ng kalikasan upang 

makapagmasid at kagyat na matugunan ang mga pagbabago sa lupa at ang mga posibleng 

maging resulta nito. Sa isang pag-aaral na isinagawa nina Ekeh, Fangmeier, at Muller 

noong 2014, lumabas na kung hindi mabibigyang-atensyon ang kakulangan ng masa sa 

mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya at ang hindi likas-kayang paghango ng 

biomass para sa paggawa ng uling, ang patuloy na paggamit sa mga panggatong na ito ay 

magdudulot lamang ng pagmatagalang pagtaas ng mga greenhouse gases emissions at 

tuluyang pagkawasak ng kagubatan. Samakatuwid, nararapat maintindihan ng mga nasa 

pamunuan at lahat ng may partisipasyon sa paggawa at paggamit ng mga rekurso ang 

ugnayan sa pagitan ng saribuhay, ecosystem, at ang nakapipinsalang pamamaraan ng 

nakasanayang pamumuhay ng mga mamamayan. Sapat na ang mamulat sa unti-unting 

pagkawasak ng kalikasan upang makapagsimula ng mga hakbangin tungo sa pagbabago 

nang sa gayon ay maging sustenable na ang relasyon ng tao sa kapaligiran at masigurong 

matatamasa pa ng mga henerasyong parating ang natatamasa natin (Ibid). 
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Enerhiya ang isa sa mga makinarya ng ekonomikong paglago at pag-unlad ng 

isang bansa, kritikal ang papel ng produksyon, transportasyon, at paggamit nito sa lahat 

ng mga produktibo at panlipunang sektor ng ekonomiya (Ekeh, Fangmeier & Müller 

2014). Ang isyu ng enerhiya at langis ay nakabigkis sa usapin ng mga rekurso, 

kabuhayan, at likas-kayang kaunlaran. Tanging kagubatan lamang ang nagbibigay ng 

seguridad sa mga mahihirap na walang akses sa merkadong nakasentro sa mga lungsod at 

hindi abot-kayang halaga ng mga paninda. Ang pagkaubos ng mga puno sa kagubatan at 

kakulangan sa mga rekurso ay nagdudulot ng lalong pag-angat ng mga presyo ng bilihin 

na higit lamang na nagpapahirap sa masang kalikasan ang nag-iisang sandigan ng pang-

araw-araw na pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan (Ibid). 

 Habang tumataas ang paggamit ng mga petroleum na langis, tumataas din ang 

pagsandig ng mga tao sa pandaigdigang merkado at mga multinasyonal na korporasyon 

na siyang nagreresulta sa pagbaba naman ng pagtangkilik sa mga rekurso at produkto ng 

sariling bansa at posibilidad ng pagkakaroon ng likas-kayang ekonomiya. Kung iisipin, 

marahil, ang paggamit ng LPG o Liquefied Petroleum Gas ay angkop lamang sa 

kalunsuran at sa mga lugar na nakasandig sa modernong biomass at hindi sa kanayunan o 

sa mga tradisyonal na lugar. Maaari namang maituring na likas-kaya ang produksyon ng 

uling kung mapamamahalaan nang maayos ang kagubatan at mga rekurso nito at 

mapangangalagaan ang mga angkop na lugar-paggawaan (Ibid). 

Higit na kinakailangang mabigyang-halaga ang pagkakaroon ng mga angkop na 

kalan at biogas para sa pagluluto sa mga probinsya o kanayunan (Pennise 2013). Subalit, 

nararapat ding tandaan na ang mga kalan ay hindi lamang nagsisilbing gamit panluto 

bagkus ay nagbibigay din ito ng liwanag at init sa mga kabahayan. At pinaniniwalaan 
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ding mas sumasarap ang mga pagkain kapag sa mga kahoy-panggatong o uling ito 

niluluto; kung kaya’t hindi tuwirang nangangahulugan na sa pagpili ng materyales 

panluto, ang efficiency o kahusayan ang unang kinokonsidera. Hindi dapat kalimutang sa 

pagnanais makalikha ng ekonomiyang kayang tumayo sa sarili nitong mga paa ay hindi 

isinasantabi ang mga usaping may kaugnayan sa mga tradisyon sa kanayunan at ang mga 

panganib na maaaring hatid ng mga makabagong teknolohiya (Ruuska 2013).  

KAKULANGAN NG PAGKILALA 

Nananatiling semi-legal at hindi kabilang sa sistema ng pagbubuwis ang mga 

industriya ng uling sa mga atrasado at papaunlad pa lamang na bansa. Ang part-time na 

katayuan na ito ng mga paggawaan ng uling ay nagreresulta sa kawalan ng kagustuhan ng 

mga mag-uuling na mamuhunan sa mga mas mahuhusay na kilns na maaari lamang din 

maghatid ng mga karagdagang bayarin kagaya ng buwis. Dahil dito, napatunayang 

mahirap payabungin ang paggamit ng mga mga makabago at mas mahuhusay na 

kagamitang pang-uling, lalong-lalo na sa mga kabilang sa impormal na sektor ng 

ekonomiya (Ruuska 2013).  

 Kabilang sa nasabing sektor ang mga maliliit na manininda, basurero, mag-

uuling, at iba pang bahagi ng paghahanapbuhay na hindi napupunan ng mga nasa pormal 

na sektor. Ang mga gawain dito ay hindi regular, hindi nangangailangan ng kasanayan, 

kadalasang pinagmamay-arian ng isang maliit na pamilya, at wala o mababang uri 

lamang ng teknolohiya ang ginagamit. Sa kabila nito, marami ang na-eengganyo sanhi ng 

madaling kita, pagiging bukas nito kanino man, at hindi komplikadong mga rekisito 

(Rigg 2014). 
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 Sa rehiyon ng Africa, hindi itinuturing ang patuloy na paglago ng impormal na 

sektor bilang isang pangamba sa ekonomiya bagkus ay isang espesyal na panlipunan at 

ekonomikong ugnayan na tumatayo bilang isang modelo ng pagkakakitaan at 

nagpapanatili ng kalakaran sa merkado. Tinanggap na ng marami sa Africa ang 

katotohanang hindi kakayaning mabuhay ng mga komunidad kung mawawala ang 

nasabing sektor. Sa bahagi ng lugar ng Sierra Leone, napakalawak ng nasasakop ng 

impormal na ekonomiya; mula sa mga indibidwal na kumikita ng libo-libong dolyar mula 

sa pagpupuslit ng mga ginto at diyamante hanggang sa mga gumagawa ng uling, at mga 

batang nagbibitbit sa kanilang mga ulo ng mga buslong naglalaman ng ilang kaha ng 

sigarilyo. Kung tutuusin, mas maliit pa nga ang kinikita ng mga ordinaryong 

manggagawa ng pormal na sektor sa Sierra Leone kaysa sa halagang kinakailangan upang 

maitawid ang pagkain sa isang araw. Idagdag pa ang kawalan ng mga benepisyong 

medikal at pensyon na lalong nagpapasadlak sa masalimuot na kondisyon ng kanilang 

hanay. Sa pagkakataong sinisibak ang mga manggagawa sa trabaho, walang ibang 

pinupuntahan ang mga ito kung hindi ang impormal na sektor kung saan tiyak na 

matutugunan ang panawid nila sa araw-araw. Sadyang hindi maaaring balewalain ang 

mahalagang papel na ginagampanan ng ‘di-kinikilalang hanay sa pagsusuri ng mga 

suliraning politikal at pang-ekonomiko ng rehiyon. Ang masalimuot na lagay ng 

pamumuhay sa kanayunan at ang paghahangad ng mga mamamayan mula rito na 

magkaroon ng mas mataas na pasahod ay nagbubunga ng mataas na bilang ng migrasyon 

sa mga lungsod at lalo pang pagyabong ng mga ‘di-pormal na kabuhayan (na kung 

isasama sa taunang GDP o gross domestic product ay makadaragdag ng higit isang 

milyong dolyar). Maliit o malaki man ang kinikita, hindi na nakapagtatakang maging ang 
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mga migrante at maralitang lungsod na binigo ng kanilang mga ekspektasyon ay 

sumasabak na rin sa ganitong uri ng trabaho makapag-uwi lamang ng kita sa pamilya. 

Ang malawak na oportunidad na hatid ng espesyal na sektor na ito ang natatanging pag-

asang kinakapitan ng maraming mamamayan ng Africa na kinasadlak na ng kahirapan 

(Nyei 2000). 

Hindi nalalayo ang kondisyon ng mga manggagawa sa rehiyon ng Asya, 

partikular sa Pilipinas, kung saan maraming Pilipino pa rin ang nananatiling dehado. 

Ayon sa isang ulat na inilabas ng organisasyong IBON noong 2016, humigit kumulang 

28.7 milyong mamamayan o 63% ng mga manggagawa sa bansa ang wala o hindi regular 

sa trabaho, kontraktwal, at kabilang sa impormal na sektor.  Idagdag pa rito ang 

napakababang pasahod na pinatutunayan ng 80% manggagawang pinagkakasya ang 120 

pisong halaga kada araw. Isa sa mga pangunahing sanhi ng lubusang pagkasadlak ng 

maraming Pilipino na tumutumbas sa 26% o mahigit sangkapat (one fourth) ng kabuuang 

populasyon sa bansa. At sa isa pang ulat na inilabas ng parehong grupo sa pareho ring 

taon, tinalakay na sa kabila ng pagtaas ng Foreign Direct Investments o FDI ng bansa, 

bumaba ng halos kalahating milyon ang mga maaring pasukang trabaho ng mga Pilipino; 

naging 638,000 na lamang noong 2015 mula 1.1 milyon noong 2011. Mayroon ding 

tinatayang 543,000 nadagdag sa mga manggagawa ng bansa na underemployed o 

pansamantala lamang at hindi nababayaran ng tama. Pinaniniwalang resulta ang mga ito 

ng makakapitalistang oryentasyon ng ekonomiya o ang pagiging business-based 

economy. Binigyang-diin ng parehong grupo sa isang artikulong inilabas nila noong 2015 

na patuloy ang paglobo ng iba’t ibang pamamaraan ng sosyo-ekonomiko at politikal na 

pagtatangi at hindi pagkakapantay-pantay sa bansa. Nararapat malaman na hindi lamang 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | 20 

 

ito usapin ng paghahanap ng mapagkakakitaan para sa mga pangangailangan sa araw-

araw sapagkat higit na dapat bigyang-atensyon ang pagbuo ng isang lipunang lahat ay 

may pagkakataong umunlad, mamuhay nang may dignidad, at maging malaya mula sa 

anumang porma ng opresyon at eksploytasyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Sa isang ulat na inilathala ng ILO o International Labor Organization noong 

taong 1972, lumabas na kung ipagpapalagay ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng 

ekonomiya, unti-unting bababa ang bilang ng mga nasa ‘di-pormal na sektor at hindi 

kalaunan ay mawawala na nang tuluyan. Sa pagdating ng panahong iyon, mapapalitan na 

ng pormal na sektor ang mga noo’y ‘di-kinikilalang hanapbuhay at magkakaroon ng 

isang progresibong pagpopormalisa ng ekonomiya. Nagkatotoo naman ang prediksyong 

ito dahil noong taong 2000 ay bumaba ng mahigit 60 porsyento ang ambag ng ‘di-pormal 

na lakas-paggawa sa Timog-Silangang Asya na siyang inasahan pang lubhang bababa sa 

susunod na mga taon. Subalit, taliwas dito, huminto ang inaasahang tuluyang pagbaba ng 

bilang ng mga manggagawa at higit pang tumaas at lumawak ang sakop ng hindi 

kinikilalang sektor. Bilang patunay, noong taong 2010, nakapagtala ang bansang 

Thailand ng 63 porsyento ng ‘di-pormal na lakas-paggawa, 66 porsyento para sa 

Indonesia, 75 porsyento sa Pilipinas, at 85 porsyento naman sa bansang Vietnam (Rigg 

2014). 

Kagaya nga ng mga ipinapahayag ng mga datos, tunay na napakataas ng 

potensyal ng impormal na ekonomiya na makapag-ambag sa ekonomiko at panlipunang 

pag-unlad. Hindi lamang ito pangunahing kabuhayan at pinagkukunan ng kita para sa 

marami, nakapaglalatag din ito ng malawak na pagsasanay para sa pag-unlad ng 

kakayahan ng mga nasa hanay ng lakas-paggawa (Nyei 2000). 
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B. ULINGAN AT KALUSUGAN 

POLUSYON SA MGA KABAHAYAN (INDOOR AIR POLLUTION) 

Ang labis na pagsandig sa kahoy at uling ay isang indikasyon ng kahirapan na 

iniuugnay din sa unti-unting paghina ng baga, partikular sa mga nasa murang edad pa 

lamang (Taylor & Nakai 2012). Ayon sa mga pag-aaral, sa mga atrasadong bansa, 30 

porsyento ng mga kabahayan sa lungsod at 90 porsyento naman sa kanayunan ang 

nakadepende sa tradisyonal na pagpapabaga ng mga biomass bilang ito ang pangunahin o 

hindi man ang tanging mapagkukunan nila ng enerhiya (Kilabuko & Nakai 2007). 

Dahil kalimitan ay sa loob ng bahay na may limitadong labasan ng hangin 

nagluluto ang mga mamamayan mula sa mga atrasadong bansa, mas mataas ang nagiging 

potensyal ng pagkalantad nila sa usok na nalilikha ng mga kalan o lutuang nakasandig sa 

biomass (Ezzati 2000). Bilang ang biomass ay itinuturing na isa sa pinakamaruruming 

langis, ang pagpapabaga ng mga ito  na kadalasang ginagawa sa mga kalan sa loob ng 

mga kabahayan, ay nagdudulot ng matataas na lebel ng mga pollutant gaya ng carbon 

monoxide, nitrogen oxide, formaldehyde, benzene, butadiene, polcyclic aromatic 

hydrocarbons at iba pang kemikal na nakapeperwisyo sa kalusugan (Ibid). Tinataya ng 

isang pag-aaral na 10,000 beses na mas mataas ang bahagdan ng usok na nalalanghap ng 

mga indibidwal mula sa mga kalang de-biomass kaysa sa emisyon ng mga powerplant ng 

uling (Ezzati 2000). Halimbawa, isa sa mga pangkaraniwang sanhi ng komplikasyon sa 

mata at baga ay ang pagkalantad sa mga particulate matter na nagmumula sa 

pagpapabaga ng biomass o mga kahoy, uling, at dumi ng hayop na lumilikha ng indoor 

pollution o polusyon sa loob ng kabahayan (Ezzati 2000).  
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KARAMDAMANG KAUGNAY NG PAGHAHANAPBUHAY (OCCUPATIONAL HEALTH 

DISEASES) 

Sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa uling, unti-unti na ring yumayabong 

ang industriya ng ulingan habang dumarami ang mga manggagawang na-eengganyong 

pumasok dito. Gayumpaman, hindi nararapat isantabi ang kapanganibang hatid ng pag-

uuling at ang maraming kaso ng pagkakasakit na naitatala kaugnay nito (Bentivegna & 

Newman 1978). Inilahad ng mga mananaliksik ng isang pag-aaral sa bansang Brazil na 

halos lahat ng nakapanyam nilang mag-uuling ay itinuturing ang hanapbuhay sa ulingan 

bilang lubhang mapanganib at nakapapagod (Kato 2003). Samantala, ayon naman kay G. 

Zou,  isang mananaliksik ng Occupational Disease Network sa bansang Tsina, sa kabila 

ng malaking pangambang hatid nito, madalang kung kilalanin ang mga karamdamang 

may kaugnayan sa paghahanapbuhay o occupational diseases at madalas pa itong 

malimitahan sa mga pangkaraniwang sakit na iniinda ng mga nag-oopisina tulad ng 

pangangalay ng leeg at likuran (Xiaolei 2011). 

Mataas ang potensyal ng pagkakaroon ng mga karamdamang kaugnay ng 

paghahanapbuhay o occupational diseases sa hanay ng mga mag-uuling sapagkat halos 

lahat ng bahagi ng katawan ay maaaring maapektuhan (Ishtiaq 2014). Ang mataas na 

konsentrasyon ng methane, carbon monoxide, at alikabok mula sa uling ang naglalagay 

sa mga mag-uuling sa lubos na kapahamakan (Azad 2003).  

Iba’t ibang isinagawang mga pananaliksik na ang makapagpapatunay na 

naghahatid ang pagkalantad sa alikabok o dumi ng uling ng kapanganiban sa kalusugan 

ng tao (Ishtiaq 2014). Sa isang pananaliksik na isinagawa sa Brazil, nakapagtala ng iba’t 
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ibang kondisyon batay sa pananakit ng katawan na iniinda ng mga manggagawa sa 

ulingan: 

1. pangangati ng mata sanhi ng alikabok at usok ng pagpapabaga at 

palagiang pagpapawis (Kato 2003) 

2. laganap sa mga tagabuhat ang pagsakit ng likuran at pananakit ng mga 

buto-buto na minsan ay umaabot pa sa punto ng pagkabali o dislocation 

(Ibid) 

3. hindi maiwasang masugatan lalo na sa bahagi ng kamay at paa ang mga 

mag-uuling sa tuwing pagpapabagain at isasalansan ang mga kahoy o 

uling (Ibid) 

Bunga ng mataas na konsentrasyon ng mercury sa uling, nakararanas din ang mga 

mag-uuling ng pagbaba ng produksyon ng kanilang hormones na nagreresulta sa mas 

mabilis na pagtanda, mas mataas na potensyal ng stress, at mas mababang produktubidad 

(Azad, Khan, et.al 2013). At sa isang pag-aaral, napag-alamang ang paglanghap ng usok 

ng mga manggagawa ng ulingan ay nagbunga sa pagkakaroon nila ng Ischemic Heart 

Diseases na nakapagpapaikli ng buhay at maging ang paghina ng pandinig ay kanila ring 

idinadaing (Ishtiaq 2014). 

‘Acute Respiratory Infections’ (ARI) 

Nangunguna ang acute respiratory infections (ARI) at chronic respiratory 

diseases gaya ng pneumonia sa mga pinakalaganap na karamdaman at pangunahing 

nagdudulot ng kamatayan sa iba’t ibang bansa, partikular sa mga papaunlad pa lamang. 

Sa katunayan,binubuo nito ang mahigit 10 porsyento ng global burden of disease (Ezzati 
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2000). Sa pangakalahatan, ang rehiyon ng Africa, ang may pinakamataas na childhood 

mortality (bumubuo sa 45% ng mga namamatay na batang nasa edad 5 pababa) sanhi ng 

pneumonia (Taylor & Nakai 2012). Dagdag pa ng WHO, humigit kumulang 1.5 milyong 

sanggol na ang namamatay bago man sila ipanganak sanhi ng indoor air pollution (IAP) 

o polusyon sa loob ng mga kabahayan na nagmumula sa paggamit ng mga solid fuels 

(Dagnew, Gedefaw, Geremew, & Jara). Mahigit 90 porsyento ng mga naitatalang 

pagkamatay ay nagaganap sa kanayunan at mahihirap na bahagi ng kalunsuran sa mga 

atrasadong bansa o low and middle income countries (LMICs) (Kadir, Mcclure, et.al 

2010).Sa isa namang klasipikasyon ng mga karamdamang inilabas ng World Health 

Organization, napag-alamang 6 na porsyento ng kabuuang daily adjusted life years o 

DALYs ang nawala at tinatayang 3.5 milyong pagkamatay ang naitala (pinakamarami 

ang mga bata) noong taong 1998, parehong dulot ng mga acute lower respiratory 

infections o ALRI (Ezzati 2000).  

 

C. KABABAIHAN, LIPUNAN, AT KALIKASAN 

ANG PATRIYARKAL NA LIPUNAN 

Mahaba ang kasaysayan ng pag-usbong ng sistemang patriyarkal sa lipunan. Iba’t 

ibang paliwanag na ang lumabas hinggil sa kasaysayan ng malawakang opresyon sa 

kabababaihan. 

Ayon kay Ann Ferguson, pinakapayak na mailalarawan ang ebolusyon ng 

konsepto ng patriyarka sa tatlong yugto (Rodriguez 1990).  
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1. Patriyarkal na ama o father patriarchy – umusbong noong panahon ng 

kolonisasyon kung saan lubhang kontrolado ng ama ang mga legal at 

ekonomikong aspekto ng pamilya; halimbawa ay ang pagpapakasal ng 

mga anak at sistema ng pamana (na kadalasang paborable lamang sa mga 

anak na kalalakihan) (Ibid) 

2. Patriyarkal na asawa o husband patriarchy – lumaganap ito noong 

Victorian period kung saan nagmula ang konsepto ng family wage na 

nangangahulugang tanging mga asawang lalaki lamang ang may 

responsibilidad na maghanapbuhay at kumita para sa pampinansyang 

pangangailangan ng buong pamilya (Ibid) 

3. Patriyarka sa pampublikong antas o public patriarchy – pangunahing 

katangian nito ang hindi pantay na relasyon sa lakas-paggawa at 

pagtatanging nararanasan ng kabababaihan sa iba’t ibang porma; 

halimbawa ay ang pang-aabusong pisikal, laganap na stereotyping ng 

midya sa mga babae, at ang konsumerismong nakabatay sa seksuwalidad 

(Ibid) 

Samantala, pinaniniwalaan naman ng ilang sosyalista at Marxista na isa sa mga 

pinaka-angkop na paliwanag dito ay tinalakay ni Friedrich Engels noong 1884 sa isinulat 

niyang librong pinamagatang Origin of the Family, Private Property, and the State. 

Inilahad ni Engels kung papaano naaapektuhan ng mga pagbabago sa ekonomiya at 

makabagong pag-unlad sa produksyon ang mga institusyon at paniniwala ng lipunan. 

Pinatutunayan raw ng mga ebidensya na sa mga hindi organisadong komunidad kung 

saan walang pribadong batayan ng pagmamay-ari at hatian ng uri ay walang lumganap na 
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paghahari at pagtatanging institusyonal at hindi rin nanaig sa sistema ang sistematikong 

opresyong resulta ng pagpapailalim ng kababaihan sa kalalakihan (Tomas n.d.) 

Maaari rin namang gawing karadagang batayan ang librong isinulat ni Maria Mies 

na may pamagat na Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Iniugnay ng 

nasabing manunulat ang mga gawaing pamproduksyon ng kalalakihan at kababaihan sa 

usapin ng subordinasyon ng huli. Isa sa mga binigyang-diin ng manunulat ang pagganap 

ng mga lalaki bilang mangangaso at ang relasyon nito sa pagiging agresibo ng 

kalalakihan. Dagdag pa niya, dahil kalalakihan ang may direktang akses sa mga hayop at 

hindi gaanong binibigyang-halaga ang gampanin ng mga babae bilang tagatipon ng mga 

rekurso, taglay ng mga lalaki ang mga unang hakbang tungo sa pagmamay-ari, at 

pagsasakapangyarihan (Encyclopedia of Anti-Revisionism 1990)  

Ang isyu ng patriyarkal na sistema ay nakadugtong sa isyu ng kahirapan at 

limitadong oportunidad para sa kababaihan. Bilang ang mga babae ay marhinalisado sa 

tahanan at hindi ganap na kinikilala ang paghahanapbuhay, lubhang nahihirapan ang mga 

ito na kumawala sa masikip na espasyong kanilang kinalalagyan. Batay sa mga datos, 36 

porsyento lamang ng kanilang populasyon ang kabilang sa lakas-paggawa, at ang 

natitirang 74 porsyento ay nananatili sa mga kabahayan o hindi kaya ay nagtatrabaho 

nang produktibo subalit hindi kinikilala ang mga ambag nito (Rodriguez 1990). 

FEMINISASYON NG KAHIRAPAN 

Malaon nang pasanin ng kababihan ang diskriminasyong interseksyonal dulot ng 

nararanasan nilang marhinalisasyon sa komunidad at maging ang pagiging isang babae 

(Kameri-Mbote 2007).  Nanatili ang kanilang sektor sa 70 porsyentong pinakamahihirap 
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sa mundo. Ito sa kabila ng masikhay nilang paghahanapbuhay, na sumasakop sa halos 1/3 

ng kabuuang trabaho sa buong mundo (Mohanty 2003). Higit pa rito, kadalasang mas 

mabibigat ang trabahong ibinibigay sa kababaihan at nangangailangan ng mas mahabang 

panahon at pasensya. Subalit sa kabila nito, 10 porsyento lamang ng kabuuang kita at 1 

porsyento lamang ng mga pagmamay-ari sa pandaigdigang lebel ang natatamasa ng mga 

babae (Turpin & Lorentzen 1996). 

Ang mga sosyo-ekonomikong usapin tulad ng limitadong akses sa lupa, 

hanapbuhay, at edukasyon at ang mataas na tantos ng urbanisasyon ay patuloy na 

humahadlang sa kababaihan upang ganap na magpartisipa sa ekonomiya. Higit pa itong 

pinalalala ng kakulangan sa mga serbisyong tutugon sa pangangailangan ng mga babae 

na makaalpas mula sa limitadong oportunidad nila sa teknolohiya, pagsasanay at 

impormasyon (Steady 1998). Sa pagkakataong walang ibang mapagkukunan ng kita ang 

isang babae, napipilitan na lamang siyang lumahok sa lumalaking bilang ng impormal na 

industrya, partikular sa kalunsuran. At dahil matindi ang kompetisyon sa hanay ng mga 

naghahangad kumita sa mas madaling paraan, kinakailangan pang maghanap ng mga 

babae ng karagdagang pagkakakitaan upang makasapat sa pangangailangan ng buong 

pamilya (Ibid). 

Samantala, sa kabila ng limitadong oportunidad ay marami-rami na ring 

kababaihan ang nakakapagtrabaho nang labas sa tahanan. Gayumpaman, nararapat 

malaman na hindi awtomatikong nangangahulugan ng kalayaan ang pagkakaroon ng 

hanapbuhay ng mga babae sapagkat maski sa lugar ng trabaho ay may laganap pa ring 

diskriminasyon. Kapansin-pansing karamihan ng mga trabahong binubuksan para sa mga 

babae ay may kaugnayan pa rin sa pagiging ina o pagiging maalaga ng mga ito; tulad na 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | 28 

 

lamang ng pagiging nars, midwife, guro, social worker at iba pang hanapbuhay sa ilalim 

ng panserbisyong sektor. Isa pang malinaw na manipestasyon nito ay ang dalawang 

dekada nang pananamantala sa mga babaeng nasa pabrika ng tela o garments factory. 

Ang labis na pagluluwas ng bansa ang pumepwersa sa mga pabrika na naipapasa sa mga 

manggagawa nito na sapilitang lumikha ng mga produktong aangkop sa pamantayan ng 

ibang bansa. Bunga nito, dobleng pananamantala ang nararanasan ng hanay ng 

kababaihang walang ibang trabahong mapagpipilian at pilit na lamang pinagkakasya ang 

kakarampot na sweldong natatanggap (Rodriguez 1990). 

Sa kabuuan, pinakaapektado ang kababaihan sa mga bansang papaunlad pa 

lamang ng kahirapahang sanhi ng hindi pantay na distribusyon ng mga rekurso at ng 

pagpapatuloy ng hindi pantay na hatian ng paggawa sa pandaigdigang antas (Steady 

1998). 

KABABAIHAN AT KALIKASAN  

Ang laganap na hindi pantay na panlipunang relasyon at malawakang pagkasira 

ng kalikasan ay lalo pang nagpapaigting sa kalunos-lunos nang kalagayan ng kababaihan. 

Dinidiktahan ng mga maling panaw at paniniwala at ibinabatay sa kasarian ang aloksayon 

ng mga gampanin, rekurso, at kapangyarihan. Pinatutunayan ng maraming datos na 

hanggang sa kasalukuyan ay marami pa ring kababaihan ang nakagapos sa mga gawaing 

pantahanan gaya ng pagpapakain at pag-aalaga sa mga anak habang sinusubukang 

tugunan ang mga pangangailangan sa bahay (Schmonsky 2015). 

Sa mga lubhang mahihirap na komunidad, ang tradisyonal na papel na ito ng mga 

babae ang lalong naglalagay sa kanila at kanilang mga anak sa lubos na burnerableng 
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posisyon sa mga epektong hatid ng pagkasira ng kalikasan; habang itinutulak ng 

desperasyon nilang makakuha ng mga rekurso sa kabila ng kawalan ng suportang 

pampinansya at mga pangunahing serbisyong panlipunan (Ibid).  Dalawampung 

porsyento umano ng kabuuang populasyon ng mundo ang namamanahan sa mga 

pinakabulnerableng lugar. Walumpung porsyento sa mga ito ay mga mamamayan mula 

sa Latin America, 60 porsyento mula sa Asya, at 51 porsyento mula sa Africa; lahat ay 

nagatataglay ng mababang produktibidad at mataas na potensyal ng kapahamakan dulot 

ng pagkawasak ng kalikasan (Steady 1998). 

Bunga ng labis na pagsandig ng kababaihan sa mga natural na rekurso, sila ang 

nauunang makapansin at makadama ng pinsala sa kalikasan. Kung kaya, kalimitan ay 

nadaragdagan pa ang nakapanghihina nilang trabaho habang unti-unting binabawi sa 

kanila ang mga yamang-likas na kinakailangan at siyang nagdudulot ng malaking epekto 

sa kalusugan. Mayorya ng kababaihan sa mga atrsadong bansa ang nakararanas ng 

dobleng karalitaan at epekto ng pagkawasak ng kalikasan kung ikukumpara sa mga 

babaeng nasa mga bansang mauunlad. Ayon sa UNCED o United Nations Conference on 

Environment and Development, ganap nang napatunayan ang ugnayan sa pagitan ng 

kababaihan, kahirapan, at pagkasira ng kalikasan. Dagdag pa, dahil sa hindi patas na 

hatian sa paggawa at patuloy na kawalan ng pagkilala sa kababihan sa kabila ng malaking 

ambag nila sa lipunan, nagiging mas madali para sa mga nasa kapangyarihan ang ibaling 

ang sisi sa mismong mga biktima. Hindi na bago ang ganitong sistema para sa isang 

lipunang binulag ng patriyarka (Turpin & Lorentzana 1996). 

Kapwa at sabay na nakararanas ng opresyon ang kababaihan at kalikasan 

(Kameri-Mbote 2007). Lalo pang pinabibigat ng mga pinsala sa kapaligiran ang mga 
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pasanin ng babae na kaiba at higit na mabigat kaysa sa mga lalaki (Turpin & Lorentzen 

1996). Pinatataas din ng unti-unting pagkaubos ng kagubatan ang marhinalisasyon ng 

kababaihan sa lipunan. Ilan sa mga pangunahing problema sa kalikasan sa perspektibo ng 

mga mamamayan ay ang kawalan ng disenteng tahanan, kakulangan sa mga pangunahing 

serbisyong panlipunan, hindi malusog na katangian ng lugar ng hanapbuhay, kawalan ng 

seguridad, industriyal na kontaminasyon, at ang pangambang hatid ng mga aksidente at 

sakuna (Steady 1998). 

Napakatindi ng epektong hatid ng pagkatibag ng lupa at pagkaubos ng mga likas-

yaman ng kalikasan sa kabuhayan at gampanin ng kababaihan, lalo pa’t lubha silang 

nakadepende sa mga uyak o scarce na rekurso (Kameri-Mbote 2007). Sa patuloy na 

paglaki ng pinsala sa kapaligiran, nalalagay sa kapahamakan ang kalusugan ng 

kababaihan. Ilan sa mga nagdadala ng panganib na ito ay ang kakulangan sa malinis na 

tubig, pagkaubos ng kagubatan, pagkalantad sa mga toxic na kemikal at basura, at 

pagkalantad sa mga nakahahawang sakit (Steady 1998). 

Apektado ang kababaihan, lalo na sa panahon ng pagbubuntis, sa mga 

pagbabagong nagaganap sa kalikasan. Nagdadala ang mga toxin mula sa hangin, lupa, at 

tubig ng iba’t ibang panganib sa mga babae at bata. Ilan sa mga posibleng resulta ng 

kompromisong ito ay ang pagkakasakit, birth defects, pagkalaglag ng bata o miscarriage, 

at kabaugan o kawalan ng kakayahan upang magkaanak. Bitbit din ng mga babae ang 

responsibilidad ng pag-aalaga sa mga batang nagdudusa sa mga nakalalasong kemikal. 

Sakali namang ang ina mismo ang makalanghap ng kemikal o pollutant, kapwa siya at 

kanyang anak (lalo na kung pinapasuso pa) ang nasa lubhang kapahamakan, bilang mas 

mataas ang potensyal na lumala at maipasa ang sakit (Schmonsky 2015). 
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Samantala, marapat maipaalam na higit pa sa panahon ng kapanganakan at 

pangagalaga sa mga sanggol ang epektong hatid ng mga pagbabago sa kalikasan. 

Kababaihan, lalo na sa mga bansang papaunlad pa lamang, ang madalas na may pasan ng 

responsibilidad na maglaan ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilya gaya ng 

tubig, pagkain, at langis habang ang kanilang mga asawang lalaki ay lumilisan sa 

komunidad upang maghanapbuhay (Schmonsky 2015). Sa tuwing maghahagilap sila ng 

mga kinakailangan ng tahanan, malimit nilang nakakaligtaan ang mga pansariling 

pangangailangan, dahilan upang sila ang maging mga panugunahing biktima ng 

kahirapan, polusyon, pagkasira ng mga lupain, pagkaubos ng mga puno sa kagubatan, at 

unti-unting pagkawala ng mga buhay-ilang (Turpin & Lorentzen 1996). 

Malaki ang papel na ginagampanan ng ekonomikong kapangyarihan sa 

pamamahala o pagpigil sa akses ng kababaihan sa mga serbisyong medikal. Malinaw na 

manipestasyon nito ang higit na kalunos-lunos na kalagayan ng kalusugan ng maralitang 

kababaihan sa mga mahihirap na bansa kumpara sa lagay ng kalusugan ng mga babae sa 

mas mauunlad na bansa (Turpin & Lorentzen 1996). 

Inilahad nina Leonard & George noong 1992 na mababanaag ang tunay na 

kahulugan ng kahirapan sa kawalan ng puwang ng mga polisiya para sa pagpaprayoritisa 

ng kapakanan ng mga naghihirap at marhinalisado (Steady 1998). Sa kabilang banda, 

maski nanatiling pinakabulnerable, malaki ang papel ng kababaihan sa pagpapaunlad ng 

likas-kaya at makakalikasang pagkonsumo at paglikha ng iba’t ibang pamamaraa’t dulog 

sa pamamahala ng mga natural na rekurso. Sila di-umano ang pinaka-epektibong 

kasangga sa pagbuo ng isang modelo ng kaunlaran na ganap na mag-uugnay sa 
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sustenableng kalikasan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at katarungan para sa 

kasalukuyan at hinaharap na henerasyon (Kameri-Mbote 2007). 

  Sinasang-ayunan ng maraming dalubhasa sa larangan ng antropolohiya na mga 

babae ang unang nagpaunlad sa mga paghahalaman. Kung magbabalik-tanaw sa mga 

sinaunang sibilisasyon, mapapag-alaman ding nabuo ang sangkatauhan hindi lamang 

dahil sa mga nagdaang digmaan at opresyon kung hindi dulot din ng mataas na pagtingin 

sa kababaihan at kalikasan (Schmonsky 2015). Ang hanay ng kababaihan ang sinasabing 

susi sa maayos na pamamahala at pangangalaga sa mga sistema ng kalikasan sapagkat 

sila ang kinikilalang may pinakamalaking ambag sa pandaigdigang produksyon at 

preparasyon ng mga pagkain (Turpin & Lorentzen 1996).  

Alinsunod sa pahayag na inilabas ng Commonwealth Secretariat noong 1996, sa 

buong mundo, ang mga babae ay maituturing na pangunahing pwersa ng pagkilos para sa 

kalikasan; at hindi maglalaon ay ganap na maitatag ang ugnayan ng kalikasan, kasarian, 

at pagpapababa ng tantos ng kahirapan. Ordinaryo na para sa mga mahihirap na 

komunidad sa mga atrasadong bansa ang maiwan ang mga babae sa tahanan habang 

nagtatrabaho ang kanilang mga asawang lalaki. Dulot nito, kababaihan ang naaatasang 

magpanatili ng kinaliligiran at maging responsible para sa mga natural na rekurso ng 

komunidad at pangangailangan ng tahanan; dahilan upang maituring sila bilang 

pinakamatatag na sektor (Kameri-Mbote 2007). 

KABABAIHAN AT KAUNLARAN  

Bilang ang pagpapailalim ng kababaihan at patuloy na pagsira sa kalikasan ay 

produkto ng panlipunang kaisipan, napakalaki pa ng potensyal ng mga usaping ito upang 
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magbago tungo sa mas tamang perspektiba o pananaw (Schmonsky 2015). Kung kaya 

naman, napakahalagang mapalaganap ang mga angkop na pamamaraan na maglalantad 

ng tamang pamamahala sa kalikasan at sa parehong pagkakataon, tamang pagtingin sa 

kalakasan at kaalaaman ng kababaihan. Sa pag-uugnay ng dalawang isyung ito, 

mahalagang mabigyang-diin at mabigyang-kahulugan ang malawak na papel ng mga 

babae sa pagbuo ng likas-kayang kaunlaran. Ilan sa mga usaping nararapat patingkarin ay 

ang pagpapataas ng antas ng partisipasyon ng kababihan sa pangkalahatan, partikular sa 

pagbuo ng mga desisyon, at mailatag ang ibat ibang porma at dimension ng epektong 

hatid sa sandaling mabigyan ng pagkilala ang mga babae at ganap na magpartisipa sa 

pamamahala ng likas-kayang kapaligiran (Kameri-Mbote 2007). 

Ang pagkasira ng kalikasan, na lubhang nakaaapekto sa kababaihan, ay 

kadalasang nag-uugat mula sa mga popular o mainstream na modelo ng kaunlaran. 

Pinalalala pa ito ng mga polisiyang pangkaunlaran na may katangiang export-driven na 

agrikultura, labis na mekanisasyon, structural adjustment policies o SAP at iba pang 

porma ng komersyalisasyon ng mga sistema. Pinatutunayan lamang nito na ang malaking 

bahagi ng mga mainstream na modelo ng kaunlaran ang nagluluwal sa mga mapaniil at 

hindi makatarungang mga sistema na hanggang sa kasalukuyan ay nagpapahirap pa sa 

mahirap na ngang kondisyon ng mga mamamayan, lalo na ng hanay ng kababaihan sa 

mga bansang papaunlad pa lamang. Idagdag pa ang madalas na nakakaligtaang 

bulnerabilidad ng mga babae sa mga epektong hatid ng pagkawasak ng kalikasan; dahilan 

upang maging kasingkahulugan ng kaunlaran ang mga rekursong nasa kamay at 

kontrolado ng kalalakihan sa kabila ng katotohanang mga babae ang pumapasan ng 

kalakhan ng paggawa (Turpin & Lorentzen 1996). Alinsunod sa mga paniniwala ng mga 
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ecofeminista, kapwa sabay na pinalalaya ang kababaihan at kalikasan. Makakamit 

lamang ang panlipunang katarungang ito kung hindi mahahadlangan ang pagmamay-ari 

ng kababaihan ng lupa at mga natural na rekurso at likas na yaman sapagkat ito ang 

magbibigay-katiyakan sa pagkakaroon nila ng seguridad sa paghahanapbuhay 

kaalinsabay ng ekonomikong kauswagan (Kameri-Mbote 2007). Ang kaunlaran, gaya ng 

pagsasakapangyarihan o empowerment ay isang usapin ng pakikibaka na tanging mga 

nakararanas ng pagtatangi lamang ang ganap na makapagbibigay-kahulugan. 

Magkatumbas ang kaunlaran at pagsasakapangyarihan ng mga babae sapagkat walang 

magaganap na tunay na kaunlaran hangga’t hindi napapalaya ang hanay ng kababaihan 

(Seitz 1995). 
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KABANATA III 

TEORETIKAL NA BALANGKAS 

 

A. FEMINIST THEORY  

Gagamitin ng mananaliksik ang Feminist Theory para sa pag-aaral na ito. Ang 

Feminist Theory ay isang sosyolohikal na teoryang pangunahing ginagamit sa 

kontemporaryong panahon. Isinasaad ng teoryang ito na kinakailangan mapag-aralan ang 

posisyon ng kababaihan sa lipunan at matukoy ang relasyon nito sa iba’t ibang pwersa ng 

lipunan. Binibigyang-paliwanag din ng teorya ang kalimitang pananaig ng patriyarka o 

ng mga lalaki sa kalakhan ng mga gawain at larangan, katulad ng lakas-paggawa. Dagdag 

pa, kinikilala nito ang konsepto ng intersectionality, na siyang pintanyag ng 

sosyolohistang si Patricia Collins, o ang pagkakaugnay-ugnay ng mga sitwasyong 

nakaugat sa pagpapailalim ng higit sa isang sektor bunga ng pananaig ng sistema ng 

opresyon at pagtatangi.  

Batay sa paliwanag ng mga batikang feminista at sosyolohista, ang teorya ng 

feminismo ay nakaugat sa iba’t ibang pagkilos sa pangunguna ng kababaihan; nahahati 

ang mga ito sa tatlong parte. Ang unang bahagi na naganap sa pagitan ng ika-19 at ika-20 

siglo ay nakasentro sa panawagan para sa pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae 

sa pagkamit ng kanilang mga karapatan, kagaya ng karapatan sa pagboto, ari-arian, 

trabaho, at paghawak ng matataas na posisyon sa gobyerno. Noong dekada 60 at 70, 

bilang ikalawang parte, binagyang-diin ng mga pagkilos ang pagwasak sa kulturang 

patriyrakal partikular sa mga usapin ng sekswalidad, pagpaparami ng anak, at 
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pananatiling nakatali sa mga gawaing-bahay; gayundin ang mga sosyo-ekonomikong 

implikasyon nito . Samantala, sa ikatlong bahagi, mas pinahalagahan ang kawalan ng 

sapat na suporta sa kababaihang nakararanas ng higit na pagtatangi sanhi ng kanilang 

kulay, estado sa buhay, at bansang pinanggalingan (gaya ng mga atrasadong bansa). 

Nagbukas din ito ng pinto hindi lamang para sa mga marhinalisadong kababaihan kung 

hindi para rin sa ibang kasariang kadalasang hindi kinikilala o mga indibidwal mula sa 

komunidad ng LGBTQIA (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders, Queer, Intersex, & 

Asexual).  

Ayon naman sa isang eksperto sa sosyolohiya na si Ashley Crossman, isa sa mga 

tipo ng feminismo ay ang pagtuligsa sa estruktural na opresyon (structural oppression) o 

sa nananaig na sistema at ang opresyong idinudulot nito. Ipinagpapalagay nito na ang 

karahasan. pagtatangi, at hind patas na turing sa kababaihan ay resulta ng kapitalismo, 

patriyarka, at rasismo o diskriminasyong batay sa lahi. Alinsunod din ito sa kaisipan ng 

mga batikang sosyalistang sina Karl Marx at Freidrich Engels na ang mga manggagawa 

ay pinagsasamantalahan ng sistema ng kapitalismo; ngunit lubos na pinalalala pa ng 

diskriminasyon sa kasarian. Pumapailalim ang tipong ito sa konsepto ni Collins na 

instersectionality o pagkakaugnay-ugnay ng iba’t ibang porma ng pagtatangi. 

Kaya naman, tiyak na higit pang mapapalalim ng teoryang ito ang anumang 

impormasyon o datos na makakalap ng mananaliksik. Sa gagawing pagsusuri, mailalapat 

ang mga kaisipang ipinalalaganap ng teorya ng feminismo at mabibigyang-linaw ang 

mga samu’t saring ugat at implikasyon ng kasalakuyang lagay ng manggagawang 

kababaihan. Bilang resulta, hindi lamang pagsasamantala batay sa kasarian ang 

maipapaliwanag kung hindi kung papaano higit pang nakararanas ng pagtatangi ang 
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kababaihan dulot ng sistema at hindi patas na pagturing sa mga uring nananaig sa 

lipunan.  

 

B. HUMAN ECOLOGY THEORY  

Upang mas malalimang masuri ang kalagayan ng kababaihan at kaugnayan nito sa 

kanilang hanapbuhay, gagamitin din ng mananaliksik ang Human Ecology Theory. 

Ipinapaliwanag ng nasabing teorya kung papaano nakaaapekto ang kapaligiran sa 

kondisyon ng mga mamamayan nito at gayundin ang mga mamamayan sa kondisyon 

naman ng kanilang kinaliligiran. Sinusuri nito ang relasyon ng bawat organismo bilang 

isang sistema. Samakatuwid, maaari nitong mabigyang-linaw ang mga implikasyong 

dulot ng kapaligiran, natural man o likha lamang ng tao, sa pang-araw-araw na kalagayan 

at kabuhayan ng mga indibidwal. 

Ayon sa ekolohistang si Gerald Marten, ipinagpapalagay sa nasabing teorya na 

ang kalikasan ay isang ecosystem. Napapaloob daw sa sistemang ito ang mga elemento 

ng lupa, tubig, hangin, lahat ng klase ng organismo at mga estrukturang likha ng tao. 

Hindi usapin ang sukat ng lugar upang maituring bilang isang ecosystem, isa man itong 

maliit na bukirin o ang mismong buong sanliibutan. Lahat naman ng nabubuhay na 

organismo rito, kagaya ng mga microorganism, halaman, hayop, at mga mamamayan ang 

bumubuo sa tinatawag na biological community.  

Dagdag pa ng nasabing ekolohista, ang interaksyon sa pagitan ng mga tao at 

kapaligiran ay isang relasyon sa pagitan ng nananaig na social sytem ng tao at ng 

ecosystem. Lahat ng bagay patungkol sa mga indibidwal ay nakapaloob sa konsepto ng 
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social system, kabilang na ang populasyon ng mga ito at ang sikolohiya, mga 

organisasyon at institusyong humuhulma sa kanilang kilos at pag-uugali. Aniya, 

mahalagang konsepto ang social system sa pag-aaral ng human ecology sapagkat malaki 

ang impluwensyang naidudulot ng lipunang ginagalawan ng mga tao sa mga gawain ng 

mamamayan na siya namang lubhang nakaaapekto sa kabuuan ng ecosystem. At kagaya 

nga raw ng ecosystem, walang pinipiling sukat ang social system; mapa-pamilya man o 

kabuuang populasyon ng planeta.  

Paliwanag ni Marten, sa kasalukuyan ay gumagawa na ng mga kaukulang 

pagbabago kung hindi man ay lumilikha ng mga panibagong ecosystem ang tao sa 

pamamagitan ng mga makabagong makina at sistema ng lakas-paggawa. Isang tipikal na 

sitwasyon ay ang pagtatanim ng isang magsasaka, espasyong inookupa ng mga pananim, 

at iba pang pagbabago sa lupang sakahan na siyang nakaaapekto sa biological community 

ng pinagtatamnan at sa kabuuang estruktura at organisasyon ng ecosystem nito. 

Samantala, hindi raw sa lahat ng pagkakataon ay sustenable at malusog na nalilikha o 

napauunlad ng tao ang isang ecosystem. Pagbibigay-halimbawa niya, ang laganap na 

pagpuputol ng puno upang gawing panggatong ng mga mahihirap na mamamayan sa 

India ay nakalilikha ng pagkasira sa kapaligiran at pagbaba ng kalidad ng kalusugan ng 

mga indibidwal. Ang kawalan ng mga puno sa kagubatan ay nagreresulta rin sa 

pagkatibag ng lupa at kawalan ng irigasyon sa mga taniman. Bunga nito, lubhang 

bumababa ang produksyon ng pagkain sa komunidad habang nakokompromisa ang 

kapaligiran at kalusugan ng mamamayan. 

Binigyang-linaw din ng ekolohista na ang likas-kayang pag-unlad ay hindi sa 

lahat ng pagkakataon katumbas ng pag-angat ng ekonomiya. Hindi raw kailanman 
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mapapanatiling maunlad ang ekonomiya habang ito ay nakasandig lamang sa limitadong 

kapasidad ng ecosystem na maglaan ng mga rekurso nito. At lalong hindi makakamit ang 

likas-kayang kaunlaran kung uunahing payabungin ang ekonomikong aspekto ng isang 

bansa. Sa pagkasira ng isang ecosystem, tuluyan na ring nawawala ang kakayahan nitong 

maibigay ang mga panguahing pangangailangan ng tao na siyang nagreresulta sa hindi 

pagkamit sa kaunlaran at tuluyang pagkawala ng panlipunang katarungan. Kung ninanais 

makamit ang isang malusog at likas-kayang lipunan, nararapat lamang na bigyan ng patas 

na atensyon at pagpapahalaga ang mga konsepto ng ecological sustainability, 

ekonomikong kaunlaran, at panlipunang katarungan sapagkat lahat ng ito ay 

magkakaugnay at hindi magiging tunay ang pag-unlad kung makokompromisa o uunahin 

ang interes ng isa. 
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KABANATA IV 

METODOLOHIYA 

 

A. DISENYO AT INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK  

Ang pananaliksik na ito ay ibabase sa pinaghalong descriptive research at mixed-

method research (quantitative at qualitative research) na naglalayong makakalap ng mga 

impormasyon at datos na siyang papalalimin kinalaunan sa pamamagitan ng pagsusuri sa 

mga ito gamit ang iba’t ibang teorya o pananaw. Layon ng pananaliksik na ito na 

maanalisa ang umiiral na sosyo-ekonomikong kalagayan at kalusugan ng mga mag-

uuling na kababaihan sa munispyo ng Rodriguez, sa probinsya ng Rizal.  

Napagdesisyunang gamitin ng mananaliksik ang mixed-method research sa porma 

ng quantitative research upang malaman ang mga pangunahing impormasyong 

kakailannganin at qualitative research naman upang higit na mapalalim, maunwaan, at 

mabigayang-linaw ang mga impormasyong makukuha at mga suliraning nangangailangan 

ng karagdagang pagsusuri.  

Dagdag pa rito, gagamit ang pananaliksik ng mga palatanungan o survey (gamit 

ang non-probability sampling) at feminist ethography kung saan magsasagawa ng semi-

structured na interbyu (gamit ang convenience at volunteer sampling), pagmamasid o 

observation, pakikiramdam, at pakikipagkuwentuhan o conversation upang maisalaysay 

ang iba’t ibang pananaw, karanasan, at problemang kinakaharap ng mga magiging 

kalahok sa pag-aaral. Sa parehong halaga, maipapaliwanag ang realidad at 

pangangailangan ng mga nasabing kalahok sa pamamagitan ng critical gender analysis o 
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paglalagay ng mga kritikal na lenteng makapagbibigay-saysay sa mga tunay na 

pangyayari at makapaglalantad ng mas malalim pang mga implikasyong maaaring 

maging bunga ng maihahayag na kalagayan. Mahalagang magamit ang pamamaraan o 

disenyong ito sapagkat lubos nitong mabibigyan ng malinaw na interpretasyon at ganap 

na pagsusuri ang sosyo-ekonomikong aspekto ng kabuhayan ng kababaihang 

manggagawa sa ulingan. Bilang pagsuporta, hahanap din ang mananaliksik ng mga 

kaugnay o kahalintulad na pag-aaral na tiyak na makatutulong sa pagbibigay ng mga 

pananaw o ideyang makapagpapalawak at makapagbibigay-sagot sa mga katanungan at 

layuning bitbit ng pananaliksik na ito 

 

B. ORAS AT LUGAR NG PANANALIKSIK 

Isasagawa ng mananaliksik ang paghahanap ng mga kaugnay na pag-aaral sa 

buong buwan ng Agosto hanggang Nobyembre taong 2016. Ang pag-oobserba, pag-

iinterbyu, at pagsasagawa naman ng mga naratibo ay gaganapin sa Sitio Macaingalan, 

Barangay Puray, munisipalidad ng Rodriguez, Rizal sa mga piling araw ng buwan ng 

Pebrero taong 2017. Huli, ang paglalagom at paghahanap ng mga karagdagang datos ay 

gagawin sa ikalawa hanggang ikatlong buwan ng taong 2017.  

 

C. MGA KALAHOK SA PANANALIKSIK 

Ang mga piniling tumugon sa pag-aaral na ito ay ang kababaihang mag-uuling 

edad 18 pataas na naninirahan sa Sitio Macaingalan, Barangay Puray, na matatagpuan sa 

munisipalidad ng Rodriguez, Rizal.  
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D. PAGKALAP NG MGA DATOS  

Dadayo ang mananaliksik sa isang bahagi ng ulingan sa Barangay, sa 

munisipalidad ng Rodriguez upang makapanayam ang ilang kababaihang mag-uuling, 

malaman ang kanilang kondisyon at mga suliranin, at aktwal na maobserbahan ang 

kanilang kalagayan at kabuhayan. Dudulog muna ang mananaliksik sa lokal na 

pamahalaan, partikular sa munisipyo upang makahingi ng paunang impormasyon o datos 

hinggil sa pupuntahang lokasyon. Bago naman isagawa ang mga pagpapasagot ng mga 

palatanungan at pagsasagawa ng mga panayam at obserbasyon ay hihingi ng pahintulot 

ang mananaliksik sa mga manggagawa ng ulingan at sa nagmamay-ari (kung mayroon 

man) ng paggawaan. 

Naglalaman ang sarbey ng mga close-ended na katanungan para makakuha ng 

malalim na impormasyon at kasagutan. Ang mga katanungan ay ibabatay sa mga layunin 

at research question. Ang mga kataungan ay susunod sa isang logical progression na 

magsisimula sa mga simpleng tema at habang tumatagal ay lumalalim ang mga 

katanungan, ito ay para mas madaling masagutan at maunawaan ng mga estudyante ang 

sarbey. Samantala, hindi lilimitahan ng mananaliksik sa isa o dalawang katanungan 

lamang ang isasagawang mga panayam, bagkus ay maghahanda ng mga paunang tanong 

at hahayaang magsalaysay ang kakapanyamin nang sa gayon ay makakuha ng mas 

maraming impormasyong direktang magmumula sa mga karanasan ng manggagawa. 

Gayumpaman, titiyakin ng mananaliksik na hindi gaanong masaklaw o mabigyan ng labis 

na oras ang mga itinakdang limitasyon ng kanyang pag-aaral. Habang isinasagawa ang 

panayam ay ire-rekord ito ng mananaliksik o kung hindi papayag ang kakapanayamin ay 

isusulat na lamang ang mga magiging kasagutan sa isang papel o kuwaderno.  
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Ibibigay din ng mananaliksik ang mga contact information nito sakaling 

mayroong karagdagang katanungan o nais malaman ang mga lalahok sa pag-aaral. 

Magiging pangunahing pokus ng panayam ang kasalukuyang kalagayan o kondisyon ng 

kalusugan at kabuhayan ng mga manggagawang kababaihan ng nasabing ulingan; 

gayundin ang mga suliraning kinakaharap ng mga ito.  

Isasagawa ang sarbey, pakikipanayam, at obserbasyon sa piling mga araw ng 

buwan ng Pebrero. Matapos ito ay lalagumin ang mga nakuhang impormasyon, 

isasalaysay at susuriin ang mga nakalap, at huli ay magmumungkahi ng mga nararapat na 

hakbangin mula sa magiging resulta ng pananaliksik. 
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KABANATA V 

PRESENTASYON AT PAGSUSURI NG MGA DATOS 

 

A. SIBAK: ILANG MAHAHALAGANG IMPORMASYON UKOL SA 

MUNISIPALIDAD NG RODRIGUEZ, RIZAL 

Ang lahat ng impormasyong babanggitin sa bahaging ito ay halaw mula sa 

Comprehensive Land Use Plan (CLUP) at Situational Analysis Report (SAR) ng 

munisipyo 

KASAYSAYAN 

 Ang pangalang ‘Montalban’ ay isang bayan na dati’y matatagpuan sa Toledo, 

Espanya noong dekada ’40; sinasabing mula ang salita sa ‘Monte Alba’ o maputing 

bundok. Samantala, iniuugnay din ito sa ‘Alban Hills’ na kilala rin bilang ‘Monte 

Albano’ sa Lazio, Italya kung saan itinatayo ang mga kastilyo ng santo papa at mga 

mayayamang Romano.  

Itinatag ang bayan ng ‘Montalban’ sa probinsya ng Rizal noong 1871, panahon ng 

pananakop ng Espanya, ng isang Padre Eustaquio mula sa bayan ng Pasig. Dating sakop 

ng bayan ng San Mateo, ibinukod ang Montalban upang buuin ang apat na baryo (Balite, 

Burgos, Maran, at Calipahan). Baryo ng Balite ang kauna-unahang nagsilbing sentro ng 

bayan; ipinangalan mula sa ‘balete’ o fig tree, isang tropikal na halamang kadalasang 

tumutubo sa paligid ng Ilog ng Montalban. Sa parehong panahon din naging tanyag ang 

alamat ni Bernardo Carpio, isang higanteng tauhan sa mitolohiyang Pilipino na 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | 45 

 

sinasabing naipit sa dalawang malalaking bundok na kinailangan niyang itulak, dahilan 

upang makalikha ng ilog sa pagitan nito; ang pamosong Ilog ng Montalban.  

Nang magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Pilipinong rebolusyonaryo at 

Amerikano, napatay ang Amerikanong Heneral na si Henry Lawton sa isang ilog sa 

Bagong Silangan. Bilang pagganti, muling nilabanan ng mga kano ang mga Pilipino at 

nadaig ang huli. Matapos ito, muling napasailalim ang bayan ng Montalban sa bayan ng 

San Mateo noong 1903. Isang ‘Presidente’ o lider naman ng bayan na nagngangalang 

Eulogio Rodriguez, Sr. ang gumawa ng paraan upang maibukod muli ang munisipalidad 

ng Montalban; naging matagumpay ito noong 1909. Nagsilbi siyang ‘Presidente’ ng 

bayan hanggang 1916. Isa sa pinakaprominenteng pamilya sa Montalban ang mga 

Rodriguez. 

Noong ika-26 ng Hulyo 1982, bilang pagkilala sa kadakilaan at husay ni Don 

Eulogio Rodriguez, Sr. sa pagbibigay-serbisyo sa mga mamamayan, sa pamamagitan ng 

Batas Pambansa Blg. 275 ay pinalitan ang pangalan ng munisipalidad na ‘Montalban’ at 

ginawang ‘Rodriguez’. 

 

LOKASYON 

Matatagpuan ang munisipalidad ng Rodriguez sa dulong timog ng probinsya ng 

Rizal at ibabang bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre. Nakaposisyon ito sa paligid o 

periphery ng Metropolitan Manila. Kabilang ang Rodriguez sa pinakamalalawak na 

munisipalidad sa probinsya. Dagdag pa, pinaliligiran ang munisipalidad ng mga lungsod 

ng Quezon at Caloocan sa Kanluran, munisipalidad ng Polo at San Jose del Monte 
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(probinsya ng Bulacan) sa hilaga, munisipalidad ng Nakar (probinsya ng Quezon) sa 

silangan, at munisipalidad ng San Mateo at Antipolo (probinsya ng Rizal) sa timog.1 

 

LAWAK NG LUPAIN 

 Nahahati ang munisipalidad ng Rodriguez sa 11 barangay, 4 dito ay may 

katangiang rural at ang nalalabing 7 ay urban. Kabilang sa rural na klasipikasyon ang 

mga barangay ng Macabud, Mascap, Puray, at San Rafael. Samantala, sa urban naman 

ang mga barangay ng Balite, Burgos, Geronimo, Manggahan, Rosario, San Isidro, at San 

Jose. Kung pagsasama-samahin ang lawak ng mga lupain ng mga rural na barangay (may 

sumatotal na 34,753.55), lalabas na pinakamalaki ang bahagdan (95.73%) ng 4 na ito sa 

kabuuang lawak ng mga lupain sa munisipalidad ng Rodriguez. Nangunguna rito ang 

Brgy. Puray na sumasakop sa 15,457.69 ektarya o 42.57% ng kabuuang lupain sa 

munisipalidad, sinundan ng Brgy. Mascap na may 7,576.41 ektarya o 20.87% na 

bahagdan, at San Rafael na may 6,061.45 ektarya o 16.69% ng kabuuang lawak ng mga 

lupain. Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng mga rural na barangay na nasasakupan ng 

lupain ng watershed ay wala pa ring tiyak at malinaw na teritoryal na hangganan at 

batayang ligal. 

 Samantala, nagsisilbing pinakamalaking potensyal para sa paglago ng turismo sa 

Rodriguez ang mga kweba at talon na matatagpuan sa Bundok Puray. 

                                                             
1 Matatagpuan ang mapa ng Rodriguez, Rizal sa bahagi ng Apendiks 
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Talahanayan 1: Lawak ng Lupain kada Barangay at Densidadad ng Populasyon 

 

B. PATAS: EDUKASYON 

PRESENTASYON NG MGA DATOS 

 

Pigura 1: Antas ng Edukasyon 

Sa 30 babaeng mag-uuling ng Sitio Macaingalan na tinanong hinggil sa naabot 

nilang antas ng edukasyon, 20 o 67% ang nakatuntong hanggang elementarya, 6 o 20% 

ang hanggang sekondarya o highschool, 2 o 7% ang hanggang kolehiyo, at 2 o 7% ang 

hindi kailanman nakatuntong ng paaralan.  

66%
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7%
7%
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Ayon sa pinakahuling Situational Analysis Report na inilabas ng munisipyo ng 

Rodriguez, Rizal, mayroong kabuuang 37 mababa (28 pampubliko at 9 pribado) at 24 

mataas na paaralan (15 pampubliko at 9 na pribado) sa munisipalidad na nasa ilalim ng 

pamamahala ng Kagawaran ng Eduksayon. Samantala, mayroon namang 6 na kolehiyo sa 

Rodriguez na nasa ilalim ng pamamahala ng Commission on HigherEducation o CHED. 

Tinatayang umaabot sa 98% ng buong populasyon ng munisipalidad ang nominal 

literacy2 subalit 8.25% lamang sa mga ito ang naitalang nakapagtapos ng kolehiyo. 

Mula sa mga nasagutang palatanungan, lumalabas na ang pinakapangkaraniwang 

sagot kung bakit nahinto ang kanilang pag-aaral ay kahirapan o pampinansyal na 

kakulangan. Sumusunod ay ang malayong lokasyon ng eskwelahan sa Barangay Puray 

mula sa Sitio Macaingalan, lalo na noong hindi pa naitatayo ang mataas na paaralan sa 

Sitio Macaingalan. Pangatlong pinakapangkaraniwang tugon ay ang pagtatrabaho sa 

murang edad. Ayon sa mga nakapanayam, dulot ng kawalan ng suporta galing sa 

magulang at para sa ilan ay pagbibigay-daan sa mga nakababatang kapatid na makapag-

aral, napilitan na silang sumabak sa iba’t ibang uri ng hanapbuhay sa maagang panahon. 

Isa sa madalas na mabanggit ay ang pamamasukan bilang isang kasambahay; maaaring sa 

mga kalapit lamang na barangay o kung minsan ay sa  mga mas mauunlad na siyudad 

gaya ng Maynila. Ikaapat at panghuli sa mga pinakamadalas na tugon ay ang pag-aasawa 

nang maaga. Humigit kumulang kalahati ng kabuuang bilang ng mga sumagot (Pigura 2) 

ang edad 18 pababa pa lamang ay nag-asawa na; isang malaking sagka para sa kanila ang 

pagpapamilya lalo na’t kung isasabay ito sa pagpasok sa eskwelahan. 

 

                                                             
2 Kakayahang makapagbasa at makapagsulat 
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KRITIKAL NA PAGSUSURI 

Sa kabila ng sinasabing pangunguna ng Pilipinas sa Global Gender Gap Report3 

na maisasalarawan daw sa unti-unting pagdami ng mga babaeng nakapagtatapos ng 

kolehiyo, hindi maikakailang nananatiling pribilehiyo lamang para sa marami ang iba’t 

ibang oportunidad na kagaya nito. Bilang isang bansang papaunlad pa lamang, isa pa rin 

sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino, lalo na ng kabataan at kababaihan, ang 

kawalan ng akses sa makamasa at likas-kayang pagkatuto. 

Edukasyon sa Kanayunan 

Dahil sa atrasado at rural na oryentasyon ng Sitio Macaingalan, hindi natatamo ng 

lahat ng mga mamamayan nito ang isa sa pinakamahalagang serbisyong panlipunan; ang 

edukasyon. Pinalala pa ng patriyarkal at kumbensyonal na kaisipan, kalakhan ng 

kababaihang mag-uuling dito ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at may ilan pang hindi 

man lamang nasubukang makapagklase sa mga silid-aralan. Sa mga panahong gipit ang 

pamilya, madalas sa hindi ay mga babae ang pinatitigil sa pag-aaral sa dahilang ‘di 

umano ay mas karapat-dapat ang edukasyon para sa kalalakihan sapagkat mas malawak 

ang oportunidad para sa mga ito; isang malinaw na manipestasyon ng tradisyonal na 

pagtanaw sa atrasado na ngang kalagayan ng hanay ng kababaihan sa kanayunan. 

Pinatutunayan din ito ng pinkahuling pag-aaral4 na isinagawa ng Philippine Commission 

on Women (PCW)5 kung saan bahagyang mas mataas ang tantos ng basic at functional 

                                                             
3 Pangpito ang Pilipinas sa buong mundo at una sa Asya ayon sa Global Gender Gap Report 2016 ng World 
Econmic Forum pagdating sa pagbibigay ng patas na karapatan sa iba’t ibang kasarian 
4 “Statistics on Filipino men and women’s education” (2014) 
5 National Machinery for Gender Equality and Wome’s Empowerment 
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literacy ng kababaihan subalit kung titignan ang karamihan ng mga nasa sektor paggawa, 

makikitang nananatiling marhinalisado ang hanay ng kababaihang manggagawa. 

Komersyalisasyon ng Edukasyon 

Idagdag pa ang patuloy na komersyalisasyon ng edukasyon kung saan maski mga 

pampublikong paaralan ay pinagkakakitaan; dahilan upang mas maraming kabataan ang 

mapagkaitan ng libre at dekalidad na pagkatuto at kasanayan. Isa sa mga pinakamatunog 

na halimbawa ay ang pampublikong pamantasan na Unibersidad ng Pilipinas kung saan 

umaabot sa 1,500/yunit ang kinakailangang bayaran ng estudyante kung hindi siya 

magiging kwalipikado sa mga limitadong batayang6 itinakda ng mga namamahala; bukod 

pa sa nasabing halaga ang iba pang mga karagdagang bayarin o other school fees at ang 

samu’t-saring rekisito o proyekto na ipinapagawa ng mga guro o ng mismong paaralan. 

Taliwas sa mandato ng gobyerno na bigyang-halaga ang edukasyon at bigyan ng patas na 

pagkakataon ang lahat upang makapag-aral at umunlad kalaunan, hinahayaan lamang nito 

na mapako ang desisyon sa kamay ng mga naatasang mamahalang mas isinesentro ang 

atensyon sa kung papaanong madadagdagan ang kita o marahil ay badyet ng eskwelahan. 

Gayumpaman, hindi rin naman nararapat na ibaling ang bulto ng sisi sa mga punong-guro 

o dalubguro ng mga pampublikong paaralan na pinipiling magserbisyo kahit kadalasan ay 

mas maliit ang sahod na natatanggap kung ikukumpara sa mas komportableng lagay ng 

mga nagtuturo sa magagandang pasilidad ng mga pribadong paaralan. Isa pa, kalimitan 

ay sila, mga guro, na mismo ang gumagastos para sa mga materyales na kakailanganin ng 

mga estudyante sanhi ng maliit o kawalan ng pondo at subsidyo sa pinagtuturuang 

                                                             
6 Socialized Tuition System o STS kung saan sinusukat ang kakayahan ng mga estudyanteng makapagbayad 
gamit ang palatanunggang naglalaman ng mga komplikadong tanong hinggil sa kinikita ng magulang at 
mga pag-aari 
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eskwelahan. Ang araw-araw na pakikibaka ng mga kaguruan at mga mag-aaral ang 

lalong nagpapabigat sa nasalimuot na kondisyon ng kababaihang maralita sa kanayunan 

na nangangarap makatuntong sa mga silid-aralan. 

Neo-liberal o Neo-kolonyal na Edukasyon 

 Kaugnay ng pagtaas ng matrikula at paninigil ng iba’t ibang bayarin ay ang neo-

liberal na katangian ng edukasyon sa Pilipinas kung saan iniaakma sa mga batayan ng 

mauunlad na bansa ang sistema ng mga paaralan at pamantasan. Ang papalawak na 

papalawak na merkado ng lakas paggawa sa mundo ay nagbibigay-daan sa globalisasyon 

ng edukasyong nagreresulta naman sa labis na pagiging kanluranin ng oryentasyon ng 

mga unibersidad. Isa sa mga pinakalantad na indikasyon nito ay ang pagpapalaganap ng 

paggamit ng wikang Ingles sa mga paaralan imbis na palakasin ang wikang Filipino. 

Mapapansing madalas nakapaskil sa mga pader ng silid aralan ang “This is an English-

speaking School” o iba pang kahalintulad na pahayag upang iparating ang labis na 

pagsandig ng sistema sa makadayuhang pagkatuto. Laganap din ang hindi paglalapat ng 

mga itinuturo ng guro sa lokal na konsteksto at sa halip ay isinusunod na lamang sa kung 

ano ang nakasaad sa mga libro, na kadalasan naman ay nakasentro lamang sa mga 

siyudad gaya ng Maynila o kung minsan pa ay sa mga nangungunang bansa gaya ng 

Amerika. Ang ganitong tipo ng kolonyalismo ay lalo lamang nagpapahirap sa mga 

estudyante sa kanayunan kung saan malayo ang itinuturo sa eskwelahan sa nakasanayan; 

at para sa marami, sa kanilang katutubong kalinangan o indigenous knowledge.  

Enhanced Education Act of 2013 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | 52 

 

 Higit pang balakid para sa mga mag-aaral sa mga liblib na siyudad tulad ng Sitio 

Macaingalan ang kamakailang implementasyon ng Enhanced Education Act of 2013 o  

K-12 na nagtatakda sa lahat ng estudyante na dumaan sa karagdagang 2 taon sa hayskul 

bago makatuntong sa kolehiyo. Layon umano nito na maging mas handa ang mga mag-

aaral sa mga pangangailangan ng global na merkado; repleksyon ng makadayuhang 

interes na pinagsisilbihan ng mga namamahala. Kung tunay na kapakanan ng 

mamamayan at mga manggagawa sa hinaharap ang iniisip ng mga lider pambansa, hindi 

hahayaan ng mga ito na madaliin ang paggawa ng mga bagong curriculum alinsunod sa 

internasyonal na pamantayan gayundin ang mga palihan at seminar para sa makabagong 

paraan ng pagtuturo ng mga guro. Kung pagbabatayan ang mga kasalukuyang balita, 

maririnig o makikitang halos kalakhan ng mga Pilipino ang hirap makasabay sa mga 

pagbabagong ito, lalo na’t bukod sa karagdagang gastusin para sa mga nagpapaaral ay 

mayroon ding labis na kakulangan sa mga silid-aralan at pasilidad partikular sa mga 

eskwelahan sa kanayunan. Hindi na nga makapag-aral ang mga maralita dahil sa patong-

patong na bayarin at madalas ay malalayong lokasyon ng paaralan, nagdagdag pa ang 

gobyerno ng panibagong pasanin imbis na bigyan muna ng solusyon ang mga kagyat na 

pangangailangan ng mamamayan.  

Konklusyon 

Sa kabuuan, maiuugat ang limitadong antas ng edukasyong nararating ng 

kababaihang mag-uuling sa labis na kahirapan ng mga mamamayan sa komunidad dulot 

ng kawalan ng sapat na oportunidad gayundin ng mga polisiya ng gobyernong kontrolado 

ng mga makapangyarihan at dayuhan. Dahil sa limitadong sosyo-ekonomikong kapasidad 

ng mga mamamayan, partikular ng kababaihan, sa sitio ay hindi na gaanong nabibigyang-
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prayoridad ng mga ito ang pag-aaral. Tinambalan pa ng kawalan ng akses sa dekalidad na 

serbisyong panlipunan at ligal na kabuhayan, tiyak na hindi makasasapat ang maliit na 

badyet ng tahanan upang makapag-aral ang lahat ng mga anak o matugunan ang iba’t 

ibang pangangailangan sa eskwelahan. Samantala, sa likod ng masalimuot na reyalidad 

na ito ay ang malakolonyal na kalagayan ng Pilipinas kung saan ibinabalangkas ng bansa 

ang sistema ng edukasyon sa interes ng mga dayuhan imbis na para sa sariling nitong 

mamamayan; isa sa mga pangunahing nagkakait ng pagkakataon para sa mga mag-aaral 

na nangangarap ng isang maunlad na kinabukasan. Samakatuwid, pinadidilim ng mga ito 

ang landas ng kaunlaran lalo na para sa hanay ng kababaihang nakapailalim pa rin sa 

pyudal at patriyarkal na kaisipan ng lipunan o komunidad na kinabibilangan.” 

 

C. SIGA: PAMILYA, TAHANAN, AT KABUHAYAN  

PRESENTASYON NG MGA DATOS 

    

     Pigura 2: Edad nang mag-asawa                                            Pigura 3: Dami ng anak 
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 Sa 30 kababaihang mag-uuling na tinanong hinggil sa edad nila nang mag-asawa, 

17 o 57% ang sumagot ng 19 taong gulang pataas at 13 o 43% naman ang sumagot ng 18 

taong gulang pababa. 

 Samantala, nang tanungin kung ilan ang kanilang mga anak, 14 o 47% ang 

mayroong 1 hanggang 3 anak, 11 o 37% ang 4 hanggang 6 ang mga anak, at 5 o 16% ang 

mayroong 7 hanggang 9 na anak. Sa kabila ng maagang pag-aasawa, halos kalahati ay 

mayroon lamang 1 hanggang 3 anak sapagkat ayon sa kanila ay mayroong lingguhang 

dumadalaw na midwife sa Barangay Puray at namamahagi umano ito ng birth control 

pills na kanila namang regular na gingamit upang hindi lubhang dumami ang miyembro 

ng pamilya. Ayon sa opisina ng social welfare and development ng Rodriguez ay regular 

na nagkakaroon ng Family Development Session sa barangay kung saan tinatalakay ang 

family planning at mga implikasyon ng pagpapamilya.  

 

Pigura 4: Populasyon ng Sambahayan 

 Sa 30 kababaihang mag-uuling na tinanong hinggil sa populasyon sa loob ng 

kanilang mga tahanan, 16 o 53% ang sumagot ng 3-5 katao, 11 o 37% ang mayroong 6 

hanggang 8 populasyon, at 3 o 10% ang mayrong 9 hanggang 11 miyembro. Bukod sa 

karamihan ay kakaunti lamang ang anak, nababawasan pa ang bilang ng miyembro ng 
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kanilang sambahayan sapagkat pangkaraniwan na para sa mga anak ng mag-uuling ang 

bumaba ng Brgy. Puray at doon mag-aral ng kolehiyo o hindi kaya ay humanap ng mas 

tiyak na pagkakakitaan. 

 

Pigura 5: Miyembro ng sambahayan na may hanapbuhay 

 Sa 30 babaeng mag-uuling na tinanong kung ilang miyembro ng kanilang 

sambahayan (household) ang may hanapbuhay sa kasalukuyan, 16 o 53% ang sumagot ng 

1 at 14 o 47% naman ang sumagot ng 2 miyembro. Kalakhan ng mga idineklara nilang 

may hanapbuhay sa kasalukuyan ay kanilang asawa o kung hindi man ay isang lalaking 

miyembro ng pamilya. Dagdag pa rito, karamihan ng pinagkakakitaan ng kanilang mga 

asawa ay nakasandig sa ulingan, pagkakaingin, at paminsan-minsang pagtatanim. Ayon 

sa mga nakapanayam, kagaya ng kawalan nila ng katiyakan sa produksyon ng uling, 

gayundin naman pagdating sa kitang naiuuwi ng kanilang mga mister sapagakat 

kailanman ay walang kasiguraduhan ang kabuhayang nakadepende sa mga naturaal na 

rekursong dala ng kabundukan. 
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Pigura 6: Suplay ng Kuryente 

 Sa 30 babaeng mag-uuling na tinanong kung mayroon ba silang suplay ng 

kuryente sa kanilang mga tahanan, 23 o 77% ang sumagot na mayroon silang maliliit na 

solar panel at 7 o 23% ang walang kahit na anong suplay ng kuryente. Ayon sa mga 

nakapanyam sa komunidad, isang NGO ‘di umano ang nagpamahagi ng mga nasabing 

solar panel sa kanila nang libre ngunit hindi lahat ay nakatanggap; tinatayang 100 

pamilya lamang ang nabahaginan. Gayumpaman, sa kabila ng limitadong kapasidad ng 

maliliit na solar panels, malaking tulong na ito para sa mga tiga-Sitio Macaingalan 

sapagkat wala naman daw silang ibinayad o kinakailangang bayaran para rito. 

 

Pigura 7: Suplay ng Tubig 
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PARAAN NG PAGLULUTO

ULING KAHOY

 Sa 30 babaeng mag-uuling na tinanong kung mayroon ba silang suplay ng tubig, 

30 o 100%  ang sumagot ng wala at sa bukal ng komunidad na lamang daw nila ito 

kinukuha. 

 

 

 

 

Pigura 8: Paraan ng Pagluluto 

            Sa 30 kababaihang tinanong kung sa papaanong paraan sila nagluluto, 27 ang 

sumagot ng de-kahoy at 7 ang gumagamit ng uling.Pinakamadali ang akses nila sa kahoy-

panggatong dahil bukod sa libre nila itong nakukuha ay napapalibutan ng puno ang 

komunidad kumpara sa uling na mas matagal iproseso at sa LPG na ‘di hamak na mas 

magastos at kakailanganin pang ibiyahe paakyat ng Sitio Macaingalan nang 3 hanggang 4 

na oras. 

KABUHAYAN SA ULINGAN 

 Papel ng Kababaihang Mag-uuling at Katangian ng Pag-uuling 

           Kalakhan ng mga babae sa ulingan ng Sitio Macaingalan ang nagsabing sila ay 

bahagi ng pag-uuling ngunit sa tanong kung ano ang papel na ginagampanan, ang 

pangkaraniwang tugon ay tumutulong sa asawa o hindi kaya ay tagahango, tagapulot, o 

tagasako “lamang” ng mga uling. Samantala, nang tanungin kung ilang araw ang 

itinatagal ng trabaho, walo lamang ang nakapagbigay ng sagot; para sa lima sa kanila, 
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araw-araw ang kanilang gampanin sa ulingan habang 2 hanggang 6 na araw naman para 

sa natitirang tatlo pang tumugon. At pagdating naman sa haba ng oras ng pag-uuling, 

limitado lamang din ang nakapagbigay ng tugon. Ayon sa limang nakasagot ng tanong, 

tumatagal mula 4 hanggang 11 oras ang papel na ginagampanan nila sa proseso ng 

paggawa ng uling. Samakatuwid, halos lahat ng kababaihang mag-uuling ay walang 

katiyakan sa dalas ng hanapbuhay; dahil ayon sa mga nakapanayam, mayroong seasonal 

na katangian ang pag-uuling. Kapag tag-araw, lingguhan ang produksyon ng uling; 

kadalasan kasi ay umaabot ng 3 hanggang 4 na araw ang pagsasalansan at pagpapabaga 

ng uling bago ito hanguin, isako, at ibiyahe pababa ng Brgy. Puray. Subalit, kapag 

sumasapit na ang panahon ng tag-ulan, hindi na maaasahang makalilikha pa ng uling 

sapagkat sa oras na mabasa ang mga isinalansang panggatong, maliit o wala ng 

posibilidad pang magbaga ang mga ito. Dagdag pa, hindi maaaring gawing pangunahing 

batayan lamang ang mga buwan ng tag-araw o summer at tag-ulan sapagkat paiba-iba na 

ang panahon ngayon; kung minsan ay umuulan maski tag-araw o lubhang umiinit maski 

tag-ulan. At naroon din ang pangamba na baka dumating ang araw na sila ay hulihin ng 

pamahalaan dahil hindi ligal ang industriya ng pag-uuling sa Sitio Macaingalan. 

Samantala, sa mga panahong hindi maaaring mag-uling, pagkakaingin at maliitang 

pagtatanim ang sinasandigan ng mga mag-uuling. Sa tuwing makakaani ng gulay, 

mayorya ay pinapang-ulam ng pamilya at ang natitira ay inilalako sa komunidad o ilalako 

sa bayan kung makakatiyempo ng biyahe pababa ng bundok.  

Sistema ng Pasahod/Kita sa Ulingan 

           Kagaya ng kawalan ng katiyakan sa dalas ng pag-uuling, gayundin naman ang 

sistema ng pasahod para sa mga mag-uuling. Sa 30 kababaihang mag-uuling na sumagot 
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ng palatanungan, 2 lamang ang may naibigay na sagot sa kung ano ang sistema ng 

pasahod sa ulingan; ayon sa isang mag-uuling, tumutubo raw sila mula rito at sabi naman 

ng isa ay porsyentuhan ang sistema sa kanila. Hindi naman nalalayo sa 140 hanggang 220 

piso ang kinikita ng mga mag-uuling kada sako na naibababa mula sa Brgy. Puray; 

nagkakaroon ng pagkakaiba depende sa presyong itatakda ng tagapamagitna o middleman 

na nagrarasyon sa palengke o maliliit na tindahan sa ibaba ng bundok. Samantala, 

naikuwento ng isang babaeng mag-uuling na nakakatanggap lamang daw siya ng 10 piso 

bilang porsyento kada sako ng nalilikha nilang uling. Mayroon ding ilan na walang 

naibigay na halaga sapagkat sa asawa naman daw napupunta ang kabuuan ng kita, gaano 

man kalaki o kaliit ang naitulong nila sa produksyon, at hindi sa kanila. Kung kaya’t nang 

tanungin na kung magkano ang naitatabi nila para sa sarili, 8 lamang sa 30 tinanong ang 

nakapagbigay ng tiyak na halaga,mula 50 piso kada kitang natatanggap hanggang 1,000 

kada buwan; tugon ng iba ay wala sapagkat lahat ay napupunta sa pamilya.   

 

KRITIKAL NA PAGSUSURI 

Domestikasyon ng mga “Ilaw ng Tahanan” 

           Lumalabas sa mga nakalap na datos na maski mas marami ang nag-asawa nang 

higit 19 na taong gulang pataas, halos umabot naman sa kalahati ng kabuuang dami ng 

mga sumagot ng palatanungan ang nag-asawa sa edad na 18 taong gulang pababa; isang 

indikasyon na malaking bilang pa rin ng kababaihang mag-uuling sa Sitio Macaingalan 

ang nagpamilya na sa murang edad pa lamang. Ang karagdagang responsibilidad na 

iniaatang sa mga batang ina o asawa ay lalong naglalagay sa kababaihan sa mas mahirap 
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na sitwasyon. Bilang ang Pilipinas ay nananatiling patriyarkal, hindi na bago para sa mga 

babae sa kanayunan o maski kalunsuran ang makaramdam ng mas mabigat na papel sa 

pagganap ng kanilang mga tungkulin sa tahanan. Ang tradisyonal na kaisipan na ang mga 

babae ang “ilaw ng tahanan” at kalalakihan ang “haligi” ay isa sa mga pangunahing 

nagtutulak sa kababaihan sa masalimuot na pagkakatali nila sa mga gawaing bahay. 

Domestikasyon din o ang sapilitang pananatili ng kababaihan sa mga tahanan ang 

sumasagka sa mga babae upang makahanap ng likas-kayang hanapbuhay at mabigyang-

pagkilala sa mga ambag nila sa ekonomiya.  

Impormal na Ekonomiya 

            Katambal ng mababang antas ng edukasyong natatamo at maagang pag-aasawa, 

lubha pang dumaragdag sa pasanin ng kababaihang mag-uuling ang impormal o hindi 

pormal na katangian ng kanilang hanapbuhay. Sa panayam7 kay Bb. Joan Guan, 

Executive Director ng Center for Women’s Resources o CWR8, ipinaliwanag niya na ang 

mga manggagawa ng ‘di-pormal na ekonomiya ay walang natatanggap na benepisyo o 

kahit na anong porma ng social protection sapagkat hindi sila nabibilang sa salary at 

wage workers o mga empleyadong nakatatanggap ng regular na pasahod. Dagdag pa 

niya, isang malaking suliranin para sa bansa ang patuloy na paglaki ng mga industriyang 

hindi pormal dahil repleksyon umano ito na problematiko ang katangian ng mga 

trabahong bukas para sa manggagawang Pilipino. Aniya, karamihan kasi ng mga 

nakukuhang trabaho sa bansa ay low-skilled at hindi naman nakatutulong sa pambansang 

kaunlaran. Ang kawalan ng Pilipinas ng sarili nitong mga industriya ay nagreresulta para 

                                                             
7 Makikita ang kabuuan ng panayam sa CWR sa bahagi ng Apendiks 
8 Isang non-government organization na nagsasagawa ng iba’t ibang pag-aaral hinggil sa kasalukuyang 
kalagayan at suliraning kinakaharap ng sektor ng kababaihan 
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sa maraming manggagawa na kumapit sa mga trabahong dala ng mga dayuhang 

kompanya kung saan mababa ang kalidad ng hanapbuhay, walang kasiguraduhan o 

security of tenure, at napakaliit ng pasahod. At para naman sa mga nasa kanayunan na 

malayo sa lokasyon ng mga pabrika o dayuhang industritya, pagsandig sa mga natural na 

rekurso at pagpasok sa impormal na ekonomiya ang nakikitang sagot sa kumakalam na 

sikmura. 

Manggawa at Neo-liberal na Polisiya 

           Maiuugat ang malaking kakulangan sa pagbuo ng bansa ng sarili nitong industriya 

sa labis na pagsandig ng pamahalaan sa mga neo-liberal na polisiyang nagsisilbi lamang 

sa interes ng mga dayuhan at nasa kapangyarihan. Kung pagbabatayan ang isang 

artikulong inilathala ng CWR9, isinaad nilang lumalabas sa mga datos ng Bureau of 

Labor and Employment Statistics o BLES na higit na mas mabilis ang pagtaas ng bilang 

ng mga seasonal at lingguhan o arawan na manggagawa kumpara sa bilang ng mga 

permanenteng propesyonal. Mula 2010, tumaas ng 16.35% ang mga seasonal na 

manggagawa at 72.87% ang mga lingguhan o arawan, samantalang mayroon lamang 

4.43% na naitalang pagtaas sa mga permanenteng propesyonal na natatanggap sa trabaho. 

Sa bahagi naman ng hanay ng mga kontraktwal na manggagawa sa malalaking 

kompanya, tinatayang 75 hanggang 85% ang kababaihan. Ilan lamang ito sa marami pang 

pagpapatunay ng kompromisadong kalagayan ng maralitang manggagawa lalo na ng 

kababaihan kapalit ng patuloy na pagsasakapangyarihan ng mga nagsasabwatang 

malalaking kapitalista (dayuhan at hindi) at mismong gobyernong nakatakdang 

protektahan ang interes ng mamamayan.  

                                                             
9 “Gender Empowerment and Equity in Labor? Hardly -CWR”  (01 May 2016) 
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Feminisasyon ng Kahirapan 

         Kung pinagsasamantalahan ang lakas-paggawa sa mga pribadong kompanya sa 

kalunsuran, doble naman ang nararanasan ng manggagawang hindi nabibigyang-atensyon 

sa kanayunan. At para sa hanay ng kababaihan, tripleng bulnerabilidad at pagdarahop ang 

resulta. Araw-araw, bitbit ng dehadong sektor ang bigat ng mga tungkulin sa tahanan, 

pamilya, at kabuhayan. Ipinaliliwanag ng konsepto ng feminisasyon ng kahirapan kung 

papaanong labis na nagiging marhinalisado ang sektor ng mga babae dahil sa pyudal at 

patriyarkal na sistema sa lipunan. Pinag-uugnay ng pyudalismo at sistemang patriyarkal 

ang limitadong akses at oportunidad ng kababaihan pagdating sa lupa, edukasyon, 

trabaho, at iba pang mga pangunahing serbisyong panlipunan. Alinsunod sa pyudal na 

relasyon, mayroong nananaig na nakapangyayaring lakas at mayroong patuloy na 

pinagsasamantalahan para sa lalo pang pag-angat ng una at tungo naman sa lalong 

pagkalugmok ng huli. Halos kahalintulad naman nito ang patriyarka kung saan 

nakapailalim ang sektor ng kababaihan sa pananaig ng kalalakihan sa iba’t ibang aspekto; 

batay sa pananaw na mas nakaangat ang mga lalaki at limitado lamang ang kapasidad at 

kakayahan ng kababaihan. Dahil sa mas mababang pagtingin sa mga babae ay 

ipinagkakait ang mga batayang karapatan na siyang nagreresulta sa mas mataas na tantos 

ng kahirapan para sa kababaihan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, 

panglima ang kababaihan, na may 25.9 % na  ‘poverty rate’, sa pinakamahihirap na 

sektor sa bansa.  

             Ang subordinasyon ng mga babaeng mag-uuling ay maaari ring iugnay sa rural 

na konteksto ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Mula tatlo hanggang apat na oras 

galing sa ibaba ng Sitio Macaingalan, mabato at bali-balikong daan ang kinakailangang 
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tahakin makaakyat lamang sa ulingan kung saan naroon ang kanilang mga tahanan at 

kabuhayan. Para sa mga babae, dagdag pasakit ito sapagkat bilang ang mga ina ang 

nakasanayan nang mamahala ng mga tahanan, ang mga pangunahing pangangailangan 

(bukod sa pinansyal na kadalasan ay ama ang sumasagot) sa bahay at ng mga anak ay 

kanilang responsibilidad. Kung susuriin ang mga nakuhang datos (Pigura 7), lahat ng 

mga nakapanayam ay walang ibang pinagkukunan ng tubig kung hindi ang bukal. Libre 

man itong natatamasa ng mamamayan, panibagong tungkulin naman ito para sa 

kababaihan sa ulingan. Dahil kalalakihan ang mas madalas nakakapaghanapbuhay nang 

malayo sa mga tahanan, walang ibang aako ng pag-iigib ng tubig kung hindi ang mga 

naiiwang babae sa kabahayan. Idagdag pa ang limitadong suplay ng kuryente sa 

komunidad (Pigura 6) na lalong nagpapahirap sa mga ina; halimbawa sa paggawa ng 

mga gawaing bahay tuwing gabi kung kalian napakadilim at wala o kakaunti lamang sa 

mga kabahayan ang may sapat na pailaw. Gayundin, naibahagi ng isang ina ang 

kagustuhan nilang magkarooon ng kabuhayang patahian sa barangay subalit dahil sa 

kawalan ng kuryente sa Sitio ay lubha lamang itong magiging mahirap para sa mga 

potensyal na mananahi; sagka sa sana’y karagdagang kita para sa kababaihan. 

            Laganap din sa kanayunan ang mababang pagpapahalaga sa partisipasyon ng 

kababaihan sa produksyon o sa lakas paggawa, lalo na’t kung pag-uusapan ang hindi 

pormal na industriya. Sa ulingan, halimbawa, maski kabahagi ng produksyon ang 

kababaihan ay hindi nila ito kinikilala bilang hanapuhay bagkus ay simpleng ‘pagtulong’ 

lamang sa kanilang mga asawa. Gayumpaman, kung titignan, ang ‘pagtulong’ na 

binabanggit ay hindi pawang pag-alalay lamang sapagkat ilang oras at araw din ang 

ginugugol ng kababaihan sa paghahango o kaya pagsasako ng mga uling. Tiyak na kung 
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wala ang mga babae sa produksyon, matatagalan ang pagpoproseso ng uling at liliit pa 

ang seasonal na ngang kita sa ulingan.  

            At kaugnay ng kawalan ng pagkilala ay ang hindi tinutumbasan o binabayarang 

trabaho ng mga babaeng mag-uuling. Kilala rin ang konseptong ito bilang unpaid family 

labor kung saan nagbibigay-serbisyo ang isa o higit pang miyembro ng pamilya ngunit 

dahil hindi sila kinikilala bilang kabahagi ng lakas-paggawa ay ibinibigay lamang ang 

kabuuan ng pasahod o kita sa ama. Sa hanay ng mga inang mag-uuling, hindi na bago ang 

ganitong karanasan. Bilang nasa kabundukan ang Sitio Macaingalan, maski saan 

magproseso ng uling ay maaari; kung kaya’t kalakhan ng produksyon ay nagaganap 

lamang sa harap o tapat ng mga tahanan kung saan mas madali ang akses ng kababaihan. 

Dahil hindi na kinakailangan pang lumayo ng mga babae upang maging bahagi ng pag-

uuling, nagreresulta ito sa impresyon na ang oras at lakas na iniuukol nila sa produksyon 

ay pawang ekstensyon lamang ng kanilang reproduktibong papel o extension of women’s 

reproductive capcity.  

            Maganda ring tignan ang salik ng iligalidad ng pag-uuling. Dumaragdag sa 

alalahanin ng kababaihang mag-uuling ang araw-araw na pangamba ng pagdating ng mga 

opisyal na maaaring sumita o humuli sa kanila sakaling mabigyang-atensyon ng 

pamahalaan ang ulingan. Sa oras na mangyari ito, malamang sa hindi ay isasama ng mga 

opisyal ang kanilang mga asawa at dahil limitado ang kanilang kapasidad, tiyak na 

magiging mahirap tugunan ang sosyo-ekonomikong pangangailangan ng pamilya. Sa 

kabuuan, kawalan ng pagkilala at pagpapahalaga para sa kakayahan at pakikibahagi ng 

kababaihan sa lakas-paggawa na tinambalan pa ng patong-patong na pasanin o multiple 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | 65 

 

burden ang mga pangunahing humahadlang sa kanilang vertical mobility o ganap na pag-

angat sa lipunan. 

 

D. BAGA:  KALUSUGAN, KALIKASAN, AT KABABAIHAN 

PRESENTASYON NG MGA DATOS 

KALUSUGAN 

 

Pigura 9: Nakararamdam ng sakit  

 Sa 30 kababaihang mag-uuling na tinanong kung sila ba ay nakakaramdam ng 

anumang sakit sa kasalukuyan, 18 o 60% ang sumagot ng ‘oo’ at 12 o 40% ang sumagot 

ng ‘hindi’. 

60%

40%

MAY INIINDANG SAKIT

Oo

Hindi
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Pigura 10: Nakakaramdam ng sakit habang nag-uuling 

Sa 30 kababaihang mag-uuling na tinanong kung sila ba ay nakakaramdam ng 

anumang sakit habang nasa proseso ng paggawa ng uling, 8 o 27% lamang ang sumagot 

ng ‘oo’ at 22 o 73% ang sumagot ng ‘hindi’. Ayon sa 8 ‘oo’ ang tugon, nakararandam 

sila ng mga sumusunod: (1) asthma, (2) pananakit ng katawan, (3) pananakit ng tuhod, at 

(4) sakit sa baga (matapos makapagpatingin ay napag-alamang dahil ito sa pagkalantad sa 

uling). Samantala, batay sa mga sagot ng nakapanayam, karamihan ng nagsabing ‘hindi’ 

ay nagdeklarang mayroon silang nararamdamang sakit subalit hindi umano ito lumalabas 

habang sila ay nag-uuling. Kabilang sa mga nasabing sakit ang (1)  pananakit ng tiyan 

lalo na kapag malamig ang panahon, (2) paminsan-minsang pag-ubo, (3) altapresyon, (4) 

pagkahilo, (5) urinary tract infection o UTI, (6) sipon, at (7) panlalabo ng mata.  

27%

73%

MAIUUGNAY ANG SAKIT SA PAG-UULING

Oo

Hindi
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Pigura 11: Nakapagpatingin na sa doktor  

 Sa 30 kababaihang mag-uuling na tinanong kung kailanman ay nakapagpatingin 

na sila doktor, 16 o 53% ang sumagot ng ‘oo’ at 14 o 47% naman ang sumagot ng 

‘hindi’. Karamihan sa mga nakapanayam na sumagot ng ‘oo’ ay sa health center sa bayan 

nagpatingin; 2 oras ang biyahe kung may sasakyan at 3 kung maglalakad. Ito na umano 

ang pinakamalapit na pagamutang kagyat na maktutugon sa kanilang mga iniindang sakit. 

Mayroong ibang nakapagpatingin nang libre; subalit para sa mga nangailangan ng mas 

komplikadong pagsusuri at mga gamot, umabot ng 200 hanggang 1,000 piso ang kanilang 

ibinayad. Napag-alaman din, base sa kuwento ng ilang mga nanay, na halos kalakhan ng 

mga nanganganak sa komunidad ay hindi na ibinababa pa sa health center o sa 

pinakamalapit na ospital sapagkat mayroon naman daw mapagkakatiwalang kumadrona 

sa komunidad at hindi na umano ito nagpapabayad. Bukod sa wala ng babayaran ay mas 

kumportable pa nga raw manganak sa tahanan kaysa sa ospital kung saan hindi ka 

ganoong matututukan ng mga doktor dahil mayroon ding iba pang pasyenteng inaasikaso. 

53%
47%

NAKAPAGPATINGIN SA DOKTOR

Oo

Hindi
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 Ayon sa pinakahuling Situational Analysis Report o SAR ng Rodriguez, mayroon 

na silang naitalagang 1 rural health unit office at health center sa kada barangay. Dagdag 

pa, matatagpuan sa Rodriguez Rural Health Unit ang 2 doktor, 2 nars, 11 midwives, 2 

malaria officer, 1 sanitary inspector, at paramedics. Ginagabayan daw ng mga midwife 

ang mga barangay health workers o BHW na siya namang namamahala sa mga 

tinatawag na ‘trained hilots’. Samantala, nananatiling limitado ang mga serbisyong 

dental sapagkat mayroon lamang isang opisyal na dentist na nakatalaga sa opisina ng 

Municipal Health Unit para sa buong munisipalidad ng Rodriguez. Nakasaad din sa SAR 

ang mga nangungunang dahilan ng pagtaas ng tantos ng pagkakasakit sa kanilang lugar. 

Ayon sa pinakahuli nilang ulat noong 2012, kagat ng hayop ang nangunguna sa listahan, 

sinundan ng mga karamdamang may kinalaman sa baga o respiratory diseases. Umaabot 

umano ng higit sa 1,000 ang naitatalang kaso ng impeksyon sa baga kada taon. Sa 

kanilang pag-aaral, marahil daw ay may kaugnayan ito sa dumi at alikabok mula sa 

lantad na operasyon ng quarrying, polusyon sa Ilog ng Montalban, at ang polusyon na 

nabubuo sa hindi maayos na pagtatapon ng mga basura. Ikatlo sa kanilang listahan ang 

gastro-intestinal disorders na kanila namang iniugnay sa kakulangan ng malinis at ligtas 

na inumin sa mga kabahayan.  

KALIKASAN 

Laganap sa munisipalidad Rodriguez, partikular sa bahagi ng kabundukan kung 

saan matatagpuan ang Brgy. Puray, ang malakihang quarrying at pagmimina na siyang 

nagreresulta sa malawakang pagkaubos ng mga puno.  Bukod dito, bilang pag-uuling ang 

pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan sa Sitio Macaingalan, kinakailangan ang 

regular na pagputol ng mga troso, ‘mala-catmon’ kung kanilang tawagin, upang patuloy 
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na makalikha ng uling. Sa panayam sa officer-in-charge o OIC ng Municipal Social 

Welfare and Development Office o MSWDO ng Rodriguez na si Bb. Erica Camacho10 

hinggil sa kabuhayan sa Brgy. Puray, nabanggit niyang” 

 

Kaugnay ng pagkaubos at 

unti-unting pagkasira ng mga bundok 

ay ang pagkakaroon ng mahinang 

pundasyon ng lupa. Pinatutunayan ng 

pinakahuling datos mula sa SAR ng 

Rodriguez ang mataas na potensyal 

ng pagkakaroon ng 

pagguho ng lupa o 

landslide sa mga rural na barangay sa munisipalidad kung saan pumapangalawa ang 

Brgy. Puray na may 2,528.56 na high at low risk, sumunod sa Brgy. San Isidro na 

mayroong 3,654.90 na high, moderate, at low risk.. Tinataya ring ‘di umano ay 105,285 

ng kabuuang populasyon ng Rodriguez ang apektado nito. Dagdag pa, sinasabing mas 

bulnerable sa landslide ang mga lugar na may matatarik na dalisdis o slope kaysa sa mga 

patag na bahagi. Kaya naman, ganoon na lamang kataas ang potensyal para sa Brgy. 

                                                             
10 Matatagpuan ang kabuuan ng panayam sa bahagi ng Apendiks 

Talahanayan 2: 2012 Extent of Landslide Erosion Risk (Rodriguez) 

 

“...may mga bukas din kaming mga crusher area na pinagkukuhanan ng mga 

bato, lupa na inilalabas…siyempre palabas ng Maynila. Pero tingin ko naman, 

lalo doon sa upland area, nagagamit pa rin nila yung lugar na ‘yan para 

pagkakitaan. Either sa pagtatanim…ayun parte nga…pagtatanim kasi most likely 

ang mga tao diyan yung farming ang trabaho. At siyempre, aminin naman natin 

na talagang ginagamit din yang area na ‘yan para sa pagpuputol ng puno na 

ginagamit din naman sa paggawa ng uling.” 
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Puray at sa mga kalapit na barangay sa kabundukan; napakataas ng lugar kumpara sa iba 

at malaking bahagi nito ay hindi pa pinapatag upang gawan ng mas maayos na kalsada. 

 Samantala, nakasaad din sa pinakahuling CLUP o Comprehensive Land Use Plan 

ng munisipalidad ang kabuuang lawak ng mga barangay na apektado ng iba’t ibang 

panganib na dalang kalikasan. Pumapangatlo rito ang Brgy. Puray na may 2,535.41 na 

lawak ng lugar na maapektuhan, sumunod sa watershed (8,331.48) at sa Brgy. San Isidro 

(3,994.60). 

 
Talahanayan 3: Total area of barangays affected by hazards (Rodriguez) 

 

 

KRITIKAL NA PAGSUSURI 

Kawalan ng Serbisyong Medikal sa Kanayunan 

  Mailap ang mga dekalidad at libreng serbisyong medikal sa mga mamamayan sa 

kanayunan, kagaya ng Sitio Macaingalan; dahil sa iba’t ibang politikal at sosyo-

ekonomikong konsiderasayon. Una, bibihira lamang ang mga doktor o propesyonal na 

kawaning pangkalusugan na handang ipagpalit ang oras kasama ang pamilya at mas 

malaking pasahod sa mga pribadong ospital sa mahabang oras na kailangang gugulin 
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“So kung ang doktor ay pupunta doon, talagang lalakad mula 5am, kung 5am, 

makakarating na siguro ala-una or hapon na. Nakakapunta naman doon kaya lang 

ini-schedule siya talaga kasi wala pang…una walang daaanan, talagang lakad lang 

ang gagawin para lang makarating doon sa lugar. “ 

 

paakyat ng mga kabundukan, limitadong pasilidad at kagamitan, at mas maliit na pasahod 

o pagkilala. Gaya ng sabi ni Bb. Camacho,OIC, ng MSWDO ng Rizal: 

 

 

 

Dagdag pa, laganap sa kanayunan ang mga doktor o kawaning pangkalusugan na 

nadadamay sa mga engkwentro ng militar at mga rebolusyonaryo; kung minsan pa ay 

nakararanas sila ng red tagging o nababansagan bilang mga aktibista o rebelde dahil sa 

kagustuhan nilang paglingkuran ang mga nasa liblib na komunidad. Ikalawa, ang 

malawakang pribatisasyon ng mga pampublikong ospital sa kasalukuyan ay nagdudulot 

ng kompromisadong lagay ng mga bulnerableng maralita, lalo na ang kababihang walang 

tiyak na kabuhayan, na walang maibibigay na pambayad.  

Pinalala pa ng kakulangan ng pamahalaan ng maayos na sistemang 

pangkalusugan na tunay tutugon sa pangangailagan ng mahihirap, walang ibang opsyon 

ang mga nasa laylayan kung hindi ang sumugal sa mataas na halagang itinatakda sa 

pampribado at maski ilang pampublikong pagamutan o hindi kaya ay sumandig sa mga 

tradisyonal na porma ng panggagamot na madalas ay lalong naglalagay sa kanila sa 

kapahamakan.  

Pangkalusugang Bulnerabilidad sa Ulingan 

Mula sa mga nakalap na datos, mahihinuhang mataas ang potensyal ng 

pagkakasakit sa Sitio Macaingalan dahil sa liblib nitong lokasyon na tinambalan pa ng 

matagalang produksyon ng uling. Ang nalilikhang usok mula sa pagpapabaga ng uling at 

paggamit ng mga kahoy-panggatong bilang nangungunang pamamaraan ng pagluluto ay 
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lubhang naglalantad sa kababaihan sa tyansa ng pagkakaroon ng mga sakit, partikular 

yaong may kinalaman sa paghinga. Isa pa, malaking porsyento ng mga babaeng sa 

ulingan ang nagsasako at naghahango ng uling; ang resulta, karagdagang pagkalantad. 

Marapat ding ikonsidera ang pagiging malapit ng kababaihan sa mga karamdaman sa 

baga dulot ng pagiging malapit ng kanilang mga tahanan sa pinagpapabagaan ng uling. 

Bilang kalakhan ng mga namamahala sa mga kabahayan ay kababaihan, nanatili silang 

pinakabulnerable sa pagkakasakit.  

Kaugnay ng mga ulingan na malapit sa mga kabahayan, ang malayong lokasyon 

ng komunidad ay nagtutulak sa mga ina na manganak na lamang sa mga tahanan sa 

pamamagitan ng mga kakilalang kumadrona. Maaaring para sa karamaihan ay lubhang 

mapanganib ito subalit para sa mga nanay sa ulingan, ito ang pinakakumportable 

sapagkat bukod sa personal na kakilala ay hindi na sila nahihirapan maghagilap ng 

pambayad para sa serbisyong ibinibigay. Taliwas sa kagustuhan ng maraming maralitang 

ina, lalo na sa kanayunan, ipinahayag ni Bb. Guan ng CWR ang ordinansang tinatawag 

na ‘No Home Birthing Policy’ kung saan aniya: 

Samakatuwid, kung pagbabawalan ang mga ina sa ulingan na manganak sa mga tahanan, 

siguradong makokompromisa ang lagay nila at ng sanggol sapagkat kakailanganin pang 

bumiyahe pababa sa loob ng 2 oras kung papalaring may sasakyan sa komunidad, subalit 

dahil madalas ay wala, malamang ay 4 hanggang 3 oras ang kakailangang gugulin; hindi 

“Ang ibig sabihin ng no home birthing policy…bawal na ang mga nanay o ang 

manganganak na sa bahay magpaanak; ‘yan ay dapat nandun ka sa liscensed na 

hospital or clinic or paanakan dahil sa ang sabi nila ay dahil delikado kung ikaw ay 

manganganak sa bahay… may ganun kang policy pero hindi mo yun tinutugunan sa 

mga institusyon like another clinic doon malapit sa communities, yung ganun 

kaya…gaya ng sinabi ko kanina, hindi pro-poor, hindi pro-women ang mga programa 

kahit sa health sector.”. 
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ganap na ligtas para sa ina at bata. Tiyak na mahihirapan din ang mga ito na agarang 

makapaglabas ng pera para sa pagpapaanak sa kanila at mga gagamiting gamot bilang 

walang seguridad ang kanilang kabuhayan at napakaliit ng kita sa ulingan (sanhi upang 

wala silang sapat na maitabi sakaling gustuhing pag-ipunan ang panganganak). 

Nakaaapekto rin ang napakalamig na klima sa lugar tuwing tag-ulan at lubhang 

kainitan tuwing tag-araw dulot ng mga kabundukang pumapalibot sa komudidad; dahilan 

upang makaramdam ang ilang mag-uuling ng pananakit ng sikmura kapag tag-ulan at 

pagkahilo naman tuwing tag-init. Payak man ang mga ganitong sakit para sa karamihan, 

hindi pa rin nararapat balewalain ang maaaring pangmatagalang epketo nito sa katawan. 

Gayumpaman, maski gustuhin ng kababaihan na ipatingin ang simpleng nararamdaman o 

bumili man lamang ng gamot bilang panlunas, mararapatin na lang nila na gamitin ang 

perang gugugulin sa mga pagamutan at mahabang oras na ilalalaan pababa ng bundok sa 

mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Matatandaang ipinakita sa mga 

naunanang presentasyon ng datos ang kakaunting bilang ng babaeng mag-uuling na 

nakapagdeklara ng halagang naitatabi para sa pansariling pangangailangan. 

Ulingan, Kalikasan, at Kababaihan 

Batay sa mga nakalap na datos, isa ang Brgy. Puray sa may pinakamataas na 

potensyal ng pagkakaroon ng pagguho ng lupa sanhi ng malawakang quarrying, 

pagkakaingin, at pagpuputol ng mga puno. Maliit man ang ambag, isa ang pag-uuling sa 

mga itinuturing na pangunahing dahilan ng pagkakalbo ng mga puno sa lugar. Kaya 

naman, hindi maiiwasang masisi ang pagkawasak ng kalikasan at pagkaubos ng mga 

rekurso sa mga mag-uuling. Gayundin, ang posibilidad ng kawalan nila ng kabuhayan sa 

oras na tuluyang makalbo ang kabundukan ay nanatiling malaking pangamba. Pinalala pa 
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ng kakulangan ng suporta mula sa lokal na pamahalaan na dumayo sa sitio at magbigay-

proteksyon sa kalikasan habang binibigyan ng oportunidad ang mamamayan na 

magtamasa ng ligal na hanapbuhay, tiyak na hindi magtatagal ay masasadlak sa mas 

mahirap na kondisyon ang mga bulnerableng mag-uuling. At sa pagkakataong ito, 

nangunguna ang kababaihan sa hanay ng mga pinakabulnerable at apektado. 

Ang labis na pagsandig ng mga babaeng mag-uuling ng Sitio Macaingalan sa mga 

natural na rekurso ay naglalagay sa kanila sa kompromisadong sitwasyon. Kalimitan ay 

nadaragdagan pa ang nakapanghihina nilang trabaho habang unti-unting binabawi sa 

kanila ang mga yamang-likas na kinakailangan at siyang nagdudulot ng malaking epekto 

sa kalusugan. Mayorya ng kababaihan sa mga atrsadong bansa ang nakararanas ng 

dobleng karalitaan at epekto ng pagkawasak ng kalikasan kung ikukumpara sa mga 

babaeng nasa mga bansang mauunlad (Turpin & Lorentzana 1996). Sa kaso ng mga mag-

uuling, dahil sa kasalukuyang unti-unting pagkaubos ng mga puno, darating ang panahon 

na magiging mahirap na ang paghahanap ng mga kahoy panggatong (nangungunang 

materyales panluto sa Sitio Macaingalan) at bilang kababaihan ang namamahala sa 

tahanan, karagdagang pasanin na naman ito para sa kanila. Dagdag pa, sa tuwing walang 

kinikita si mister o ang pag-uuling, kababaihan ang primaryang mag-aalala kung papaano 

maitatawid ang pangkain ng pamilya; dahilan upang ang kanilang sektor ang maging 

pinakaapektado sa pagkaubos ng mga natural na rekurso. Hindi rin naman maaasahan, 

sakaling wala nang maiuling ang mga mamamayan, ang mga posibleng livelihood 

programs para sa mga babae tulad ng pagtatayo ng maliliit na pagawaan gaya ng patahian 

sa komunidad dahil sa liimitadong suplay ng kuryente o pailaw man lamang at kawalan 

ng maayos na daanan; kung kaya’t tila paghugot mula sa kalikasan na lamang ang 
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“…pag may disaster sila rin ang vulnerable dahil sa ang una nilang aalagaan ay yung 

mga anak nila. Pero sila yung unang tinatamaan dahil sila ang laging naiiwan sa bahay 

diba kasi nga kung ang asawa nila ay nagkakarpintero na lang o kung wala na yung 

pagsasaka dun, sila ang laging naiiwan sa bahay. Eh ilan ba yung marunong 

lumangoy, yung marunong sa mga first-aid…yung mga drills sa disaster, wala naman 

nun. Sa mga cities lang yung mga ganun na bihira lang din nga lang. Tapos bukod dun 

sa sila ang vulnerable, wala rin silang capacity. Pagkatapos pag nasira yan eh dahil sa 

sila yung mahihirap…so walang wala sila, dapang dapa.”. 

natitirang opsyon ng mga babae sa sitio upang may mapagkitaan. Samakatuwid, makikita 

ang ugnayan ng kawalan ng mga panlipunang serbisyo (katulad ng suplay ng kuryente at 

pagpapagawa ng kalsada) at unti-unting pagkawasak ng kalikasan. 

Sa paghagupit ng mga bagyo o iba pang uri ng kalamidad, mga ina rin ang unang 

sumasalo ng mapaminsalang epekto nito. Paliwanag ni Bb. Guan mula sa CWR: 

  

Higit sa kakulangan sa pagbibigay ng mga pang-ekonomikong pangangailangan, 

malaki ang gampanin ng pamahalaan pagdating sa pagbibigay ng mga serbisyong 

pampubliko na tutugon sa mga panlipunan at pangkalusugang bulnerabilidad ng 

kababaihan sa kanayunan. Marapat ding maipaabot sa mga mamamayan na kinakailangan 

nilang patuloy na maigiit ang karapatan sa pagkakaroon ng sapat at dekalidad na 

oportunidad upang umunlad nang hindi nakokompromisa ang kalikasan; halimbawa ay 

pagkakaroon ng alternatibong pagkakakitaan na hindi labis na nakasandig sa pagpuputol 

ng mga puno. Sapagkat sa bandang huli, kapag wala nang natitirang puno o anumang 

natural na rekurso, silang gipit na mag-uuling ang direktang maaapektuhan at lalong 

malulugmok sa kumunoy ng kahirapan. 
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E. HANGO: ORGANISASYONG KINABIBILANGAN, PANANAW SA 

KAHIRAPAN AT KAUNLARAN, AT PAGTUGON NG PAMAHALAAN 

PRESENTASYON NG MGA DATOS 

 

Pigura 13: Miyembro ng anumang organisasyon 

 Sa 30 babaeng mag-uuling na tinanong kung sila ba ay kasalukuyang miyembro 

ng anumang organisasyon, 1 o 3% lamang ang nagsabing ‘oo’ at ang karamihan o 29 o 

97% ay nagsabing’hindi’. Ayon sa 1 sumagot ng ‘oo’, bahagi raw siya ng Rural Women’s 

Improvement Club subalit hindi pa umano aktibo ang nasabing organisasyon sa 

komunidad sa dahilang hindi pa ito napapaaprubahan sa munisipalidad. 

PANANAW SA KAHIRAPAN AT KAUNLARAN 

 Nang tanungin ang kababaihan kung ano ang tingin nilang dahilan ng kahirapan 

sa Sitio Macaingalan, ang mga sumusunod ang naging tugon: nangunguna ang kawalan 

ng permanente, ligal, at alternatibong kabuhayan, sinundan ng kawalan ng maayos na 

daanan at liblib na oryentasyon ng komunidad, ikatlo ay ang kakulangan sa natamong 

antas ng edukasyon, at panghuli ay ang pagkasanay na ng mamamayan sa umiiral na 

kondisyon sa lugar. 

3%

97%

MIYEMBRO NG ORGANISASYON
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 Samantala, ang mga sumusunod ang iminungkahi nilang solusyon upang umunlad 

ang hanay ng kababaihan sa komunidad: magkaroon ng ligal at pangmatagalang 

kabuhayan bukod sa pag-uuling tulad ng pagtatanim ng mga prutas at gulay o kaya ay 

panibagong industriya ng paggawa, matuloy ang planong pagpapaunlad ng industriya ng 

abaka sa komunidad, magkaroon ng livelihood projects na sesentro sa kababaihan, 

mapagawan ng maayos na kalsada, at magkaroon ng samahan ng kababaihan na 

makikinig at tutugon sa kanilang mga hinaing. 

PANTAWID PAMILYA PILIPINO PROGRAM 

 

Pigura 12: Nakakatanggap ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4P’s mula sa 

gobyerno 

Sa 30 kababaihang mag-uuling na sumagot ng sarbey, 21 o 70% ang nagsabing 

kasalukuyan silang nakakatanggap ng 4P’s mula sa pamahalaan at 9 o 30% ang nagsaad 

na hindi sila nakakatanggap. Sinusuportahan naman ito ng impormasyon mula sa 

MSWDO ng  Rodriguez.  Sa paayam sa kanilang OIC na si Bb. Camacho, isinaad niyang 

ang unang-unang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ay Brgy. Puray at 

70%
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“Sa 4Ps, dumadaan yun ng assessment. ‘Yan ang tinatawag na NHTS-PR o National 

Household Targetting System for Poverty Reduction na pinaikli nila na ang tawag 

ay Listahanan. So may mga hired enumerators ang DSWD, kasi kami ay local social 

welfare naman.; MSWDO naman kami kasi munisipyo. So sila from DSWD nag-

hire ng enumerators to conduct yung assessment sa mga household dito sa…sa 

bawat munisipyo. So naka-2nd round kami last 2012 pero hindi pa naulit. So galing 

doon, tinitignan kung sino yung poorest among the poor. At sila yung mga nagiging 

beneficiary sa mga program ng DSWD.” 

 

lumalabas sa kanilang datos na humigit kumulang 80% ng poulasyon dito ay 

benepisyaryo. Sa tanong kung papaano pinipili ang mga makakatanggap ng 4P’s,  

pahayag niya. 

 Bukod sa 4Ps, nang tanungin ang mga katugon kung may iba pang pampublikong 

serbisyo silang natatamasa, 5 lamang ang nagpahayag ng sagot; para sa natitira ay hindi 

sila nararating ng kahit na anong tulong galing sa pamahalaan. Ang mga sumusunod ang 

tugon ng 5 kababaihang nakatanggap ng tulong: pagdayo ng midwife, pagiging 

miyembro ng PhilHealth, minsang pamamahagi ng bigas sa komuidad, at isang beses na 

pagdayo umano ng Red Cross upang mamigay ng mga pagkain at damit sa ilang 

mamamayan.  

KRITIKAL NA PAGSUSURI 

 Kung titignan ang mga datos at hinaing ng kababaihang mag-uuling, hindi 

mahirap sabihing malaki ang kakulangan ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na 

serbisyo at pag-alalay para sa ikaaangat ng mga nasa laylayan. Sa obserbasyon din sa 

komunidad, maipagpapalagay na hindi prayoridad ng lokal na gobyerno ang liblib na 

sitio; bagkus ay nagsisilbi lamang bilang isang mallit na bahagdan ng munisipalidad. 

Kung susubukang bisitahin ang munsipyo ng Rodriguez, mapapansin ang malaking 
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“Makikita naman yung aming lugar, ito ay puro bundok ano. Today, ang ginagawa ng 

pamahalaang bayan is i-encourage ang mga turista na bisitahin ang aming bayan para 

umakyat ng mga bundok na na-open naming for tourism.”. 

pagpapahalaga nito sa pagpapaunlad ng turismo sa lugar; nakapaskil ang mga tarpaulin 

na naglalaman ng mga magagandang destinasyon sa munisipalidad gaya ng Puray Falls 

na layong mag-engganyo ng mga potensyal na turista. Isa pa, nang tanungin kung ano 

ang kasalukuyang kondisyon ng mamamayan sa kanayunan, turismo rin ang naging 

unang tugon ng MSWDO; pahayag ng kanilang OIC na si Bb. Camacho: 

  

 

Maiuugat ang kawalan ng mga serbisyong panlipunan sa kawalan ng maayos na kalsada 

paakyat ng sitio. Karaniwang paniniwala ng kababaihang mag-uuling kung bakit walang 

nakararating na tulong sa kanila ay dahil makipot at lubak-lubak umano ang mga daanan; 

malaki ang maaaksayang oras at gasolina paakyat at pababa ng Sitio Macaingalan. Muli, 

nang tanungin ang plano ng munisipyo hinggil dito: 

ang kanilang  tugon. 

Ang malinaw na interes ng mga lokal na namamahala ay sanhi upang manatiling 

atrasado ang mga umiiral na kondisyon sa Sitio Macaingalan.  Repleksyon ang pagkiling 

ng lokal na pamahalaan sa mga proyektong mas makapagdadala ng kita sa munisipalidad 

ng tunay na layunin ng mga namumuno. Sabihin mang kalakhan ng mamamayan sa Brgy. 

Puray ay benepisyaryo ng 4Ps, hindi naman ito maituturing na sustenable at isa lamang 

“Pinag-uusapan kasi yung construction ng road paakyat ng Puray…kasi nga nag-iinvite sila 

ng turista para doon sa mga inaakyatan na mga bundok-bundok diyan. Kaya nga lang doon 

sa parte ng Puray,nila-lobby kasi ‘yan na makuha nila ang lupa na ‘yan as property ng mga 

IPs. Ngayon kasi may usapin na kung sakaling lalagyan ng road diyan, pwede kasing 

pumasok na yung mga illegal settlers. Pwede ‘yang mangyari, or mas i-invade sila ng mga 

Bisaya; kasi mas marami na ang Bisaya sa parte ng Puray kaysa sa mga Dumagat. So ‘yan 

yung aming mga local dito eh, mga Dumagat na palayo nang palayo na sila kung saan ang 

development ginagawa na dapat siyempre sila ang unang beneficiary. Kaya may mga 

usapin ng paglalagay ng…ano yun, yung para siyang zipline. Pero ang ilalagay doon ay 

yung para siyang paglalagyan ng mga gulay, parang ganun, parang sa Baguio yata may 

ganun.” 
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“It is a really magic pill for women and we found out doon sa aming survey nag-

interview kami ng …respondents, 75% of them said na kung may trabaho sila, may 

regular na trabaho, hindi nila kailangan ang programang ganun….Sa tingin ko ang 

pinakahighlight doon sa responses nila ay yung pagsabi nila na kung meron silang regular 

na trabaho at libre ang edukasyon at health services, sa tingin nila ay hindi na nila 

kailangan ang dole out na yan. Kasi confident sila na makakapag-aral ang mga anak nila 

hanggang kolehiyo, hindi na nila problema yun. Confident sila na pag pumunta silang 

ospital, they will receive a quality, free service. At confident sila na meron silang 

panggastos dahil may trabaho sila; pero walang ganun eh kaya pantawid lang talaga sa 

kanila pero hindi yun solusyon.”. 

 

panandaliang lunas sa kahirapan. Partikular sa sektor ng kababaihan, ipinaliwanag ni Bb. 

Guan ng CWR11 kung papaanong ang 4Ps ay mistulang isang ‘magic pill’; aniya: 

 

 

 Samakatuwid, kung mamarapatin lamang ng lokal at pambansang pamahalaan na 

bigyan ng sapat na oras, atensyon, at pagkilala ang maralita sa kanayunan, lalo na ang 

hanay ng kababaihan, hindi na kakailanganin pang maglaan ng napakalaking perang 

iuukol sa mga panandaliang solusyon lamang kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino 

Program o 4Ps. At kung mabibigyan ng ganap at patas na oportunidad ang mga 

mamamayan sa kabundukan, hindi lamang nito mapapaunlad ang buhay ng mga 

indibidwal kung hindi pati ng buong komunidad at maging ng buong bansa. 

Napakalawak ng potensyal ng mga nasa kanayunan sapagkat bukod sa masisipag ang 

mga ito na maghanap ng kabuhayan at bihasa sa pagbibigay-gamit sa mga natural na 

rekurso ay napagyayaman din sa komunidad ang kanilang katutubo o tradisyonal na 

kaalamang malaki ang maiaambag sa pambansang kaunlaran. Kaya naman, halimbawa, 

kung patuloy na isisisi lamang ng lokal pamahalaan sa maliitang pagpuputol ng puno ng 

mga mag-uuling ang pagkasira ng kabundukan at hindi bibigyang limitasyon ang 

malakihang quarrying at pagmimina sa lugar, hindi tunay na matutugunan ang 

lumalalang suliraning pangkalikasan sa komuidad. Dagdag pa, kung isesentro lang ng 

                                                             
11 Bahagi ng panayam na matatagpuan sa Apendiks 
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gobyerno ang atensyon sa turismo o iba pang kahalintulad na salik na hindi naman 

prayoridad sa kasalukuyan ay patuloy na lolobo ang bilang ng mga mamamayang walang 

tiyak at ligal na kabuhayan, mamamayang may karamdaman, at mamamayang kulang 

ang kaalaman dahil sa kawalan ng akses sa mga dekalidad at abot-kayang pangunahing 

serbisyong panlipunan. 
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KABANATA VI 

LAGOM, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYON 

 

LAGOM AT KONKLUSYON 

 Hindi maalwan ang buhay sa ulingan, at lalong hindi biro ang kinakailangang 

pagdaanan ng kababaihang mag-uuling para makaagapay sa araw-araw na hamon sa 

tahanan at kabuhayan.  Sa kabuuan, lumalabas sa pananaliksik na ang domestikasyon ng 

kababaihan o pwersahang pananatili nila sa mga tahanan at patuloy na pagkasira ng 

kalikasan ay kapwa nagpapahirap sa sosyo-ekonomiko at pangkalusugang kalagayan nila 

sa kanayunan.  

 Dahil sa kumbensyunal na paniniwala na tanging ang mga babae lamang ang may 

kakayahang mamahala ng tahanan at mag-alaga ng mga anak, lubhang nalilimitahan ang 

pag-unlad ng potensyal, kaalaman, at kakayahan ng hanay ng kababaihan. Ang natamong 

mababang antas ng edukasyon ng kalakhan ng mga babaeng mag-uuling ay sumasalamin 

sa patriyarkal na sistema kung saan pinaniniwalaang mas angat ang kalalakihan sa lakas-

paggawa kung kaya’t mas nararapat silang bigyan ng pagkakataon makapagtapos ng pag-

aaral. Gayundin, hinahadalangan ng patuloy na komersyalisasyon at neo-liberal na 

oryentasyon ng edukasyon ang kagustuhan ng mga babaeng maralita sa ulingan sa 

dekalidad na pagkatuto. 

 Kawalan ng makamasa at siyentipikong edukasyon ang nagtutulak para sa 

kalakhan ng kababaihan sa Sitio Macaingalan na tanggapin ang pangamba at kawalang 

kasiguraduhan dala ng produksyon ng uling bilang pangunahing kabuhayan. Higit sa 

kalahati ng mga katugon ang nagpahayag na sila ay pawang mga ‘tumutulong’ lamang sa 

produksyon at hindi opisyal na maituturing bilang ‘mag-uuling’; hindi napagtatantong 
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malaking bahagdan ng paggawa ay kabahagi sila. Ang impormal na katangian ng 

industriya na tinambalan pa ng kakulangan ng pagkilala sa mahalagang papel o pagiging 

undervalued nila sa produksyon ay nagdudulot ng kawalan ng mga babae ng ambag sa 

pampinansyang pangangailangan ng pamilya at mabansagang mga ‘pangkama at 

pagkusina’ o pantahanan lamang. Dagdag pa rito, ilan din sa kanila ay nagpahayag na sa 

tuwing kikita ang ulingan ay sa asawa ibinibigay ang kabuuang kita; manipestasyon na 

dahil kadalasa’y sa tapat ng bahay isinasagawa ang pag-uuling, itinituring ang ambag ng 

kababaihan bilang pawang ekstensyon lamang ng kanilang reproduktibong kapasidad. 

 Ang mga pangamba sa ulingan ay hindi natatapos sa kawalan ng kasiguraduhan 

ng dalas ng hanapbuhay at kita, umiinog din ito sa usaping pangkalusugan at pagkasira 

ng kalikasan. Usok, alikabok, malamig na klima, at mga isyu sa panganganak ang ilan sa 

mga usaping pangkalusugang kinakaharap ng mga babaeng mag-uuling; pinalala pa ng 

kakulangan sa akses sa mga serbisyong medikal na agarang makatutugon sa mga kagyat 

nilang pangangailangan. Bukod rito, lubhang nagiging kompromisado ang kanilang 

hanay habang nananatili ang pangamba ng mataas na potensyal ng pagguho ng lupa at 

paghagupit ng mga kalamidad. Dahil unti-unti nang nakakalbo ang kabundukan, kalakhan 

ay sanhi ng malawakang quarrying at ilang bahagdan ay pag-uuling, ang pangmatagalang 

pagsandig ng kababaihan sa mga natural na rekurso para sa pagluluto, inumin, at 

paghahanapbuhay ay nalalagay sa panganib. Dulot ng kawalan ng oportunidad at akses sa 

mga posibleng dekalidad at ligal na alternatibong hanapbuhay, hindi na gaanong 

nabibigyang-atensyon ng mga mamamayan ng Brgy.Puray ang mga implikasyon ng pag-

uuling sa kalikasan at sa kanilang kinabukasan: ang posibilidad ng tuluyang pagkaubos 

ng mga puno at rekurso na magreresulta naman sa lalong pagkalubog ng kanilang 
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mahirap na ngang sitwasyon. Gayundin, dulot ng limitadong kaalaman ng kababaihan 

sakaling humagupit ang kalamidad, karagdagang pasanin ang pangangalaga ng pamilya 

at paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng pagkain. 

 Samakatuwid, pinag-uugnay ng patuloy na marhinalisasyon ng kababaihang mag-

uuling ang pananaig ng patriyarkal na sistema, kawalan ng maayos na kalsada, 

kakulangan sa edukasyong makamasa, kawalan ng mga serbisyong pangkalusugan, 

kawalan ng akses sa dekalidad at ligal na hanapuhay sa kanayunan, pagkasira ng 

kalikasan, at baluktot na interes ng pamahalaan. 

 

  

REKOMENDASYON 

 

1. EDUKASYON 

Upang mabigyan ng libre at dekalidad na pagkatuto ang mga babae sa ulingan, 

kinakailangang ipaling ng mga institusyong pang-edukasyon ang interes tungo sa 

pagpapaunlad ng kaalamang siyentipiko at makamasa at hindi sa lalo pang pag-angat 

ng mga nakapangyayaring-lakas. Pagwaksi sa mga neo-liberal na polisiya na 

sinasalamin ng patuloy na pribatisasyon at komersyalisasyon ng edukasyon, sa porma 

ng pagtaas ng matrikula sa mga pampublikong pamantasan at pag-iimplementa ng 

Enhanced Education Act of 2013 o mas kilala bilang K-12 Program, ang magiging 

pinakaepektibong pagtugon. Kaugnay nito ay ang pagpapaigting ng kritikal na 

pagsusuri sa mga paaralan nang sa gayon ay matuldukan na ang kumbensyonal na 

paniniwalang sagka sa pag-unlad ng mamamayan tulad ng patriyarkal na lipunan. 
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2. PAGKILALA SA KABABAIHAN SA PRODUKSYON 

Para sa ganap na pagkilala sa ambag ng kababaihan sa produksyon, 

kinakailangang isulong ang pagkaroon ng pambansang industriyalisasyon. Dahil sa 

kawalan ng Pilipinas ng mga sarili nitong industriya, natatali sa murang paggawa o cheap 

labor at sa impormal na industriya ang marami sa kababaihan sa bansa. Kaya naman, 

kung mabibigyang-atensyon ang pagyabong ng maliliit na industriya sa bansa kung saan 

magiging prayoridad ang mga Pilipinong manggagawa, hindi na kakailanganin pang 

pumasok sa mga dayuhang kompanya o humanap ng mga alternatibong kabuhayan ang 

hanay ng maralitang kababaihan. Isa pa, nararapat lamang wakasan ang sistema ng 

kontraktuwalisasyong labis na nagpapahirap sa mahirap na ngang kondisyon ng mga 

Pilipino sa lakas-paggawa. Gayundin, bigyan ng patas na pasahod ang kalalakihan at 

kababaihan dahil kapwa ay may kakayahang makapag-ambag sa produksyon. Huli ay 

bigyan ng mga pangunahing serbisyong panlipunan at hindi panandaliang solusyon ang 

sektor ng kababaihan, sa kanayunan man o kalunsuran; nang sa gayon ay makahanap ng 

likas-kayang hanapbuhay habang hindi na kakailanganin pang mag-aalala sa patong-

patong na gastusin at pangangailangan ng pamilya.  

3. SERBISYONG MEDIKAL 

Upang ganap na matamasa ng kababaihang mag-uuling ang politikal at sosyo-

ekonomikong kaunlaran, kinakailangang mapanatiling malusog ang kanilang hanay. 

Kaugnay nito, nararapat magkaroon ng akses sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong 

medikal para sa lahat. Bukod sa pagkakaroon ng mga health center sa barangay, 

kinakailangan ang regular na pagdalaw ng mga pampublikong doktor sa sitio upang 

malunasan o matugunan ang mga sakit ng mamamayan. Gayundin, marapat lamang na 
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bigyang-pagkilala at patas na pasahod ang mga propesyonal at kawaning 

pangkalusugan na nagsisilbi sa kanayunan kasabay ng pagbibigay-atensyon sa 

kakulangan ng mga medikal na pasilidad dito. Sa kaso ng mga nanay sa kanayunan, 

kinakailangang repasuhin ang Reproductive Health Law at iba pang kaugnay na 

ordinansa gaya ng No Home Birthing Policy at ikonsidera ang perspektiba ng mga 

maralitang ina. 

4. KALSADA 

Malaking sagka sa pag-angat ng hanay ng kababaihangmag-uuling ang kawalan 

ng maayos na kalsadang magsisilbing daan tungo sa pagtamasa ng mga serbisyo at 

oportunidad. Kaya naman, kinakailangang agad na masuri ng lokal na pamahalaan ang 

kasalukuyang kondisyon ng Sitio Macaingalan at ikonsidera ang pagpapagawa ng patag 

na kalsada, hindi upang dumami ang illegal settlers o payabungin ang turismo kung 

hindi upang mabawasan ang pasanin ng mamamayan. Nararapat maipaabot sa mga 

namamahala ang malaking implikasyon ng kawalan ng daanan sa ganap na pagkamit ng 

kaunlaran sa komunidad at sa buong munisipalidad. 

5. KALIKASAN 

Para tunay na mapangalagaan at masagip ang nauubos nang mga puno sa 

kabundukan, kinakailangang ipaling ng lokal na pamahalaan ang pangunahing sisi mula 

sa maliliit na mag-uuling patungo sa malalaking kompanyang nagsasagawa ng 

quarrying at pagmimina. Hindi makakatulong kung ipapatigil lamang ang maliliit na 

produksyong ‘di umano ay nagdudulot ng pagkakalbo ng mga kabundukan; nararapat 

maipabatid sa mga namamahala na ang malalaking industriya ang pangunahing sanhi 



T U N G O  S A  P A G H A N G O  | 87 

 

ng malawakang pagkasira at ang kawalan ng oportunidad sa alternatibong hanapbuhay 

ang nagtutulak sa mga mag-uuling na sumandig na lamang sa mga natural na rekurso. 

Kapag tuluyang naipatigil ang mapaminsalang operasyon sa komunidad at nabigyang-

atensyon ang likas-kayang hanapbuhay, kapwa mapapalaya ang kababaihan at 

mapapanatiling sustenable ang kalikasan.  

6. PATRIYARKAL NA LIPUNAN 

Tungo sa ganap na paglaya ng mag-uuling na kababaihan, kinakailangang 

ipabatid sa mamamayan na hindi hadlang ang kasarian sa pakikibahagi sa produksyon o 

paghahanap ng likas-kayang kabuhayan. Pinakamahalaga, wakasan ang patriyarkal na 

kaisipan na umiiral sa lipunan upang mas maging patas ang mundo para sa 

pangkalahatan, matigil ang iba’t ibang porma ng pang-aabuso, at mabigyan ng kalayaan 

ang kababaihang nanatiling nakagapos sa mga gawaing pantahanan.  
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APENDIKS A 

 

PANAYAM SA MUNICIPAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT 

OFFICE (MSWDO) NG RODRIQGUEZ, RIZAL 

Bb. Erica Camacho, Officer-in-charge (OIC) 

 

Pwede niyo pong i-describe yung economic and environmental conditions sa rural areas 

ng Rodriguez, Rizal? 

 

“Makikita naman yung aming lugar, ito ay puro bundok ano. Today, ang ginagawa ng 

pamahalaang bayan is i-encourage ang mga turista na bisitahin ang aming bayan para 

umakyat ng mga bundok na na-open naming for tourism. Pero siyempre, may mga bukas 

din kaming mga crusher area na pinagkukuhanan ng mga bato, lupa na 

inilalabas…siyempre palabas ng Maynila. Pero tingin ko naman, lalo doon sa upland 

area, nagagamit pa rin nila yung lugar na ‘yan para pagkakitaan. Either sa 

pagtatanim…ayun parte nga…pagtatanim kasi most likely ang mga tao diyan yung 

farming ang trabaho. At siyempre, aminin naman natin na talagang ginagamit din yang 

area na ‘yan para sa pagpuputol ng puno na ginagamit din naman sa paggawa ng uling. 

Tingin niyo po, ano po yung mga karaniwang problem/mga suliranin na kinakaharap ng 

mamamayan sa upland? 

Trabaho, siyempre. Hindi ko naman masabi na tamad ang mga tao doon pero kung 

limitado siyempre yung kanilang kaalaman, ang kanilang magiging source of livelihood 

siyempre yung pinakamdali; yung pag-uuling, pagpuputol ng puno. Kaya kami sa local 

government, through municipal agricultural office tsaka yung aming local DENR 

gumagawa ng pamamaraan para tulungan silang magkaroon ng livelihood diyan sa area 

na ‘yan. 

Nabanggit niyo nga po yung pagpuputol ng puno. Napansin ko rin po pag-akyat namin 

doon ay sira na yung bundok tapos nabanggit po ng ilang mga nakapanayam ko doon na 

usual nga pong livelihood is pag-uuling or kaingin. So yun po, may permit po ba sila 

mula sa government? 

Hindi ko sigurado sa area na ‘yan. Baka ang mas magandang tanungin diyan ay yung 

local DENR naming or yung Municipal Agricultural Office or MAO. 

Napansin ko rin po, wala pong maayos na road o kalsada. Tingin niyo po, paano kaya ito 

matutugunan? 

Pinag-uusapan kasi yung construction ng road paakyat ng Puray. Macabud kasi is 

napuntahan mo na, so okay naman na ang daanan diyan; kasi nga nag-iinvite sila ng 

turista para doon sa mga inaakyatan na mga bundok-bundok diyan. Kaya nga lang doon 

sa parte ng Puray,  nila-lobby kasi ‘yan na makuha nila ang lupa na ‘yan as property ng 

mga IPs. Ngayon kasi may usapin na kung sakaling lalagyan ng road diyan, pwede kasing 

pumasok na yung mga illegal settlers. Pwede ‘yang mangyari, or mas i-invade sila ng 
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mga Bisaya; kasi mas marami na ang Bisaya sa parte ng Puray kaysa sa mga Dumagat. 

So ‘yan yung aming mga local dito eh, mga Dumagat na palayo nang palayo na sila kung 

saan ang development ginagawa na dapat siyempre sila ang unang beneficiary.   Kaya 

may mga usapin ng paglalagay ng…’di ko alam, ‘di ko ma-recall ang tawag…ano yun, 

yung para siyang zipline. Pero ang ilalagay doon ay yung para siyang paglalagyan ng 

mga gulay, parang ganun, parang sa Baguio yata may ganun. 

Pero wala pa po silang titulo doon sa lupa? 

Wala pa. Kasi hanggang ngayon inaasikaso pa rin yung kanilang…sa lupa nila. 

So, nakapanayam ko po yung mga babae; yun po kasi yung focus ng research ko. Hindi 

raw po sila gaanong naaabot ng social services…wala raw po silang masyadong 

natatanggap na social services sabi nung mga babae. Tapos wala pong trabaho yung 

karamihan sa kanila. So kaugnay po nun, mayroon po bang mga livelihood na naibigay o 

planong ibigay sa kanila? 

Ang unang-unang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya ay Puray.  Halos karamihan sa 

kanila, or siguro mga 80%. Halos ang nakatira doon ay Pantawid Pamilya beneficiaries. 

Ang medyo problema nga lang kasi, dahil nga kino-consider sila na priority, sa pagtingin 

lang namin, ako sa personal kong pagtingin parang nagiging dole-out na siya. So alam ko 

kasi ang mga Dumagat namin ay napakasipag. Masisipag ‘yan eh, kaya nga lang dahil 

nga mas yung ayuda binibigay sa kanila nang dirketa so lumalabas siyang dole-out. Ang 

nangyayari, parang nagiging fixed na lang, nag-stay na lang kung saan sila naroroon. So 

hindi na lumalabas yung sa development. May mga binibigay sa kanila, actually doon 

meron na kaming mga daycare centers. Inaabot sila ng supplementary feeding   program 

namin para doon sa mga bata. Alam ko may literacy program sila, meron din sila sa 

health. Hindi nga lang talaga regular na nakakaakyat lalo na doon sa mga sitio na 

tinatawag. Dito kasi sa proper ng barangay, yung mismong sa barangay, doon kasi 

makikita mo mayroong na doong mga  establisyimento eh. May health center na doon, 

daycare center. Pero yung mga nasa upland area, baka sila yung nagsasabi ngang hindi 

sila naabot kasi napakalayo talaga. So kung ang doktor ay pupunta doon, talagang lalakad 

mula 5am, 5am makakarating na siguro ala-una or hapon na. Nakakapunta naman doon 

kaya lang ini-schedule siya talaga kasi wala pang…una walang daaanan, talagang lakad 

lang ang gagawin para lang makarating doon sa lugar.  

Ma’am, wala pa pong masyadong livelihood para sa kanila? 

Livelihood…pinabababa sila rito. Alam ko naman kasi ang barangay captain nila is 

naghahanap din , pero siguro ang livelihood na tinitignan nila yung nakikita nilang 

sustainable. Kasi ang livelihood na binibigay sa kanila, parang training kung 1 day tapos 

bibibigyan sila ng starter kit. Pero the usual, hindi naman yun napo-prolong. Meron 

kaming pag-uusap, kaya lang hindi pa siya official, may pag-uusap kami with the kapitan 

na magbili ng mga rubber tree…oo rubber tree para doon sa area ng Puray. Kako kasi 

kailangan talaga ang kanilang kabuhayan yung sustainable tsaka yung pangmatagalan. 
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Sabi nga po nung isa kong nakapanayam,kung gugustuhin man daw po nila na kunwari 

mag-livelihood, kunwari sa basahan, wala raw po kasing kuryente. Yun pa po yung isang 

problema nila, kuryente. Sabi po nila may namigay daw po ng solar panels. Pero ano 

pong NGO yun? Alam niyo po ba? 

Hindi ako familiar. 

Yun nga po, limited lang daw po yung binigay. Wala pa pong plano na bigyan sila ng 

kuryente doon? 

 Sa meeting naming with kapitans, parang wala pa akong nariring tungkol doon. 

Yung sa health naman po, saan po ba yung health center nila? 

Sa may barangay, sa may proper mismo, may health center doon.  Tapos nagtayo ng bago 

sa may Uyungan, may bagong health center doon.  

Sabi po nila may umaakyat naman daw pong midwife paminsan-minsan. Tapos yung mga 

babae rin po , meron pong ilan na nagte-take ng pills para ma-control yung population.  

Oo. Kasi naman, nagko-conduct ‘yan ng family development session doon sa mga areas 

per cluster yun. Dini-discuss doon yung tungkol sa family planning, tungkol sa 

pagmamagulang, preparation during disaster. Lahat yun tina-tackle doon, so na-o-orient 

naman sila nung mga basic. Pero siyempre hindi mo naman ma-e-expect sa kanila na 

lahat iyon matandaan. Pero yung very basic, yun ay napo-provide naman sa kanila. Kung 

hindi man nakakaakyat sa kanila sa upland, pinabababa na lang sila.  

Gaano po kadalas yun? 

Alam ko ang schedule nila dito, twice a month; ang kanilang FTS. 

Ma’am, paano po pinipili yung beneficiaries sa 4Ps? 

Sa 4Ps, dumadaan yun ng assessment. ‘Yan ang tinatawag na NHTS-PR o National 

Household Targetting System for Poverty Reduction na pinaikli nila na ang tawag ay 

Listahanan. So may mga hired enumerators ang DSWD, kasi kami ay local social welfare 

naman.; MSWDO naman kami kasi munisipyo. So sila from DSWD nag-hire ng 

enumerators to conduct yung assessment sa mga household dito sa…sa bawat munisipyo. 

So naka-2nd round kami last 2012 pero hindi pa naulit. So galing doon, tinitignan kung 

sino yung poorest among the poor. At sila yung mga nagiging beneficiary sa mga 

program ng DSWD. 

Sino po yung nag-ha-handle? Yung national po? 

Oo yung national. 

Hindi po dumadaan dito? 

Hindi. 
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So yung master list po nasa kanila? 

Master list, hindi kami basta pa makakuha kasi may pag-uusap pa tungkol doon. At the 

same time, yun kasi ay mino-MOA sa kanila. 

Bukod po doon sa mga nabanggit, mayroon pa po bang specific programs na in-

implement sa Barangay Puray o planong i-implement? 

Kami, regular naming ginagawa yung pag-process ng kanilang birth certificate, lalo doon 

sa mga bata. Yung late registration, kami yung katuwang ng local civil registry para 

maparehistro sila.; even the lolo’t lola. ‘Yan, ‘yan yung aming regular na activity sa 

kanila. Plus siyempre yung activity na from Pantawid Pamilya. At bukod doon, kapag 

meron kaming Cash-for-work, funded by DSWD ulit, sila rin yung nagiging 

beneficiaries. So nagtatrabaho sila para sa community nila, at the same time, binabayaran 

namin sila.  

Ano po yung cash-for-work? 

Magtatrabaho sila for couple of days, siguro 10 days…usually 10 eh pero minsan may 15 

days na ang bayad ay 257/day na ang tatrabahuhin din nila ay kung ano yung kailangan 

sa community nila. Kunwari maglilinis ng pagtatamnan ng mga saging, pwede nilang 

gawin yun. Sila pa rin yung makikinabang doon sa tataniman, at the same time, 

babayaran pa namin sila. 

Nabanggit po nila may seedlings daw po na binibigay? 

Kasi most likely, yung mga rural areas, mas naka-tie-up ‘na sa office ng local DENR 

namin tsaka MAO. Kasi sila yung nag-po-provide ng mga ganyan eh, mga fruit-bearing 

seedlings, mga training ng…’yan yung sa charcoal. Alam ko sa charcoal making, kausap 

nila ang Municipal Agriculture Office eh. Yung ano yun…yung charcoal briquetting. 

Pero yung napansin ko po sa taas, hindi pa po yata sustainable. 

Oo 

So pina-process pa po? 

Kasi yung fund [para] doon ay manggagaling ng BUB, Bottom-up Budgeting…na 

siyempre maraming pinagdadaanan yung pondong yun bago ibaba sa amin. 

Sa women naman po, tingin niyo, ano pa po yung pwede pang ibigay sa kanila para mas 

umunlad yung sector nila? 

Yun nga medyo mahirap kasi yung daanan papunta doon so pinag-aaralan pang maigi 

kung dapat bang gumawa ng daan papunta talaga doon sa mga sitio sa Puray; pero dito 

kasi sa proper mas marami kaming naibibigay na livelihood sa kanila. Yung paggawa ng 

basahan, pagtahi ng mga uniform. Kung makaka-visit ka sa isang barangay namin diyan 

sa San Isidro, meron doon parang area ng patahian; mga nany ang nagtatahi doon. At 
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kami naman, pasimula pa lang kami doon sa mga solo parent, yung paggawa ng mga 

ganyan…’yang basket. 

Kung kayo po ang tatanungin, i-encourage niyo po ba yung mga babae na bumaba dito 

or mas mabuting sa upland sila? Ano pong tingin niyong mas maganda? 

Pareho. Siyempre kung yun yung kanilang comfort zone, mas maiging nandoon sila. 

Siguro yun lang talaga, ma-i-enhance pa yung knowledge nila tungkol sa farming; baka 

yun kasi ang kakulangan. Pero maganda ring makababa sila dito sa amin kasi nandito 

yung development eh. Doon kasi pine-preserve natin yung area na yun. Kapag kasi 

pumasok ang development doon kasama na yung…parang lalaki lalo yung area na 

puputulan ng puno, kasi kailangang gumawa ng daan. Pero kung bababa sila dito sa atin, 

siyempre yung opportunity ng trabaho, mas malaki. Actually kung nakita mo yung 

paglabas mo dito sa munisipyo, tapat ng simbahan, may area doon ng may mga tindang 

saging, kamote. Puro yun galling ng Puray. 

Bumababa po sila dito? 

Oo. Dati dito sila sa gilid namin. Ah…Jollibee ito, yung katabing lumang bahay, doon sa 

gilid nun, mga naglagay sila doon ng mga tinda nila. 

Kayo po nag-provide nung pwesto nila? 

No, no. Sila yung direktang nakikipag-usap sa mayor. May mga samahan naman diyan 

eh.  

Oo nga raw po. May narinig po ako Rural Improvement Club? O hindi na po active yun? 

Ah hindi, ano sila…Kola Kakoloy tsaka…dalawang samahan ‘yan. Teka, check ko. Bago 

lang kasi, hindi ko nga alam kung rehistrado na yun eh. Ah, ito sila. Magmulo-Mangayon 

Farmers’ Association, ‘yan yung isang samahan. 

Yun lang naman po yung questions ko. Ma’am ano po ulit name nila? 

Erica Camacho, ako ang OIC ng MSWDO. Sana right after niyan makakuha kami ng 

copy. 

Yes ma’am, ibabalik ko po. Thank you very much po. 
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APENDIKS B 

 

PANAYAM SA CENTER FOR WOMEN’S RESOURCES (CWR) 

Bb. Mary Joan Guan, Executive Director 

 

Paano niyo po madedescribe ang kasalukuyang socio-economic conditions ng 

kababaihan sa rural areas sa Philippines? 

 

Kung sa rural areas generally kasi ang kababaihan ay nandun parin. Only 50% lamang 

ang nabibilang sa labor force sa participation rate, labor force participation rate, only 

50% lang. Lalo na ‘pag sa kanayunan o sa rural areas mas kakaunti ang nabibilang bilang 

kasama o kaparte sa production work. Siya ay kabahagi lamang ng pagbilang sa pamilya. 

Kasi usually yung binibilang ‘pag ikaw ay magsasaka, ang isang pamilya ay bilang 

lamang nung isa. So part lang siya nung family so hindi narerecognize ang role ng 

kababaihan sa production work. Which is marami at mahalaga. Kaya ganun ang, kakaunti 

pa lamang ang nabibilang sa or narerecognize as major breadwinners sa kanayunan. 

 

Paano niyo po maicoconnect yung productivity ng mga babae sa rural areas sa 

pagpapaunlad ng kanilang sektor, yung education po sa productivity 

 

Kung halimbawa agrikultura ‘yan, meron namang indigenous knowledge ang mga 

kababaihang magsasaka, hindi na kailangan ang four corners of the classroom para 

malaman ang mga teorya kasi nandun na nga yun eh, inherent na yun, knowledge na nila 

yun dahil pamilya na sila ng magsasaka. Pero kailangan ang pag-aaral pa rin, ang 

edukasyon dahil para mas mapaunlad nila ang kanilang kasanayan at ang kanilang 

kaisipan dahil alam din natin na ang mga kababaihan sa kanayunan nandiyan pa rin yung 

mas conventional mas tradisyonal na kaisipan, mga superstitions. Bihira lang yung 

scientific na analysis. So kung meron na isang magandang edukasyon sa kanila na 

ineencourage ang pagdevelop ng kanilang critical mind na iaanalisa ang lahat hindi batay 

sa iyong emosyon, sa iyong subjective na pagtingin sa mga bagay-bagay kundi 

scientifically, systematically nakikita mo kung paano inaanalisa, ‘yan ang kailangan pa 

ng kababaihan sa kanayunan. Mas makakatulong ‘yan. Ang problema, dahil nga sa, tama 

nga yung survey mo no, batay nga sa aming pag-aaral, although mas maraming sinasabi 

na ang bansa natin ay mas maraming nang nag-eenrol na mga kababaihang lalo na sa 

elementary, pero mas marami rin ang nagda-drop out na mga kababaihan. Dahil nga sa 

kung makikita natin sa mga barrios, kakaunti yung mga schools (NOH). Mahaba yung 

mga lalo na ‘pag secondary and tertiary level at bukod pa dun at mas mahalaga mas 

marami na yung mga privatized na walang available na libreng edukasyon na dekalidad. 

Kakaunti o baka isa lamang ang UP tapos mahal pa nga. Walang ganung service para sa 

ating mamamayan partikular sa mga kababaihan. Kumbaga we have yet to see ang isang 

pro-poor na programa para sa kababaihan. 
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Sa tingin niyo po, ano po kaya yung mga aspects na nagdudulot nung kakulangan ng 

edukasyon sa hanay ng kababaihan 

 

Ayun, nasabi ko na kanina yung ito kasi ang problema sa ating gobyerno na kahit ngayon 

ay nagsasabi siyang change is coming pero kung iaanalyze mo, ang base kasi lahat ng ano 

ay paano ang iyong economic program eh inihapag naman ng bagong gobyerno na meron 

siyang ten point economic agenda ang number one pa rin nun ay ibigay sa private sector. 

At iembrace ang neoliberal na policies na pareho ng ginawa ni Aquino. So kung ganun na 

pareho lang ang framework mo sa past na president, or say yung predecessor pareho din 

ang mangyayari sa mga mamamayan so nasaan yung change. Walang significant change 

na mangyayari, partikular sa edukasyon kasi nga mas marami ang ineencourage mo lalo 

na sa secondary ang tertiary level na private sector. Masyadong mahal kasi hindi naman 

yun macocompensate ng trabaho dahil ang kababaihan ay nasa low-skilled at low-waged 

na mga, hindi nakasasapat na sahod lalo na sa mga rural areas, mas mababa ang kanilang 

sahod. So hindi siya talaga, disbalansyado ang pagtingin lao na kung ikaw, ang isang 

gobyerno ay niyayakap ang isang neoliberal na framework.  

 

So yun po pala ang root cause? 

 

 Yes, that’s the root cause. 

 

(Malayong ospital) So sa tingin niyo po paano po ito nakakaapekto sa socio-economic 

conditions ng mga babae? 

 

Unang-una, tama ka sa lahat ng observation mo ang nagiging problema ay yung pagtugon 

pa rin. Like kahit sinasabi na may Right to Health Law, pero ano yung tinitingnan dun? 

Kung babasehan mo ang Right to Health Law tapos ang iyong polisiya ay iprivatized at 

gawing medical tourism kahit ang health services ay hindi yun makakatugon sa needs 

lalo na ng mga nanay. We still have this ratio ng 12 mothers dying everyday dahil lamang 

sa panganganak. Tapos ang mga tugon pa nila ay yung dahil din dito sa pag-aano ng 

private sector na dapat kumita ang ospital ang clinics, binawal nila ang mga kumadrona 

na magpapanganak ka sa bahay.  

 

Sa RH Law po yun?  

 

Hindi, ano ‘yan ordinance – No home-birthing policy ang tawag diyan. Ang ibig sabihin 

ng no home birthing policy siguro mababasa mo rin ‘yan kung iggoogle mo, bawal na 

ang mga nanay o ang manganganak na sa bahay magpaanak; ‘yan ay dapat nandun ka sa 

liscensed na hospital or clinic or paanakan dahil sa ang sabi nila ay dahil delikado kung 

ikaw ay manganganak sa bahay. Okay fine, pang-una, gaano kamahal? Diba, mahal ‘yun 

eh, private. Pangalawa, gaano kalapit yun? Diba, ang lalayo sabi mo nga 4 hours. At 

imbis na ang pagtugon natin nung mga sa health sector ay ipaunlad ang mga hilot at 

tradisyon yun sa atin eh, nanganganak sa bahay. Ang sabi pa nga nung mga nanay na 
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nainterview namin, mas maganda ang kumadrona dahil inaalagaan kami, na pagkatapos 

daw manganak, hihilutin para hindi sila mabinat tapos papaliguan sila ngsomething na 

herbs, may ganung ritwal na hindi yun makikita sa clinic kaya raw may personal na care 

sa kanila. Pero ‘yan ay dinescourage na at ibibilanggo pa ang mga ano. So hindi mo, may 

ganun kang policy pero hindi mo yun tinutugunan sa mga institusyon like another clinic 

doon sa malapit sa communities, yung ganun kaya parang kung ano lang, gaya ng sinabi 

ko kanina, hindi pro-poor, hindi pro-women ang mga programa kahit sa health sector. 

 

So tingin niyo po, paano po kaya ito dapat tugunan ng gobyerno? Yung mga kakulangan 

ng serbisyong medikal lalo na po doon sa rural areas? 

 

Maging ano lang, maging sinsero lang sa pag-declare nila na sila ay para sa mamamayan. 

So unang-una, kung sinsero siya, ang gobyernong ito para sa mamamayan, alisin yung 

nakakasangga, ano iyon? Yung mga neo-liberal policies na gaya nung inenumerate natin 

na basic, yung education and health na importanteng importante sa kababaihan ay ireview 

nila, tingnan, at alisin dahil yun lamang, sa tingin ko at naniniwala ako, yung ang 

makakaresolba at mas marami dapat ang funded ng government hindi sa pareho ngayon 

na pababa ng pababa ang budget para sa education and health. Kung hindi, magbigay ng 

libre hanggang sa tertiary, hindi yung hanggang salita lamang. Ibigay na kaagad. Ang laki 

ng pondo ng Pilipinas pero saan nangyayari yun? Pareho ng death penalty, nainterview 

namin yung isang kongresista, diba kaya mong magbigay sa mga kongresista ng mga 

incentive para lang bumoto ng yes pero yung mga bumoto ng no trineaten sila na aalisin 

sa chairpersonship sa committee, yung mga ganun. So ibig sabihin may pera. May pondo 

pero saan yun nilalaan? Sila-sila lang talaga nakikinabang. Kung sincere na para sa 

mamamayan, ipapakita yun and I think a good government can only be seen if meron 

talagang magandang health and education services. 

 

(Mag-uuling --- informal economy) Maaari niyo po bang ipaliwanag yung concept nun at 

paano po nito naapektuhan yung kababaihan?  

 

Ang informal ecocnomy kasi ibig sabihin ay hindi siya parte doon sa binibilang ng work 

and wage no, yung salary workers. Ibig sabihin, hindi rin sila nagbabayad ng tax, hindi 

rin sila nabibilang doon sa mga benepisyo, so hindi rin sila nagbabayad ng mga SSS, mga 

social protection. Ang tingin dito ng gobyerno, problema yun lalo na ‘pag lumalaki kasi 

hindi sila nakakaearn dun. Pero sa atin, pag titignan ‘yan sa ordinaryong tao, ‘pag 

lumalaki ang informal sector mo, or informal economy mo, informal workers for that 

matter, problematic ‘yan kasi ibig sabihin niyan ang mga nakukuha lamang na trabaho at 

yoong mga low-skilled at hindi nadedevelop o hindi siya nakakatulong sa nation 

building. ‘Pag malaki ang informal workers, ibig sabihin niyan gaano rin ka-problematic 

ang job opportunities sa bansa, walang available. Tapos ang sinasabi ko kanina, bakit 

hindi siya nakaka-develop para sa national development? Kasi kung gusto natin na 

umunlad ang isang lipunan dapat lahat ng manggagawa ay nandoon siya sa isang 

industriya na nakakaproduce na para yumaman ang basa. Like, ano yun? Steel, research 
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and development para sa pag-unlad ng lipunan. Like pwede iyan sa pagresearch ng gamot 

so ibig sabihin niyan mga scientist dapat ang marami, marami tayong engineers pero sa 

atin, ang mga ganyan nating magagaling na tao, dahil wala dito, wala tayong national 

industry na mageencourage sa kanila magtrabaho dito, ang ineencourage natin, kayo. 

Lumabas kayo ng bansa para doon kayo magtrabaho at magremit kayo. Kaya mataas ang 

remitances ng ating mga OFWs, dahil sa labor export policy. So ang charcoal, ay isa 

siyang maliit at hindi siya kahit sa manggagawa niya ay hindi makakatulong para 

umunlad siya. Dahil very technical, very low-skilled, ang babae na gumagampan nun, 

ginagampanan niya yun dahil sa yun ang gusto niya kundi napipilitan siya dahil walang 

available na jobs para sa kanya. So kahit magaling yung babaeng yun, ‘pag siya ay 

nakapag-aral, posible siyang maging scientist, maging doktor pero walang available sa 

kanya na ganun eh kaya dahil sa mahirap siya at yun ang available sa kanila, yun ang 

resources na available sa community nila, yun ang kanyang nagiging trabaho. So kung sa 

ano ng lipunan, nandun pa rin siya sa low income twin tunnel na ano, na sektor. At ang 

kababaihan since 2006 siyang sinasabi na mahirap, pinakamahirap na sektor.  

 

Maam yung sa interview ko rin po sa kanila, kapag tinatanong sila anong work niyo po, 

anong hanapbuhay, kadalasan po nasa bahay. Pero karamihan po sa kanila ay 

tumutulong sa pag-uuling so parang hindi po nila nirerecognize as work yung pag-uuling 

tapos yung bayad daw po dun ay hindi binibigay sa kanila kundi sa asawa. 

 

See, parang pareho lang ‘yan sa agricultural na workers.at ganun talaga ang turing kasi 

nandun pa rin ang traditional concept na ‘pag ang babae...dahil ang tradisyon ay ikaw ang 

mag-alaga ng iyong pamilya’t anak, ang anumang kita mo ay dagdag lamang na income 

sa inyong major breadwinner who is your husband. Yung ganun eh, so kaya yun din ang 

dahilan kaya mababa, mas mababa ang sahod na nakukuha ng mga agricultural or rural 

women dahil sa tingin ng lipunan at ng mga naghihire sa kanila, hindi ka naman ano eh, 

pandagdag ka lang eh, so yung ganun. Very conventional pa rin. 

 

(Tapos meron pa po yung isa po sa mga problem nila ay humanap ng oras) 

So tingin niyo po, paano po kaya natin dapat tingnan yung paglago ng pamilya tsaka 

pag-unlad ng hanap-buhay o career ng mga women at ano po yung papel dito ng mga 

kababaihan 

 

Sa tingin ko hindi yun problema ng paglago eh. Yung kawalan ng trabaho ay hindi, hindi 

yun cause and effect. Ang kawalan ng trabaho ay dahil nga sa sinabi ko sayo, kung ang 

gobyerno ay dependent sa neoliberal na framework, ang kailangan lang talaga ng mga 

kapitalista ididiscourage nila na umunlad ang nakukuhanan nila ng raw materials and 

even human resources. So sa atin, ang inaatract natin dahil nga hindi tayo mayamang 

bansa, cheap labor. Kasi nakikipagtalik tayo sa iba pang developing countries eh na 

nakakakuha sila ng cheap labor. Kaya iniinvite natin ang mga foreign investors, 

kinoconvert natin ang mga agricultural lands into economic zones na walang tax, may tax 

holiday para maano yung mga foreign investors. So yun ang problema, kaya kulang ang 
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job opportunities sa kababaihan dahil sa kanila inooffer ang kababaihan lalo na bilang 

isang cheap labor sa mga foreign investors. So hindi siya ang dahilan ay paglago ng 

pamilya. Actually, kung titingnan natin kayamanan ang maraming ano eh. Pero ano bakit 

nagiging problema siya? Dahil itong mga nasa labor force na very cheap or depressed ang 

ranges at siya ring pamilya kaya naghihirap ang marami pati ang mga anak, diba? Kasi 

sila yung maraming mga anak eh. Pero kung ang mga nagtatrabahong ito ay may sapat na 

sagod at may regular na trabahong disente ay hindi problema kung magkaroon man sila 

ng apat, lima, o anim na anak dahil kaya nila yun, diba? Eh kaso napakaano ng economic 

gap eh ng rich and poor. Only 7% of the women can receive the minimum wage of 491, 

NCR lang yan. So ano yun, napakaano ng gap. Ang mataas lang na nakakakuha ay yung 

nasa managerial position. Eh ang karamihan ay nasa mababang trabaho, low skilled. 

Kaya sa tingin ko, ang problema ng kawalan ng trabaho ay dahil sa mga polisiya at sa 

polisiya na iyan na hindi dinevelop ang bansa na magkaroon ng sariling industriya, 

sariling factories na sila ang nagpproduce ng steel. Tapos ang dami nating minerals bakit 

hindi para sa atin yun? Bakit pinapaano natin ng minahan ng iba? Ang kahit shoes man 

lang. Diba ang Italy very famous sa mga shoes nila sa mga belts, eh kaya sana natin iyan 

ng Marikina. Ang mga damit ng Taytay. Ang dami nating, ang Ilo-ilo may mga silk nga. 

Diba ang dami nating ganun, pero bakit nga tayo nawalan ng opportunity? Kasi hindi 

tayo, ang ating gobyerno ay hindi yun inencourage from there mas madali para sa kanila 

as collaborators of this foreign companies, sila ang kikita pero yung buong bansa, hindi. 

Naalala ko nung ako ay nasa UP pa nagaaral, tapos ang isang article na assigned sa akin 

para sa isang research paper ay tungkol sa research and development. Pumunta ako sa 

DOST para mag-ano kung ano ang future nung research sa bansa. Tapos may nakikita 

ako na inexperiment nila, hindi pa yan uso ah yang mga coco juice? Meron na sila, tas 

may nakabottle pa nakalagay na sa bottle tapos pinain om sa akin ang sarap. Yung hindi 

ka, diba ang Coke kasi sasakit ang tiyan mo, yun hindi parang ang sarap-sarap niya. Sabi 

ko, ano yun mga 19—si Marcos pa nun iha, mga 1983 ganun, hindi pa namamatay nun si 

Ninoy. Tapos sabi ko bakit hindi po ito naano, sabi ko bakit hindi po to nappromote kasi 

ang sarap-sarap, kasi dinescourage ng gobyerno. Para hindi maging karibal ng mga Sprite 

and other sodas. Sabi nung scientist, ito yung problema kasi kahit daw sinasabi nila sa 

sige po kahit lang yung container para lang maano, wala. Never yun inencourage ng 

government ha so sad diba? So ngayon, anong nangyari nung panahon ni Aquino? 

Naging sikat ang coco juice but it is not ours, diba? Kompanya ng iba. Hindi yun 

Philippine made. Sa atin ang raw materials, pero sa kanila ang pag-ano. Ganun ang 

nangyayari kahit sa mga export processing zones na napuntahan ko. We produce the 

Sony TV. Pero hindi natin nabibili as Sony, napupunta yun sa Japan – sa Pampanga yun 

ginagawa eh. Pupunta muna yun sa Japan, tapos dun na nila inaano na Sony, tas ibabalik 

sa atin na mahal na, as end product na. So ang atin lamang sa Pilipinas ay assembly line, 

hindi tayo nagpproduce pero ang dami nating magagaling. Kaya yun, yun ang frustration 

sa isang gobyerno na hindi tinitingnan ang kapakanan talaga ng mamamayan kundi ang 

sarili lamang nila. Kasi siguro noon, nung inihahapag yun ng mga scientist natin na soda 

ay tingin siguro ng gobyerno na wala silang kikitain.  
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So maganda pong solusyon ay yung national industrialization? 

 

Yes, I believe yes. At tsaka bukod dun, kung papayamanin natin, dahil tayo ay 

agricultural country, we should support it. Ang baba nung support ng government. 

Hanapin mo na lang sa google because I’m not sure of the number pero titingnan mo for 

30 years, pababa ng pababa ang subsidy natin sa agrikultura. Eh dapat we are an 

agricultural country eh. Ano tayo dapat, pinapaunlad yun pero pababa tayo ng pababa. 

Kahit irigasyon binabayaran yun ng mga magsasaka.  

 

Yung charcoal makers din po kasi pag tag-ulan po hindi sila nakakagawa ng charcoal.. 

Yes, tama. So seasonal lang po yung trabaho. Minsan daw po nagtatanim sila kaya lang 

parang ang tingin po dito ay extension lang nung mga gawain nila sa bahay ganyan. 

 

Tama. Ganun talaga yun kasi kahit ang mga kababaihan mismo, gaya nung sinabi ko iyo 

dahil kulang sa edukasyon, hindi nila ano yung ---. Very traditional pa rin, babae ako, 

backward, backward na view na ang babae ang siyang pangunahin na inaasahan sa bahay 

at lahat ng ginagawa ko ang pang-ano lang, pangdagdag sa mga ginagawa ng asawa ko. 

Nagiging head of the household lamang siya kung patay na ang asawa niya, diba ganun, 

pabiyuda na. So kailangan pa talaga ng mas maunlad na pagbibigay ng edukasyon lalo na 

sa mga kababaihan sa kanayunan.  

 

So yun po, mapapansin din po na halos lahat ng nainterview ko na mag-uuling ay 

beneficiary ng 4Ps so hindi po ba parang dole-out na po. Anong pong opinyon niyo dito, 

tingin niyo po ba talagang nakakatugon ito sa mga problems nila? 

 

Hindi. Hindi kasi meron nga kaming pag-aaral ng ano eh ng 4Ps. It’s the magic pill, no 

ang tawag namin. It is a really magic pill for women and we found out doon sa aming 

survey nag-interview kami ng marami kaming respondents, 75% of them said na kung 

may trabaho sila, may regular na trabaho, hindi nila kailangan ang programang ganun. 

Yun ang sa tingin ko pinakamagandang, pinakarevealing na response nila sa dami ng 

aming tanong.  Kasi ang mga sinabi nila mga problema sa administration, sa management 

no ang dami, may nakakakuha may nakakaano pero yung pinaka sa tingin ko ang 

pinakahighlight doon sa responses nila ay yung pagsabi nila na kung meron silang regular 

na trabaho at libre yung nilaan ng libre ang edukasyon at health services, sa tingin nila ay 

hindi na nila kailangan ang dole out na yan. Kasi confident sila na makakapag-aral ang 

mga anak nila hanggang kolehiyo, hindi na nila problema yun. Confident sila na pag 

pumunta silang ospital, they will receive a quality, free service. At confident sila na 

meron silang panggastos dahil may trabaho sila pero walang ganun eh kaya pantawid 

lang talaga sa kanila pero hindi yun solusyon. 

 

Pag tinatanong nga po sila kung may natatanggap po silang tulong ang sagot lang po 

nila lagi is 4Ps at bukod dun ay wala na po. So yung basic social services ay hindi po 

nakakarating…….. 



T U N G O  S A  P A G H A N G O   

 

 

At tsaka ano yun, ang problema ba sa 4Ps ay ano din eh, inaano din nila yung padron 

system. Yung utang na loob mo sa gobyerno kasi binibigyan ka which is not true. Dapat 

malaman lang din nila na yan ay utang, utang ng Pilipinas sa IMF world bank at tsaka sa 

Asian Development Bank na babayaran with interest. Tapos nung pinresent ko yan sa 

congress nung sinabi ko na dole out yan tapos pinupulitiko pa lalo na pag eleksyon lalo 

na nung mga kandidato nandoon kapag nagdodole out, alam mo ang kapal talaga nitong 

mga kongresistang to; may isa, nakalimutan ko lang pangalan niya, sabi niya sa akin, 

bakit anong masama kung magpapakilala kami para makilala kami ng aming mga 

constituents parang anong masama kung sasama raw sila sa pamamahagi ng 4Ps ng dole 

out. Diba ang kapal niya? Diba tax payers money yan, yang cash na iyan hindi yan galing 

sa iyo. Pero nakikiride siya at inamin niya para raw manalo siya, true enough nanalo siya. 

Yung ganun kakapalan ng ating mga kongresista nakakasuka talaga. 

 

Wala po kasi talagang kalsada don. Isa pa yang pinagkakakitaan ng ano. Yun po yung 

karaniwang sinasabi ng mga babae na pinakamalaking problema nila ay yung kalsada 

pero nung nilapit ko po ito sa munisipyo, ang sabi nila kaya raw po hindi sila 

nagcconstruct ng road ay kasi natatakot sila na mainvide ng mga taga-Visayas yung..kasi 

po may mga Dumagat tribes po doon sa itaas so parang ang dahilan po nila kasi raw po 

kapag nainvade ng mga taga-Bisaya yung...Sinong mga Bisaya? Marami raw po kasing 

mga taga-Samar daw po na lumilipat nga dun sa Rodriguez, Rizal tapos ang sabi nila 

ang dahilan daw po ay ayaw nilang parang mainvade ng mga yun yung mga...  Oh, how 

racist, ano? Local racism. Paano po matutugunan yung road... 

 

‘Yan, see? Anong priority ng gobyernong ganun, diba? Kung ikaw ay para sa 

mamamayan mo hindi ka mag-iisip ng ganun. Kay ano ba ‘yan, kay...sino ba ‘to yung 

mag-asawang ano matagal nang mag-asawa? Si Lilo Hernandez po yung mayor po. Yung 

ganun talagang, ang ibig sabihin talagang hindi priority ang mamamayan. Ang problema 

sa ating mga politico, ayun ang isa pa sa malaking factor bakit ganun ang socio-economic 

status ng kababaihan ngayon. Ang nasa gobyerno ay ginagawang pagkakakitaan o 

negosyo ang kanilang puder. Nandun sila para kumita hindi para magsilbi. Proven na yan. 

Yung...lalo na sa infrastructure makikita mo nakalagay donated by ganyan, this is 

for...diba? Yan ay taxpayers money, di yan pera nimo na personal, diba yung ganun. So 

mas marami sa politico natin ang nadiyan para kumita lalo ng malaki. 

 

Napansin ko nga po dun sa munisipyo parang sobrang inaano po nila, yung tourism po 

kasi dun sa Rodriguez Rizal, yung barangay Puray po may falls dun tapos may mga 

poster pa dun na visit Barangay Puray pero nagtataka po ako bakit kung ganun kung 

atensyon na nabibigay nila sa turismo, bakit dun sa mismong nasa komunidad wala po 

silang nabibigay na serbisyo 

 

Tama ka. Tapos sinong kumikita sa turismo? Public-private partnership pa rin ‘yan eh so 

ang nasa gobyerno – mga officials, tsaka ang private sector. Pero ang mamamayan... I’ve 
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given examples sa Sorsogon ang Donsol with the Butanding. Ang dami nun and ang 

daming turistang pumupunta, and ang entrance dun ay 400 dollars for foreign tourists or 

200 dollars basta ganun kalaki. Pero ‘pag nakikita mo, very depressed pa rin ang 

community ng Donsol; so sinong kumita nun? Kaya, ‘yan ang tinatawag na burukratang 

kapitalistana kung saan ang mga nasa puder angsiyang ginagawang negosyo ang kanilang 

puder, ang kanilang posisyon. Pero yung mamamayan po ay walang pakinabang po.  

Yes, walang wala nakiki...kasi ang maganda yan ang kaibahan natin sa Bali, yung sa 

Indonesia. Although siguro may mga corrupt din kaya sa Indonesia parang pareho rin sa 

atin ang mga politiko dun eh, may mga ano din dun eh marami ring corrupt. Pero ang 

Bali, ang infairness sa kanilang local governance, dinevelop niya ang kaniyang 

lugar...kasi wala naming masyadong pagkakakitaan dun kundi dagat eh at ang kultura 

nila. So dinevelop nila ang buong isla bilang tourist area na kung saan pati ang 

kabahayan, ano talaga siya eh yung bahay na makikita mo lang sa Indonesia yung asian 

na ganun, kaya ang ganda-ganda niya hindi dahil sa...ordinaryo lang talaga actually ang 

dagat nila, parang Batangas lang. Ganyan lang kapangit ang mga dagat. Mas maganda pa 

ang marami sa mga dagat natin. Pero yung kultura ay napreserve nila. Kasi sa tingin ko, 

kahit na maraming private sectors sa ngayon no na nagmamay-ari ng mga restaurants ng 

mga resorts, pero ang gobyerno nila sa tingin ko ay, ito lang impression ko lang, pero 

parang bakit nakagawa ng ganun bakit ang unlad ng Bali at ang babait nung...aware sila, 

ang attitude nung kahit yung mga taxi drivers dun ay napakahonest, hindi ka matatakot. 

Kaya yun no, ang kultura ba na...kaya ng turismo natin ay dapat hindi gaya nung sa 

Boracay na ginaya yung west na fire fire na ganun eh hindi naman yun ang kultura natin 

eh, Latin na ano yun eh. Sa Bali hindi eh, yung culture nila yung prineserce, sa atin dapat 

ganun din. Eh hindi eh ano diba. Nabibili ng private sector tapos ang...ayun sana. Ang 

yaman yaman ng ano natin, ng kultura. 

 

Isa pa po sa problems nila ay yung environment. Kasi pag paakyat po dun sa bundok 

mapapansin niyo po na paubos na yung mga puno dahil sa rin po siguro yung pag-uuling 

ay medyo maliit na factor lang po, pero yung mas malaking factor ay yung quarrying ng 

malalaking kompanya. So sa tingin niyo po, paano poi to nakakadagdag sa pasanin ng 

kababaihan? Yung environment tsaka... 

 

Malaki. Lalo na yung, kasi unang-una pag ganyan ang sinisisi nanaman ay mahihirap, 

kaingin kasi eh ayan nag-uuling, diba yan ang maririnig mo. Pero tama ka, ang totoo 

niyan ay quarrying. Anong problema sa kababaihan lalo na. Kasi pag ganyan, pag 

nadedegrade ang environment lalo na sa kanyunan, nawawalan ng tubig. Eh usually dahil 

sila ang in-charge sa house chores, ang babae lalo na at ang mga anak niya ang inaasahan 

na mag-igib eh kung minsan ang layo-layo na eh ano ang mga dangers doon sa pag-iigib, 

ano? Kailangan kasi sa lahat ng bagay sa atin ay tubig, sa paglilinis ng bahya. So ang 

daming oras ang naaalis sa kanya para lang sa pag-igib, sa pagluluto. Ang water kasi ay 

very important sa babae. Wala po silang suppky dun ng water eh.  Yes, tapos yung 

hygiene. Diba kapag may regal ka, pupunta ka pa dun sa ano, kaya ang tubig ay essential 

sa kababaihan. Pangalawa, pag may disaster sila rin ang vulnerable dahil sa ang una 
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nilang aalagaan yung mga anak nila. Pero sila yung unang tinatamaan dahil sila ang 

laging naiiwan sa bahay diba kasi nga kung ang asawa nila ay nagkakarpintero na lang o 

kung wala na yung pagsasaka dun, sila ang lagging naiiwan sa bahay. Eh ilan ba yung 

marunong lumangoy, yung marunong sa mga first-aid ano bay un yung mga drills sa 

disaster, wala naman nun. Sa mga cities lang yung mga ganun na bihira lang din nga 

lang. Tapos bukod dun sa sila ang vulnerable, wala rin silang capacity. Pagkatapos pag 

nasira yan eh dahil sa sila yung mahihirap na hindi naman nakakabuhay yang charcoal ng 

ano diba, so walang wala sila, dapang dapa. So ang vulnerability and capacity nila ay 

talagang sa kababaihan ng...tas hindi naman tinutugunan ng gobyerno dahil kung 

makikita natin sa Cuba, bawat barangay nila, kaya bihira sa kanila ang may namamatay 

tuwing disaster kasi sa kanila lagging may ano yung yung ipo-ipo, lagging may storm sa 

kanila. Pero napag-aralan nila na kailangan makapunta sa isang safe na lugar ang 

mamamayan kada barangay tas pinag-aralan nila kada barangay, ano yung pinakasafe, 

ano yung pinakamataas tas nagbuild ang gobyerno ng shelter, ng evacuation center. Dun 

everytime na may bagyo, na may flood, pumupunta ang lahat ng ano eh siyempre kasya 

ka kasi sa isang community naman ang pinakamalaki niyan mga ano mga less than 2 

thousand diba, kaya siya sa isang building. Kaya nga per community para magkasya. Dito 

sa atin tingnan mo, meron ba? Wala eh. So kung talagang pro-mamamayan ang mga 

programa mo, yan ang unang titingnan mo. Disaster prone country tao, dapat priority yun 

imbis na oplan tokhang na pagpapapapatay ano. Ang pera dapat titingnan mo saan ba 

vulnerable ang mga tao, yan disaster. Meron bang malaking pera ang inilalaan diyan? Eh 

meron pang thousand of families ang walang bahay sa Yolanda. So mga priorities talaga 

ay hindi ganun kaimpressive when it comes to government programs. At ang 

pinakaunang naapektuhan po ay babae... at bata, at matatanda yung ganun. Ang isa pang 

indication ay makikita mo kung gaano kaalaga, maaalagain o mapagkalinga ang isang 

gobyerno ay kung paano nadesign ang kanyang mga buildings para sa matatanda at sa 

mga PWDs. May nadesign ba? Wala, kahit ikaw ay pilay ay aakyat ka ng hagdan. 

Imaginine mo ang MRT sira nga po lagi yung mga escalator. Oo tapos kung yung pilay, 

makakaakyat ka ba dun? Lalo na yung sa Bonin a ang taas-taas. At lalo na yung bawal ka 

rin tumawid diyan sa Q-Mart pero isa yan sa pinakamataas na overpass. Pano kung pilay 

ka? Diba, dun mo makikita kung gano mapagkalinga ang gobyerno. Kapag pumunta ka 

sa Belgium, naimpress lang ako kasi ang train nila, ang tran nila diba parang ang MRT 

natin ikaw aakyat ka pa dun, sila pag ikaw ay ano pilay o pag wala ka nang paa, 

nakawheelchair ka, meron ang tren nila meron isang ganun may lalabas, may pipindutin 

sila tas may lalabas yung isang daaanan na madadaanan ng isang pilay na may 

wheelchair. Ganun nila dinidesign pati transportation nila. Sa atin hindi. Hindi nga 

marunong ang mga tao sa atin na dapat pag matanda, pilay o pag PWD nasa gilid, huwag 

mo nang papapuntahin sa ano, walang nakakaalam niyan masyado. Doon very sensitive 

sila sa mga to. Yan ang mapagkalingang lipunan. Doon po nagkukulang ang pamahalaan 

natin? Sobrang kulang, sobrang kulang. Kaya hindi lang iyan sa discount discount eh, 

dapat sa lahat, sa lahat ng aspeto. Sa establishments, sa institusyons, dapat may ganun. 
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Maam yung napapansin ko pa po yung sabi po sa munisipyo yung mga lupa po dun ay 

hindi raw po nila pagmamay-ari. Sabi, wala raw po silang titulo doon. Tapos may 

nabalitaan po ako doon mismo sa Rodriguez Rizal na parang inaangkin daw po ni 

Areneta yung ibang mga lupa, so yun po very vulnerable po yung mga... 

 

Oo, land grabbing yun kasi sa mga ninuno naman natin, mga IPs nga, mga indigenous 

people, wala talaga silang titulo kaya ganun din sa Rizal. Ang dami rin kayang mga ano 

diyan, mga IPs pa eh, mga dumagat so para sa kanila yan ay resources na dapat lahat ay 

nakikinabang. So, historically hindi tayo conscious ng ganun eh, pagdating lang ng mga 

Espanyol. Kaya yan mga apelyidong Araneta, Ayala, mga Espanyol kasi sila ang mga 

natututuro as far as their eyes can see ay siyang inangkin nila sa mga lupa, mga original 

land grabbers ang mga iyan so hanggang ngayon ginagawa nila. Siyempre hindi yan, 

‘yang mga magsasaka, hindi nila yan aangkinin kasi para sa kanila lahat ay dapat 

makinabang diyan. Eh ang ganda kaya ng Rizal, diba? Pero ang nakikinabang lang po 

yung mga... Oo. Tas gagawin nanaman nilang resort, no saying. Anong area bay an, 

malapit yan sa falls? Opo.  Oh, see.  Barangay Puray po.  Aanhin yan, pagkakakitaan 

nila.  Sa website nga po ng government puro tourism, tourism, pero parang wala sa 

livelihood ng mga tao. Tama. Sabi nga po nung isa kong nakausap, gusto daw po nilang 

magkaroon ng livelihood para sa mga babae kaya lang po kunwari yung ibibigay lang is 

yung pagtatahi ng mga basahan... Kita mo, basahan. So cottage industry yang ibibigay 

nay an. Eh wala nga po silang kuryente dun sa taas, so wala po. Ah, wala pang kuryente 

hanggang ngayon?  Yes maam, wala po. Sa Rizal din ba yung windmills? Yung parang sa 

Ilocos, yung parang mga tourist... Di ko po sure eh, di ko po nakita. Sa Tanay, sa Tanay 

yung may ganung puti yung parang sa Ilocos. Oh tapos sabihin walang kuryente. Yun pa, 

kasi para kanino yung mga windmills? Kasi may nainterview kaming taga-Ilocos, yun 

pala hindi pala para sa kanilang communities, para yun sa mga kompanya, mga foreign 

companies na nandoon sa Ilocos. Hindi po sila nasusuplyan ng... Hindi. So see, saan 

nasaan ang, sinong kumikita diyan? Ang nasa puder. Yan ang burukratang kapitalista. 

Nakaugat po talaga sa politics? Yes, nakaugat. Isa yan sa major factor kung bakit ganito 

ang Pilipinas.  

 

Tingin niyo po bukod po dun sa mga nabanggit, ano po yung mga rekomendasyon niyo, 

mga imumungkahi niyo para ganap na maplaya ang mga kababaihan. 

 

 Unang-una ay gaya ng sinabi ko kanina, kung ang isang gobyerno ay mapagkalinga lalo 

na sa kababaihan iisipin niya ang mga polisiya na para sa kababaihan. Kaya kung naiisip 

niya to, aalisin niya ang isang anti-women na policy like neo-liberal na policies. Kasi 

ditto, sa neo-liberal na policies, prinaprivatize ang mga social services like education ang 

health na kailangang-kailangan ng kababaihan...also housing. Dito nadederegulate ang 

mga prices na tumataas ang mga commodities, kaya nahihirapan sa pagbudget ang mga 

kababaihan. So ang neo-liberal na policies ang isa sa mga factor na nagpapahirap sa 

kanya. Pangalawa, ang edukasyon sa loob at labas ng classroom ay kailang magawa para 

mas, lalo na sa rural women yung pagiging conservative at backward na views about 
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women ay mawala. Na magkaroon ng scientific at critical na analysis sa mga nangyayari 

na mapapangibabawan yung mga ano mang subjective na pagtingin sa mga bagay at 

mawala din ang konsepto ng utang na loob kasi para malaman nila na sa kanila rin 

magmumula ang kayamanan ng lipunan. Pangatlo, magaganap lamang ang empowerment 

nila kung marerealize nila na sila ay parte ng production work. Makikita nila ang 

kanilang potential na sila ay napakalaking bahagi para maging maunlad ang lipunan. At 

malalaman lamang nila yun kung merong mag-oorganisa sa kanila at magpapamulat sa 

kanila ano ang kahalagahan ng kababaihan sa lipunan. Ito po ang papel ng mga 

organisasyon ng mga... yes, yes. Ng matitinong organisasyon kasi marami rin ang 

nagpapanggap lalo na mga peminista. Wala nga po silang organisasyon doon eh. So 

gusto nga raw po nila na kung magkakaroon ng isang chapter na kahit ano na 

makakatulong sa kanila. Oo, tama. Tapos siguro part of your project na, para rin mas 

maganda may output agad yung thesis ay mag-ano ka ng isang recommendation kahit 

ikaw ay mag-ano ng sige ano po ang mga ED ang kailangan, we are willing to partner 

with you. Anong women’s orientation bakit inaapi ang kababaihan, yung mga ganung 

ED. Na para mamulat sila, marealize nila na oo nga, kabahagi ako ng lipunan, kahati ako 

ng populasyon, kailangan ako ay magparticipate kasi kung lahat lang tayo ay weakling at 

mareklamo tapos lahat tayo ay hindi malaki ang boses ay walang makikinig sa atin. 
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APENDIKS C 

 

MAPA NG RODRIGUEZ, RIZAL 

Mula sa Situational Analysis Report (SAR) ng muisipyo ng Rodriguez 
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APENDIKS D 

MGA LARAWANG KUHA SA ERYA 
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APENDIKS E 

PALATANUNGAN 

TUNGO SA PAGHANGO: ANG SOSYO-EKONOMIKONG KALAGAYAN AT KALUSUGAN NG KABABAIHANG 
MAG-UULING  

SA RODRIGUEZ,RIZAL  
 

Isang mapagpalayang araw! Ako, si Kiana Marie Angela Cuya, ay isang mag-aaral na nasa ikaapat na taon ng Araling 

Pangkaunlaran mula sa Unibersidad ng Pilipinas Maynila at nagsasagawa ng isang thesis o pag-aaral hinggil sa mga 

babaeng mag-uuling. Layunin ng pananaliksik kong ito na alamin at malalimang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng 

mga manggagawang kababaihan sa isang piling ulingan sa Rodriguez, Rizal. 

Kaugnay nito ay inaanyayahan kang sagutan ang palatanungang ito. Kung maaari lamang ay sagutin ang mgga 

tanong nang may buong katotohanan para sa mas eksaktong resulta ng pananaliksik. Masisigurado na ang lahat ng 

impormasyon na ilalagay rito ay mananatiling kompidensyal at pangkalahatang datos lamang ang ilalabas sa pag-

aaral. Kung mayroong dagdag na katanungan hinggil sa pananaliksik na ito ay maaaring ipagbigay-alam sa akin sa 

pamamagitan ng numerong ito: 0912 269 6137. 

Maraming salamat! 

 

_________________________ 

     Kiana Marie Angela Cuya 

 

 

 

Pangkalahatang Panuto: Ilagay ang mga hinihinging kasagutan sa mga patlang at itiman ang bilog sa gilid ng sagot 

na sa tingin mo ay pinakanaaayon para sa ibang katanungan. 

 

 

  

PANGALAN (opsyonal): _____________________________________    

 EDAD: _______ 

EDUKASYON 

NAG-ARAL/NAG-AARAL/NAG-AARAL SA KASALUKUYAN?     Oo         Hindi 

ANONG ANTAS ANG NATAPOS (kung oo ang sagot sa naunang katanungan)? ____________________ 

DAHILAN KUNG BAKIT HINDI NAG-ARAL/NAG-AARAL? 

____________________________________________________________________ 

PAMILYA 

ASAWA                               Meron Meron pero hiwalay         Wala 

ILANG TAON NANG MAG-ASAWA? (kung meron ang sagot sa naunang tanong) _________ 
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TRABAHO NG ASAWA (kung mayroong asawa) _________________ 

ILAN ANG ANAK: _______ 

KASALUKUYANG NAG-AARAL ANG ANAK/MGA ANAK?   Oo (lahat)             Oo (hindi lahat)     

Hindi 

NASA ANONG ANTAS NA ANG (MGA) PINAG-AARAL? (kung oo ang sagot sa naunang tanong) 

1. _____________________   4. _____________________   7. 

_____________________ 

2. _____________________   5. _____________________   8. 

_____________________ 

3. _____________________   6. _____________________   9. 

_____________________ 

BAKIT HINDI NAG-ARAL/NAG-AARAL ANG (MGA) ANAK? (kung hindi/oo pero hindi lahat ang sagot sa naunang 

tanong) 

_______________________________________________________________________________________ 

BAHAY 

KASALUKUYANG TIRAHAN                 Sarling bahay              Inuupahan                    Iba pa 

_______________________ 

MAGKANO ANG UPA SA BAHAY (kung inuupahan) ________________ 

ILAN ANG NAKATIRA SA BAHAY? ___________ 

ILAN SA MGA KASAMA SA BAHAY ANG MAY HANAPBUHAY? ____________ 

SAAN GAWA ANG BAHAY? __________________________ 

MAY SUPLAY BA NG KURYENTE SA BAHAY?    Meron          Wala 

MAGKANO ANG BINABAYAD PARA SA KURYENTE? (kung mayroon) ______________ 

MAY SUPLAY BA NG TUBIG SA BAHAY?       Meron          Wala 

MAGKANO ANG BINABAYAD PARA SATUBIG? (kung mayroon) _____________ 

SAAN KUMUHA NG TUBIG? (kung wala) ______________ 

MAY SARILI BANG PALIKURAN ANG BAHAY?        Meron          Wala 
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PARAAN NG PAGLULUTO                Kalan (de-uling)                       LPG  Iba pa 

__________________ 

MAGKANO ANG KARANIWANG GASTOS SA ARAW-ARAW? ___________ 

ANO-ANO ANG MGA PINAGKAKAGASTUSAN ____________________________________________ 

HANAPBUHAY 

ANO/ANO-ANO ANG KASALUKUYANG PINAGKAKAKITAAN: _______________________________________ 

ANONG PAPEL ANG GINAGAMPANAN SA TRABAHO? _____________________________________________ 

TRABAHO     Regular Kontraktwal             Hindi tiyak 

SISTEMA NG PASAHOD Arawan Lingguhan            Kada buwan       Iba pa ________________________ 

MAGKANO ANG SAHOD/KITANG NATATANGGAP (batay sa sistema ng pasahod) _____________ 

MAGKANO ANG INILALAAN PARA SA SARILI? __________ 

ILANG ARAW KADA LINGGO ANG TRABAHO? ____________ 

ILANG ORAS ANG INILALAAN KADA ARAW PARA SA TRABAHO? _____________ 

ILANG TAON NANG MAGSIMULA SA TRABAHO? ___________ 

SINO ANG NAG-PAPASYA PARA SA PAPASUKANG TRABAHO? ____________________ 

KALUSUGAN 

NAKARARAMDAM NG SAKIT (habang nag-uuling)?                                      Oo                                     Hindi 

MGA INIINDANG SAKIT/KARAMDAMAN (kung oo ang sagot sa naunag tanong)  

______________________________________________________________________________________________

__ 

NAKAPAGPATINGIN NA SA DOKTOR?     Oo          Hindi 

ILANG BESES NANG NAKAPAGPATINGIN (kung oo ang sagot sa naunang tanong) ________ 

BAKIT NAGPATINGIN (kung oo ang sagot sa naunang tanong) __________________________________________ 

SAAN NAGPATINGIN? (kung oo ang  sagot sa naunang tanong) __________________________________________ 

MAGKANO ANG GINASTOS PARA SA PAGPAPATINGIN? _________ 

PANGUNAHING SERBISYONG PANLIPUNAN 
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NAKARANAS NANG MATULUNGAN NG GOBYERNO?       Oo  Hindi 

Kung oo ang sagot: 

BENEPISYARYO NG 4Ps Oo  Hindi 

BENEPISYONG PANG-EDUKASYON MULA SA GOBYERNO/LOKAL NA PAMAHALAAN 

_________________________________ 

BENIPISYONG PANGKALSUGAN MULA SA GOBYERNO/LOKAL NA PAMALAAN: 

_____________________________ 

IBA PA ___________________ 

ORGANISASYONG KINABIBILANGAN 

MIYEMBRO NG ORGANISASYON/KOOPERATIBA?      Oo           Hindi 

Kung oo ang sagot: 

ANONG ORGANISASYON/KOOPERATIBA? ___________________________________ 

POSISYON SA ORGANISASYON/KOOPERATIBA ______________________________ 

LAYUNIN NG ORGANISASYON/KOOPERATIBA ___________________________________________ 

REKOMENDASYON 

ANO ANG TINGIN MONG MGA DAHILAN NG KAHIRAPAN DITO SA INYONG LUGAR? 

______________________________________________________________________________________________

______________________ 

ANO ANG MAIMUMUNGKAHI MO UPANG UMUNLAD ANG PAMUMUHAY NG KABABAIHAN DITO SA INYONG 

LUGAR? 

______________________________________________________________________________________________

________________________ 
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