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Ubos-kaya na ang rehimeng US-
Duterte para maipatupad ang 
matagal nang inaasam ng iilang 
lokal na naghaharing-uri at mga 
among dayuhan nito na pagbabago 
ng konstitusyon sa ilalim ng Charter 
Change o Chacha.

Sumirit naman ang mga 
pangunahing bilihin at produkto sa 
bagong taon ng mamamayang Pilipino 
dahil sa niratsadang Tax Reform for 
Acceleration and Inclusion (TRAIN) 
sa Kongreso.

Pagbenta ng mga Pook-Pangisdaan
Bibigyang daan ng ChaCha ang 

100% dayuhang pag-aari, mula sa 40% 
sa mga malalawak na akwakultura sa 
ating mga katubigan. Hindi para  sa 
pangangailangan ng bansa kundi para 
iluwas sa ibang bansa ang produktong 
isda.

Titindi rin ang demolisyon sa 
komunidad ng mga mangingisda at 
maralita sa baybayin dahil sa National 
Reclamation Plan (NRP) na kalakhan 
ay popondohan ng mga dayuhan 
tulad ng U.S. at China para itayo ang 
kanilang mga grandyosong negosyo sa 
mga dating pangisdaan at baybaying 
dagat. 

Sa pagpawi ng nalalabing 
proteksyon sa ating teritoryo mula sa 
mga dayuhan, mabibigyang-katuwiran 

TRAIN at Charter Change,
Doble Pahirap at
Kontra-Mamamayan!
pa ang patuloy na ginagawang 
pangangamkam ng China sa West 
Philippine Sea. 

Pagragasa ng TRAIN sa Karagatan
Walang   silbi   ang   ipinagmamala-

king pagkaltas sa income tax ng 
TRAIN sa magdaragat na ‘di-regular 
ang kita. Hindi rin sila ligtas sa pagtaas 
ng mga pangunahing produkto at 
bilihin, laluna ng gasolina at krudo.

Sa inisyal na pag-aaral sa Manila 
Bay, mahigit pitong piso ang itinaas ng
presyo ng gasolina kada litro. Mula P43 
kada litro, ngayon P49 na. Kaya para 
sa isang mangingisdang regular na 
kumokonsumo ng 12 litrong gasolina 
sa kada palaot, mula P516 ay P588 na. 
P72 agad ang nadagdag!

Mahigit P50 naman ang nadagdag 
sa pang-araw-araw na gastusin ng 
maralitang mangingisdang may apat 
na miyembro ng pamilya. Aabutin 
halos P1, 600 ang dagdag sa gastusin 
ng   isang   pamilya   kada   buwan   o
P19, 710 sa isang taon. Tumaas 
ang gastusin kada palaot ngunit 
nananatiling mababa ang kita dahil 

sa pagtumal ng huling isda; ngayon ay 
naglalaro na lamang sa 3-5 kilo kada 
palaot, minsan ay wala pa!

Pabagsakin ang
Rehimeng US-Duterte!

Malawakang papalayasin ang 
mga mangingisda at sisirain ang 
mga pangisdaan gamit ang mismong 
pondong kinuha sa mamamayan sa 
TRAIN. Ibinibenta at isinusuko ang 
kalayaan at soberanya sa mga dayuhan 
habang ginagarantiya ang pananatili 
ng kanyang kampo sa pwesto sa dik-
taduryang paghahari sa pagpapasa ng 
ChaCha.

Wala nang ililinaw pa ang kabu-
lukan ng TRAIN at ChaCha na ang 
natatanging tunguhin ay pagsilbihan 
ang mga dayuhang amo ng rehimeng 
Duterte!

Nararapat na idiskaril ang TRAIN 
dahil ito ang tuluyang magbabaon sa 
utang sa mamamayan. Seguridad sa 
kabuhayan at panirahan, at sapat na 
suportang gubyerno tulad ng disenteng 
hanapbuhay at sahod ang kailangan 
ng mga mangingisda at mamamayan. 



Dapat lamang biguin ng mamamayan 
ang pagpapalala sa ating konstitusyon 
sa taklob ng ChaCha.

Walang ibang tinutunguhan ang 
rehimeng Duterte kundi diktadurya at 
pagpapahirap sa sambayanan!

Rehimeng US-Duterte, ibagsak! 23
F i s h e r i e s  C o d e  @  2 0
  9:30AM Morayta
10:00AM Martsa tungong Mendiola
Sumama sa pagkilos!

Fisheries Code Amendments, Ibasura!
Isulong ang Tunay na Reporma sa Pangisdaan!
Kinakailangang lahat ng bangka, 
gamit sa pangisda, at maging ang 
mangingisda ay rehistrado na sa full 
implementation ng inamyendahang 
Fisheries Code of 1998. Kinakailan-
gan na rin ang regular na pag-uu-
lat ng dami at tipo ng huling isda sa 
ilalim ng batas na may layunin diu-
mano upang “i-monitor ang bilang 
ng mga mangingisda sa isang lugar at 
ipreserba ang yamang isda sa dagat.”

Tinakot ng Europa ang gubyerno 
ng Pilipinas na hindi na sila tatanggap 
ng anumang produktong isda sa ban-
sa kung hindi malulutas ang tinatawag 
nitong “illegal, unreported, unregu-
lated fishing” (IUUF). Inamyendahan 
ang Fisheries Code dahil dito, at ang 
resulta: halos lahat ng tradisyunal na 
paraan ng pangingisda ng mga maliliit 
na magdaragat ay itinuring bilang mga 
ilegal at mapanira laluna iyong mga 
hindi rehistrado at walang permit.

Monopolyo sa Pangisdaan
Nananatiling kontrolado ng iil-

ang malalaking korporasyon ang 
mga pook-pangisdaan. Ayon na rin 
mismo sa datos ng Bureau of Fisher-
ies and Aquatic Resources (BFAR), 
ang industriya ng akwakultura ang 
nakaani ng kabuuang 2.34-million 
metriko toneladang produktong isda 
noon lamang taong 2016, o halos ma-
higit 50% ng kabuuang produksyon.

Habang ang mga kumersyal na 
palakaya naman na mayroon lamang 
mahigit 3,000 opereytor o katumbas 
ng mahigit 7,000 barkong pangis-
da ay pumapangalawa sa kabuuang 
produksyon, na umani ng kabuuang 

1.14-million metriko toneladang 
nahuling isda sa nasabi ring taon.

Habang ang mga munisipal at 
maliliit na mangingisda na bumubuo 
ng pinakamaking populasyon sa in-
dustriya ng pangisda ay nananatiling 
atrasado at pinakamahirap na sek-
tor. Mismong ang datos ng gubyerno 
ang nagsabing 2 sa bawat 5 na mang-
ingisda ang nabubuhay sa hindi tata-
as sa P52 kada araw. Malayong-ma-
layo sa standard na P1, 080 kada araw 
para mabuhay nang disente ang isang 
pamilyang may anim na miyembro.

Batas sa Pangangalaga ng 
Pook-Pangisdaan

Sagadsagarin ang kainutilan ng 
Fisheries Code na pangalagaan ang 
karapatan ng mga maliliit na mang-
ingisda sa kanilang kabuhayan at komu-
nidad nang harap-harapang maapru-
bahan ang National Reclamation Plan 
(NRP). Ang NRP ay ang grandyosong 
plano ng gubyerno sa mga karagatan 
at baybayin na palitan ang gamit ng 
mga ito mula sa pagiging produktong 
pangisdaan tungo sa mga pang-nego-
syong gamit ng iilang dambuhalang 
kapitalista tulad ng mga pamilyang 
Sy, Ayala, Pangilinan, Tan, Villar atbp.

Mahigit 40-libong ektaryang pro-
duktibong katubigan sa buong bansa 
ang nanganganib na masira dahil sa 
mga proyektong reklamasyon, habang 
milyun-milyong mangingisda at 
maralita sa baybayin naman ang na-
kaambang palayasin kapalit ng mga 
negosyong itatayo. Ang ilan rito, lalu-
na sa Manila Bay ay inuumpisahan na.

Tunay na Reporma sa Pangisdaan, 
Hindi Fisheries Code!

Ang pangunahing mga dahilan 
ng pagliit ng huling isda at pagkasi-
ra ng mga pook-pangisdaan ay ang 
walang habas na pagwasak ng mga 
bakawanan at paggamit ng pestisidyo 
at commercial feeds ng mga aqua-
culture. Ang mga kumersyal na pal-
akaya at mga pribadong akwakultu-
ra ang sumasaid sa mga produktong 
isda at sumisira sa mga pook-pangis-
daan para tugunan ang pangan-
gailangan ng dayuhang merkado.

Dahil sa mga kaliwa’t-kanang 
trahedyang gawa ng gubyerno sa 
mga mangingisda, mahalaga ang 
ating pagkakaisa at paglaban para 
sa ating mga batayang karapatan.

Sa darating na ika-23 ng Pebrero 
ang ika-19 na anibersaryo ng pagka-
kasabatas ng kontra-mangingisdang 
Fisheries Code. Masyado nang mahaba 
ang dalawang dekadang paghihirap ng 
mga mangingisda para panatilihin pa 
ang kontra-mangingisdang batas na ito.

Higit na kailangan na ang pagpa-
pabasura rito at palitan ng isang ba-
gong batas; isang tunay na reporma 
sa pangisdaan na tunay ring tutugon 
sa interes at kagalingan ng mga mali-
liit na mangingisda. Isang batas na 
ang sentral na layunin ay ang pag-
bubuwag sa mga monopolyo-kon-
trol ng iilang dambuhalang palakaya 
at akwakultura sa pangisdaan at ang 
pagtataguyod ng pangunahing kara-
patan ng mga mangingisda sa mga 
munisipal na pook-pangisdaan.


