
BS Aquino: Pangulong Walang Pakialam sa mga Katutubo 
 
“Invisible” (Hindi makita) - Ito marahil ang maglalarawan kung paano tinitingnan ng pamahalaang BS Aquino ang mga katutubo, 
ang kalagayan at mga hinaing nila. Pagkatapos ng apat na taong panunungkulan nito, wala itong nailatag na patakaran at 
programa  na tunay na magpapagaan sa kanilang kalagayan. Bagkus lalo lamang tumindi ang kahirapan ng mga katutubo sa 
buong bansa.  
 
Noong  2010, ilang buwan matapos makapanumpa ni BS Aquino bilang bagong pangulo ng bansa, naghain ang mga katutubo 
ng  “IP Agenda”. Ito ay naglatag ng mga mayor na suliranin ng mga katutubo at ang mga  panukala  at rekomedasyon kung 
paano tutugunan ang mga ito para mapaunlad ang kalagayan  ng mga katutubo.  
 
Ilan sa mga mayor na rekomendasyon na nilaman nito ay ang: 

1. Makatotohanang paggalang at pagtaguyod  sa karapatan 
ng mga katutubo sa lupaing ninuno at sariling 
pagpapasya; 

2. Pagpatigil sa mga malalaki at mapanirang  proyektong 
“pangkaularan” tulad ng mga operasyon ng pagmimina, 
dam at proyektong pang-enerhiya, ligal na pagtotroso, 
plantasyong agrikultural at  agro-forestry at iba pa  na 
nagreresulta sa pagkawala ng mga lupain ng mga 
katutubo; 

3. Pagresolba sa mga kaso ng pagpatay (extra-judicial 
killings) sa mga katutubo; 

4. Pagpatigil ng militarisasyon sa mga komunidad ng mga 
katutubo at pagrekluta/pagbubuo ng mga grupong 
paramilitarymula sa hanay ng katutubo.  
 

Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga rekomendasyon na 
inihain ng mga katutubo ang binigyan ng pansin ng pamahalaang 
BS  Aquino. Tila nag-tengang kawali ito sa mga hinaing ng mga 
katutubo. Tila hindi kasama ang mga katutubo sa kanyang 
itinuturing na “tunay na Boss”. Ang tuwid na daan na ipinangako 
ni BS Aquino  sa kanyang mga “Boss” ay naging lubak-lubak na 
daan patungo sa papatinding paghihirap ng mga katutubo. 
Nagpapatong-patong ang kalbaryo na dinadala ng mga katutubo.  
 
Binusabos na “boss” 

 
Isa sa pinakamalaking banta sa buhay, seguridad at kabuhayan ng mga katutubo ay ang patuloy na pag-iral ng mga 
dambuhalang pagmimina sa lupain ng mga katutubo. Sa pamamahala ni BS Aquino, may  281 aprubadong aplikaskon (o halos 
532,368.36  hektarya) sa kabuuang bilang na 712 aprubadong aplikasyon (o 967,530.86 hektarya) ang matatagpuan sa mga 
lupain ng mga katutubo. Halos  55%  porsyento ito ng mga aprubadong aplikasyon sa pagmimina. 
 
Sa rehiyon pa lamang ng Cordillera,  halos 1.2 milyon ektarya sa kabuuang 1.8 milyon ektarya na land area nito ay may 
aplikasyon o operasyon ng pagmimina.   
 
Tinatayang aabot ng mahigit 100,000 na katutubo mula sa 39 na tribu ang mapapalayas sa kanilang lupain, mawawalan ng 
kabuhayan at panirahan. 
 
Kalakhan ng  proyekto ng pagmimina sa lupain ng katutubo ay pagmamay-ari ng mga dayuhang kumpanya. Kabilang dito ang   
Rio Tuba Mining Corp.,  Xstrata-Saguittarius Mines, Royalco, TVI Resources Devt. at CitiNickel. Kaya tanging mga dayuhan 
lamang ang makikinabang sa ating mga likas na yaman habang naghihirap ang mga katutubo at magsasaka na apektado  ng 
mga proyektong pagmimina.  
 
Walang pakundangan na ikinakalakal ng ating pamahalaan ang ating likas na yaman kapalit ng paghihirap at pagdurusa ng mga 
katutubo at  mamamayan.  
 
Kung hindi napapalayas  ang mga katutubo dahil sa pagmimina ay  lulunurin o 'kukuryentehin'  naman ang mga katutubo dahil sa 
pagtatayo ng ibat-ibang mga dambuhalang dam at mga proyektong pang-enerhiya  sa lupain ng mga katutubo. 
 
Sa pagaaral ng Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP), may 94 na proyektong pang-enerhiya ang  
matatagpuan sa lupain ng mga katutubo.  



Mga katutubo lumahok sa protestang 

Kontra-SONA ni BS Aquino.  
 
Humigit kumulang 90 na mga katutubo mula sa 
Central Luzon, Cordillera at Mindoro kasama ng 
mga tagapagtaguyod (advocates) ng karapatan ng 
mga katutubo ang lumahok sa malawakang kilos 
protesta ng mamamayan noong ika- 28 ng Hulyo, 
2014 kasabay ng taunang State of the Nation 
Address (SONA) ni BS. Aquino. 
 
Dala ng mga pampaingay na gawa sa kawayan, 
naglunsad ng 'noise barrage' at nagsagawa ng 
programa mula alas 10 hanggang 11 ng umaga sa 
kanto ng Tandang Sora Ave. at Commonwealth 
Ave. ang  mga katutubo mula sa Kalipunan ng mga 
Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)  
kasama ang mga miyembro ng Kabataan para sa 
Tribu Pilipino at KATRIBU Partylist.  Inilantad at 
ibinahagi ng mga tagapagsalita  ang tunay na 
kalagayan ng mga katutubo sa bansa. Naghikayat 
din sila ng mga tao  na sumama at lumahok sa  “ 
SONA ng Mamamayan” sa Commonwealth”  bago 
sumama sa martsa patungo ng Batasan 
Pambansa.    
 
Ayon kay Piya Malayao, isang Igorot at  
tagapagsalita ng KAMP, “Walang ginawa sa apat 
na taon ang pamahalaan ni Aquino para sa 
ikakaunlad ng mga katutubo. Bagkus,  ito pa ang 
pangunahing naging dahilan para ang mga lupaing 
ninuno ng mga katutubo ay mapunta sa kamay ng 
mga dayuhang korporasyon. Halos 60% ng 1.2 
milyong ektarya lupain na saklaw ng mga 
aplikasyon ng pagmimina ay matatagpuan sa 
lupain ng mga katutubo. At kalakhan ng 
nagmamay-ari ng mga kumpanya ng minahan na 
ito ay pag-aari ng dayuhang  tulad ng Glecore-
Xstrata-Sagittarius Mines at Philex Corp.” 
 
Dagdag pa ni Malayao, “Hindi kasama ang mga 
katutubo sa kanya itinuturing na mga “boss”. 
Bagkus,  binabalasubas ni BS Aquino ang mga 
katutubo. Bukod sa pagbebenta ng lupa ng mga 
katutubo, ang rehimen din ni BS Aquino ang 
pumapatay sa mga katutubo.  Simula noong 2010, 
halos isang katutubo kada buwan ang pinapatay 
dahil lamang sa aktibong pagtutuol  sa proyektong  
na naglalayon  dambungin ang yamang mineral sa 
aming lupaing ninuno”.  
 
Bago ang nasabing pagkilos, nagsagawa ang mga 
katutubong Ayta ng isang ritwal para isumpa si BS 
Aquino  sa pagiging kontra- katutubo nito.  
 
Sa pangunguna ni Edwin Danan, isang lider Ayta 
mula sa Pampanga, nagkatay ng isang manok ang 
mga katutubo kasabay sa pag-indak ng katutubong 
sayaw para sa digma (tribal war dance). Binigkas 
ni Edwin Danan ang mga pangungusap na “ Sa 
ngalan ng aming diyos na si Apo Namallari ay  
isinusumpa naming ngayon si Pangulong  Aquino 
dahil  sa kanyang kapabayaan sa mga katutubo. 
Mahaharap sa matinding paghihiwalay si Aquino 
mula sa mamamayang Pilipino. Mahaharap sa 
matinding protesta si Aquino kung ipagpapatuloy  
nito ang kanyang mga kontra-katutubo at kontra 
mamamayan daan. At pagpalain naman ni Apo 
Namallari ang mga mamamayan na patuloy na 
labanan ang  mga patakaran at programa 
nagpapahirap sa mamamayan at katutubo. #  

 

Sa  Iloilo,   aabot ng mahigit sa 17, 000 na katutubong Tumandok  ang  
palalayasin dahil sa pagtatayo ng Jalaur Dam. Sa  lalawigan ng  Rizal 
at Quezon, mahigit 10,000 katutubong Dumagat, Remontado at Agta 
kabilang ang mga  magsasaka ang  mawawalan ng panirahan at 
hanapbuhay  dahil sa  planong pagtatayo ng Laiban Dam o Kanan 
Dam. At sa Mindanao, may  23 baranggay ng mga  Moro at 
katutubong Lumad ang palulubugin dahil sa planong pagtatayo ng 
Pulangi V dam.  
 
Ang masaklap rin dito, hindi ang mga mamamayan ang makikinabang 
sa nasabing mga proyekto. Tanging ang mga kabarkada lamang ni BS 
Aquino tulad nila Drilon, Aboitiz, Lopez, Ayala, Cojuangco, Pangilinan 
ang makikinabang dito.  
 
Lalong  nagpapalala sa kalagayan ng mga katutubo  ang tuloy-tuloy na 
pagtaas ng bilang ng mga katutubo na pinapaslang ng mga elemento 
ng  sandatahang lakas ng ating bansa  kasabwat ng mga grupong 
para-militar. Simula noong 2010 hanggang Enero 2014,  umabot na sa  
44 katutubo o isang katutubo kada buwan ang naging biktima ng  
extrajudicial killing. Ang mga katutubong pinaslang  ay mga 
katutubong lider o miyembro ng mga katutubong organisasyon na 
tumututol sa ibat-ibang proyekto na magpapalayas sa kanila sa 
kanilang lupaing ninuno. Tila insulto  sa mga pamilya ng mga biktima 
na wala ni isang kaso ng pagpapaslang ang naresolba. Wala rin ni isa 
man sa may kasalanan ang nanagot sa kanilang krimen.  
 
Kasabay ng mga pamamaslang ay ang ibat-ibang uri ng operasyong 
militar tulad ng pagbobomba, harassment, pagbabase sa komunidad 
at hamletting.  Sa Mindanao, may 90 eskwelahan na itinayo at 
pinapatakbo ng mga katutubo ang pinagbibintangan na mga paaralan 
diumano ng mga armadong rebolusyonaryong grupo. Ang mga guro at 
estudyante ng mga paaralang ito ay pinagbibintangan na mga taga-
suporta ng rebolusyonaryong kilusan, tinatakot at hina-harass. 
 
Dumarami rin ang bilang ng mga  lider katutubo na  sinasampahan  ng 
mga gawa-gawang kaso tulad ng illegal possession of firearms  at  
kung anu-ano para mapigilan lang ang kanilang pagtutol sa mga 
mapanirang proyekto at militarisasyon ng kanilang mga komunidad.   
 
Hindi na naniniwala ang mga katutubo sa mga buladas ng rehimen ni 
BS Aquino. Sa apat na taon kung saan lubos na ipinatutupad ng 
rehimen ni BS Aquino ang programa ng liberalisasyon, deregulasyon 
at pribatisasyon  (o pagbubukas ng ating ekonomiya sa dayuhang 
interes) kasabay ng Oplan Bayanihan (o kontra-insurhenya programa) 
ay  patuloy na naghihirap, nawawalan ng lupa at malawakang 
nilalabag ang karapatang pantao ng mga katutubo.   
 
Para sa  natitirang dalawang taon ni BS Aquino, wala ni katiting na  
pahiwatig na babaguhin nito ang kanyang kontra-katutubong mga 
patakaran at programa.  Bagkus ay lalo sasagarin ang pagpapatupad 
nito  upang higit na mapaglingkuran at makinabang ang kanyang tunay 
na mga “boss” - ang mga dayuhang “boss”.  
 
Hindi na maitatago ni Pangulong BS Aquino na ang kanyang 
pamahalaan ay naglilingkod sa dayuhang interes at may malaking 
utang na dugo sa mga mamamayan. Kaya ang mga katutubo kasama 
na malawak ng mamamayan ay  nanawagan ng pagpapanagot kay BS 
Aquino sa kanyang mga kasalanan sa bayan.  
 
Patuloy na mag-oorganisa, magpapalawak at magpapalakas ang mga 
katutubo para tutulan ang mga kontra-katutubong patakaran at 
programa ng rehimeng BS Aquino.  Patuloy na lalabanan ang 
tumitiniding paglabag sa karapatang pantao ng mga katutubo. Patuloy 
na igigiit ang tunay na pagkilala sa karapatan ng mga katutubo sa 
lupang ninuno at sariling pagpapasya. # 
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