explore more toolkit

KARAGDAGANG SANGGUNIAN PARA SA MGA KABATAAN
Sa dulo ng sesyon, pakibahagi ang anumang kaugnay na mga sanggunian sa mga mag-aaral para maipagpatuloy nila ang
paghahanap ng suporta upang matamo ang kanilang mga layunin sa buhay at maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.
Maaaring ilapat ang listahan sa interes ng iyong mga mag-aaral at kung ano ang natuklasan mo tungkol sa kanila sa
pagtakbo ng programa. Upang makapagsimula, maaari mong isaalang-alang na tingnan ang:
5H
 elplines (serbisyo ng telepono na naghahandog ng tulong sa mga tumatawag) o telepono ng mga lokal na mga
organisasyon na nagbibigay ng pangangasiwa ng kabataan o isa sa isang pagpapayo /counselling

n

5 Legal na tulong para sa mga kalahok na napagtantong nalabag ang kanilang mga Karapatan

n

5O
 rganisasyon ng kabataan, guided social networks, iba pang mga organisasyon para sa kabataan na emotional healthfocused para umunlad sa komunidaad kasama ang iba (mga club, palakasan, musika, panrelihiyon, savings groups,
atbp.)

n

5M
 ga institute para sa pagsasanay na bokasyonal o iba pang lokal na mga organisasyon para sa kasanayan, edukasyon,
pagiging handa sa pagtatrabaho, propesyonal na pag-unlad, o pagsasanay sa trabaho para sa kabataan

n

5 Iskolarship o tulong pinansiyal para sa edukasyong tersiyaryo o unibersidad

n

5 Mga kaugnay na babasahin o gamit para pangasiwaan ang patuloy na pagmumuni

n

Makikipagbalitaktakan sa inyo ang mga tagapagsanay ng Girl Rising tungkol sa mga lokal na pagpipilian at sanggunian
habang nagsasanay kayo.
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Ethiopia
Populasyon ng Ethiopia: 99,108,000 [est. 2019]11
Kabisera: Addis Ababa
Porsyento ng populasyon sa mga lunsod: 20.8% [2018]
Uri ng pamahalaan: Republikang Federal na may 2 sangay ng lehislatura
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 57.3% (lalaki) at 41% (babae) (est. 2017)
Inaasahang edad na mabubuhay: 60.1 taong gulang (lalaki) at 65.1 taong gulang (babae)
[est. 2017]
Ekonomiya:

– GDP: $84.356 bilyon [2018]
– GDP per capita: $790 9 [est. 2017]
– Populasyong namumuhay sa baba ng poverty line: 24% [2016]
– Bilang ng walang trabaho: 17% [2011]
– Nangungunang mga industriya: agrikultura, pangugubat, pangingisda
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Background:
Dahil sa lokasyon ng Ethiopia, madiskarte ang kanyang pangingibabaw bilang lugar na
pinagmumulan sa “Horn of Africa”, malapit sa Gitnang Silangan /Middle East at mga pamilihan
nito. Napaliligiran ang Ethiopia ng Eritrea, Somalia, Kenya, South Sudan, at Sudan, kaya’t
nasasarahan ng mga lupaing ito, at ginagamit ang pangunahing daungan ng kalapit na
Djibouti sa nakaraang dalawang dekada. Gayunpaman, sa pakikipag-ayos kamakailan lang
sa Eritrea, magagamit na ng Ethiopia ang mga daungan ng Eritrea sa Assab at Massawa para
sa internasyonal na kalakalan.
Pumapangalawa ang Ethiopia sa Nigeria bilang bansa na may pinakamalaking populasyon
sa Africa, 109 milyon (2018), at pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa rehiyon Subalit, ito
rin ang pinakamahirap sa per capita income na $790 lang. Inaasahan na aabot ang Ethiopia
sa kalagayan na malakas, malawak na pag-unlad na karaniwang pumapalo sa 9.9% bawat
taon mula 2007/08 hanggang 2017/18, kumpara sa rehiyonal na 5.4%. Bumaba ang GDP
ng Ethiopia sa 7.7% noong 2017/18. Ang industriya ng pagtatayo ng mga istruktura at mga
serbisyo ang pinagmulan ng pagtaas ng ekonomiya. Mahina lang ang kontribusyon ng
agrikultura at pabrika noong 2017/18 kumpara sa nakaraang taon. Ang pribadong pagkonsumo
at pamumuhunan ang nagpapaliwanag ng pag-unlad dahil sa pangangailangan, lalo ang
napakahalagang papel ng pamumuhunan.
Nagdala ng positibong kalakaran sa pagbaba ng kahirapan sa parehong urban at rural na
mga lugar ang mataas na pag-unlad ng ekonomiya. Bumaba ang bahagi ng populasyon na
namumuhay sa ibaba ng pambansang hangganan ng kahirapan / national poverty line mula
30% noong 2011 sa 24% noong 2016. Ipinapatupad ng pamahalaan ang ikalawang yugto ng
Growth and Transformation Plan (GTP II) hanggang 2019/20. Nilalayon ng GTP II na patuloy na
palawakin ang pisikal na imprastruktura sa pamamagitan ng pampublikong pamumuhunan
at pagbabago ng bansa tungo sa pagiging sentro ng paggawa o pagmamanupaktura.
Tinatarget ng GTP II ang taunang paglago ng GDP sa 11%, at katuwang ng istratehiya ng
pagmamanupaktura, nakatakdang lumawak ang sektor industriyal sa karaniwang 20%, lilikha
ng maraming trabaho.
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Azmera mula sa Ethiopia

Mga Hamon ng Pag-unlad:
Pangunahing mga hamon sa Ethiopia ang pagpapanatili ng ekonomikong pag-unlad at
pagpapabilis ng pagbaba ng kahirapan, na kapwa nangangailangan ng makabuluhang pagtaas
ng paglikha ng trabaho gayundin ng pinabuting pamamahala. Inilalaan ng pamahalaan ang
malaking bahagi ng badyet sa mga programa para sa mahihirap at pamumuhunan. Ang
malakihang proporsyon ng suporta ng mga donor ang patuloy na naglalaan ng mahalagang
kontribusyon pinansiyal para sa mga programang pangmahihirap. May kaugnayan ang
pangunahing mga hamon sa:
Limitadong pakikipagtunggali, na humahadlang sa pag-unlad ng pamamabrika, paglikha ng
mga trabaho at pagdagdag ng mga iniluluwas.
Di-maunlad na pribadong sektor, na naglilimita sa pakikipagtunggaling pangkalakal at pagiging
matibay sa mga banta ng pagkalugi. Nilalayon ng pamahalaan na palawakin ang papel ng
pribadong sektor sa pamamagitan ng mga dayuhang pamumuhunan at mga parkeng industriyal
upang mapanatili ang pag-ulad ng Ethiopia.
Magkakaroon ng negatibong bisa sa pag-unlad ang pagbaba ng direktang dayuhang
pamumuhunan, turismo at pagluluwas (export) dahil sa paggambala na pulitikal, na nauugnay
sa panlipunang kaguluhan.12
Balangkas ng Edukasyon:
Nagmamantina ng dalawang sistemang pang-edukasyon ang Ethiopia. Nakaugat sa
Kristiyanismo at Islam ang tradisyonal na sistema. Madalas na pinangangasiwaan ng mga
kleriko sa paligid ng mga lugar ng pagsamba ang edukasyong Kristiyano sa antas primarya.
Pinangangasiwaan pa rin ng mga pangunahing sentro ng pagsamba, pinakakilalang-kilala ang
mga monastery sa hilaga at hilagang kanlurang bahagi ng bansa ang mataas (higher education)
na edukasyon na nagbibigay-diin sa dogmang Kristiyano. Hahantong sa isang posisyon sa
kaparian at hirarkiya ng simbahan ang pagtatapos sa mg sentrong ito.
Pagbabagong dala ang modernong edukasyon ng mga emperor na sina Menilek II (18891913) at Haile Selassie I (1930-1974) na nagtatag ng isang napakahusay, bagamat limitado, na
Sistema ng edukasyong primarya at segundarya. Dagdag pa, binuksan noong 1950’s at 1960’s
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ang mga kolehiyo ng liberal na sining, teknolohiya, pampublikong kalusugan, batas, gawaing
panlipunan, Negosyo, agrikultura, at teolohiya.

Nasa 75.5% ang morbidity rate ng kababaihan kontra sa 25.5% ng kalalakihan, 590/100,000
ang maternal mortality ng buhay na pagsisilang;

Libre o walang bayad ang edukasyon sa antas primarya, sekundarya, at tersarya. Walong
taon ang primarya, at sapilitan sa mga may edad sa pagitan ng 7 hanggang 12. Apat na
taon ang sekundarya, na binubuo ng dalawang dalawang-taong ikot. Sa pangkalahatan,
madaling pumasok sa mga paaralang primarya, at mataas ang pagpapatala; kabaligtaran, ng
kakulangan ng segundaryang mga paaralan, at pagbaba ng pagpapatala sa antas na iyon.
Sa pangkalahatan, lumala ang kalagayan ng pampublikong sistema ng paaralan dahil sa
kakulangan ng angkop na pondo, guro, pasilidad, at espasyo. Karaniwan ang pagsisiksikan.

1.9 % sa kababaihan ang laganap ang HIV, kontra sa 1.0% sa kalalakihan, tagapagpahiwatig
ng pamamalagi ng hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan at pagtatagal ng buhay. Sa
pangkalahatan, matindi ang epekto sa kalusugan ng kababaihan ang kahirapan, malnutrisyon
at limitadong pagkakaroon ng mga serbisyong pangkalusugan dahil sa kakulangan / kawalan
ng pera at paniniwalang kultural. Napakababa ng porsiyento, 20% ng kababaihang lang ang
gumagamit ng kontraseptiko, 10% lang ng panganganak ang ginagampanan ng mga sanay na
tauhang pangkalusugan / skilled health personnel noong 2011. Dagdag pa, 20% ng kababaihan
na may edad na manganganak ang hindi nakakakain ng sapat at masustansiya, ang matindi
ang problemang ganito sa mga lugar na rural.

Naitatag ang pinakamatandang unibersidad noong 1990, ang Unibersidad ng Addis Ababa,
bilang Universidad Kolehiyo ng Addis Ababa (University College of Addis Ababa). Noog 1961,
binago ang istruktura nito at muling pinangalanan ng Unibersidad ng Haile Selassie I, at noong
1975 pinagtibay ang kasalukuyang pangalan. Binubuo ng Unibersidad ng Alemanya sa Dire
Dawa, Unibersidad ng Debub sa Awassa, at mga unibersidad sa Jimma, Mekelle, at Bahir Dar
ang ibang mga unibersidad sa Ethiopia.
Higit na mababa ang literacy rates ng Ethiopia sa rehiyonal at pandaigdig na mga pamantayan.
Halos kalahati ng populasyon ng kalalakihan ang hindi marunong magbass at magsulat; sa
kababaihan naman mula 1/3 hanggang 2/5 ng populasyon.13
Di-Pagkakapantay-pantay ng Kasarian:
Nagdurusa ang Ethiopia sa ilang mababang tagapagpahiwatig ng pagsasakatuparan ng
pagkakapantay -pantay ng kasarian sa sub-Saharan Africa. Habang kahanga-hanga ang pagunlad na nagawa sa ilan sa mga Millenium Development Goals (MDGs), nahuhuli ito sa MDG 3.
Iniranggo ng Global Gender Gap report noong 2010 ang Ethiopia sa ika-121 pwesto sa 134 na
bansa ayon sa kalakhan at saklaw ng pagkakaiba-iba sa kasarian.
Nasa disbentahe mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan --- may edad at bata --- sa
maraming mga lugar, kasama ang literasi, kalusugan, kabuhayan at batayang mga karapatang
pantao. Nagdurusa rin sila sa mababang estado sa lipunan at sa kakulangan ng mga social
support network. Napakarami at matindi ang mga patunay sa diskriminasyon laban sa
kababaihan:

Nakikinikinita na nasa landas ng pagtatamo ng pagkakapantay-pantay ang Ethiopia sa
enrolment sa paaralang primarya sa 2015, kahit malawak pa rin ang puwan / patlang sa mga
lugar na rural. Dagdag pa, tumaas ang hindi pagkakapantay-pantay sa mataas na antas ng
edukasyon, na mas mababa ang enrolment ng kababaihang tinedyer kaysa sa kalalakihang
tinedyer.
Hinggil sa pakikilahok ng kababaihan sa buhay pang-ekonomiko, inilahad ng 2005 National
Labour Force Survey na kinakatawan ng kababaihan ang 47% ng pwersa ng paggawa sa
Ethiopia, na matindi ang hindi pantay na pakikilahok: 68.5% ng kababaihang nagtatrabaho ang
hindi binabayarang manggagawa ng pamilya at 24.8% ang self-employed sa mga trabahong
impormal. Bilang dagdag, nalilimitahan ang paggamit ng mga pasilidad sa pangungutang
dahil sa walang kakayahang magbasa at magsulat ang kababaihan at magbigay ng pangunang bayad na kinakailangan para maging kwalipikado sa pang-agrikulturang pag-utang.
Ipinahiwatig ng Programme-supported baseline survey na 6% lang ng kababaihan sa rural
ang nakauutang at 1 % ang may kasanayang bokasyonal. Gayunpaman, kahit na malawak ang
pakikisangkot ng kababaihang rural sa gawaing pang-agrikultura, nagpupumilit ang paniniwala
na “hindi nagsasaka ang mga babae”, nababawasan ang mahalagang kontribusyon nila sa
pangunahing gawaing pang-ekonomiko ng Ethiopia.
Nahahadlangan ang kababaihan na makilahok sa panlipunang pag-unlad dahil sa mga
tradisyonal o makalumang saloobin, paniniwala, at gawi. na nagbibigay-diin sa nakasasamang
ginagampanan ng kasarian. Hindi akma ang epekto sa mga kababaihang rural --- may edad
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at bata – ang nakasasamang tradisyonal /makalumang gawi, kasama ang pagputol sa ari ng
babae (national prevalence rate na 74.3%) at pag-aasawa nang bata.
Maliwanag na nakatuon ang Pamahalaan/Gobyerno ng Ethiopia sa pagtatamo ng pagkakapantay
ng kasarian. Malinaw na isinasaad ng kanilang Saligang-Batas ang mga Karapatan ng
kababaihan at binibigyang-diin ng Women’s Policy of Ethiopia pangako ng pagkakapangtay
ng kasarian. Sinusuportahan ng nirebisang Federal Criminal Code and Regional Family Law
ang mga hakbang sa iba’t ibang anyo ng karahasang batay sa kasarian, kasama ang maagang
pag-aasawa at pagputol ng ari ng babae. Dagdag, isinama sa istratehiya sa pagbawas ng
pambansang kahirapan ang “bigyang-pansin ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian’
bilang isa sa walong haligi.
Bagamat may pangkalahatang political will at pangako na bigyang-pansin ang hindi
pagkakapantay-pantay ng kasarian, limitado ang kapasidad/kakayahan na pondohan at
ipatupad ang mga pamamagitan ng komunidad na nakatuon sa kababaihang mahihina. Sa
pangkalahatan, nakalihis /nakahilig sa mayayaman, mga nakatira sa mga lugar na urban, at sa
kalalakihang may edad (adult).
Binuo at dinisenyo ang Programme upang tumugon sa mga hamon sa itaas, na may pagsisikap
na tumulong sa mobilisasyong panlipunan; makakuha ng mga serbisyong pangkalusugang
reproduktibo at pag-iwas sa HIV; life skills at literacy; at pangkabuhayan. Nakatuon ang kanilang
pamamagitan sa mga rehiyon ng Amhara at Tigray, dalawa sa pinakamahina sa bansa, na may
matinding pagbaba ng kalidad ng lupa at pinahabang kasaysayan ng pangkagipitang tulong
ng pamahalaan.14

11
12
13
14

www.britannica.com/place/Ethiopia
www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview
www.britannica.com/place/Ethiopia/Education
www.unwomen.org/mdgf/B/Ethiopia_B.html
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Haiti
Populasyon ng Haiti: 10,646,714
Kabisera at populasyon: Port-au-Prince, 2.637 milyon [2018]
Porsiyento ng populasyon na naninirahan sa mga lugar na lungsod: 55.3% [2018]
Porsiyento ng populasyon na may Internet: 12.2% [July 2016 est.]
Uri ng pamahalaan: semi-presidential republic
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 64.3% (lalaki) at 57.3% (babae) [2015 est.]
Inaasahang edad na mabubuhay: 61.6 taong gulang (lalaki) at 66.8 taong gulang (babae)
[2017 est.]15
Economy:
– GDP: $19.88 bilyon [2017 est.]
– GDP per capita: $1,800 [2017 est.]
– Populasyon sa ibaba ng poverty line: 58.5% [2017 est.]
– Kawalan ng trabaho: 14% [2017]
– Kawalang ng trabaho ng kabataan: 36% [2017]
– Pangunahing mga industriya: damit, pagpipino ng asukal, paggiling ng arina, semento,
		 light assembly16

118

Background:
Nilalamon ang Haiti ng kaguluhan nang higit sa kanyang kasaysayan. Sumunod sa pagdating ni
Christopher Columbus, halos inubos ng mga dayuhang Espanyol ang lahat ng mga katutubong
tribo. Nagbunga ang malakihang pagpapalakad ng pangangalakal ng alipin ng mga Pranses
ng rebelyon at paglikha ng unang pangmundong post-colonial, black-led, at pangalawang
malayang bansa sa Western Hemisphere noong 1804. Gayunman, mapangwasak ang matagal
na mga epekto ng kolonyalismo. Iniutos ng Pransiya ang pagbabayad-pinsala hanggang 1947,
at nagpatuloy ang matagal na kawalang katatagan ng Haiti dahil sa mga diktadurya sa ika20 siglo /20th century. Ngayon, napakadelikado ng lagay ng Haiti na nakikibahagi ng islang
Hispaniola sa Republikang Dominikano dahil sa mga likas na kalamidad. Isang matinding
lindol ang wumasak sa bansa noong 2010 na sinundan ng unos na Hurricane Matthew noong
2016. Pinakamahirap pa rin na bansa sa Americas ang Haiti, ngunit ginagambala ng maraming
hamon tulad ng kakulangan sa edukasyon, lakas-paggawa, kaguluhang political, at limitadong
pagkuha ng batayang pangangalaga ng kalusugan para sa malaking bahagi ng populasyon.
Balangkas ng Edukasyon:
Sa Port-au-Prince lamang, winasak o pininsala ng lindol noong 2010 ang halos 4,000 mga
paaralan at pinatay ang daan-daang guro. Higit pang naging nakakakilabot ang sitwasyon
pagkatapos ng unos ng 2016. Hanggang ngayon, umiiral pa rin ang mga problema
bago pa nagkalindol. Kakaunti ang pondong inilaan para sa pampublikong Sistema ng
edukasyon, na bumubuo sa 10% lamang ng mga paaralan sa Haiti. Sa halip, umaasa ang
mga estudyante sa network ng mga pribadong paaralan, na napakamahal para sa marami.
Hindi lang ang halaga ang inaalala --- kulang pa rin ang mga paaralan upang suportahan
ang populasyon ng kabataan ng Haiti, na 55% ng populasyon ang bata pa sa 24 taong
gulang noong 2015. Sa pagitan ng 2011-2016, humigit-kumulang sa 83% ng mga batang
lalaki at 84% ng mga batang babae ang pumapasok sa paaralang primarya, habang 19% ng
mga batang lalaki at 26% ng mga batang babae ang pumapasok sa paaralang sekudarya.17
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Hindi Pagkakapantay-pantay ng Kasarian:
Kahit na may mga legal na istrutura na dinisenyo upang itaguyod ang pagkakapantaypantay, maraming kinakaharap na mga hadlang ang kababaihan ng Haiti na hindi ng
kalalakihan. Regular na humaharap ang kababaihan sa maraming pagbabanta, panliligalig,
at paghadlang sa kanilang pakikilahok sa politika at pag-unlad pang-ekonomiko tulad
ng saloobin na patriyarkal sa pamiminuno. Nahaharap din sa matinding panganib
ang kababaihan dahil sa karahasang pangkasarian at pangangalakal ng katawan.
Napakahirap makahanap ng bilang ng mga kaso ng panggagasa sa Haiti, hindi lang dahil
hindi naiuulat, kundi dahil hindi naman naparurusahan iyong mga naireport. Nito lamang
2005 naging legal na krimen sa Haiti ang panggagahasa. Gayunman, may mga pagunlad nang nangyari kasama ang pamumuhunan sa mga serbisyong pangkalusugan at
pagpapayo /counselling at bagong pagsusog na nag-aatas na mula sa 29.5%lokal at
pambansa.18

15
16
17

18

www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
www.britannica.com/place/Haiti
www.theguardian.com/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-survivors-school-education
www.unicef.org/sowc/
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti
www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
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India
Populasyon ng India: 1,281,935,911 [July 2017 est.]
Kabiserang Lunsod at Populasyon: New Delhi, 28.514 milyon
Porsiyento ng Populasyon na nakatira sa lunsod: 34% [2018]
Porsiyento ng Populasyon na nakagagamit ng Internet: 29.5% [July 2016 est.]
Uri ng pamahalaan: Federal parliamentary republic
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 81.3% (lalaki) at 60.6% (babae) [2015 est.]
Inaasahang edad na mabubuhay: 67.5 taong gulang (lalaki) at 70.1 taong gulang (babae)
[2018 est.]19
Ekonomiya:
– GDP: $9.447 trilyon [2017 est,]
– GDP per capita: $7,200 [2017 est.]
– Populasyon sa baba ng poverty line: 21.9% [2011 est.]
– Walang trabaho: 8.8% [2017 est.]
– Kabataang walang trabaho: 10.7%
– Pangunahing mga industriya: pandaramitan, mga kemikal, pagproseso ng 			
		 pagkain, bakal, gamit pantransportasyon20
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Background:
Mayaman at may sinaunang kasaysayan ang India, tahanan ng higit sa isang bilyong tao.
Pagkatapos ng mga serye ng umuunlad na mga emporyo at dinastiya, nagtatag ang Briton
ng pamamahalang kolonyal noong matatapos na ang 1800s hanggang mapagwagian ng
bansa ang matagal na pakikibaka para sa kalayaan noong 1947. Ngayon, isang bansa ng
napakalawak napagkakaiba-iba ang India: daan-daang wika ang sinasalita, malaking porsiyento
ng populasyon ang nasa Hinduismo, Islam, at iba pang mga relihiyon, at mga tradisyon na
nananatiling lokal. Bagamat sinubok na tapusin ng pagsasabatas ang diskriminasyon batay
sa sistemang caste, kasarian, at uri, patuloy na binibigyan ng problema ng mga impluensiya
ng relihiyon at rehiyonal na pagkabahala ang politika ng India. Umuunlad na kapangyarihang
internasyonal ang India na lumalawak ang sektor teknolohikal at pang-software, malakas na
merkado ng pang-agrikulturang pagluluwas /export, ikatlong may pinakamalaking ekonomiya
sa mundo. Kahit na sa ganitong mga pag-unlad, isa pa rin ang India sa pinakamababa sa mundo
ang per capita income rates, at nananatiling hamon ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita.
Balangkas ng Edukasyon:
Libre and edukasyon at sapilitan sa mga batang 14 taong gulang, ayon sa Right of Children
to Fee and Compulsory Education Act of 2009. Ngunit dahil sa kakulangan sa kaalaman at
pagpayag /willingness, 12 milyong bata sa edad 6-13 – karamihan babae – ang hindi kailanman
nakapag-aral. Maraming pamilya ang hindi nakikita ang pangangailangan na mag-aral ng mga
batang babae at pinananatili sa bahay ang mga anak na babae para gampanan ang mga
pananagutang pantahanan tulad ng paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng mga bata. Kakaunti
ang mga guro sa India (lalo na na babae) at humigit-kumulang 17% ng mga nayon walang
paaralang primarya noong 2008. Kasabay nito, dumanas ng napakalaking pagsulong ang
mataas na edukasyon simula ng independensiya ng India. Kaya, mayroong 20 unibersidad
at 500 kolehiyo; noong 2014 mayroong 677 unibeersidad at 37,204 kolehiyo. Nagkaroon
ng pambihirang pagtaas ang enrolment ng kababaihan sa mataas na edukasyon kahit na sa
huling mga taon, mula 39% ng mga estudyante noong 2007 hanggang sa 46% noong 2014.21
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Hindi Pagkakapantay-pantay ng Kasarian:
Noong 2012, idineklara ng UN ang India na pinakamapanganib na lugar para panganakan ng
isang batang babae. Nananatili pa ring sistematiko at pangkaraniwan ang pagkagusto ng anak
na lalaki, karahasan sa kababaihan, kasama ang infanticide o pagpatay ng bata, karahasan sa
bahay, panggagasa, pagpatay dahil sa dangal, pagbebenta ng laman, at sekswal na pangaalipin. Natuklasan ng UN Women na mayroong 29% pagkakataon na makararanas sa buhay
ang babaeng Indiyana ng karahasan sa kanyang karelasyon, istatistika na nakabaon sa mga
saloobing pangkultura at tradisyon. May isang sarbey na nakatuklas ng 51% ng lalaking Indiyano
at 54% ng babaeng Indiyana ang kumukunsinti sa ideya ng lalaki na nanggugulpi ng kanyag
asawa. Dagdag, sa 2010 India’s National Crime Records Bureau naiulat na 8,233 dowry deaths
/mga pagpatay dahil sa dote (pagsunog sa isang babaeng Indiyana / Hindu kinokonsidera ng
pamilya ng lalaki na hindi sapat ang kanyang dote). May 22 kamatayan bawat araw ito. Isa
pang hamon na kinakaharap ng parehong mga batang babae at lalaki ang pangangailangang
magtrabaho. Tinataya ng UNICEF na 28 milyong kabataang Indiyano na may edad 5-14 taong
gulang ang nagtatrabaho. Kahit na kalakhan ng mga kabataang ito nagtatrabaho sa lupain ng
kanilang pamilya o sa ibang mga magsasaka, marrami ang nagiging mga pulubi, manggagawa
sa pabrika, o nagbebenta ng sariling laman. Madalas na natatagpuan ang mga batang babae
na gumagawa ng beedis (binilot ng kamay na sigarilyo) o nagtatrabaho sa pagawaan ng tela,
nagpapatuyo ng mga halaman, at pagawaan ng mga damit. Maaaring baguhin ang mga ito
ng Right to Free and Compulsory Educaton Act. Ipinasa noong 2009, isinasaad na lahat ng
bata may Karapatan sa isang libreng edukasyong may kalidad, at manganganib na magmulta
at makulong ang mga nagpapatrabaho sa mga manggagawang wala sa edad /underage
workers.22

www.britannica.com/place/India
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
21
mhrd.gov.in/rte
		 righttoeducation.in/know-your-rte/about
scroll.in/article/812591/more-indian-women-are-going-to-college-but-fewer-are-working
22
	www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/9054429/India-most-dangerous-place-in-world- to-be-born-a-girl.html
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10280802/Woman-killed-over-dowry-every-hour-in-India.html
www.unicef.org/sitan/files/SitAn_India_May_2011.pdf
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Nepal
Populasyon ng Nepal: 29,384,297 [Hulyo 2017 est.]
Kabisera at populasyon: Kathmandu, 1.33 milyon [2018]
Porsiyento ng populasyon na nakatira sa lungsod: 19.7% [2018]
Porsiyento ng populasyon na may Internet: 19.7% (Hulyo 2016 est.)
Uri ng pamahalaan: Federal parliamentary republic /Republika ng parliyamentaryang
pederal
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 76.4% (lalaki) at 53.1% (babae) [2015 est.]
Inaasahang edad na mabubuhay: 70.4 taong gulang (lalaki) at 71.6 taong gulang
(babae) [2017 est.]
Ekonomiya:
– GDP: $78.55 bilyon [2017 est.]
– GDP per capita: $2,700 [2017 est.]
– Populasyong nabubuhay sa ibaba ng linya ng kahirapan: 25.2% [2011 est.]
– Walang trabaho: 3% [2017 est.]
– Walang trabahong kabataan: 3.5%
– Pangunahing mga industriya: turismo, tela, bigas, asukal, sigarilyo, semento/ladrilyo 		
		 (brick)
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Background:
Napagigitnaan ng mga lupain na nasasaklaw ng bundok Himalayan, sarado sa mundo
ang Nepal hanggang sa pag-aalsa sa palasyo ng 1950. Nanatili sa kapangyarihan ang
nagharing monarkiya sa mga dekada ng kaguluhang political kasama ang 10-taong
digmaang sibil, hanggang sa pagpapalit kamakailan sa demokrasya. Ngayong nagkakaisa,
binubuo ang Nepal ng mahigit sa 100 grupong etniko at caste na nagsasalita ng labis sa
120 mga wika. Sa gitna ng likas na kagandahan ng bansa umiiral ang malupit na realidad
ng ekonomiya: halos 10% ng populasyon ang namumhay pa sa matinding kahirapan,
at nananatili ang Nepal na isa sa pinakamahirap na mga bansa sa mundo, pangunahing
umaasa sa agrikultura, tulong (aid), at turismo upang suportahan ang kanyang ekonomiya.
Mahina ang Nepal sa pagbabago ng klima at likas na kalamidad. Pagbaha at pagguho
ng lupa/bundok ang gumagambala sa bansa, at noong 2015 isang lindol ang pumatay sa
libu-libong tao at sumalanta sa mga lugar ng sinaunang pamana (ancient heritage sites).23
Balangkas ng Edukasyon:
Maraming lugar sa bansa ang wala pa ni isang paaralan. Sa may mga paaralan, sobrang sikip
ng mga klasrum at walang mapagkunan ng pondo. kulang sa mga pangangailangang tulad ng
mga kasangkapan, libro, kagamitan sa pagtuturo. Natuklasan ng UNICEF na kaunti pa sa 46%
ng mga batang babaeng Nepalese ang pumapasok sa paaralang segundarya sa pagitan ng
2011 hanggang 2016. Dahil sa pangangailang magtrabaho sa bahay, pansamantalang hinuhugot
ang mga bata sa paaralan, at 1.6 milyong bata mula 5-17 taong gulang ang nasa child labor--60% mga batang babae ang nasa mapanganib / peligrosong mga lugar ng pagtatrabaho.
Marami ring mga batang babae ang tumitigil ng pag-aaral sa kanilang pagdadalaga dahil sa
kakulangan sa mga malinis na pasilidad. Halimbawa, tinatantiya ng isang ulat na 28% lamang
ng pampublikong mga paaralan sa Nepal ang mayroong hiwalay na palikuran para sa mga
babae, 80% ang literacy rate para sa mga batang babae sa mga edad na 15 hanggang
24. Nag-iwan ito ng pamana sa literacy rate ng Nepal, 53% ng kababaihan ang marunong
bumasa’t sumulat /magbasa’t magsulat kontra sa 76.4% ng mga kalalakihan noong 2015.24
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Hindi Pagkakapantay-pantay ng Kasarian:
Habang nagbabanggaan ang mga hamon sa mga batang lalaki ng Nepal, lalong matindi ang
nararanasan ng mga batang babae. Halimbawa, 21 taong gulang ang legal na edad sa pagaasawa ng mga lalaki at 18 taong gulang ng mga babae, at malaki ang puwang ng kanilang
pagdalo sa paaralan. May ilang mga pamilya na dahil sa lubhang kahirapan napipilitang
ipagbili ang kanilang mga anak na babae sa isang anyo ng pagiging alipin na tinatawag na
Kamlari. Karaniwan, tumatanggap ang mga magulang ng maliit na kabayaran, minsan kwarto
lang, pangangasera at pagdaramit ng anak nilang babae. Kalimitan ang Kamlari nagiging
katapusan ng pag-aaral ng batang babae at pagsisimula ng malupit na buhay ng pang-abuso
at masamang pakikitungo. Nalalagay rin sa panganib ang mga batang babae dahil maaari
silang ilabas ng bansa at ipagbili, isang dahilan ang madaling pasuking hangganan sa pagitan
ng Nepal at India kasama ang kahabaan na hindi nangangailangan ng pasaporte. Iniulat ng
UNICEF ang taunang pagluluwas ng halos 7,000 mga babae at batang babae mula Nepal
papuntang India. Sa lalawigan ng Kanlurang Nepal, ipinapadala ang maraming mga babae at
batang babae upang tumira sa mga kwadra, kweba, o kubol na tinatawag na “goths”, habang
nireregla. Ang kultural at panrelihiyong tradisyon na ito sa India na tinatawag na “chaupadi”
nagpapalagay na marumi ang kababaihan kapag may regla at kailangang pansamantalang
ihiwalay. Nanganganib sa mga sakit, pinsala o kamatayan sa pagkalantad, kagat ng ahas,
panggagahasa, pagsalakay ng hayop at sunod. Noong 2005, idineklarang illegal ang chaupadi
ng Korte Suprema ng Nepal, ngunit nagpapatuloy pa rin at tinatanggap ang gawing/tradisyong
ito.25

23

24

25

 ww.bbc.com/news/world-south-asia-12511455
w
www.britannica.com/place/Nepal
www.usaid.gov/nepal/country-profile
www.unicef.org/sowc/
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
www.nytimes.com/2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
www.pulitzercenter.org/reporting/women-nepal-suffer-monthly-ostracization
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Pilipinas
Populasyon ng Pilipinas: 107,948,000 [2019, est.]
Kabisera at populasyon: Manila, 13,923,452 [2020, est.]26
Porsiyento ng populasyon na nakatira sa lungsod: 46.9% [2018]
Porsiyento ng populasyon na may Internet: 43.5% [2016]27
Uri ng Pamahalaan: Unitary Republic with two legislative houses
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 97% (lalaki) at 98.9% (babae)28
Inaasahang edad na mabubuhay: 65.9 taong gulang (lalaki) and 73.1 taong gulang (babae)
[2017 est.]29
Ekonomiya:
– GDP: $313.6 billion [2017 est.]
– GDP per capita: $8,400 [2017 est.]
– Populasyong nabubuhay sa ibaba ng linya ng kahirapan: 21.6% (2017 est.)
– Walang trabaho: 5.7% (2017 est.)
– Walang trabahong kabataan: 6.7%
–
		
		
		

Pangunahing mga industriya: semiconductors at pagbuo ng electronics, business 		
process outsourcing, paggawa ng mga pagkain at inumin, construction, kuryente/		
gas/tubig na suplay, produktong kemikal, langis at petroleum, damit at 				
tela, hindi metal na mga mineral, industriyang metal
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Background:
Naging kolonya ng Espanya ang Pilipinas noong ika-16 na siglo; isinuko sila sa US noong
1898 matapos ang digmaang Kastila-Amerikano. Naging nagsasariling pamahalaang
commonwealth and Pilipinas noong 1935. Nahalal na pangulo si Manuel Quezon at naatasang
ihanda ang bansa sa kasarinlan matapos ang 10 taon. Napalood ang bansa sa pamamahala
ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942.Nagsanib pwersa ang
mga Amerikano at Filipino noong 1944-45. Nakamit ng Republika ng Pilipinas ang kalayaan
noong 4 Hulyo 1946. Natapos ang 21-taong pamumuno ni Ferdinand Marcos noong 1986
sa isang “people power” sa Manila (“EDSA 1”) at iniluklok si Corazon Aquino bilang pangulo.
Nasubok ang kanyang pamumuno ng maraming pagtatangkang coup at napigilan ang
pagbalik ng buong katatagang pulitikal at pag-unlad ng ekonomiya. Nahalal na pangulo si
Fidel ramos noong 1992. Nakilala ang kanyang administrasyon sa pagtaas ng katatagan ng
pamahalaan at pagsulong ng mga pagbabagong pang ekonomiya. Isinara ng US ang kanyang
mga baseng militar noong 1992. Nahalala na pangulo si Joseph Estrada noong 1998. Humalili
ang kanyang bise-presidente na si Gloria Macapagal-Arroyo noong January 2001 matapos
bumagsak ang kanyang impeachment trial sa mga elgasyong korapsyon at nagkaroon muli
ng “people power” movement (“EDSA 2”) na nagpatalsik sa kanya. Nahalal na pangulo si
Macapagal-Arroyo noong Mayo 2004 para sa anim na taong termino. Napuno ng mga
alegasyong korapsyon ang kanyang pamumuno ngunit ang ekonomiya ng Pilipinas ang isa sa
mga iilang nakaiwas sa masamang epekto ng 2008 global financial crisis. Nahalal na pangulo
si benigno Aquino III noong Mayo 2010 at sinundan ni Rodrigo Duterte noong Mayo 2016.30
Balangkas ng Edukasyon:
Sinisiguro ng Kagawaran ng Edukasyon na lahat ng batang nasa edad na makatanggap ng
mataas na kalidad ng batayang edukasyon upang matulungan silang maging produktibo at
may pananagutang panlipunang mamamayan. Sapilitan ang pag-aaral ng elementarya sa
Pilipinas; ito at nagsisimula sa edad na lima hanggang pitong taon (isang taon sa kindergarten
at anim na taon sa elementarya). Nagsisimula sa edad na 12 ang sekondarya hanggang sa
karagdagang anim na taon; karaniwang apat na taon ang para sa di-gradwadong pag-aaral sa
kolehiyo. Isa hanggang tatlong aton naman ang natatanging pagsasanay sa mga paaralang
bokasyonal, ang ilan ay sa pakikipag-ugnayan sa Technical Education and Skills Development
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Authority, isang institusyon na nabuo sa pagsasanib ng iba’t ibang sangay ng pamahalaan
noong kalagitnaan ng 1990s. Nagbibigay ng pagkakataon ang Bureau of Alternative Learning
System upang magkamit ng batayang edukasyon sa labas ng pormal na sistemang pangedukasyon.31
Hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian:
Bumagsak ng 8 puwesto ang Pilipinas sa Global Gender Gap report at nawala sa nangungunang
10 bansa para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at naging ika-16. Nananatiling bansang
may pinakapantay-pantay na kasarian ang Pilipinas sa buong Asya ayon sa ulat ng World
economic Forum (WEF). Inihahanay ng ulat ang 153 bansa ayon sa apat na katangian:
pakikilahok sa ekonomiya at oportunidad, antas ng edukasyon, kalusugan at kaligtasan sa
buhay, at pagsasakapangyarihang pulitikal. Ayon sa WEF, halos maisara na ng Pilipinas ang
puwang sa pakikilahok sa ekonomiya at oportunidad, antas ng edukasyon, at kalusugan at
kaligtasan sa buhay. Naisara ng Pilipinas ang 80% ng puwang sa lakas paggawa noong 2019
nang malampasan ng bilang ng kababaihan ang mga lalaki sa mga nakatatas at namumunong
tungkulin, at sa mga propesyonal at teknikal na larangan. Naisara din ng bansa ang mga
puwang sa antas ng edukasyon, at kalusugan at kaligtasan sa buhay.
Ngunit binigyang diin ng WEF ang pagluwag ng puwang sa pagsasakapangyarihang pulitikal
kung saan bumagsak sa ika-29 na puwesto noong 2019 mula sa ika-13 puwesto noong 2018.
Iniugnay ito ng WEF sa napakababang kinatawan na mga babae sa gabinete ni Duterte,
bumaba mula 25% noong 2017 tungo sa 10% noong 2019. Mababa rin ang mga kinatawang
babae sa kongreso na nasa 28% noong mga unang buwan ng 2019 ayon sa WEF.32

	 www.nytimes.com/2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
pulitzercenter.org/reporting/women-nepal-suffer-monthly-ostracization
26
worldpopulationreview.com/world-cities/manila-population/
27
www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
28
www.philstar.com/lifestyle/on-the-radar/2019/09/27/1955462/national-literacy-month-un-ranks-filipinos-most-literate-southeast-asia
29
www.britannica.com/place/Philippines
30
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
31
www.britannica.com/place/Philippines/Local-government#ref23751
32
www.rappler.com/nation/247372-philippines-rankings-gender-gap-report-2020
25
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Sierra Leone
Populasyon ng Sierra Leone: 6,161,195 [2017]
Kabisera at populasyon: Freetown, 1.136 milyon [2018]
Porsiyento ng populasyon na nakatira sa siyudad: 42.1% [2018]
Porsiyento ng populasyon na may Internet: 11.8% [Hulyo 2016 est.]
Uri ng pamahalaan: Presidential Republic
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 58.7% (lalaki) at 37.7% (babae) [2015 est.]
Inaasahang edad na mabubuhay: 56 taong gulang (lalaki) at 61.3 taong gulang (babae)
[2017 est.]
Ekonomiya:
– GDP: %11.75 bilyon [2017 est.]
– GDP per capita: $1,800 [2017 est.]
– Populasyong nabubuhay sa ibaba ng poverty line: 70.2% [2004 est.]
– Walang trabaho: 9.1%
– Kabataang walang trabaho: 60% dahil sa mataas na lebel ng illiteracy, kakulangan 		
ng mga trabaho sa pribadong sektor, at mababang pasweldo
– Pangunahing mga industriya: pagmimina (brilyante, bakal [o heo/ore na 				
pinamumulang ng bakal] at maliit na pagawaan ng (inumin, tela, sapatos/tsinelas)			
manufacturing (beverages, textiles, footwear)
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Background:
Maliit na bansa ng Kanlurang Aprika ang Sierra Leone na binabakuran ng North Atlantic
Ocean. Ang pagdating ng mga Europeo ang naging simula ng matagal at madilim na
kasaysayan ng pangangalakal ng alipin. Noong kalagitnaan ng 1700, libo-libong mga alipin
ang ipinadala sa Americas, Noong 1787, itinatag Freetown na kabisera ng bansa bilang maliit
na bayan o pinanahanan ng nakalayang mga alipin, at naging kolonya ng Britanya ang Sierra
Leone hanggang nabigyan ng Kalayaan noong 1961. Napinsala ang Sierra Leone ng isang
madugong digmaang sibil mula 1991-2002, at nakamamatay na paglitaw ng Ebola noong
2014. Ngayon, patuloy man ang epekto ng ang pamana ng digmaan sa ekonomiya ng
bansa, tumaas naman itong mabuti, at mayaman ang bansa sa brilyante at mga likas-yaman.33
Balangkas ng Edukasyon:
Edukasyon ang pangunahing pininsala ng digmaang sibil. Libong mga paaralan ang
nasira at nabiktima ang mga bata sa nakakakilabot na paraan: naulila, naabuso, nawalan
ng tirahan, napilitang magsundalo. Pagkatapos ng giyera noong 2002, tinatayang 67%
ng mga bata ang hindi nag-aaral. Ngunit umunlad ang ibang sektor ng lipunan ng Sierra
Leone, maging ang sistema ng edukasyon, at tumaas ang bilang ng mga estudyante.
Noong 2016, iniulat ng UNESCO na umabot sa 98.3% ang neto ng pagpapatala sa
paaralang primarya kapwa sa mga lalaki at babae. Ang malalang kakulangan ng mga
guro, pagsisikip ng klasrum, mahirap na mga kondisyon sa klasrum, at kakulangan ng
mga materyal sa pagkatuto ang pangunahin pa ring hamon sa edukasyong may kalidad.34
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Di pagkakapantay-pantay ng Kasarian:
Bagamat nasa panahon ng muling pag-bubuo ang Sierra Leono kapwa sa ekonomya at lipunan,
tumatanggi pa rin sa pagbabago ang mga tradisyonal na papel ng kasarian. Tinatayang 90%
ng mga babae ang dumaan sa mutilasyon ng kanilang mga ari (FGM). Pinahinto na ang FGM
noon 2014 bilang bahagi ng agarang mga paraang pangkalusugan nang lumitaw ang Ebola,
ngunit ang malalim nang nakatanim na pangkulturang pag-uugali / gawi ang nananitiling
laganap. Bagamat may mga aktibong kampanya laban sa mga pag-uugaling ito, wala pa
ring opisyal na mga batas sa Sierra Leone na nagbabawal sa FGM. May 45% ng mga batang
babae ang naiulat na nakaranas ng isang anyo ng karahasang pisikal o sekswal sa kanilang
karelasyon, at ginagamit ring paraan ng karahasan ang panggagasa at pagpapahiya kapag
may alitan. Karagdagan, bagamat bumaba na ang batang pag-aasawa, patuloy pa rin ang
pagpapakasal sa murang edad.: 39% ng mga batang babae sa edad na 20-24 ang ikinasal
na bago pa man sila naging 18 taong gulang, at lampas sa ikaapat (quarter) na bahagi ng mga
batang babae (bata pa sa 18) ang nagbuntis na. Laganap ang poligamya o pag-aasawa nang
higit sa isa, maraming lalaki ang nagpapakasal sa maraming babae.36

33

34

35
36

www.bbc.com/news/world-africa-14094194
www.britannica.com/place/Sierra-Leone
www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview
www.unicef.org/sowc2017/
uis.unesco.org/country/SL
www.hrw.org/report/2003/01/16/well-kill-you-if-you-cry/sexual-violence-sierra-leone-conflict
www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
www.theguardian.com/global-development/2016/sep/29/female-genital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
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Thailand
Populasyon ng Thailand: 68,414,135 [Hulyo 2017 est.]
Kabisera aat populasyon: Bangkok, 10.156 milyon
Porsiyento ng populasyon na nakatira sa lungsod: 49.9% [2018]
Porsiyento ng populasyon na may Internet: 47.5% [Hulyo 2016 est.]
Uri ng pamahalaan: Constitutional monarchy; tala – interim military-affiliated government
simula Mayo 2014
Bilang ng marunong magbasa at magsulat: 94.7% (lalaki) at 91.2% (babae) [2015 est.]
Inaasahang edad na mabubuhay: 71.7 taong gulang (lalaki) and 78.3 taong gulang (babae)
[2017 est.]37
Economy:
– GDP: $1.229 trilyon [2017 est.]
– GDP per capita: $17,800 [2017 est.]
– Populasyon na nabubuhay sa ibaba ng poverty line: 7.2% [2015 est.]
– Walang trabaho: 0.7% [2017 est.]
– Kabataang walang trabaho: 0.9%
– Pangunahing mga industriya: turismo, tela at damit, pang-agrikulturang mga 			
pagpoproseso, inumin
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Background:
Bilang nag-iisang bansa sa Timog Silangang Asya na nakaiwas sa pamamahalang kolonyal,
nahubog na mabuti ang kasaysayan ng Thailand ng kanyang katangi-tangi politika,
heyograpiya, at relihiyon. Tahanan ang Thailand ng mga tropical ecosystems at matabang
lupain, nanatiling isang bansang agricultural hanggang sa umunlad ang urbanisasyon sa taong
1960. Pinamahalaan ang Thailand ng isang ganap na monarkiya hanggang sa rebolusyon
ng 1932, at nagpatupad ang Thai military ng madalas na mga coup ang pagkatapos ng
1947. Magkasamang pinatalsik ng militarya at monarkiya ang punong ministro ng Thailand
noong 2006 at maging ang kahalili nito noong 2014. Sa kabila ng mga kaguluhang political,
namumuhay nang magkasama ang mga tribong etniko (major at minor), pinag-iisa ng isang
pambalanang wika at pangkulturang pagkakailanlan.38
Balangkas ng Edukasyon:
Hinandugan ng Thailand ang kanyang kabataan ng malawakang daan sa pagtatamo ng
edukasyon at naglaan ng libreng edukasyon sa loob ng 15 taon. Patuloy ang pagtaas ng
enrolment sa mga paaralang primarya at sekundaryang sa nagdaang mga dalawang dekada,
at naipagmamalaki ng bansa ang isang 93% literacy rate. Bagama’t malaki ang ipinupuhunan
ng pamahalaan sa edukasyon, nananatili pa rin ang mga hamon. Kamakailan, naglaan na ng
pondo sa mga lugar na dati nang lamang sa panlipunan at pang-ekonomiko. Nagbunga ito
ng makabuluhang kaibhan sa mga antas ng kakayahan ng mga estudyante sa pagitan ng
mayayaman at mahihirap na mga lugar, ganood rin sa mga lugar sa lungsod at probinsiya.
Lumiliit ang bilang ng kabataan sa paaralan dahil sa tumatandang populasyon ng Thailand. Ito,
isama ang kompetisyon mula sa mga dayuhang unibersidad, ang naglagay sa panganib ng
pagsasara sa mga paaralan ng mataas na edukasyon.39
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Di Pagkakapantay-pantay ng kasarian:
Habang ang mga batang babae sa Thailand may pagkakataong magkaroon ng edukasyon
katulad ng mga batang lalaki, at mas maraming babae kaysa lalaki sa mataas na edukasyon,
humaharap pa rin ang kababaihan sa makabuluhang diskriminasyon sa pwersa ng paggawa.
Mga lalaki pa rin ang humahawak ng posisyong matataas ang sweldo, namumuno, nasa
posisyon sa negosyo at politika na gumagawa ng desisyon, samantalang laging nasa mga
trabaho na mababa ang sweldo at kasanayanan ang kababaihan. Pitumpu’t pitong porsiyento
ng sweldo ng isang lalaki ang nakukuha ng kababaiban sa pagganap ng parehong trabaho, at
6% ang nasa parliyamento. Ang mga gawi, sa partikular na pag-aari o nagsisilbi sa kalalakihan
ang kababaihan ang isa pang panganib: ang karahasan na ayon sa kasarian. Maraming
kababaihan ang nahaharap sa pananamantala sa pamamagitan ng malawakan, illegal at halos
kinalimutan nang industriya ng seks, at isang pag-aaral noong 2018 ang nagmumungkahi na
sa bawat 6 na babaing Thai, may isang nakaranas ng karahasan sa karelasyon. Karagdagan,
23% ng mga batang babae sa Thailand ang mag-aasawa bago ang edad na 18.40 Habang may
pagkaprogresibo at tinatanggap ang kanyang populasyon ng mga lesbiana, gay, bisexual, at
transgender (LGBT) at ang kanilang mga karapatang pantao, nahaharap sa diskriminasyon
sa pagtatrabaho, pabahay, at sa pangkalahatang lipunan ang mga taong transgender o hindi
umaayon sa nakagawiang panuntunan at papel sa lipunan. Bilang dagdag, kahit sino sa
Thailand hindi legal na makapagpapabago ng kanilang kasarian.41

www.bbc.com/news/world-asia-15581957
www.britannica.com/place/Thailand/Land
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
39
wenr.wes.org/2018/02/education-in-thailand-2
	borgenproject.org/facts-about-education-in-thailand/https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1254175/75-of-thai-universitiescould-close-as-enrolment-falls-and-foreign-competition-heats-up
40
www.pkfthailand.asia/news/news/the-gender-gap-in-thailand-still-much-work-to-be-done/
www.bangkokpost.com/learning/advanced/1198332/violence-against-women-in-%20thailand-a-survey
link.springer.com/article/10.1007/s10896-018-9960-9
41
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Thailand_Country_Report.pdf
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KAHIRAPAN
Binibigyang-depenisyon ang kahirapan bilang kakulangan ng isang karaniwan o katanggaptanggap sa lipunan na halaga ng pera o materyal na mga pag-aari. Tumutukoy ang ganap na
karihapan, o karukhaan sa pag-agaw ng batayang pantaong pangangailangan, na karaniwang
kasama ang pagkain, tubig, sanitasyon, damit, tirahan, pag-aalaga ng kalusugan, at edukasyon.
Noon pang 2015 itinakda na ng World Bank ang pandaigdigang kasukdulan ng poverty line
sa US$1.90 bawat araw.

na mga sambahayan umaasa sa agrikultura bilang pangunahing pinagkakakitaan at karamihan
sa kanila nakatira sa kanayunan, mga lugar na madaling tamaan ng mga kalamidad o labanan
sa mga lugar sa Mindanao.

Ipinaliwanag din ng ulat na ang hindi pantay na pamumuhunan sa tao at kulang na oportunidad
sa mga trabahong may magandang pasweldo ang nagiging bitag o kulungan ng mga mahirap
sa lahat ng kanilang henerasyon. Ang mataas na konsentrasyon ng yaman ang humahadlang sa
Bagamat kinakatawan nito ang tatlong bahagi ng populasyon ng mundo, kinakatawan ng pantay na mga oportunidad at pagkuha ng mga serbisyo na kinakailangan para mapabilang sa
kabataan ang kalahati ng dukha ng mundo. Nangangahulugan ito ng 387 milyong mga bata pag-unlad. Ang mga likas na kalamidad na paulit-ulit na humahampas sa mga pinakamahihirap
na kasalukuyang nabubuhay sa masidhing karukhaan.42
na lugar sa ating bansa ang nagbabaon sa kanila sa lalong kahirapan.
Alam din natin na hindi pantay na naaapektuhan ng kahirapan ang kababaihan: higit sa 1.3 MAY SOLUSYON BA?
bilyon ng mga babae ang walang daan sa isang pormal na pampinansiyang institusyon, 60% ng
palaging gutom ang mga kababaihan (babae at batang babae), at maliit sa 20% ng kababaihan Naghanda ng mga istratehikong plano ang pamahalaan na nakatuon sa pagbabawas ng
kahirapan, sa tiyakan, ang AmBisyon 2040, isang matagalang bisyon para pababain ang
sa mundo ang nagmamay-ari ng lupa sa mundo.43
kahirapan at pagandahin ang mga buhay ng mga mahirap na bahagi ng populasyon; at ang
Nabawasan ang kahirapan sa Pilipinas mula 26.6 % noong 2006 tungo sa 211.6% noong 2015, Philippine Development Plan 2017-2022.
dahil sa mga kadahilanang tulad ng pagpaparami ng mga trabaho sa labas ng agrikultura,
government transfers, particular sa mga kwalipikadong mahihirap na mga Pilipino sa Tinututukan ng mga planong ito ang pagpapababa ng kahirapan mula sa 13% tungo sa 15% sa
pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at pagpapadala ng pera /remittances.44 taong 2022. Inirerekomenda ng Poverty Assessment para matamo ang mga ito sa pamamagitan
ng sumusunod na mga patakaran:
ANO ANG DAHILAN?
–5 Bumuo ng marami at mabuting mga trabaho;
Noong 2015, may 22 milyong Pilipino --- higit sa isa sa limang bahagi (1/5) ng populasyon –5 Paunlarin ang kapasidad pagiging epektibo sa trabaho sa lahat ng sektor, lalo na sa
--- ang nabubuhay pa sa ibaba ng pambansang hanggahan/linya ng karukhaan/kahirapan o 5 agrikultura;
poverty line. Ayon sa ulat, ito ang mga hadlang sa mabilis na pagbaba ng kahirapan, less propoor pattern of growth; mataas na di pagkakapantay ng kita at mga oportunidad; at masamang –5 Ihanda ang mga Pilipino sa mga kinakailangang kasanayan para sa ekonomiya ng ika-21
5 siglo;
epekto ng mga likas na kalamidad at labanan.
Karamihan sa mahihirap na mga Pilipino mababa ang antas ng edukasyon at nakatira sa –5 Mamuhunan para sa kalusugan at nutrisyon;
malalaking sambahayan na pinamumunuan ng mga indibidwal na walang trabaho o nagtatrabaho –5 Tumutok sa pagpapababa ng kahirapan sa Mindanao; at
sa agrikultura bilang mga manggagawa o maliliit na may-ari ng pagawaan. Ang pinamahirap –5 Pangasiwaan ang mga panganib ng kalamidad at iligtas ang mahihina.45
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MALNUTRISYON
Kinakailangan ang mabuting nutrisyon para lumaki, maging malusog, at magkaroon ng
produktibong buhay ang mga bata. Sa ganito man, naaapektuhan ng malnutrisyon ang milyong
mga bata sa buong mundo. Dalawang kondisyon ang sinasakop ng malnutrisyon: (1) kawalan
o kakulangan ng nutrisyon --- mabansot (low height for age), wasting o pamamayat (low weight
for height), kulang sa timbang (low weight for age), at (2) kakulangan (sa mahalagang mga
bitamina at mineral) ---sobra sa timbang (overweight), labis na katabaan (obesity), at mga sakit
sanhi ng pagkain o diyeta (tulad ng sakit sa puso, atake, diabetes, at kanser).46
Tinatayang may 3 milyong mga bata sa edad na wala pang 5 taong gulang ang namamatay
bawat taon dahil sa sobrang malnutrisyon, tumutuos sa halos kalahati ng lahat ng pagkamatay
ng mga bata sa edad na wala pang 5 taong gulang. Ayon sa ulat na inilathala ng UNICEF, World
Health Organizaiton (WHO), at World Bank Group: naapektuhan ng pagkabansot ang humigitkumulang sa 22.2%, o 150.8 milyon na mga bata, 5 taon pababa sa buong mundo noong 2017.
Ang sobrang pamamayat naman sa 7.5%, o 50.5 milyong bata, 5 taon pababa noong 2017.
Sobra naman sa timbang ang tinatayang 5.6%, o 38.3 milyong bata, 5 taon pababa noong 2017.
Naapektuhan ng malnutrisyon ang mga bansang nasa lower-middle income, tulad ng
Bangladesh, Pakistan, at Kenya. Dagdag pa, ang Aprika at Asya na mayroon ng lahat ng anyo
ng malnutrisyon.47
Sa umuunlad na mundo, dalawang ulit na namamatayan ng mga batang babae sa isang
namamatayan ng mga batang lalaki.48 Dalawang sangkatlo (2/3) ng lahat ng pandak o di
lumalaking mga bata at tatlong sangkapat (3/4) ng sobrang payat na mga bata ang naninirahan
sa lower-middle income na bansa. Kinikilala ng Gobyerno ng Pilipinas ang malnutrisyon
bilang isang makabuluhang alalahanin ng pampublikong kalusugan sa bansa. Tinitingnan
naman ang pagkabansot bilang isa sa mga pangunahing pagkabigo sa pantaong pag-unlad
at kinikilala bilang isang matatag na marka ng mahinang paglaki ng bata. Ang tatlong pasan
ng malnutrisyon --- kulang sa nutrisyon, tagong pagkagutom o kakulangan ng mga sustansiya,
at sobrang katabaan – ang nagbabanta sa kaligtasan ng buhay, paglaki at pag-unlad ng mga
bata, mga ekonomiy at bansa, babala ng ulat.49

ANO ANG DAHILAN?
Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng malnutrisyon sa mga bata ang kulang na pagkain o
diyeta, umuulit na mga impeksiyon, at mababang antas ng kamalayan. Kalimitang nag-uugat
ang malnutrisyon sa mga impeksiyon na mula sa maruming tubig at walang kwentang mga
gawi o kostumbreng pansanitasyon. Sa ilang mga lipunan, ang kinakain ng mga kababaihan,
at maysakit at kapansanan, kung anong pagkain ang natira ng mga kalalakihan sa pamilya
pagkatapos nilang kumain. Ang “diskriminasyong ito sa pagkain” ang nagbubunga ng talamak
na kakulangan sa nutrisyon at sakit sa kalusugan.50
Ipinagpapatuloy ng malnutrisyon ang isang intergenerational cycle ng kakulangan sa nutrisyon.
Ang mga batang babaeng kulang sa nutrisyon ang nagiging babaeng kulang sa nutrisyon na
manganganak ng isang bagong henerasyon ng low-birth-weight, kulang sa nutrisyon na mga
bata. Madaling kapitan ng nakahahawang mga sakit ang kulang sa nutrisyon na mga bata
at nagdudulot ng higit pang kakulangan sa pagkain/nutrisyon ang mga impeksyon dahil sa
bumabang pagkain (food intake).51
Ipinahayag ng The State of the World’s Children: Children, Food and Nutrition na isa sa tatlong
batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ang bansot, na ibig sabihin masyado silang
maliit para sa kanilang edad, samantalang 7% ng mga bata ang masyadong payat para sa
kanilang taas. Bukod rito, 10% ng mga kabataang nagdadalaga at nagbibinata ang sobra
ang timbang. Ang pagtaas ng kahinaan o madaling pagkahawa sa sakit dahil sa poor healthseeking behavior, kulang ng bakuna, kakulangan sa kalinisan at mga gawi o kostumbre sa
pag-aalaga, at kakulangan sa pagkain --- kapwa sa kantidad at kalidad --- ang mga dahilan ng
kulang sa nutrisyon sa unang panahon ng pagkabata.52
MAY SOLUSYON BA?
Dulo lamang ng problema ang isyu ng malnutrisyon. Kasama rin ang iba pang isyung panlipunan
tulad ng kahirapan, kakulangan sa edukasyon, at napakahirap makuhang masustansiyang
pagkain, malinis na tubig, at pangunahing pangangalaga ng kalusugan.53
“Ginagawa ang lahat ng pagtitiyaga ng National Nutrition Council (NNC) upang harapin ang
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malnutrisyon lalo na sa mga bata sa pamamagitan ng Philippine Plan of Action for Nutrition
(PPAN) 2017-2022, na nagsisilbing balangkas ng bansa sa pag-unlad ng nutrisyon,” sabi ni
Dr. Dayanghirang, Executive Director ng National Nutrition Council. Isa sa mga mapwersang
istratehiya ng PPAN 2017-2022 ang pagtuon sa unang 1000 araw ng buhay, na tumutukoy
sa panahon ng pagbubuntis hanggang sa unang dalawang tao ng bata. Matatanaw rito ang
ginintuang oportunidad upang makapagbigay ng mga pangunahing serbisyo sa kalusugan,
nutrisyon, pang-unang edukasyon, at mga kaugnay para maseguro ang pinakamabuting pisikal
at mental na pag-unlad ng bata. Magdudulot ng hindi mababawing mga epekto sa pisikal at
mental na pag-unlad ng bata ang walang kwentang nutrisyon sa panahong ito na sa paglaon
magkakaroon ng epekto sa paggampan ng bata sa paaralan gayon din sa pagiging produktibo
at maabilidad na paghanap ng kita (income) sa pagtanda, samakatwid naaapektuhan ang
kalidad ng buhay ng isang tao.
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na karahasan sa kanilang buhay. Sa pangmundo, kasindami ng 38% ng mga pagpatay
ng babae na ginawa ng kanilang mga karelasyon. Dosenang mga bansa sa buong
mundo ang walang mga batas na nagtuturing na isang krimen ang karahasan sa bahay.56
Sa Pilipinas, ayon sa 2017 National Demographic and Health Survey (NDHS), isa sa apat
na babae ang nakaranas ng karahasan sa asawa. Ipinakita rin ng sarbey na laganap ang
karahasan kahit bago ang kasal, 14% ng mga batang babae at babae na may edad na 15
hanggang 49 ang nakaranas na ng karahasang pisikal mula pa ng 15 taong gulang sila.
Ipinakita ng pag-aaral ng Council for the Welfare of Children (CWC) na nakaranas ng
karahasan sa mga bata na 8 sa 10 bata at young people ang nakaranas ng ilang anyo
ng karahasan sa kanilang buhay, karaniwang nangyayari sa bahay. Bukod pa rito, isa
sa limang bata na nasa edad na bata pa sa 18 ang nakaranas ng karahasang sekswal
habang lumalaki.57

Pumasa ang RA 1148 o ang Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act, o ang First 1,000
Days Law, na naglalayong wakasan ang pagkabansot at lahat ng anyo ng malnutrisyon sa ANO ANG DAHILAN?
pamamagitan ng mabuting pamumuhunan at komprehensibong mga istratehiya.54
Ipinagpapalagay na malapit ang kaugnayan ng Karahasan Laban sa Kababaihan (Violence

KARAHASAN AYON SA KASARIAN
Nakararanas ng karahasan ang kababaihan sa bawat posibleng yugto ng kanilang buhay
--- mula pagkasanggol, pagkabata, at pagdadalaga, hanggang pagkakaedad at pagtanda.
Nahaharap sa sexual harassment ang mga babae at batang babae sa pampublikong
mga lugar araw-araw: sa mga kalye sa lungsod at pampublikong transportasyon, sa
mga parke, at sa kanilang pagpasok sa trabaho o paaralan. Madalas silang nagiging
biktima ng karahasan sa bahay (domestic violence), panggagahasa at pang-aabuso,
pagsasamantalang sekswal, pagbebenta ng laman, pakikipagseks sa kapamilya o
incest, at pang-aabusong sikolohikal. Nanganganib din sila sa mga nakapipinsalang
mga gawi o kostumbre tulad ng pagpinsala at pagputol sa ari ng babae, pagpatay dahil
sa dangal (honor killings), pagpatay sa kababaihan (femicide), at pagpatay sa karelasyon.
Sa maraming lugar, bihirang masakdal ang mga krimeng ito.
Bawat taon tinatayang 150 milyong batang babae ang biktima ng karahasang sekswal.
Halos 50% ng lahat ng panggagasa sa mundo ginagawa sa mga batang babae sa edad
na 16 taong gulang pababa.55 Isa sa tatlong babae ang nakaranas ng pisikal at/o sekswal

Against Women o VAW) sa di-pantay na kapangyarihan sa pagitan ng kababaihan
at kalalakihan na tinatawag na “karahasang batay sa kasarian”. Idinidikta ng mga
panlipunang gawi o kostumbre at tradisyon ang pagtingin sa kalalakihan bilang mga
pinuno, manunugis (pursuer), tagahanapbuhay, at gumaganap sa mga makapangyarihang
papel sa lipunan samantalang ang kababaihan ang tagapag-alaga, kasama at tagasuporta
sa kalalakihan, at gumaganap sa mga mababa o pantulong na papel sa lipunan. Ang
pagtingin o pananaw na ito ang nagbibigay ng higit na kapangyarihan sa kalalakihan
na higit sa kababaihan. Kasama ng kapangyarihan ang pangangailangan na kumontrol
upang mapanatili ang kapangyarihang iyon. Isang anyo ang VAW sa pagpapahayag ng
pagkontrol ng kalalakihan sa kababaihan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan.
Maaari ring masisi ang kababaihan bilang dahilan ng kanilang paghihirap. Sa bahay, ilang
kababaihan ang pinararatangan na mga nambubwisit (naggers) o pabaya sa kanilang
mga tungkulin bilang maybahay kaya nagugulpi sila ng kanilang mga bana o asawang
lalaki. Madalas na idinadahilan ang panggagahasa sa mga mapang-akit (malandi) na
kilos ng isang ginahasang babae. May mga pagkakataon na sinisisi pa ang isang babae
na naghabla ng sexual harassment dahil malisyoso ang pakahulugan sa paghanga sa
kanyang kagandahan o magandang hitsura ng pinagtatrabahuhan o employer.
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Ilan lamang ito sa mga realidad na nag-aambag sa kahinaan ng kababaihan sa VAW. Isa
pang higit na problema ang kakulangan sa tiyak na impormasyon na magpapakita ng
lawak ng VAW sa bansa dahil maraming mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan
ang madalas na hindi naiuulat dahil sa kultura ng katahimikan o “culture of silence” ng
mga biktimang babae. Karamihan sa mga biktima nahihiyang isalaysay ang kanilang mga
karanasan samantalang ang iba binabalewala ang kanilang sinapit dahil sa kawalang
tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa na walang kinalalabasan ang mga pagrereklamo.58
MAY SOLUSYON BA?
Malayo ang mararating ng pagtataguyod sa pagkakapantay ng kalalakihan at kababaihan
sa institusyonal at legal na pagbabago o reporma, edukasyon, pagtataas ng kamalayan,
at lubos na pakikisangkot ng mga nasa edad na kalalakihan at batang lalaki sa
paghadlang ng karahasan batay sa kasarian.59 Malayo ang mararating ng pagtataguyod
sa pagkakapantay ng kalalakihan at kababaihan sa institusyonal at legal na pagbabago
o reporma, edukasyon, pagtataas ng kamalayan, at lubos na pakikisangkot ng mga nasa
edad na kalalakihan at batang lalaki sa paghadlang ng karahasan batay sa kasarian.
– Isama sa mga gawain sa paaralan ang mga sesyon tungkol sa kamulatan sa mga
karapatan ng kabataan at kababaihan at huwag ituring na taboo o bawal ang mga isyu
tulad ng karahasang sekswal.
– Isangkot ang mga batang lalaki at babae upang talakayin ang mga isyung ito kabilang
ang kanilang mga kasamahan upang mabawasan ang pagpapatuloy ng pag-ikot o siklo
ng karahasan.
– Ganyakin ang mga batang babae na isumbong ang mga karahasang ginawa sa kanila
o nasaksihan nila sa iba at turuan ang mga nagbibinatang lalaki (adolescent boys) na
hindi katanggap-tanggap ang anumang anyo o uri ng karahasan at diskriminasyon laban
sa mga batang babae.
May ilang paraan nang inilatag ang pamahalaan upang tugunan ang VAW. Bahagi rin
ng krusadang ito ang mga non-government organizatons (NGOs). Walang kaseguruhan
kung kailan ito mawawalang tuluyan sa Pilipinas, ngunit habang napapanatili ang
kasalukuyang mga pagsisikap na labanan ang VAW, malaki ang pag-asa.60
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Naglunsad ng online platform ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao o Commission
on Human Rights (CHR), ang gender ombud ng bansa, para pag-ulatan o pagreportan
ng mga insidente ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan habang nasa corona
virus lockdown tayo. Nananawagan ang komisyon sa mga biktima na lumapit at humingi
ng tulong. Maaakses ang online reporting portal sa e-Report sa Gender Ombud website
(https://www.gbcovid.report/).

PAG-AASAWA NANG BATA PA AT SAPILITANG
PAG-AASAWA
12 milyong batang babae sa edad 18 pababa ang ikinakasal bawat taon. Halos isa sa
bawat dalawang segundo. Lampas sa 33,000 batang babae ang ikakasal ngayon.61
Kahit na pa maraming bansa ang may mga batas na nagtatakda ng 18 taong gulang ang
legal na edad sa pag-aasawa, ang pag-aasawa nang bata pa ang kinakaharap ng milyong
mga batang babae sa buong mundo. Madalas na ipinangangahulugang proteksiyon sa
mga batang babae ang pag-aasawa nang bata pa dahil sa paglalaan nito ng katatagan
sa pinansiya na wala ang maraming pamilya at hindi makapagbibigay niyon sa kanilang
mga anak na babae.
Gayunman, malimit na binibigyang-diin ng pag-aasawa nang bata pa ang pag-ikot o
siklo ng kahirapan at ipinagpapatuloy ang diskriminasyon sa kasarian, kamangmangan
(hindi marunong magbasa’t magsulat) at malnutrisyon, dagdag pa ang mataas na bilang
ng namamatay na sanggol at ina. Malamang maging batang ina ang mga batang babae
na nag-aasawa agad. Panganganak ang nangungunang dahilan ng pagkamatay ng
mga batang babae na nasa edad na 15 hanggang 19 sa mga bansang umuunlad62 at
pinakamataas ang bilang ng panganib ng pagkamatay ng mga batang babaeng ina sa
gulang na bata pa sa 15 taon.63
Ayon sa UNICEF, Pilipinas ang nasa ika-12 pinakamataas na bilang, 726,000, sa mundo
ng mga batang babaeng maagang nag-aasawa. 15% bg nga Pilipinong batang babae
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ang nag-aasawa bago sila sumapit sa kanilang ika-18 kaarawan at 2% ang nag-aasawa
bago ang edad na 15. Mas maaga pang nag-aasawa kaysa sa ibang mga rehiyon ang
mga babae mula sa ARMM, MiMaRoPa at SOCCSKSARGEN.64
Paglabag sa UN Convention on the Rights of the Child, na niratipika ng Pilipina noong
1990, ang pag-aasawa ng bata pa na ibig sabihin bago ang edad na 18 taong gulang.
Naitakda rin ng ating sariling Family Code na 18 taong gulang ang edad ng pag-aasawa.
Gayunman, 15% ng kabataang babae sa gulang na 20-24 ang nag-asawa bago pa sila
naging 18 taong gulang (UNICEF, 2017). Sa katunayan, inihayag ng isang ulat / report
kamakailan ng UNFPA Asia-Pacific Regional Office (2019) na nagkumpara ng datos mula
sa iba’t ibang bansang Asyano mula 1970-2010 na maliit na maliit lamang ang pagbabago
sa porsiyento ng kababaihan na nag-asawa sa edad na 15-19.65
ANO ANG DAHILAN?

Itinutulak o pinapangyayari ang pag-aasawa nang bata pa ng hindi pagkakapantaypantay ng kasarian at ang paniwala na mababa ang turing sa mga kababaihan kumpara
sa kalalakihan. Limitado o kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa pag-aasawa
nang bata pa sa Pilipinas, ngunit ipinakikita ng mga nakuhang pag-aaral na ipinipilit ito ng:
–5 Pagbebenta /trafficking: Karaniwan ang pagbebenta ng kababihan (nasa edad at
bata) mula sa mga rehiyong rural ng Visayas at Mindanao sa mga lungsod tulad ng
Cebu, Manila at Quezon City. Mayroon din nito sa pinupuntahan ng mga turista tulad ng
Boracay, Angeles City at Surigao na mataas ang pangangailangan sa commercial sex sa
kababaihan (nasa edad at bata). Ang ibang batang babae sapilitang nag-aasawa. Ang
popular na industriya ng mail-order-bride sa Pilipinas ang naglalagay rin sa mga batang
babae sa panganib ng sapilitang pag-aasawa.
–5 Relihiyon: Pinapayagan ng Muslim Law on Personal Status batay sa Sharia Law ang
pag-aasawa ng mga batang lalaki sa edad na 15 at ng mga batang babae sa kanilang
pagdadalaga o pagkakaroon ng regla. Nakararami ang Romano Katoliko sa Pilipinas
at ito lang ang kaisa-isang bansa sa mundo na walang diborsiyo. Dahil rito, nagiging
mahirap ang kalagayan ng mga batang babae na nag-asawa agad.66
Ang mga batang babae na ipinanganak na mahirap o wala ni katiting na edukasyon
ang mas nakapag-aasawa nang bata pa. Ngunit kalimitang wala namang ibinibigay na
proteksiyon ang maagang pag-aasawa o pag-aasawa nang bata pa. Sa totoo, ito nga
ang pangunahing dahilan ng karahasan sa mga batang babae. Walang kakayahan ang
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mga pamilyang mahirap na pangalagaan ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya.

Isang kaginhawaan sa bigat ng pangangailangan sa pinansiya o pera ang pagsang-ayon sa
pagpapakasal ng isang batang babae sa murang edad at makatatanggap pa ng dote (dowry)
ang kanyang pamilya.

Kapag nag-asawa na ang isang batang babae, halos nagtatapos na rin ang kanyang edukasyon
o pag-aaral. Ang halaga niya ngayon nasa paglilingkod sa kanyang bana / asawang lalaki,
tahanan, at pag-aanak. Tatlong ulit ang tsansa na makakapag-asawa agad o makikisama bago
mag-edad 18 ang isang batang babae na hindi nakapag-aral o walang edukasyon kaysa roon
sa may sekundarya o mas mataas pang edukasyon.67 Ngunit kung nakapag-aral o pumasok
sa paaralan kahit na walong taon lang ang mga batang babae maaaring hindi sila makapagasawa nang maaga at mananatili silang malusog, kaunti lang at malulusog ang magiging mga
anak, at higit ang kinikita para sa kanilang pamilya. Anim na beses na tsansa namang hindi
mapipilit ang isang batang babae na may 10 taong edukasyon na mag-asawa bago siya magedad 18.68
MAY SOLUSYON BA?
Bilang isang guro, maaari kang gumanap bilang isang tagapayo upang hadlangan ito. Malayo
ang mararating ng maliliit na hakbang na ginagawa mo sa iyong klasrum upang mabago ang
kaisipan, hindi lang ng iyong mga estudyante kundi ng kanila mang mga pamilya.
Bigyang-kapangyarihan ang mga batang babae at kamulatan ang mga batang lalaki: Simulan
ang isang dayalogo sa mga estudyante tungkol sa kahulugan ng pag-aasawa, kanilang mga
karapatan, kasanayan sa buhay, kaalaman sa pinansiya, at mga tungkuling maaaring gawi
o kostumbre ng mga batang babae upang maging malaya o independente sa pananalapi
kasama ang layuning himukin ang mga estudyante na maging kinatawan ng pagbabago at
makalikha ng sarili nilang landas o patunguhan.
Lumikha ng tiwala sa mga magulang: Gamitin ang mga Parent Teacher Meeting upang
gantimpalaan at paunlarin ang mga oportunidad ng mga estudyante lalo na ang mga batang
babae na hindi lang magaling sa pag-aaral kundi sa iba pa tulad ng palakasan, sining, at teatro.
Kausapin sila tungkol sa mga maaaring pasukan o pagtrabahuhan pagkatapos nila ng kanilang
edukasyon o pag-aaral. Makatutulong ito upang mangarap nang matayog ang mga magulang
para sa kanilang mga anak.
Himukin ang mga estudyante na palaganapin ang mensaheng ito sa kanilang mga komunidad
sa pamamagitan ng mga dulansangan (street play), at bigyan sila ng kapangyarihan at suporta
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ekonomiya, at kakaunti lamang ang mapagkukunan ng kailangan upang muling maitayo ang
Napakahalaga rin sa pamahalaan na iatas ang pagsasabatas at mga patakaran para mga nasira o nasalantang bahay at negosyo. Nakahihindik ang salpok ng likas na kalamidad
mapangalagaan ang mga anak na babae. Nangako na ang Pilipinas na mabubuwag ang sa isang sistemang dati nang nagpupumiglas; isang napakahirap na sitwasyon o kalagayan na
maaga at pilit na pagpapakasal o pag-aasawa ng bata sa taong 2030 kasabay ng target na 5.3 lalo pang lumulubha.
Sa nakalipas na dalawang dekada, dumoble na ang bilang ng naitalang mga likas na kalamidad
ng Sustainable Development Goals.
70
Kasama ang Pilipinas sa pagtataguyod ng resolusyon ng 2014 UN General Assembly tungkol mula sa 200 hanggang sa labis sa 400 bawat taon. Mula 2015, may 150 nang malalaking likas
sa maaga at pilit na pag-aasawa ng bata, at niratipika ang Convention on the Rights of the na kalamidad ang nakaapekto sa milyong mga tao71 sa buong mundo. Asya ang nagdusa sa
Child noong 1990, na nagtatakda sa 18 taong gulang bilang minimum na edad ng pag-aasawa, mga kalamidad na itong naitala sa buong mundo. Noong 2017, isang bagong pananaliksik
nag-iiwan ng 14 milyong tao na walang bahay o tirahan
at ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ang nagpakita na, sa pangkaraniwan,
72
NOONG 1981, na nanumpang titiyakin ang malaya at buong pagsang-ayon sa pag-aasawa. ang mga likas na kalamidad.
sa paghadlang sa nalalaman nilang maaaring maagang pag-aasawa sa kanilang komunidad.

Nangako rin ang Pilipinas sa ASEAN Declaration on the Elimination of Violence against Women
and Violence against Children (2013), na kinikilala ang kahalagahan ng pagpapalakas ng
pagsisikap ng ASEAN na mapangalagaan ang mga bata sa lahat ng uri ng karahasan, kasama
ang maagang pag-aasawa.

Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na mataas ang peligro sa pagdanas ng mga likas na
kalamidad. Kasama sa listahan ng posibleng mga likas na kalamidad ang lindol, baha, pagbaha
ng putik (mudslide), bagyo, at pagputok ng bulkan. Ang Pilipinas ang isa sa itinuturing na
pinakalantad sa bagyo na bansa sa mundo. Sa pangkaraniwan, 18 hanggng 20 mga bagyong
Noong 2016, iginiit ng CEDAW Committee sa pamahalaan na buwagin ang ugat ng maaga pantropiko /tropical ang pumapasok sa karagatan ng Pilipinas bawat taon, 8 o 9 sa mga
at pilit na pag-aasawa ng mga bata, kasama ang kahirapan, digmaan at kawalang-seguridad, bagyong ito ang nagdudulot ng pagguho ng lupa (landfall).
at gayundin ang pagiging mahina sa epekto ng mga likas na kalamidad. Pinalakas ang Nakapwesto sa may Ring of Fire, maraming aktibong bulkan ang Pilipinas na pana-panahong
pagmamalasakit sa pagitan ng mga probisyon ng Magna Carta on Women at sa Code of nagbabanta sa kanyang paligid. May isang permanent danger zone (PDZ) na itinatag ng
Muslim Personal Laws at sa gawi o kostumbr ang mga batas na naangkop sa mga katutubong Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOLS) sa paligid ng mga ituktok ng
komunidad, na naghahatid ng nakapipinsalang gawi o kostumbre tulad ng maaga at pilit na mga bulkang Mayon, Taal at Bulusan. May anim na kilometrong PDZ ang bulkang Mayon sa
pag-aasawa.69
Probinsiya ng Albay, apat na kilometro ng PDZ ang Bulusan sa Sorsogon at ang buong isla ng
bulkang Taal ang PDZ.73

LIKAS NA KALAMIDAD AT NAAPEKTUHANG TAO
Likas na kalamidad ang isang bigla, malaking sakuna na ibinabadya ng mga pwersa ng
kalikasan na nakaaapekto sa maraming tao. Marami ang anyo ng likas na kalamidad, tulad ng
baha, unos, lindol, pagputok ng bulkan, at buhawi. Depende sa lokasyon at heyograpiya ng
isang bansa ang uri ng mga kalamidad na madaling kumapit o sumalanta rito. Samantalang
kalimitan napakabilis lang ng mismong mga pangyayari, ang pagbangon ang tumatagal ng
maraming taon.
Totoo ito sa mahirap na mga komunidad lalo na sa marurupok ang tirahan, mahirap ang

ANO ANG DAHILAN?
Resulta ng mga likas na pangyayari na ibinunga ng mga likas na panganib ang likas na mga
kalamidad, ngunit pinagtatalunan pa. Napakaraming mga pantaong gawain at mga gawi o
kostumbreng pangkaunlaran ang nasisisi sa palagiang paglaganap ng mga likas na pananalanta
tulad ng baha, unos, at tsunami. Iniuugnay ang isa sa mga pangunahing dahilan sa pagbabago
sa pangmundong klima o climate change. Ang mga dahilan namang nakikita sa mahihirap na
kapaligiran na nagpapaging malubhang kapahamakan ang likas na panganib ang sumusunod:
hindi matibay na pagkakagawa ng mga gusali, di magandang sanitasyon, mabilis lumaking
populasyon, limitadong pagkukunan ng mga kailangan at muling pagpapatayo, at kakulangan
sa mga economic safety net.
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Kakila-kilabot ang mga ibinubunga ng mga likas na pananalanta dahil sa maaaring maganap
na malakihang pagkabulabog o pagkalis sa dating kinalalagyan. Kailangang bumagay o
umangkop ang mga taong apektado ng mga pagbabagong ito, at sa marami nangangahulugan
ito ng paglipat sa ibang lugar upang mabuhay.
Sa mga umuunlad na bansang katulad ng Pilipinas, ibinibilanggo ng mga likas na kalamidad
ang mga tao sa kahirapan dahil wala silang pagkukunan ng pampagawa ng kanilang mga
tirahan at pantustos sa kanilang mga batayang pangangailangan, na lalong nawawalan sila ng
kakayahang makabangon sa pagtagal ng panahon. Kadalasan ang kababaihan at kabataan
ang grupong madaling maapektuhan ng mga likas na kalamidad. Kaya nga, ang kaligtasan ang
isa pang inaala dahil maraming pamilya ang inilikas sa di ligtas at impormal na mga tirahan.74
Nasalanta ng bagyong Haiyan (kilala ring Bagyong Yolanda), isa sa mga pinakamatinding
kalamidad na bumayo sa Pilipinas, ang 26 milyong tao at pumatay ng di kukulangin sa 8,000
buhay. Direktang banta rin sa humigit-kumulang 70 porsiyento ng populasyon sa Pilipinas ang
pagtaas ng tubig-dagat, na pumilit sa marami na lumikas. Bilang karagdagan, itinaas rin ng
pagbabago ng klima o climate change ang kalubhaan at kadalasan ng likas na kalamidad sa
bansa.
Dahil sa mga pang-agrikulturang tradisyon at mabilis na pag-unlad ng ilang lugar sa bansa
malaking bahagi ng populasyon at ekonomiya ang madaling maapektuhan ng mga likas na
kalamidad. Bukod sa mga rehiyong metropolitan, ang mga manggagawang pang-agrikultura
at mangingisda ang pinakaapektadong populasyon ng mga likas na kalamidad. Humigitkumulang sa sangkatlo ng buong populasyon ng Pilipinas ang nagtatrabaho sa sektor ng
agrikultura at malaking banta ang mga likas na kalamidad sa kanilang seguridad sa pagkain at
pinagkukunan ng kita.75
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madalas o palaging pagputol ng mga puno ang nagbubukas sa mga komunidad para madaling
masalanta ng ulan at pagguho ng lupa. Itaguyod ang pagtatanim ng mga puno at iba pang
mga halaman sa paligid ng inyong paaralan o sa inyong komunidad.
Itaas ang kamalayan tungkol sa panganib ng trafficking sa pagsasanay sa isang gender advisor
sa iba’t ibang pang-organisasyong lugar, tulad ng tirahan, pambayang istasyon ng pulis, at
mga paaralan. Mabibigyang-diin din na maaaring kumatawan ng oportunidad ang mga yugto
ng pamimigay ng tulong at muling pagtatayo para bigyang kapangyarihan ng kababaihan
ang kanilang sarili. Habang hinaharap ang resulta, umisip ng mga paraan para mapanatili ang
sanitasyon, kaligtasan at seguridad.
Pag-aralan kung paanong naghahanda sa mga kalamidad ang inyong komunidad.76
Gumawa na ng makabuluhang mga hakbang ang Philippine Government sa pagsasakatuparan
ng mga plano ng disaster risk reduction (DRR) at mga gawain sa pamamagitan ng pagpapaunlad
ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na gumaganap
bilang namumunong ahensiya para sa DRR sa Pilipinas. Ang NDRRMC at ang Office of Civil
Defense (OCD) ang pinagtutuunan ng pansin kapag may mga kalamidad. Ang Department
of Social Welfare and Development (DSWD) ang may tungkuling pangunahan ang kaagad na
pagsisikap na pagtulong pag may kalamidad.77

HUMAN TRAFFICKING AT BATANG
MANGGAGAWA

Bagamat pinagtatalunan pa ang kakayahang makontrol ng tao ang mga likas na kalamidad,
narito ang ilang hakbang na magagawa upang makatulong sa paghadlang at paghahanda:

Pangmundong krisis ang human trafficking, binabangga ang lahat ng bansa sa mundo. Habang
naapektuhan ng trafficking ang lahat ng mga tao sa lahat ng edad at kasarian, tinatayang
71% ng mga biktima ang babae at 28% ang bata. Sa bawat tatlong batang biktima ng child
trafficking, dalawa ang babae.

Mag-organisa ng mga kampanya ng pag-iwas upang tugunan ang batayang mga tanong tulad
ng: ‘Ano ang mangyayari kung itapon natin ang ating basura sa maling lugar, tulad ng sa ilalim
ng ilog? Marurumihan ang ilog, maaaring mamamatay ang mga hayop at halaman, at maaaring
pagsimulan ng baha!” Isang kampanya ang maaaring iorganisa para linisin ang mga ilog sa
inyong komunidad. Himukin ang mga tao na protektahan ang kalikasan --- halimbawa ang

Human trafficking ang pangangalap, pagluluwas, paglilipat, pagkakanlong o pagtanggap sa
isang tao sa pamamagitan ng banta, o paggamit ng pwersa o iba pang anyo ng pamimilit,
pagdukot, panloloko o pandaraya para sa layunin ng pagsasamantala. Ang trafficking para sa
pagsasamantalang sekswal at sapilitang paggawa ang siya pa ring pinakakaraniwan, ngunit
may iba pang mga dahilan tulad ng paggamit sa mga biktima para maging mga pulubi at

MAY SOLUSYON BA?
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magpalimos o ipakasal nang sapilitan.78
Tumutubo o gumaganansiya ang human trafficking ng halos $150 bilyon sa isang taon, ayon
sa 2014 ulat ng International Labor Organization.
Narito ang pagkakahati ng mga tubo sa bawat sektor:
$99 bilyon mula sa komersiyal na pagsasamantalang sekswal
$34 bilyon mula sa kontruksiyon, pagmamanupaktura, pagmimina
at mga serbisyo
$ 9 bilyon sa agrikultura, kasama ang paggugubat at pangingisda
$ 8 bilyon ang naiipon bawat taon ng pribadong mga kabahayan na
nagpapatrabaho ng mga manggagawang domestiko o domestic
workers sa kondisyon ng sapilitang paggawa79
Sa buong mundo, karamihang kababaihan at mga batang babae
ang biktima ng human trafficking --- lampas sa 70%
Tulad nang naiulat na sa nakaraang limang taon, Pilipinas ang isang bansang pinanggagalingan,
at magkaminsan, isang patutunguhan at dinaraanan ng mga kalalakihan, kababaihan at kabataan
para sa sex trafficking at forced labor / sapilitang paggawa. Tinatayang 10 milyong Pilipino
ang naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa at humigit-kumulang sa 2.3 milyong bago o
inuulit na mga kontrata ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa ang prinoproseso
ng pamahalaan bawat taon. Isang makabuluhang bilang ng mga migranteng manggagawang
ito ang nalalagay sa sex and labor trafficking --- ang nakararami dahil sa pagkakautang --sa pangingisda, pagbabarko, konstruksiyon, edukasyon, pangangalaga ng kalusugan, at
mga mga industriyang pang-agrikultura, kasama ang domestikong paggawa, at serbisyo ng
paglilinis (janitorial service), at iba pang trabahong nauugnay sa mabuting pakikitungo, partikular
sa Gitnang Silangan o Middle East at Asia o Asya, maging sa iba pang mga rehiyon. Ang
mg trafficker, karaniwang nakikipagtulungan sa mga lokal na mga organisasyon o network
at tagapagpadaloy, na ilegal ang mga paraan ng pangangalap kayat apektado ang mga
migranteng manggagawa sa trafficking, tulad ng paniningil ng napakataas na bayarin o fees,
paggawa ng mga peke o dinaan sa pandarayang mga dokumento ng kontrata at pagbibiyahe,
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at pagsamsam ng mga dokumento ng pagkakakilanlan (identity documents). Ginagamit ng
mga illegal recruiter ang mga visa na pang-estudyante, - intern, -exchange program, at -turista,
ganoon din ang pagbibiyahe sa pamamagitan ng ibang bansa para paikutin ang legal na
proseso para sa mga dayuhang manggagawa ng pamahalaan ng Pilipinas at patutunguhang
mga bansa. Nangangalap din ang mga trafficker ng mga Pilipinong kasalukuyang nagtatrabaho
na sa ibang bansa sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga alok ng trabaho sa iba namang
bansa.80
ANO ANG DAHILAN?
Krisis sa ekonomiya, kahirapan at migrasyon ang ugat ng trafficking at forced labor. Kapag
pinagsama ang kahirapan at isa o ilang mga negatibo o hindi magandang pangyayari tulad ng
tagtuyot, pagkawala ng trabaho o kamatayan, o pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya,
nagbibigay ito ng mabigat na pakiramdam sa mga pamilya, na naglalagay sa mga bata sa
malaking panganib na maipagbili, mapasok sa trafficking at pananamantalang sekswal. Ang
mga indibidwal na madaling mapasok sa trafficking o maging batang manggagawa iyong mga
mahirap sa mga bansang mahirap or sa mga lugar na may labanan na walang mga institusyonal
na proteksiyon o pangangalaga. Pareho rin, ilang mga magulang ang walang nakikitang ibang
paraan, dahil hindi nila kayang alagaan ang kanilang mga anak.
Ipinahihiwatig rin ng mga ebidensiya na dumarami ang mga komunidad na pinababayaan o
kinukunsinti ang pagsulpot ng child prostitution o pagbibigay-ng sekswal na aliw ng mga bata
dahil mabilis na pag-unlad ng turismo sa ilang lugar kayat hindi maiiwasan at tinatanggap na
kabayaran para sa pag-usad ng ekonomiya.81 Lumalaking palatandaan din ang paggamit ng
mga bata bilang manggagawang domestiko o domestic worker at ang hindi nababantayan
o napangangalagaang kondisyon o kalagayan ng kanilang pagtatrabaho. Maaari silang
pagtrabahuhin na hindi pinakakain o sa napakababang pasweldo na nahahalintula sa mga
kalagayan ng pang-aalipin.
Kalimitang nakararanas ng pisikal, sekswal at emosyonal na pang-aabuso ang mga batang
manggagawang domestiko. Karagdagan, nasusuong ang batang manggagawa sa malaking
panganib ang ng pang-aabusong pisikal at sekswal at ang pagpapabaya magkaminsan
natutuloy sa kanilang pagkamatay. Karamihan sa kanila may sikolohikal at pangkaisipang
pagkabalisa at hindi natuto ng maraming panlipunan kasanayan o pangkaligtasan ng buhay.
Ang mga batang babae kalimitang pinagtatrabaho sa kanilang sariling mga tahanan.82
Habang umuunlad ang pagiging digitized ng buong mundo, napakahalagang tingnan ang
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papel ng social media at internet sa kaharian/nasasakupan ng human trafficking. Binibigyan
ng komunikasyong online ang mga traffickers ng kakayahang makipag-ugnay sa maaaring
maging mga biktima sa pamamagitan ng mga kaibigan ng mga kaibigan at bali-balita o word-ofmouth upang kilalanin at targetin ang madaling mabubuyong kabataan.83 Sa ganitong dahilan,
mahalaga na maturuan ang mga bata kung paanong gamitin nang ligtas ang Internet.

MAY SOLUSYON BA?
Samantalang mayroong isang pambansang lehislasyon para sa prohibisyon ng batang paggawa
o child labor, ipinakikita ng impormasyon sa itaas na hindi mapangangalagaan ng batas ang
kabataan sa masamang mga epekto nito. Bawat isa sa atin may papel na gagampanan upang
matiyak na magkaroon ng marangal na pagkabata o childhood ang lahat ng bata. Narito ang
maaari ninyong magawa:
Kilalanin ang mga bata na maaaring nagtatrabaho pagkatapos ng oras sa paaralan at
pangasiwaan ang isang grupo o talakayang isa-sa-isa kasama ang mga magulang upang
imulat at hadlangan sila sa pagpapatrabaho sa kanilang mga anak.
Bigyan ng impormasyon o kaalaman ang mga bata tungkol sa trafficking at bigyang-diin ang
mga panganib ng pang-aabuso na kaugnay ng pag-alis sa tahanan o bansa upang kumita
kung saan, o sabihan sila kung saan makahihingi ng tulong at pamamaraan.
Maglaan ng edukasyon sa kabataan para sa mga kasanayan sa buhay upang matulungan silang
tulungan ang kanilang mga sarili at maiwasan ang mabiktima ng trafficking, e.g. paghubog ng
tiwala, pagsusuri kung tunay ang mga alok ng trabaho (at ligtas bang tanggapin), at iba pang
makabuluhang impormasyon at kasanayan.
Kausapin ang mga bata tungko sa kahalaghan ng pagkumpleto ng kanilang edukasyon at igiit
sa kanila na huwag huminto sa pag-aaral o magdropout sa paaralan o lumayas ng bahay.
Imulat ang mga magulang at kabataan tungkol sa trafficking at ang masamang epekto nito, ang
bentahe ng pag-aaral, at ang pinsala na idudulot kapag huminto sa pag-aaral at magsimulang
magtrabaho nang wala sa panahon.
Kausapin ang mga magulang tungkol sa pangangailangan na mabawasan ang karahasan sa
bahay (kapwa karahasan sa mga bata at karahasan laban sa iba pang miyembro ng kabahayan,
lalo na sa ina ng bata), na nagtutulak sa mga bata na lumayas sa kanilang bahay.
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KAWALAN NG TIRAHAN, LUGAR NG MAHIHIRAP
AT MGA BATANG LANSANGAN
Noong 2005, mayroon nang 100 milyong batang lansangan sa mundo.84 Sa kasalukuyan,
tumaas na sa 150 milyon ang batang lansangan sa mundo.85 May 28 milyong kabataan ang
walang tiraha sa buong mundo dahil sa marahas na labanan/digmaan.86
Mahirap tiyakang tayain ang bilang ng mga batang naninirahan sa mga lansangan ng Maynila.
May ilang asosasyon ang nagbibigay ng bilang na 250,000 samantalang ang iba 1 milyon Isa
ang tiyak, lubhang dumami ang bilang nila sa mga nakalipas na taon, sa maraming dahilan:
kahirapan, istruktura ng pamilya, migrasyon. Ang mga batang ito, ganap nang nagsasarili mula
pagkasilang hanggang 18 taong gulang. Madali silang masadlak sa sapilitang paggawa, child
prostitution, at pang-aabusong sekswal at pisikal, maagang pagbubuntis at karamihan sa kanila
may mga sintomas ng pagkalungkot o depresyon at pagkabalisa o anxiety.
Hindi lahat ng batang lansangan ulila. Madalas kasama nila ang kanilang mga magulang na
naninirahan sa mga bangketa ng Maynila. 87

ANO ANG DAHILAN
Kahirapan, kawalan ng trabaho (unemployment), kakulangan ng trabaho (underemployment
- di angkop ang trabaho, mababa ang sweldo, kaunti ang oras ng pagtatrabaho), limitadong
pagkuha ng mga batayang panlipunang serbisyo at pagkasira ng mga istruktura ng pamilya
ang ugat ng pag-iral ng batang lansangan sa Pilipinas. At habang nakatuon sana ang mga
planong pag-unlad ng bansa upang tugunan ang mga ugat ng mga problemang ito, ang pangaraw-araw na realidad ng mga buhay ng mga batang lansangan ang higit na nangangailangan
ng kagyat na pansin o atensiyon.
Madaling mabuyo ang mga batang lansangan at araw-araw na nalalagay sa panganib ang
kanilang mga buhay at kaligtasan, lalo na sa mga pagsasamantala at pang-aabusong sekswal.
Nananatili pa rin ang pang-aabuso at pagmamalupit sa bahay na pangunahing dahilan kung
bakit nauuwi sa lansangan ang kabataan at pinipili nila ang buhay kasama ang kanilang mga
kaedad. Ayon kay Pam Santiago, support and intervention associate ng Philippine Human
Rights Information Center, kalimitang nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang sariling pamilya
ang mga batang lansangan, mula sa iba/mas matatandang batang lansangan, at, sa ilang mga
kaso, mula sa pareho. Mayroon ding mga kaso ng pagsasamantala ng mga magulang sa sarili
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nilang mga anak sa pamimilit sa kanila sa prostitusyon. Bukod rito, lubha silang nalalantad sa
ilegal na droga dahil sa paglalagi nila sa lansangan. Naitala rin ni Santiago ang isang kasong
pinangasiwaan niya na naging drug user at courier ang isang bata sa edad na 12 taon.
Dagdag pa sa hindi mabilang na paghihirap nila sa lansangan, malala ang tingin sa kanila bilang
dungis sa lipunan. Kaya nga madalas silang itinuturing na mga kriminal o magiging kriminal, na
kumakatawan sa isang banta o panganib. Madalas rin silang maakusahan ng maliliit na krimen
sa kalsada na hindi naman nila ginawa, o kung ginawa man nila, tulad ng pagsinghot ng rugby,
walang tunay na pag-unawa mula sa mga awtoridad kung ano ang dahilan at gumagamit sila
ng droga (halimbawa, upang maibsan ang kirot o gutom).
Bukod rito, nabibiktima rin ang mga batang lansangan ng panlipunang pagpapalawak (social
expansion) at tabinging pang-ekonomiyang pag-unlad (economic growth). Tinitingnan silang
madungis at marumi at sa gayon pangit sa paningin lalo na sa paligid ng mga tourist attraction
at mga high end commercial area. Kilalang-kilala ang pambansang mga ahensiya at mga
lokal na pamahalaan sa pagtataboy o pagliligtas sa mga pangkat ng mga batang lansangan
at mga naninirahan sa lansangan sa mga lugar na ito, lalo na kapag may mga nagaganap na
pangyayaring pang-internasyonal.88
MAY SOLUSYON BA?
Dagdag sa pagtataas ng kamalayan sa mga umiiral na mga pamamaraan para sa kapakanan
at pangangalaga ng mga batang lansangan, narito ang ilang mga bagay na magagawa mo
upang lumikha ng kaibhan:
–5 Itaas ang kamalayan ng iyong mga estudyante sa mga isyung nakahaharap ng mga batang
lansangan upang maparamdam sa kanila at mahimok na humanap ng mga makabagong
paraan para matulungan ang mga batang lansangan.
–5 Kasama ang mga estudyante bilang mga lider, mag-organisa ng mga dulansangan (street
play), sesyon ng pagkukwento (storytelling), workshop sa sining at paglikha ng sining o
kompetisyon sa pagtula para sa mga bata na may layon ng pagbibigay-kapangyarihan at
paghikayat sa kanila na mangarap nang matayog o malaki.
–5 Ganyakin ang mga estudyante at kasamahan na magdonasyon ng mga damit, libro, materyal
pangkulay, at iba pang mga bagay sa pagtuturo sa mga batang ito.
Noong Hunyo 2017, sa unang pagkakataon inilathala ng United Nations Committee on the
Rights of the Child ang General Comment No. 21 na naglalaan ng “makapangyarihang paggabay
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ng mga Estado sa pagdebelop ng malawakan, matagalan at pambansang mga istratehiya”
para sa mga batang lansangan. Nakikita ito bilang isang mahalagang hakbang dahil ito ang
unang malinaw na tugon ng UNCRC tungkol sa isyu ng mga batang lansangan. Binibigyangdiin ng pangkalahatang pahayag na ito na kailangan ng mga Estado na magpatibay ng isang
“child rights approach” sa halip ng isang “repressive approach”, na ang pinakamabuting
interes ng bata ang unang prayoridad at ang mga bata mismo ang nagmamay-ari ng kanilang
mga karapatan, halimbawa, pagsama sa kanila sa proseso ng pagdedesisyon. Ayon sa UN
Guideline, kasama ang karapatang maging ligtas sa lansangan, maraming bata ang nalalabag
ang mga karapatan sa simpleng nasa lansangan sila at dahil sa mga umiiral na pambansang
mga patakaran.
Halimbawa, walang daan o akses ang mga batang lansangan sa:
karapatang marinig, dahil sa kawalan ng pakikilahok o partisipasyon sa pagbuo ng mga
patakarang pambansa at lokal na direktang may epekto sa kanila,
karapatan sa malayang pagsasama-sama at mapayapang pagtitipun-tipon sa pagbibigay ng
daan o akses sa ilang pampublikong mga espasyo,
karapatan sa pagpapahinga at paglalaro, at pagsali sa gawaing kultural, artistiko at iba pang
mga gawaing panlibangan,
karapatang manirahan kasama ang mga magulang,
karapatan sa edukasyon
karapatan sa de kalidad na pangangalaga ng kalusugan.

Sa kabila ng mga pagpapalit ng mga patakaran, ang tunay na pagbabago kailangang
magmula mismo sa mga batang lansangan. Dahil taglay nila ang pinakamahalagang
kaalaman tungkol sa sarili nilang karanasan, sila ang walang alinlangang mayroong
pinakapaki-pakinabang na pananaw sa paglikha ng patakaran at mga panlipunang
pagbabago upang hindi lang mahadlangan ang paninirahan sa lansangan kundi ang
kagyat na pagtugon sa mga hindi nakakamit na pangangailangan at hindi natatamong
mga karapatan ng mga nasa lansangan na. Habang nananatili silang walang boses
o hindi nagpapahayag, mananatili ang Abril 12 bilang isang araw ng nawalang mga
oportunidad. Utang sa ating kabataan ng Estado at ng kanyang mga ahente ang
pakinggan at kasunduin ang mga batang lansangan sa mga paraang makabuluhan,
batay sa mga karapatan at nakikilahok.89
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SEKSWAL AT PAMPAG-ANAK (REPRODUCTIVE)
NA KALUSUGAN
Ayon sa World Health Organization, nangangailangan ng positibo, ligtas at magalang
na lapit sa sekswalidad at relasyong sekswal ang sekwal na kalusugan. Ang bilang ng
populasyon ng kabataan ngayon at ang mga desisyon o pagpapasiya nila tungkol sa
laki ng pamilya at pamumuhunan sa kalusugan ang may mahalagang ginagampanan sa
ekonomikong paglago at pag-unlad.
Sa buong mundo, 36% ng kababaihan sa edad na pampag-anak (reproductive) ang
nahaharap sa mga problemang pangkalusugan at mga sakit na dinadala ng pakikipagseks
kabilang ang HIV/AIDS. Katumbas nito, 12% naman sa kalalakihan.
Ang mataas na bilang ng pagkamatay ng mga ina sa ilang lugar sa mundo ang nagpapakita
ng hindi pantay na pagkuha ng mga serbisyong pangkalusugan. 99% ng lahat ng
pagkamatay ng mga ina nangyayari sa mga bansang umuunlad, at halos sangkatlo (1/3)
sa Timog Asya.90
Noong 2012, ipinasa ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act (RPRHA)
na gumagarantiya sa pandaigdigang libreng pagkakaroon ng makabagong mga
kontraseptibo o pampigil sa pagbubuntis ng mga babae lalo na ng mahihirap na babae.
Gayunman, pinakamahinang batas sa buong mundo sa pampag-anak na kalusugan
ang RPRHA. Pinagtitibay nito ang pagbabawal sa aborsyon o paglalaglag ng binhi sa
sinapupunan ng babae nang walang malinaw na mga pagbubukod. Nagpapataw ito
ng pagbabawal sa pagbili ng mga kontrasepto maging sa biglang pangangailangan ng
mga ospital, at nag-uutos na magbigay ng pagsang-ayon ang mga magulang upang
makagamit nito ang mga menor de edad nang walang pagbubukod. Ang mga legal
na paghihigpit, at ang dungis sa karangalan na kasama nito, ang nagdudulot ng hindi
timbang na epekto sa mahihirap na babae at nagdadalagang mga batang babae.91
ANO ANG DAHILAN?
Karamihan sa kabataan nagiging aktibo sa seks sa kanilang pagdadalaga at pagbibinata.
Sa kawalan ng makatutulong na paggabay at impormasyon malamang na magpakasasa
sila sa hindi protektadong seks sa maraming karelasyon kasama ang mga high-risk
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behavior group. Pinakamadaling mabuyo ang walang trabaho, kulang ang trabaho,
kulang sa edukasyon, kabataang palaboy, kabataan sa trabahong may kinalaman sa
seks, kabataang gumagamit ng itinuturok na droga, at mga batang lansangan dahil high
risk behavior sila sa araw-araw ng kanilang buhay. Malamang din na kulang sila sa
impormasyon tungkol sa mga panganib ng pagkakaroon ng HIV at iba pang mga sakit at
pamamaraan para protektahan ang kanilang mga sarili sa impeksiyon. Ang kabataang
ito ang mahaharap sa paulit-ulit na panganib ng impeksiyon ng HIV sa pamamagitan ng
sekswal na pagkakalantad dahil sa pamimilit o iba pang mga panganib.
Dahil sa kakulangan sa mga impormasyo at kawalan ng kapangyarihang makontrol
ang kanilang mga sekswal na buhay, madaling magkaroon ng HIV ang mga batang
kababaihan at STIs ang mga batang kalalakihan. At saka, dagdag na panganib din sa
kabataan ang maagang pag-aasawa. Ang maaga at hindi plinanong pagbubuntis ng
mga nagdadalaga ang naglalagay sa ina at anak sa panganib ng low birth weight, early
prenatal death, at congenital malformation.92 Kalimitang hindi ipinaalam ang mga sakit
na ito at hindi nalulunsan dahil sa pagtuturing na dungis sa lipunan, na nagdudulot ng
komplikasyon tulad ng pagkabaog, pelvic inflammatory disease, at kanser.
Binisita ng mga eksperto ng UN CEDAW ang Pilipinas ng halos isang linggo. Ininterbyu
nila ang mga opisyal ng pamahalaan at kababaihan at batang babae na nalabag ang
mga pantaong karapatan bilang resulta ng isang executive order (EO 003) na ipinakilala
noong 2000, na nagdedeklara sa lungsod bilang pro-life at gumaganap na de facto
ban sa modernong mga kontraseptibo sa mga sentro ng pampublikong kalusugan na
pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Maynila.
Nalaman ng UN CEDAW na nag-ambag o nakatulong sa pagtaas ng mga hindi sinadyang
pagbubuntis, hindi ligtas na aborsiyon o pagpapalaglag, pagkamatay ng mga ina, at
sobrang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga impeksiyong nakukuha sa pakikipagseks
ang EO 003 kasama ang iba pang mga batas at lokal na mga kautusan na mapanupil
--- kasama ang 2011 Manila City ban sa pagpopondo sa modernong mga kontraseptibo,
parusang kriminal para sa pagsasagawa ng aborsiyon, at pagbabawal sa kontraseptibo
sa biglang pangangailangan.
Nalaman ng Komite na sa huli may pananagutan rito ang pambansang pamahalaan
sa “malalim at maparaan” na mga paglabag sa mga pampag-anak na karapatan ng
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kababaihan dahil sa pagkabigo nitong seguruhin ang tamang pangangasiwa sa mga istrukturang sosyo-ekonomiko ng buong pamilya komunidad at bansa. Bilang karagdagan,
lokal na yunit ng pamahalaan na may pananagutan sa paglalaan ng mga serbisyong hindi nagagamot ang AIDS at naikakalat ang HIV higit sa lahat sa pakikipagrelasyong
sekswal. Dahil pribadong bagay ang pakikipagseks, nagiging mahirap tugunan ang mga
pangpagpaplano ng pamilya.93
isyung ito at naiiwang hindi nagagamot.
MAY SOLUSYON BA?
Naililipat ba sa pag-iiniksiyon ang impeksiyon ng HIV?
Isa sa pinakaimportanteng paraan para mabawasan ang mga panganib ng sekswal
at pampag-anak na kalusugan ang pagtataas ng kamulatan ng mga nagdadalaga at Oo, kung nahawahan o kontaminado ng dugo na may HIV ang mga gamit sa pag-iiniksiyon.
nagbibinatang kabataan sa pagkalat at pag-iwas sa mga impeksiyon na dulot ng Kung kailangan mong magpainiksiyon, siguruhing bago ang karayom at heringgilya o
pakikipagseks. Isama rin ang mga sesyon tungkol sa kalusugan bilang isang bahagi ng naisterilisa o napakuluang mabuti. Handa nang gamitin ang karayom at heringgilya na
inyong kurikulum at himukin ang mga estudyante na ipadala ang mensahe sa kanilang nalinis at napakuluan nang 20 minuto. Sa panghuli, kung mag-iiniksiyon ka ng kahit na
mga pamilya at komunidad. Narito ang ilang halimbawang mga sangkap na maaaring anong droga o gamot, huwag gamitin ang pang-iniksiyon ng iba.
isama sa mga sesyon:
Paano kung araw-araw na kasama mo sa trabaho at nagkakadikit kayo ng isang
taong may impeksiyon?
Ano ang HIV?
HIV (Human Immunodeficienccy Virus) ang virus na sanhi ng AIDS. Naipapasa ang virus Wala itong panganib. Hindi kayo nalalantad sa panganib na mahawa ng impeksiyon
na ito mula sa isang tao tungo sa isang tungo sa pamamagitan ng dugo, sa paggamit ng kung gumagamit kayo ng iisang tasa, ng parehong banyo, o nakakukuha ng dumi at
parehong mga karayom, at pakikipag-ugnayang sekswal. Dagdag pa, naisasalin ng may pawis.
impeksiyong buntis na babae ang HIV sa kanilang baby/anak habang ipinagbubuntis o sa Sa simula ng taon, nag-isyu si Presidente Rodrigo Duterte ng EO upang pabilisin ang
panganganak, ganoon din sa pagpapasuso. Karamihan sa mga taong ito nadedebelop pagsisikap na matugunan ang pangangailangan ng mga serbisyo para sa makabagong
ang AIDS bilang resulta ng impeksyong HIV.
pagpaplano ng pamilya para sa lahat ng kabahayan pagsapit ng 2018.
Dagdag pa, isang bagong patakaran ang inisyu ng Department of Health noongg 2016 na
Ano ang AIDS?
naglalayon ng pagpapalakas ng mga serbisyo para sa pangkalusugang pangangalaga
Nangangahulugan ang AIDS ng Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nadadayagnos
pagkatapos ng aborsiyon sa mga pampubliko at pampribadong pasilidad pangkalusugan.
na may AIDS ang isang taong may impeksiyon ng HIV pagkatapos madebelop sa kanya
ang isa sa “AIDS indicator illnesses”, kasama ang Tuberculosis at ilang mga uri ng kanser. Kamakailan lang, naglabas ng isang resolusyon ang Food and Drug Administration (FDA)
Maaaring magpadayagnos sa AIDS sa pamamagitan ng blood tests ang isang taong na muling pinagtitibay ang mga produktong pangkontraseptibo, kasama ang Implanon at
positibo sa HIV pero hindi pa nagkakaroon ng anumang seryosong sakit. Ang positibo Implanon NXT, bilang non-abortifacients. Yayamang kondisyon ang muling pagpapatibay
sa HIV test hindi nangangahulugan na may AIDS ang isang tao. Ang pagdayagnos ng ng FDA para tanggalin ng Korte Suprema ang TRO sa kontraseptibo, napakaraming uri ng
mga produkto at serbisyo para sa pagkontrol ng pagbubuntis ang maaari na ngayong
AIDS ginagawa ng isang doktor sa paggamit ng isang tiyak na pamantayang klinikal.
makuha ng lahat ng 13 milyong kababaihang Pilipino na kagyat na nangangailangan nito.
Seryosong isyu ba ito?
Sa kabila ng mga positibong pangyayaring ito, namamalagi pa rin ang mga sagabal at
Nagkakaroon ng AIDS ang mga tao kung kailan sila pinakamabunga o pinakaproduktibo dapat pasidhiin ng pamahalaan ang pangako at mga pagkilos nito para pasulungin ang
at humahantong ito sa kanilang maagang pagkamatay na lubhang nakaaapekto sa mga karapatang pampag-anak. 94
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KALUSUGANG PANREGLA
Tinataya na sa karaniwan, lumiliban ng dalawa’t kalahating linggo sa paaralan ang isang
batang babae dahil sa kanyang regla. Magatos ang pagkukulang na mamuhunan sa
pangangasiwa ng kalinisang panregla. Kapag hindi natugunan ang pangangasiwa ng
mga pangangailangan ng mga batang babae sa kalinisan sa regla, mas mataas ang
panganib ng pagtigil sa pag-aaral, na mas malawak ang mga implikasyon na hindi
makalalahok sa paggawa (work force) sa kinabukasan ang mga batang babae.95
Sa Pilipinas, panlipunang taboo ang regla na kinahihiyaan ng mga batang babae.96 May
mga pag-aaral na nagpapakita na maraming mga babaeng Pilipino at kabataan ang
nabubuhay na kulang ang mga impormasyon tungkol sa kalinisang panregla, limitado
ang paggamit ng mga palikuran, buwis sa murang mga produktong pangkalinisan, at
kakulangan sa batayang malinis na tubig.
Liban sa mga ito, luma na ang natanggap na impormasyon at pag-uugali tungkol sa
kalinisan sa pagreregla na itinuturo pa hanggang sa araw na ito. Pinaniniwalaang katawatawa at maraming kahihinatnan tulad ng pagkakasakit, pagtigil o lalong paglakas ng daloy
ng regla, pulikat, at pagkabaliw ang hindi pagsunod sa mga tradisyonal o makalumang
mga ritwal.97
ANO ANG DAHIILAN?
Kalimitang ipinagpapatuloy ng mga miyembro ng komunidad at pinakamahalagang
tagaimpluwensiya sa buhay ng mga batang babae, sa partikular ang kanilang mga ina,
ang mga pangkasariang panlipunang mga pamantayan na may kinalaman sa pagreregla.
Matagal ang epekto nito sa pagtanda ng isang tao. Lumilikha ng mga hadlang ang laganap
na dungis panlipunan ng pagreregla, hindi lang sa edukasyon, kundi sa pag-unawa sa
antas ng problema. Sa ibang mga lipunan pinaniniwalaang marumi at nakakahiya ang
pagreregla o regla, kayat hindi hinahayaan ang kababaiban at mga batang babae na
pag-usapan ang tungkol sa kalinisan sa pagreregla sa pampubliko at pampribadong
mga lugar. Kasama na rito ang konteksto ng paaralan na maaaring hindi kaaya-aya ang
kapaligiran na mag-usap ang mga batang babae tungkol sa kanilang kalinisan.
Karagdagan, karamihan sa mga babaeng nireregla hindi nakakukuha ng mga pasador (ngayon,
sanitary /napkins o pads). May direktang kinalaman ito sa kalusugan ng ina at nagiging
madaling kapitan ng mga impeksiyon sa pampag-anak na daanan. Bukod pa sa kakulangan
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ng mga pasilidad para sa pangangasiwa ng kalinisang panregla, iniulat rin ng mga batang
babae ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa pagreregla at pagdadalaga, o ang mga
impormasyong alam o mayroon sila kaugnay ng mga lokal na teorya at mitong kultural --- kayat
wala silang malay o sabik na sabik. Ilan sa mga ito ang
–5 Kapag tinedyer ka nang magkaunang regla o menarche, ihilamos mo sa mukha ang iyong
dugo para hindi ka magkatagihawat.
–5 Tumalon ka sa hagdan mula ikatlong hakbang para tumagal lang ang regla mo ng tatlong
araw
–5 Huwag maliligo habang may regla, magiging baog ka.
–5 Magagamot ang dysmenorrhea sa pag-aasawa.
–5 Mag-aamoy malansa ang regla mo kapag pumunta ka sa burol ng patay nang may regla.98
MAY SOLUSYON BA?
Bilang isang guro, magagampanan mo ang isang kritikal na papel sa pagtugon sa isyung ito at
sa gayon maseseguro na hindi magiging dahilan ang pagreregla sa pagkawala ng edukasyon
ng mga batang babae. Narito ang ilang hakbang na maaaring gawin sa inyong paaralan:
–5 Hamunin ang mga negatibong saloobin at pananaw, mito, taboo, at gawi tungkol sa
5 pagdadalaga at pagreregla.
–5 Ibahagi ang impormasyon para sa mabuting mga gawi sa kalinisan kapag may regla, lalo
5 na sa mga nagdadalagang mga batang babae.
–5 Tugunan ang mga hadlang sa tubig at sanitasyon, kalinisan at pagkapribado sa inyong 		
5 paaralan at maseguro ang pagkakaroon ng ligtas na mapagtatapunan ng mga produktong
5 pangkalinisan.
Upang labanan ang kahihiyan tungkol sa pagreregla, naglunsad ang UNICEF ng kampanyang
#MeronAko at nagkaroon ng pangunahing pagbabago sa pag-uugali tungkol sa pagreregla ng
mga estudyante ng Mapanas Central. Napabuti ang mga pasilidad ng paaralan sa paghihiwalay
ng mga palikuran ng mga batang babae at batang lalaki, kumpleto sa sabon at tumutulong
tubig. Sa pamamagitan ng kampanya, lantaran nang mapag-uusapan ng mga batang babae
ang tungkol sa pagreregla lalo na sa mga kaibigan nilang mga lalaki.
Nagsimula ang lahat nang maipakilala ang #MeronAko sa paaralang elementarya sa
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pamamagitan ng isang serye ng training-workshop para sa mga guro at estudyante. Isang
napakahalagang hakbang para sa mga guro ang pagsama ng mga aralin sa pagpapakilala sa
mga estudyante ng pagreregla. Para sa kampanyang ito, nagdebelop ang UNICEF ng ilang
materyal na makulay, angkop sa edad na ginamit sa pagpapakilala sa sistemang pampag-anak
kapwa sa mga lalaki at babae. Tinuruan din ang mga batang babae ng wastong pag-uugaling
pangkalinisan, kasama na rin kung paano ang wastong pagtatapon ng kanilang gamit na
pasador o sanitary napkin.
Sinusuportahan ng UNICEF Philippines ang #MeronAko Campaign bilang bahagi ng trabaho
nila kasama ng Department of Education (DepEd) upang mapalakas ang implementasyon ng
pambansang patakaran at pamantayan ng WASH in Schools.
Mula Nobyembre 11-15, 2019, pinamahalaan ng DepEd, sa suporta mula sa UNICEF, GIZ at Save
the Children ang WASH in Schools International Learning Exchange (WinS ILE) sa Maynila.
Pinadadali ng WinS ILE ang pagkatuto ng mga bansa sa Asya at Pasipiko tungo sa pag-abot
ng Sustainable Development Goal 4; lumikha ng momentum at mga pangakong pulitikal sa
pagpapabilis ng WinS sa rehiyon; at pinalakas ang pagkakabuklod ng Ministries of Educaiton
sa rehiyon upang suportahan ang rehiyonal na network ng mga WinS practitioner.99

DINAMIKO NG KABATAAN, PAMILYA AT
KOMUNIDAD
Kagula-gulat na ang pagganyak at pangakong suporta magmula sa pamilya at komunidad
ng isang bata! Higit sa malamang na magtatagumpay ang mga kabataan na lumaki
sa isang nakasuportang mga kapaligiran, anuman ang kanilang materyal na pag-aari.
Matututo at makikinig ang mga bata sa kanilang mga magulang, tagapangalaga, at idolo
na naging bahagi sa pagtulong na mapaunlad ang kanilang mga pagpapahalaga (values)
at opinyon. Mahalaga ring maunawaan na ang tinatawag na isang pamilya hindi lang
ang mga taong may biolohikal nakaugnayan at bawat pamilya hindi pare-pareho ang
dinamiko at pagkakaayos.
Nahaharap ngayon ang kabataan sa isang nagbabagong mundo. Higit ang pangangailangan
ngayon ng mataas na edukasyon o iyong nakatuon sa mga kasanayan, mabilis na nagbabagong
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teknolohiya na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, at maraming mga
apektadong tao sa mundo. Kung paano hinaharap ng kabataan ang mga hamong ito
ang siyang magpapasiya kung ano ang kinabukasang naghihintay sa susunod na mga
henerasyon o salinlahi. Kaya, ang pakikisangkot ng isang komunidad sa mapanghamong
mga pamantayan at pagkiling ang magpapaiba sa pagbibigay-kapangyarihan sa kabataan
at paghahanda sa kanila para sa kinabukasan.
–5 Ngayon, lampas sa sangkapat ng populasyon ng mundo ang nasa edad na 14 o
mas bata at iyong mga nasa pagitan ng edad 15 hanggang 24 ang kumakatawan sa
pinakamalaking grupo na lilipat sa pagiging mayor de edad (adult).100
–5 Hindi pa naiimbento ang 85% ng mga trabaho na iiral sa 2030.101
–5 Napabubuti ang pagkakatuto ng mga estudyante kapag nakikilahok dito ang mga
magulang, nasa preschool o mas mataas na mga grado man sila, nakikibaka sa
pagkita o may kaya ang pamilya, nakatapos man ng high school o kolehiyo ang mga
magulang.102
–5 Ang matagal nang mga maling isip at mga gawing pangkultura ang humahadlang sa
mga batang babae upang maging ganap ang kanilang kakayahan --- at nadaragdagan
ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan.
ANO ANG DAHILAN?
Kapag nagtulung-tulong ang mga magulang, tagapangalaga, paaralan at komunidad
upang suportahan ang mga bata, higit na magiging maganda ang kanilang pag-aaral,
regular na papasok sa paaralan, magtatapos at aabutin ang higit na mataas na antas ng
edukasyon, magkakaroon ng higit na magandang kasanayang panlipunan at pag-uugali
at mataas na tiwala o kumpiyansa sa sarili.103
Pareho rin, ang isang sumusuportang pamilyang na humihimok sa kanilang mga anak
upang makilahok sa mga programang pangkabataan o inisyatibong pangkaunlaran
ng kabataan ang magbibigay kaibhan sa kanilang mga buhay. Bilang mga bata na
nagpaplano ng kanilang magiging kinabukasan, mahalaga para sa kanila na malamang
mayroon silang pagpipiliang mga propesyon, at mas malawak sa naiisip nila ang kanilang
karapatan na makapamili.
Sa kabila ng mga napatunayan nang mga pakinabang ng pakikilahok at pagiging
huwaran ng mga pamilya, nakahahadlang pa rin ang impluwensiya ng pamilya at
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kultura sa pagkuha ng ilang mga oportunidad, pag-unawa sa kanilang mga karapatan at –5 Tumutulong ang mga organisasyon sa pagbibigay ng mga pagsasanay sa pagtatrabaho
para sa mga magulang at estudyante, para kumita nang mas mabuti at mapanatili sa
paghanap sa kanilang ganap na kakayahan. Halimbawa, malakas o mabigat ang mga
paaralan ang kanilang mga anak at makakuha ng mga kasanayan sa pagnenegosyo.
pangkulturang paniniwala na pumapaligid sa pagpapahalaga at ginagampanan ng mga
batang babae. Hinuhubog ng mga pangkulturang impluwensiya ang ating pag-iisip, –5 Maaari ring isama ang kabataan sa mga pag-uusap tungkol sa pagpapaunlad ng
paniniwala, paghuhusga, at pagkukunsinti. Kapag ipinalagay na maagang mag-aasawa
mga prosesong pulitikal, pagtataguyod ng pakikipag-ugnayang pangmamamayan,
ang kababaihan, walang dahilan para pag-aralin pa sila. Ngunit kung pinahahalagahan
aktibismo at pangkapayapaan. May mga pruweba o ebidensiya na tumataas ang
ng isang kultura o komunidad ang kababaihan bilang mga indibidwal at miyembrong
pakiramdam ng kabiguan at hinanakit kapag hindi pinalahok ang kabataan sa
nakapag-aambag, may halaga ang pamumuhunan sa kanilang edukasyon. Kung kaya,
pagtatatag ng mga bagong institusyon.
di mapaniniwalaan ang epekto na makita ng batang babae na sinisikap buwagin ng
–5 Pagtuturo sa mga pinuno ng komunidad sa mga pakinabang o benepisyo ng pantay
kanyang pamilya ang mga gawing pangkasarian.
na pagkakaroon ng de kalidad na edukasyon ang mga batang babae at lalaki, mas
magandang kaugaliang pangkalusugan at pangnegosyo.
MAY SOLUSYON BA?
Hindi lang mahalagang mabigyan ng edukasyon ang mga batang babae at lalaki. Nagsasama-sama ang mga organisasyon sa iba’t ibang sektor --- negosyo, pamahalaan,
Mahalagang mabigyan ng edukasyon ang mga miyembro ng pamilya at mga komunidad paaralan, ang United Nations, civil society, at iba pa --- upang tanggalin ang mga hadlang
sa positibong mga pakinabang na mararanasan nila kapag nabigyan ng edukasyon at na sumusupil sa mga grupong marginalisado o nasa laylayan, kasama ang kababaihan
oportunidad ang kabataan. Ang pagbibigay ng suporta hindi lang ang pagpapapasok at mahihirap. Kasama rito ang pagseseguro na makalahok sila sa ekonomiko, sosyal o
sa paaralan; magkaminsan tungkol ito sa pagtulong sa mga pamilya na lutasin ang mga panlipunan, kultural o pangkultura at pulitikal o pampulitika na buhay.
hamon na kinakaharap nila na nagiging dahilan ng paghinto sa pag-aaral ng kanilang mga
anak, pagkawala ng mga oportunidad para maplano ang kinabukasan, o maramdaman
ang panggigipit ng lihis o malakriminal na pag-uugali.
Kahit na kailangang makilahok ang kabataan sa pagtugon sa mga isyu na nakaapekto sa
kanila, hindi nila malulutas ang mga hamon nang sila lang.
–5 Maaaring magtulungan ang mga pamilya upang makagawa ng isang magalang at
bukas na dayalogo, hinihimok ang isang kultura ng pakikinig sa pagitan ng mga
mayor-de-edad at kabataan na magsisiyasat kung paano nagkakaiba ang konteksto
ng buhay ng kabataan ngayon at ng kanilang mga magulang.
–5 May mga non-governmental organizations (NGOs) na naglalaan ng mga pautang na
mababa ang interes sa mga pamilya upang magamit sa bayarin sa paaralan, para
makaya ang bayad sa mga libro, uniporme, at iba pang kinakailangang mga gamit.
–5 Makalilikha rin ang mga paaralan ng mga programa na maglalaan ng mga oportunidad
para sa mga magulang upang makalahok at makapagtatag ng mga istruktura na
magiging pamantayan ng regular na komunikasyon o ugnayan ng mga pamilya.
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