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Panimula
Madrama.  Yan ang buhay ng maraming kababaihang lugmok sa 
kahirapan, pang-aapi at pang-aabuso.  

Masarap manood ng drama dahil 
marami sa atin ang nakaka-relate, 
ika nga.  Dahil ang katotohanan, 
ang buhay bilang babae ay may 
kaakibat na iba’t ibang porma, uri at 
lalim ng karahasan, pambabastos, 
pagmamaliit... na para bang wala kang 
karapatan at pakiramdam mo ay hindi 
ka itinuturing bilang tao.

Hatid namin sa lathalaing ito na 
kapulutan ng aral hindi lamang ang 
madramang buhay ng maraming 
kababaihan sa kanayunan, kundi pati 
ang maaksiyong pagkilos ng mga 
kababaihan at kanilang komunidad 
upang labanan at pigilan ang 
karahasan sa kababaihan.

Taong 2004 nang ipinasa ang batas 
laban sa karahasan sa kababaihan at 
kanilang anak o Anti-Violence Against 
Women and their Children (Anti-VAWC) 
Act, ang Republic Act 9262.  Marami 
nang mga lathalain ang ginawa ang 

pamahalaan at organisasyon ng 
mamamayan upang maisulong ang 
implementasyon nito.  Subalit ang 
katotohanan, marami pa ang hindi 
nakakaalam sa batas na ito, at marami 
pa rin ang hindi kumikilala sa pantay na 
karapatan ng kababaihan sa batas, sa 
larangang pulitikal, ekonomiya, sosyal 
at kultural.

Layunin ng gabay na ito na ipamahagi 
ang kaalaman ukol sa karapatan ng 
kababaihan na maging malaya sa 
karahasan, at ipaliwanag ang RA 9262 
sa isang popular na pamamaraan 
– iyong madaling maintindihan at 
isagawa, lalo na sa hanay ng mga 
kababaihan at lokal na pamahalaan na 
kumikilos upang itaguyod ang ligtas na 
kapaligiran para sa kababaihan at mga 
kabataan.

Ang mga kwentong nilalaman nito 
ay halaw sa mga karanasan ng mga 
kumilos na kababaihan sa kanayunan 
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sa mga piniling barangay na kabilang 
sa mga probinsiyang nasasakupan ng 
Pambansang Koalisyon ng Kababaihan 
sa Kanayunan (PKKK).  May anim na 
piling barangay upang ipakita kung 
paano ang kababaihan sa kanayunan 
ay maisusulong ang laban sa karahasan 
sa kababaihan at kabataan.  Ang mga 
tunay na pangalan at lugar ng mga 
kababaihan at mga karakter sa mga 
kwentong nilalaman dito ay itinago 
para sa kanilang kaligtasan, ayon na 
rin sa probisyon ng confi dentiality sa 
RA9262.

Ang mga gawaing pagsasanay 
na nilalaman sa gabay na ito ay 
inaasahang maaaring pagsimulan 
ng mga gawaing edukasyon ukol 
sa karapatan ng kababaihan at sa 
pagtugon sa VAWC.  Sa mga kumikilos 
sa larangang ito, maaaring magamit 
ang gabay para sa isang pagsasanay na 
tatakbo ng 3 oras bawat paksa o kaya 
naman ay sa isang komprehensibong 
pagsasanay na tatagal ng 3 araw.

Ang mga aspetong ligal na 
nakasaad sa lathalaing ito ay upang 
makapagbigay ng panimulang 
kaalaman ukol sa RA9262.  Mangyari 
lamang na sumangguni sa angkop na 

ahensiya, counselor o abogado para 
sa tumpak na pag-unawa sa probisyon 
ng batas, lalo na sa partikular na mga 
kaso.
Ang proyektong Anti-VAWC, ay 
isinagawa sa loob ng 2 taon.  Kabilang 
ang lathalaing ito, ang proyekto ay 
sinuportahan ng German World Day of 
Prayer.

Inaasahan namin na sa tulong ng 
lathalaing ito ay mas marami pang 
komunidad ang kumilos at tumugon 
upang maging malaya ang mga 
kababaihan sa karahasan at maging 
layunin ito ng pag-unlad.

Mga tagapanulat
Beth Charie, Elvie, Gaynor, Ime, 
Jan-Jan, Memel, Mylene, Nilda,
Rasma, Rosa, Rosing
PKKK
2009

Magsanay Tayo!
GABAY SA PAGHAHANDA NG 
PAGSASANAY SA ANTI-VAWC 

A K S I Y O N !
Tukuyin ang layunin ng pagsasanay at mga 
pangangailangan ng kalahok:

Sino ang mga kalahok? Ano ang kanilang • 
kaalaman at kasanayan sa paksa?
May babae at lalaki ba sa mga kalahok?• 
Ilang oras o araw sila maaaring makapaglaan ng • 
oras sa pagsasanay?
Saan gaganapin ang pagsasanay? Para sa • 
pagsasanay sa VAWC, kadalasan ay kailangan ang 
isang pribadong lugar para maging kampante ang 
mga kalahok na magbahagi ng karanasan.
Ito ba ay pang-oryentasyon (pag-unlad ng • 
kaalaman) o pang-kasanayan (pag-unlad ng 
kakayahang tumugon sa VAWC)?

Ang aklat na ito ay may mga gabay para sa gawaing 
pagsasanay, “input” ng mga paksang tatalakayin, at 
mga komiks at “case study”, at tanong at sagot ukol 
sa VAWC, na maaaring gamitin sa pagsasanay.

Mga uri ng gawaing 
pagsasanay:
Oryentasyon 
introduksiyon sa isang 
paksa 
Lektura-Diskusyon 
malalim na talakayan 
ukol sa paksa sa pagitan 
ng tagapagsanay at 
kalahok
Symposium
oryentasyon sa isang 
paksa ng may higit sa 50 
kalahok
Workshop
pagkakaroon ng mga 
pang-grupong gawain 
upang magpalalim sa 
paksa; maaari ding may 
pagpaplano ng susunod 
na hakbang
On-the-Job Training
Paglalapat ng natutuhan 
sa praktika o sa aktwal 
na trabaho
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3 oras na pagsasanay
Layunin

Pagkatapos ng pagsasanay ay 
maipapaliwanag ng kalahok ang iba’t 
ibang uri ng karahasan sa kababaihan.

Mga inaasahang kalahok
Pamunuan ng organisasyon• 
Miyembro ng GAD Committee• 
Kinatawan ng Barangay• 

Petsa at Lugar
Agosto 29, 2-5 pm
Karangalan Barangay Hall

Daloy

Oras Gawain (Tagapagsanay) 
2:00-2:15 Pagpapakilala (Elvie)
2:15-2:30 Layunin ng Pagsasanay 

(Beth)
2:30-3:30 Gawain: Pangarap na Mundo 

ni Fe (Elvie)
3:30-4:00 Lektura-Diskusyon (Beth)
4:00-4:30 Malayang talakayan (Beth)
4:30-4:45 Pagtatasa ng gawain (Elvie)
4:45-5:00 Pagtukoy ng mga susunod 

na hakbang (Elvie)

Badyet
Pagkain Karangalan Women’s Asso.
Venue Barangay Karangalan LGU
Transpo KWA at Karangalan BLGU

1 araw na pagsasanay
Layunin

Pagkatapos ng pagsasanay, ang mga 
kalahok ay 

Nailalahad ang 5 uri ng karahasan• 
Naipapaliwanag ang ibig sabihin • 
VAWC bilang “public crime”
Nakapagsusuri ng kaso kung ito ay • 
nakapaloob sa VAWC
Nasasagot ang tanong ukol sa • 
responsibilidad ng barangay

Mga inaasahang kalahok
Pamunuan ng organisasyon• 
Miyembro ng GAD Committee• 
Kinatawan ng Barangay• 
Piling BHW, guro, at negosyante• 

Petsa at Lugar
Agosto 29, 8am-5pm
Karangalan Barangay Hall

Badyet
Pagkain Karangalan Women’s Asso.
Venue Barangay Karangalan LGU
Transpo KWA at Karangalan BLGU

Gamiting halimbawa ang 
gabay na ito upang makapagbuo 

ng pagsasanay para sa kababaihan 
at iba pang stakeholders - para sa 
pang-3 oras na pagsasanay, 1 o 3 

na araw na pagsasanay.

Daloy

Oras Gawain (Tagapagsanay) 
8:00-8:10 Welcome Remarks (Kap. 

Kiko)
8:10-8:30 Pagpapakilala (Elvie)
8:30-8:45 Layunin ng Pagsasanay 

(Beth)
8:45-9:30 Gawain: Collage
9:30-9:50 Input: Karahasan sa 

kababaihan 
9:50-10:00 Pampasiglang Gawain
10:00-10:30 Ano and VAWC
10:30-12:00 Workshop: Pagsusuri ng 

kaso
12:00-1:00 Tanghalian
1:00-1:30 Gawain: 1-2-3 Click! 

(Elvie)
1:30-2:00 Diskusyon: Public Crime
2:00-2:30 Gawain: Lights, Camera, 

Aksiyon! 
2:30-3:00 Input: Protection order 
3:00-3:15 Gawain: Samson and 

Delilah
3:15-4:00 Workshop: Mga Tungkulin 

ng iba’t ibang sektor
4:00-4:30 Malayang talakayan
4:30-4:45 Pagtatasa ng gawain
4:45-5:00 Pagtukoy ng mga susunod 

na hakbang (Beth)

T I P !
Ilahad ang layunin sa paraan na • 
makikita ang kongkretong paraan 
ang pag-angat ng kaalaman - 
Hal., pagpapaliwanag, paglilista, 
pagbibigay ng kahulugan o 
halimbawa, pag-demo, atbp. Ito 
ay dahil ang simpleng “pagtaas ng 
pag-unawa” ay hindi masusukat, 
kailangang may kongkretong 
indikador ng pagkatuto.
Magtukoy lamang ng 1-3 layunin.• 
Gumamit ng iba’t ibang • 
malikhaing paraan sa pagsasanay. 
Makakatulog ang mga kalahok 
kung puro lektura at walang 
dayalogo sa pagitan ng 
tagapagsanay at kalahok. 
Mahalaga ang teamwork sa • 
pagsasanay!
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M G A  P A K S A N G  T A T A L A K A Y I N
Kasaysayan at mga Prinsipyo sa Pagbubuo ng CEDAW• 
Mga prinsipyo ng karapatan (universality, indivisibility, state obligation)• 
CEDAW: Mga Karapatan ng Kababaihan • 
Kahulugan ng Diskriminasyon• 
Mga Pangunahing Probisyon ng CEDAW• 
Mga pangunahing batas para sa kababaihan• 

Pinapangarap na Bituin
KARAPATAN NG KABABAIHAN

A K S I Y O N !
Pangarap na Mundo ni Fe

L A Y U N I N
Ipaliwanag ang karapatan ng kababaihan at ang CEDAW• 

H A K B A N G
Bigyan ng bond paper, pangkulay at iba pang art materials ang 1. 
mga kalahok.
Gamit ang mga materials na ibinigay, iguguhit ng mga kalahok 2. 
kanilang pangarap na mundo.  Bigyan ng 10 minuto ang gawaing 
ito.
Isa-isang ibabahagi ng mga kalahok ang kanilang pangarap na 3. 
mundo.

g
aw

ai
ng

 p
ag

sa
sa

na
y D I S K U S Y O N

Pagtalakayan ang naganap na gawain
Ano ang pakiramdam habang • 
iginuguhit ang pangarap na mundo?
Sa tingin ninyo, nakakamit ba ang • 
mga pangarap na ito?  Bakit?

I B A  P A N G  P A M A M A R A A N  
Collage

Maghanda ng mga larawan, diyaryo o 
magasin, pangkulay, pandikit, gunting 
at makukulay na papel o cartolina. Sa 
isang cartolina, ididikit nila ang mga 
larawan at materyales na naglalarawan 
ng kanilang pangarap na mundo. 
Ibabahagi nila ang project sa lahat ng 
kalahok.

T I P S
Hikayatin ang mga kalahok sa • 
pamamagitan ng pagpapaliwanag 
na hindi ito pagandahan ng guhit.
Maaaring magkaroon ng • 
pagkakaiba ng pananaw ang mga 
kalahok. Okay lamang ito. Layunin 
ng pagsasanay na magbigay daan 
upang ang iba’t ibang pananaw ng 
mga kalahok ay marinig, lalo na 
ang tinig ng mga kababaihan.
Mas mainam at makapag-uugnay • 
ang mga kalahok kung gagamit ng 
mga larawan na nagpapakita ng 
lokal o sektoral na kalagayan.

P A G L A L A G O M
Maaaring simulan sa mga sumusunod 
na punto:

Ang lahat ng kababaihan ay may • 
pantay na karapatan sa larangang 
politikal, legal, eknomiya, sosyal 
at kultural.  Ibig sabihin, hindi 
dapat maging balakid ang 
pagiging babae upang makamit 
ng bawat tao ang kanyang pag-
unlad at kaganapan bilang tao at 
mamamayan.
Ang karapatan ay hindi rin • 
kumikiling sa edad, estadong sibil, 
relihiyon, sektor, kinabibilangang 
katutubong komunidad, o 
anumang pagtatangi. Ang 
karapatan ay pare-pareho para sa 
lahat.
Ang ilan sa mga karapatan na • 
ito ay maaaring nakakamit, 
subalit marami pang hindi pa 
tinatanggap ang pagiging pantay 
ng babae at lalaki sa usaping 
karapatan.
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Ang Karapatan ng Kababaihan ay Karapatang Pantao

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nabuo ang Pandaigdigang 
Deklarasyon ng Karapatang Pantao.  

Ang nilalaman nito ay patungkol sa 
proteksiyon ng karapatan ng lahat ng 
tao sa larangang pulitikal at kalayaan 
mula sa karahasan ng pamahalaan, o 
karahasang dulot ng digmaan.  Ang 
batayang karapatan na ito ay para sa 
lahat ng tao, ano man ang kanyang 
kasarian, nasyonalidad, kulay, relihiyon, 
edad.  Subalit, may kakaibang 
kalagayan ang mga kababaihan saan 
mang sulok ng mundo.  Hindi lahat 
ng bansa ay kinikilala ang kapantayan 
ng babae at lalaki bilang tao, at hindi 
nabibigyan ng iba’t ibang karapatan 
ang kababaihan.  Kasama na rito ang 
umiiral na pananaw na ang babae ay 
pag-aari ng kanyang asawa o ama.

Ang karapatang pantao ay karapatan 
ng kababaihan.  Ito ang panawagan ng 
pandaigdigang kilusan ng kababaihan.  
Ito rin ang nagtulak upang mabuo ang 
Kumbensiyon sa Pag-Aalis ng Lahat ng 
Uri ng Diskriminasyon sa Kababaihan 
o Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW).  Ang CEDAW ang 
tanging pandaigdigang kasunduan 
na komprehensibong tinatalakay ang 
mga karapatan ng kababaihan.  Ang 
tratadong ito ay ipinatupad noong 
1981.

Ang isang batayang paninindigan 
ng CEDAW ay ang pag-alis ng 
diskriminasyon.  

May apat na uri ng diskriminasyon:
Pag-iiba•  (distinction) – ito ang 
pagkakaroon ng “double standard” 
o magkaibang pagturing sa babae 
at lalaki.
Di-pagsama sa kababaihan•  
(exclusion) – ito ang 
pagsasaisantabi sa mga kababaihan 
dahil sila sa kanilang kasarian.
Pagbabawal sa kababaihan•  
(restriction) – ang pagkakaroon 
ng ibang patakaran para sa 
kababaihan dahil sa kanilang 
kasarian

Malaki ang papel ng bansang Pilipinas 
sa pagbubuo ng CEDAW.  Ang ilan sa 
mga katauhan na nagsulong nito ay 
si Senator Leticia Ramos-Shahani na 
siyang bumuo ng unang panukalang 
bersiyon habang siya ay kinatawaan 
noon ng bansa bilang Ambassador.  
Ang Pilipinas din ay tumayo bilang 
tagapangulo ng CEDAW Committee, 
sa katauhan ni Ambassador __ 
Manalo, ang istruktura sa ilalim ng 
United Nations na nagsusubaybay ng 
pagpapatupad ng CEDAW.

Ang karapatang pantao ay 
tumutukoy sa kabuuan ng mga 
karapatan na taglay ng lahat ng tao.  
Ang batayang prinsipyo ng karapatang 
pantao ay ang sumusunod:

Likas•  (inherent) – Bilang tao, may 
taglay tayong karapatan.  Hindi 
kailangang gumawa ng anumang 
aksiyon upang magkaroon ng 
karapatan – hindi natin ito 
kailangang bilihin, hingiin o 
isabatas.  Sa ating pagkakasilang, 
mayroon na tayong karapatan.
Karugtong ng buhay•  (inalienable) 
– Ang karapatang pantao ay hindi 
maaaring ipamigay, ipagpalit 
o ilako.  Hindi rin ito maaaring 
ipagkait o mapawalang-bisa.
Para sa lahat•  (universal/equal) 
– Ang karapatang pantao ay hindi 
nagsisino; lahat ng tao ay pantay-
pantay ang karapatan, maging ano 
pa man ang kanyang kasarian, 
edad, kulay, relihiyon, etnisidad, 
katayuan o pinanggalingan.
Pantay-pantay ang karapatan•  
(equal) – ang lahat ng karapatan ay 
pare-pareho ang halaga.

Malaki obligasyon ang 
pamahalaan na kilalanin, 

igalang, protektahan at makamit 
ang karapatang pantao, bilang 

pangunahing duty-bearer.  
Ang mga pribadong tao at mga 
institusyon din ay may papel na 

dapat gampanan upang makamit 
ang karapatang pantao.

I N P U T
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CEDAW: Mga Karapatan ng Kababaihan

Ang lahat ng kababaihan ay may karapatan 

sa • makataong pamumuhay, sa 
malayang pagkilos at galaw na 
bumoto at mahalal sa posisyon,  
makilahok sa paggogobyerno 
at pamamahala ng komunidad, 
sa pagbubuo ng mga polisiya at 
implementasyon nito, at maging 
bahagi ng mga non-government 
organizations at asosasyon, at 
maging kinatawan ng bansa sa 
mga pandaigdigang pagpupulong 
at gawain (Art. 7)
na magkaroon, magpalit o di • 
kaya’y manatili sa nakagisnang 
nasyonalidad (Art. 9)
sa pantay na oportunidad sa • 
kalidad na edukasyon at sa 
pagpapaunlad sa lahat ng larangan 
ng karunungan at kasanayan, at 
lumahok sa mga palaro, gawaing 
pang-aliw, at gawaing kultural (Art. 10) 
sa pantay na oportunidad sa • 
pagtatrabaho,  sa pantay na 
sahod at mga benepisyo, at pag-
alis ng diskriminasyon habang 
nagdadalantao (Art. 11)

Ang Optional Protocol-CEDAW

sa kalidad na serbisyong • 
pangkalusugan kabilang ang 
pagpaplano ng pamilya (Art. 12)
sa pautang at serbisyong pinansiya, • 
at sa sa pantay na karapatan bilang 
miyembro ng pamilya (Art. 13)
na mabigyan ng komprehensibong • 
suporta ang partikular na 
kalagayan bilang mga kababaihan 
sa kanayunan (Art. 14)
sa pantay na karapatan sa batas at • 
legal na proseso (Art. 15)
sa pantay na karapatan sa • 
pagtataguyod ng pamilya, sa 
pagdedeisyon sa dami ng anak 
at kailan magdadalantao, sa 
pagmamay-ari, sa pagpili ng 
apelyidong dadalahin, at sa 
lahat ng karapatan kaugnay ng 
pagpapamilya (Art. 16)
na maging ligtas sa lahat ng uri • 
ng karahasan, maging ito’y pisikal, 
sekswal, emotional, sikolohikal 
o pang-ekonomiya. (General 
Recommendation 12 at 19)

Ang mga uri ng kaso na mailalatag sa 
inquiry ay maaaring alinman sa: 
Grave – ito ay matinding paglabag 

sa karapatan ng kababaihan hal., 
paglabag sa karapatang mabuhay, 
integridad ng pisikal at mental na 
katayuan o pisikal na seguridad

Systematic – ito ay maaaring 
malawakan (scale), karaniwang 
kaganapan (prevalence), pattern 
ng pang-aabuso na bunga ng 
mga polisiya o mekanismo ng 
pamamahala

Grave and Systematic – may 
katangian ng dalawa sa itaas.

CEDAW sa Pilipinas
Ang Pilipinas ay lumagda sa 
CEDAW noong 1980.  Ito naman 
ay niratipika sa ating bansa noong 
1982. Niratipikahan din ng bansa 
ang Optional Protocol noong 23 
November 2003. Maraming batas ang 
ipinasa ng Kongreso alinsunod sa mga 
tratadong ating pinirmahan kaugnay 
ng CEDAW at iba pang kasunduan ukol 
sa karapatang pantao. Ang maikling 
paliwanag tungkol sa batas na ito ay 
matatagpuan sa talaan sa susunod na 
pahina.

I N P U T

Ang Optional Protocol (OP-CEDAW) 
ay isang hiwalay ngunit katuwang 
na kasunduan na nagsasaad ng 
pamamaraan kung paano maiaakyat sa 
CEDAW Committee ang mga karaingan 
ng kababaihan na pinagkaitan ng 
kanilang bansa ng kanilang mga 
karapatan.

May dalawang paraan ng 
paghahain ng reklamo ng mga 
paglabag sa karapatan ng kababaihan 
sa ilalim ng Optional Protocol:

Komunikasyon•  – ito ang 
paghahain ng mga partikular na 
kaso ng paglabag sa karapatan ng 
kababaihan sa CEDAW Committee.  
Maaaring ihain ng indibidwal o 
grupo na direktang naapektuhan 
o kaya naman ay “in behalf of” ng 
biktima, subalit kailangang may 
pagpayag ito.  
Inquiry•  - maaaring mag-inisyatiba 
ang CEDAW Committee ng inquiry 
kung nakatanggap ito ng kapani-
paniwalang ulat ng “grave” o 
“systematic” na paglabag sa 
karapatan ng kababaihan.
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Mga Batas para sa Kababaihan
Family Code
Executive Order 209 
(1987)

Ang batas na ito ay patungkol sa relasyon o ugnayan ng • 
magpapamilya.  Dito matatagpuan ang batas ukol sa kasal 
at pagpapawalang-bisa nito (annulment o legal separation).  
Dito rin nakasaad ang pantununan ukol sa pagmamay-ari ng 
mag-asawa, karapatan sa suporta, sa pantay na karapatan ng 
lahat ng anak (lehitimo at di-lehitimo) sa mana.
Nakasaad din sa Family Code ang karapatan ng babaeng • 
ikinasal na piliin ang apelyidong gagamitin niya (sa 
pagkadalaga o sa asawa) at kung saan sila titira.

Revised Penal 
Code
Act No. 3815

Sa batas na ito makikita ang iba’t ibang uri ng krimen • 
laban sa kapwa, kabilang ang iba’t ibang uri ng karahasan 
sa kababaihan o pananakit, pagpaslang, pakikiapid, 
panggagahasa, panghahalay, pambubuyo/pang-aakit 
(seduction), paninirang-puri (slander), at prostitusyon.
May mga probisyon pa rin sa batas na ito hindi makatarungan • 
sa babae o pantay ang pagtingin sa karapatan ng babae 
(hal., sa pakikiapid).

Mail Order Bride 
Act
RA 6955

Pagbabawal ng pagtutulak ng mga babae na magpakasal sa • 
taga-ibang bansa bilang mail order bride.

Local Government 
Code
RA 7160 
(1991)

Binigyang kapangyarihan ng batas na ito ang mga lokal na • 
pamahalaan sa pagbigay ng mga pangunahing serbisyo, 
pagsasagawa at implementasyon ng batas sa lokal na antas, 
at bumuo ng mga plano at badyet para sa kababaihan.
Nakasaad din dito ang mahalagang partisipasyon ng • 
kababaihan sa lokal na pamamahala, kabilang ang 
pagkakaroon ng isang women’s sectoral representative at  
partisipasyon sa local development council.

Mga Batas para sa Kababaihan
Women in 
Development and 
Nation Building Act 
RA 7192 
(1992)

Nilalaman nito ang pagkilala ng pantay na karapatan ng • 
kababaihang makilahok sa gawaing pag-unlad, at inaatasan 
ang lahat ng ahensiya ng pamahalaan na bumuo ng mga 
programang pangkababaihan, lalo na sa kanayunan.
Dito rin nakasaad na ang mga maybahay ay maaaring • 
maging boluntaryong miyembro ng ng SSS/GSIS, PAG-IBIG 
sa halagang kalahati ng sahod ng asawa, kung papayag ang 
asawa.

Anti-Sexual 
Harassment Act
RA 7877 
(1996)

Patungkol ito sa sexual harassment na nagaganap sa loob ng • 
lugar trabahuhan o paaralan o anumang sitwasyong kaugnay 
sa edukasyon o pagkatuto.
Dito kinikilala na ang may sala ay may kapangyarihan o nasa • 
posisyon ng kapangyarihan na kanyang ginamit upang pilitin 
ang biktima na ibigay ang sekswal na pabor na hiningi.

Anti-Rape Act
RA 8353 
(1997)

Pinalalawak ng batas na ito ang kahulugan ng “rape”.  Hindi • 
lamang ito tumutukoy sa pagpasok ng ari ng lalaki sa ari 
ng babae, kundi kasama ang pagpasok ng ari ng lalaki sa 
bibig o iba pang parte ng katawang ng babae, o anumang 
instrumento sa pribadong parte ng katawan ng babae.

Establishing Family 
Courts Act
RA 8369 
(1997)

Tumutukoy ito sa pagtatayo ng Family Court sa lahat ng • 
probinsiya at siyudad sa bansa, na siyang magdidinig ng 
lahat ng kaso kaugnay ng relasyon sa pamilya at mga 
karahasan sa kababaihan at mga bata.

Rape Victim 
Assistance and 
Protection Act 
RA 8505 
(1998)

Nag-uutos ito ng pagtatayo ng Rape Crisis Center sa bawat • 
probinsiya at siyudad, at ng women’s desk sa bawat presinto 
ng pulis sa buong bansa.
Ang iba pang nagpoprotektang probisyon ay tungkol sa • 
privacy at ang di-pagkilala bilang ebidensiya ang nakaraang 
relasyong sekswal ng biktima, maliban sa kung may materyal 
itong kinalaman sa kaso.

Ang Magna Carta of Women (MCW) ay pinakabagong batas 
na ipinasa noong 2009 na nagpapalawig ng mga karapatan ng 

kababaihan. (Basahin sa pahina 52)



16 17

Mga Batas para sa Kababaihan
Solo Parents’ 
Welfare Act
RA 8972
(2000)

Sa batas na ito, inilatag ang kahulugan ng solo parent • 
at mga suportang serbisyo at benepisyong maaaring 
matanggap gaya ng Flexible Work Schedule, karapatan laban 
sa diskriminasyon, dagdag na parental leave (7 araw), atbp. 
Itinakda din ang DSWD na gumawa ng programa para sa 
solo parent na kumikita ng mababa sa poverty threshold.

Anti-Traffi cking in 
Persons Act
RA 9208 
(2003)

Bagamat may iba nang batas ang patungkol sa pag-recruit • 
ng tao para sa iba’t ibang porma ng pagsasamantala dito, 
nakasaad sa batas na ito na (1) kikilalanin ang mga taong 
natrapik bilang biktima at hindi may sala, mayroon mang 
silang pagpayag sa kaganapang ito, at (2) pagpaparusa sa 
mga recruiter, mga nagkupkop sa mga taong na-trapik o 
may kinalaman sa pagbiyahe ng mga biktima, at mga bumili, 
gumamit o nakinabang sa serbisyo ng mga biktima.

Anti-Violence 
Against  Women 
and their Children 
Act
RA 9262 
(2004)

Tumutukoy ang batas na ito sa kalagayan ng mga babae at • 
kanilang mga anak sa loob ng isang intimate na relasyon – 
sa kanilang asawa, kinakasama o kalive-in, boyfriend o may 
sekswal siyang relasyon.  Nakasaad dito ang iba’t ibang uri 
ng karahasan, hindi lamang pisikal na pananakit.
Nakasaad dito ang ilan pang mauunlad na probisyon sa • 
pagprotekta sa kababaihan at kanilang anak na biktima ng 
karahasan, kagaya ng protection order, at ang pagturing na 
krimen sa mga gawang karahasan sa kababaihan at kanilang 
mga anak.

CARP Extension 
with Reforms Act
RA 9700
(2009)

Kabilang sa makababaeng probisyon ng batas na ito • 
ang pagtatayo ng Women’s Desk sa mga tanggapan ng 
DAR upang tumugon sa iba’t ibang isyu ng kababaihang 
magsasaka gaya ng VAWC.
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M G A  P A K S A N G  T A T A L A K A Y I N
Pagkakaiba ng “sex” at “gender”• 
Gender socialization• 
Mga isyu ng gender• 

Tinimbang Ka Ngunit 
Laging Kulang

MGA ISYU NG KABABAIHAN
 

A K S I Y O N !
Kaya ni Mister, Kaya din ni Misis

L A Y U N I N  
Ipaliwanag ang mga konsepto at usaping gender.• 

H A K B A N G
Maghanda ng mga gagabay na tanong, tulad ng mga sumusunod:1. 

Ano ang kaibahan ng lalaki at babae?• 
Ano ang gawain ng lalaki at ng babae?• 
Anu-ano ang mga ginagawa ng lalaki at babae sa komunidad?• 

Bumuo ng dalawang grupo, grupo ng “Babae” at “Lalaki”. 2. 
Bigyan ng mga metacard at panulat ang bawat grupo. Sa metacard 3. 
ay isusulat ang sumusunod (batay as grupo):

katangian ng babae/lalaki• 
gawain ng babae/lalaki• 

g
aw

ai
ng

 p
ag

sa
sa

na
y Isang metacard ay isang salita o 

maikling pangungusap. 
Bigyan ng 10 minuto ang gawaing 4. 
ito. 
Isulat ang salitang “Babae” at 5. 
“Lalaki” sa magkahiwalay na 
metacard at idikit ito sa pisara. 
Kung tapos na ang mga grupo, 6. 
ihanay ang metacard ayon “Lalaki” 
o “Babae” at basahin nang isa-isa.
Pagpalitin ang titulo ng bawat 7. 
hanay.  Isa-isahin ang mga 
metacard sa bawat hanay kung 
maaaring gawin ng kabilang 
kasarian ang nasa metacard. 

D I S K U S Y O N
Pagtalakayan ang naganap na gawain

Sa inyong palagay, bakit may • 
pagkakaiba ang mga gawain ng 
babae at lalaki?
Ano ang nangyayari o epekto kung • 
nalilimita ang mga katangian at 
gawain ng babae at lalaki?
May pagbabago ba sa mga • 
katangian at gawain ng babae at 
lalaki?  Ano kaya ang mga dahilan 
ng pagbabaong ito?

P A G L A L A G O M
Maaaring simulan sa mga sumusunod 
na punto:

Ang pagkakaiba ng babae at • 
lalaki ay matatagpuan sa pisikal 
at bayolohikal na katangian. 
Tumutukoy ang pagkakaibang 
ito sa kasarian o “sex”. Ito 
ang pagkababae o pagkalalaki 
na natutukoy sa kanyang 
pagkasilang.
Ang pagkakaiba ng babae at lalaki • 
din ay makikita sa kung ano ang 
kanilang gawain, papel, katayuan, 
inaasahan, at pribilehiyo, sa 
tahanan at komunidad. Ito ay 
batay sa kultura. Iba’t ibang 
kultura, iba’t ibang papel ng 
kababaihan. Ito ang itinuturing 
na pagkakaiba batay sa “gender”. 
Ito ang pagkababae o pagkalalaki 
batay sa kultura ng lipunan.
Magkaiba ang pagpapahalaga ng • 
lipunan sa mga gawain at papel 
ng babae at lalaki.  Kadalasan, 
mas mahalaga ang mga gawaing 
kaugnay ng pagiging lalaki.
May pagkakaiba man ang babae • 
at lalaki, ang mahalaga ay 
pareho silang may karapatan 
sa larangang politikal, legal, 
ekonomiya, sosyal at kultural.
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T I P 
Mas mainam at makapag-uugnay • 
ang mga kalahok kung gagamit ng 
mga larawan na nagpapakita ng 
lokal o sektoral na kalagayan.
May mga kalahok na babae at • 
lalaki na matigas ang paninindigan 
na magkaiba ang babae at lalaki, 
o mas mahina ang babae kaysa 
sa lalaki. Ipaliwanag na makikita 
sa kasalukuyan na ganito ang 
sitwasyon, pero maipapakita din na 
may mga babae at lalaki na hindi 
nagpapakulong sa ganitong mga 
kalagayan.  Ang mahalaga, makita 
natin na sa katotohanan, kung 
mabibigyan ng pagkakataon, ang 
babae at lalaki ay parehong malaki 
ang potensiyal upang makamit ang 
kaganapan ng kanilang pagkatao at 
pagiging mamamayan.
May mga kalahok na magsasabing • 
ang pagkakaiba ay itinakda sa 
relihiyon. Maaari itong sagutin ayon 
sa paninindigan ng tagapagpadaloy 
ukol sa bagay na ito, subalit, 
magbigay ng pasubali na ang 
relihiyon ay maaari ding isang 
institusyon na nagpapalaganap 
ng mas mababang pagtingin sa 
kababaihan.

Mga Konsepto ng Gender

Ang pagkakaiba ng babae at lalaki ay may natural na aspeto.  
Magkaiba ang aring pang-reproduktibo ng babae at lalaki.  
Nagdadalantao ang mga babae, hindi ang lalaki.  Ang pagkakaibang ito 
ay pisikal o bayolohikal.  Ito ang batayan ng kasarian o “sex”.

May pagkakaiba din ang babae at lalaki na bunga ng pagtingin at 
papel na itinatakda ng lipunan sa mga babae at lalaki.  Nagbubunga 
ito ng magkaibang papel ng babae at lalaki sa loob at labas ng 
bahay.  Makikita ang pagkakaibang ito sa iba’t ibang institusyon – sa 
paaralan, simbahan, media, pamahalaan, pang-kultural na gawain at 
iba pa.  Ang pagkakaibang ito bunga ng kultura ng tao ay tinatawag 
na “gender”.  Hindi ito naisasalin sa pamamagitan ng pagpapamana, 
kundi sa pagtuturo o pagsasalin ng kultura.  Sa isang banda, may 
pagkakahon sa ano ang maaaring gampanin ng babae at lalaki.  

Ang pagkakaiba ng babae at lalaki ay nagbubunga ng hindi pantay na 
pagtingin o pagpapahalaga sa babae at lalaki.  Madalas, mas mababa 
ang pagpapahalaga sa mga babae, o ikinukulong sila sa mga gawain 
kaugnay ng panganganak at pag-aalaga ng mga anak at matatanda.  
Ang hindi pantay na pagtingin sa babae at lalaki sa lipunan sa 
kasalukuyan ay nagbubunga ng hindi pantay na kapangyarihan ng 
babae at lalaki sa loob at labas ng bahay.  Ang iba’t ibang porma ng 
hindi pantay na relasyon ng babae at lalaki ay makikita sa iba’t ibang 
isyung gender.

I N P U T

I B A  P A N G  P A M A M A R A A N  
Titik B at Titik L
Bumuo ng 2 grupo ng mga kalahok.  
Itakda ang gagawin ng bawat grupo.  
Sa isang grupo, maglilista ng mga salita 
na nagsisimula sa titik B na kaugnay 
ng babae o pagiging babae (hal., B – 
buntis).  Sa kabilang grupo, maglilista 
ng mga salita na nagsisimula sa titik 
L (L – lagalag).  Ang grupo na may 
pinakamaraming sagot ay mananalo.  
Maaaring gumamit ng mga salita 
mula sa sariling wika (Ilokano, Bisaya, 
Ingles, atbp.). Kung kakaunti ang lista, 
sabihin na maaaring gumamit ng grupo 
ng salita (hal., bait sa anak, laki ng 
tiyan).
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Manipestasyon ng gender bias:

Patong-patong na gawain • (multiple burden) 
magkakasabay na responsibilidad ng babae sa loob ng 
bahay at labas ng bahay (pag-aalaga ng mga anak at 
paghahanapbuhay), hal. may mga batang inaalagan, may 
baboy na pinatataba, may asawang kailangang pagsilbihan 
hanggang banig at marami pang iba’t ibang gawain

Pagkakahon • (stereotyping) 
pagkakahon sa babae at lalaki kung ano lang dapat gawin at 
iasal, ano ang dapat isusuot at maging sa laruan at kulay nito, 
halimbawa: manika ay para lang sa babae; dapat kung babae 
kulay pink yong damit; kung kurso naman dapat teacher o kaya 
sekretarya sa opisina/organisasyon.

Pagsasaisantabi • (marginalization)
pag-iisantabi sa kababaihan sa lipunan, lalo na sa usaping 
pag-unlad.  Halimbawa nito ay hindi sila nakokonsulta sa 
mga mayoryang usapin sa komunidad, kawalan ng serbisyo o 
progarama para sa kababaihan.

Pagpapasailalim • (subordination) 
laging napangingibabawan ng asawa, ama o kasintahan. 
Dahil walang kapangyarihang magpasya, siya ay dapat 
maging sunod-sunuran sa pasya ng asawa o ama.  Sa loob ng 
organisasyon, hindi binibigyan ng pagkakataong umunlad o 
umupo sa mga pangunahing posisyon ng organisasyon.

Karahasan sa kababaihan•  (violence against women)
pang-aabuso laban sa kababaihan katulad ng pambubogbog, 
pagmumura at paninigaw, ikinukulong sa loob ng silid, at 
itinuturing nalang na gamit o laruan ng lalaki
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naka-tuping mga papel. Ang taong 
aabutan ng paghinto ng tugtog 
o awit ay bubunot ng papel at 
gagawin niya ang aksiyon na 
nakalagay sa papel.
Huhulaan ng ibang kalahok ang 6. 
aksiyon.
Ipagpagpatuloy ang laro hanggang 7. 
sa maubos ang mga papel.

D I S K U S Y O N
Pagtalakayan ang naganap na gawain

Sino ang madalas na biktima ng • 
karahasan?  Sino ang gumagawa 
nito? Ano ang relasyon nila?
Saan madalas nagaganap ang • 
karanasan?

Patayin sa Sindak si Hilda
KARAHASAN SA KABABAIHAN

 

A K S I Y O N !  
Lights, Kamera, Aksiyon!

L A Y U N I N  
Ipaliwanag ang iba’t ibang porma ng karahasan sa kababaihan• 

H A K B A N G
Maghanda ng mga maliliit na papel na may nakasulat ang iba’t 1. 
ibang porma at uri ng karahasan sa kababaihan. (e.g. panghihipo, 
panununtok, paninigaw, pagmumura, rape, atbp.). Ang bilang ng 
papel ay dedepende sa bilang ng mga kalahok.
Itupi ang mga malilit na papel na ito at idikit sa maliit na buko ng 2. 
niyog o sa isang lalagyan.
Patayuin at pahanayin lahat ng kalahok sa isang malaking bilog.3. 
Maghanda ng isang tugtugin na masaya at pwedeng sabayan 4. 
ng pag-indak, o kaya naman ay pakantahin ang mga kalahok ng 
popular na kanta o kantang pampasigla.
Patugtugin ang awitin at ipasa ang buko ng niyog na may mga 5. 

Ano ang epekto nito sa biktima?• 

P A G L A L A G O M
Maaaring simulan sa mga sumusunod 
na punto:

Hindi madaling pag-usapan • 
ang karahasan sa kababaihan. 
Nangangailangan ito ng 
kahandaan sa bahagi ng biktima, 
at “sensitivity” sa panig ng mga 
tumutugon. 
Kadalasan ay itinuturing ang • 
karahasan sa kababaihan na 

M G A  P A K S A N G  T A T A L A K A Y I N
Kahulugan at uri ng karahasan sa kababaihan• 
Mukha ng karahasan sa kababaihan• 
Siklo ng karahasan• 
Battered Woman Syndrome• 

g
aw

ai
ng

 p
ag

sa
sa

na
y “pribadong usapin” at hindi dapat 

makialam ang ibang tao.

T A N D A A N 
Maaaring nahihiya ang mga kalahok 
na umarte. Subalit epektibo ang 
pamamaraan na ito upang ipakita ang 
realidad ng karahasan sa kababaihan.

I B A  P A N G  P A M A M A R A A N 
Ang mga kalahok ay bubuo ng grupo 
na may 4 o 5 kalahok lamang bawat 
grupo.  Bigyan sila ng mga papel na 
nakasulat ang iba’t ibang porma ng 
karahasan sa kababaihan. Maglaan 
ng 2-5 minuto upang pag-usapan 
kung paano nila ipapakita ang eksena 
gamit ang alinman sa susunod na 
pamamaraan:

Silent Movie
Ipapakita sa tatlong eksena ang 
sitwasyon na nakasulat sa papel.  
Walang magsasalita.  Hindi dapat 
lumampas ng 10 segundo ang buong 
palabas ng bawat grupo.  Kung handa 
na ang lahat ng grupo, sisimulan 
ng isang grupo ang pagpapakita ng 
kanilang “silent movie”.  Huhulaan ng 
ibang grupo kung ano ang ipinakita ng 
grupo.
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1,2,3, Click! 
Ipapakita ang eksena na parang litrato 
(hindi sila gagalaw).  Kung handa na 
ang lahat ng grupo, sisimulan ng isang 
grupo ang pagpapakita ng kanilang 
“picture frame”.  Huhulaan ng ibang 
grupo kung ano ang ipinakita ng grupo.

Ano ang Karahasan sa Kababaihan?

Maraming porma ng karahasan sa kababaihan.  Araw-araw nating 
napapanood, naririnig at nababasa ito sa balita.  Ilan sa mga headline ng 
karahasan sa kababaihan ay mga insidente ng:

Panggagahasa (rape)• 
Incest (panggagahasa sa anak o kapamilyang babae)• 
Pambubugbog (battering)• 
Sexual harassment• 
Pananarbahuhan sa prostitusyon • 
Pagbebenta sa kababaihan (Traffi cking)• 
Prostitusyon• 
Panghahalay (acts of lasciviousness)• 

Ang karahasan sa kababaihan ay tinutukoy din na gender-based 
violence.  Nagaganap ang mga ito dahil sa umiiral na mababang 
pagtingin sa kababaihan at ang pagtingin sa kanila bilang bagay 
na pinag-aarihan o maaaring ikalakal.  Sa loob ng tahanan, ang 
pambubogbog sa kababaihan ay tinitingnan pa rin na problemang mag-
asawa o “pribadong usapin” kung saan hindi maaaring makialam ang 
sinuman.  

Ang pagsasabatas ng mga karapatan ng kababaihan laban sa karahasan, 
pang-aabuso at pang-aapi ay makasaysayan hindi lamang sa tagumpay 
ng kilusan ng kababaihan na makilala ang karapatan ng kababaihan.  Ito 
din ay makasaysayan dahil sa pagbabago ng pananaw sa sistemang legal 
ng bansa ukol sa karahasan sa kababaihan, kabilang ang pagturing sa 
mga ito bilang isang pampublikong krimen.

Ilang dekada ang lumipas bago naipasa ang batas sa Anti-Violence 
Against Women and their Children (VAWC) noong 2004.  Sa kasalukuyan, 
patuloy ang pakikibaka ng kababaihan na ito ay maipatupad.

I N P U T

Round Song
Pumili ng isang awit-pambata na alam 
ng lahat.  Sa pagkakaupo ng mga 
grupo, bumuo ng 3 grupo.  Unang 
kakanta ang isang grupo ay sa gitna 
ng kanta ay magsisimula ng kanta ang 
ikalawang grupo, at sa gitna ng kanta 
nila ay saka magsisimula ng kanta 
ang 3 grupo.  Paulit-ulitin ang mga 
kalahok hanggang sila ay “mapagod”.  
Pagkatapos ay tanungin ang mga 
kalahok sa kanilang naramdaman sa 
ginawa.  Ang ilan ay magsasabing 
masaya pero nakakapagod sa huli.

Maaaring maging simulang gawain 
ito para sa pagpapakilala ng siklo 
ng karahasan.  Ganito ang siklo ng 
karahasan – paulit-ulit, may panahong 
masaya, pero sa dulo ay nakakapagod.  
At ito ay magpapaikot-ikot lamang na 
karanasan kung hindi ito titigilan. 
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Ano ang VAWC?

Ayon sa RA 9262, ang VAWC ay anumang gawa o serye ng gawa ng 
isang tao sa babae na kanyang asawa, karelasyon o ka-live-tin, o ina ng 
kanyang anak, gayundin sa anak nito, na nagreresulta ng pisikal, sekswal, 
sikolohikal na pananakit o pagpapahirap, o pang-aabusong pang-ekonomiya 
sa babae. (Seksiyon 3)

Teka, ulitin nga natin:
Kanino  Ang VAWC ay ginawa sa isang babae na kanyang asawa o dating 

asawa, kasalukuyan  o dating karelasyon o ka-live-in, o ina ng 
kanyang anak.  VAWC din kung ang biktima ay kanyang anak o 
kaya naman ay anak ng kanyang kinakasamang babae.

Ano   Ang VAWC ay may iba’t ibang porma – pisikal, sikolohikal, sekswal 
at pang-ekonomiya. 

Saan   Ang VAWC ay maaaring maganap sa loob at labas ng bahay.
Kailan Minsan o paulit-ulit.

Kailangan bang may bugbugan para ituring na 
VAWC?

Batay sa kahulugan ng VAWC sa RA9262, ang karahasan ay maaring 
maganap sa iba’t ibang pamamaraan, hindi lamang pananakit na pisikal 
(Sek. 5).  

Maliban sa pananakit, ang iba’t ibang 
porma ng karahasan ay:

Karahasang sekswal
panggagahasa• 
sexual harassment• 
acts of lasciviousness• 
pagsabi ng mga nakababastos na • 
salita o sexually suggestive remarks
paggamit sa babae o kanyang anak • 
bilang sexual object
pag-atake sa bahaging sekswal ng • 
katawan ng biktima
pamimilit sa babae o anak niya • 
na manood ng mga malalaswang 
palabas o lathalain o gumawa 
ng kalaswaan, maging ang 
pagsasapalabas nito
pamimilit sa asawa at sa kabit • 
na manirahan sa iisang bahay o 
matulog sa iisang kwarto kasama 
ang nang-aabuso
pamimilit sa biktima sa gawaing • 
sekswal sa pamamagitan ng 
pananakot o paggamit ng dahas
pagbugaw sa prostitusyon ng babae • 
o sa kanyang anak 

Karahasang sikolohikal
pagmamaliit o pananakot• 
harassment o panliligalig• 
stalking• 
paninira sa gamit o ari-arian• 
pamamahiya sa publiko• 
paulit-ulit na abusong berbal• 
pagtataksil o pambababae• 
pilit na panonood sa biktima ng • 
pananakit o abusong pisikal, 
sekswal, o sikolohikal sa ibang 
miyembro ng pamilya
pagpapanood sa biktima ng • 
pornographiya
pagpapanood sa biktima ng • 
pananakit sa mga alagang hayop
di-makatarungang pagkait sa • 
karapatan sa kustodiya o pagbisita 
sa anak
pagkukulong o pagkontrol sa galaw• 

Karahasang pang-ekonomiya
di pagbibigay ng suportang fi nancial• 
pagpigil sa biktima na magkaroon • 
ng sariling propesyon o 
pinagkakakitaan
pagkait sa pinansiyal na yaman, at • 
sa karapatan sa conjugal na pag-
aari
paninira ng kasangkapan at gamit • 
sa bahay
pagkontrol sa pera at ari-arian ng • 
biktima
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Marami sa mga biktima ng 
karahasan ay nakakulong sa 
tinatawag na siklo ng karahasan.  
Sa siklong ito, may punto kung 
saan ang biktima ay punong-
puno ng galit, ngunit mapapawi 
din ito, at sa konting ligaw, 
pagpapatawad, at di laon ay 
mauuwi ito sa pulot-gata.  Hindi 
malayo na darating ang panahon 
na magaganap ulit ang karahasan.  
Sa ganitong kondisyon, maraming 
uri ng suporta ang kinakailangan 
ng mga biktima, magmula pa 
sa counseling, suporta ng mga 
kaibigan at kamag-anak, tulong 
pang-ekonomiya, at suportang 
ligal.  Hindi madaling gamutin ang 
sugat dala ng karahasan.

Siklo ng Karahasan 

Ang mga babaeng biktima ng karahasan ay maaaring 
makulong sa isang siklo.

Honeymoon Phase – pagkatapos ng insidente ng 
karahasan, parehong ang biktima at nang-abuso 
ay may pakiramdam ng awa, pagsisisi, paghingi ng 
tawad at pagpapatawad.  May ibang lumalayo.  Ang 
pagpapatawad at pagbabalik ay parang isang panliligaw 
at pamumulot-gata.

Tension Building Phase – matapos ang ilang araw o 
panahon ng unang insidente, babalik ang mga dahilan 
ng di-pagkakaunawaan, mayroong di-pagkakaintindihan 
o kawalan ng komunikasyon, ang mga maliliit na isyu 
ay lumalaki, at may mga panahon ng pagsabog ng 
galit.  Ang mga dahilan ng pag-init ng tensiyon ay hindi 
lamang sa pagitan ng dalawang magkarelasyon kundi 
maaaring manggaling sa ibang bagay gaya ng trabaho, 
pressure ng pamilya o kaibigan at iba pa.

Acting Out Phase – ito na ang akto ng pagsabog ng galit 
kung saan ang nang-aabuso ay ginagamit ang pisikal, 
berbal o sekswal na karahasan na nagdudulot ng 
pinsalang pisikal, emosyonal at sikolohikal sa biktima.

Kailangang maunawaan na hindi madali para sa biktima 
na kumawala sa siklong ito.  Kailangan ang agad na 
proteksiyon at atensiyong medikal at sikolohikal ng biktima.  

Halaw sa http://www.legalcybertips.com/criminal-law/domestic-violence/
Diagram-Of-The-Cycle-Of-Violence.html

Battered Woman Syndrome

Kinikilala sa batas ang battered 
woman syndrome bilang isang depensa 
sa korte kung sakaling sinaktan o 
napatay ng biktima ang nang-aabuso 
sa kanya.  Dahil sa kinalalagyang 
mapang-abusong relasyon ng biktima, 
kinikilala ang battered woman 
syndrome bilang “self-defense”.  

Sa kaso ng pagpatay ni Marivic Genosa 
sa kanyang asawa, na inakyat sa 
Supreme Court, ang mga senyales ng 
battered woman syndrome ay 
ang pagkakaroong ng biktima ng 
paniniwala na kasalanan niya ang mga 
pang-aabuso na ginagawa sa kanya
wala siyang ibang masisisi sa 
karahasan na nararanasan niya
siya ay natatakot para sa kanyang 
buhay at sa buhay ng kanyang mga 
anak, at may paniniwala siyang kahit 
saan siya magpunta ay matatagpuan 
siya ng kanyang asawa (omnipresent) 
at kahit anong gawin niya ay 
malalaman ito ng kanyang asawa 
(omniscient).

Halaw sa: http://sc.judiciary.gov.ph/
jurisprudence/2000/sept2000/135981.htm
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Pasan ko ang Mundo
MAHAHALAGANG PROBISYON 
SA BATAS LABAN SA KARAHASAN 
SA KABABAIHAN

A K S I Y O N !  
Headline

L A Y U N I N  
Ipaliwanag mahahalagang probisyon ng Anti-VAWC Act, mga relief at lunas 
sa batas.

H A K B A N G
Maghanda ng mga tabloid, gunting, cartolina, pandikit, makukulay na 1. 
papel. 
Bumuo ng grupo na may 3-5 kalahok.2. 
Ang bawat grupo ay gugupit ng mga headline ng balita tungkol sa 3. 
iba’t ibang porma ng karahasan sa kababaihan. Ididikit nila mga bawat 
headline sa cartolina para makagawa ng collage.
Lagyan ng leybel ang iba’t ibang porma ng karahasan.4. 
Sikaping gawing maganda at makulay ang mga nakadikit na balita dahil 5. 
maari rin itong idikit sa mga opisina o Barangay Hall.
Mag-uulat ng bawat grupo sa kanilang ginawa. 6. 

M G A  P A K S A N G  T A T A L A K A Y I N
VAWC bilang pampublikong krimen• 
Mga parusa (penalties) at remedyo• 
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D I S K U S Y O N
Pagtalakayan ang naganap na gawain

Sino ang biktima? Sino ang • 
gumawa ng krimen?
Ano ang dapat ginawa ng biktima? • 
May krimen bang naganap?• 
Ano ang dapat ginawa ng • 
mga kaukulang ahensiya ng 
pamahalaan?

T A N D A A N 
Isaalang-alang na ang mga kalahok 
ay hindi pa nauunawaan ang mga 
ispesipikong probisyon ng batas ng 
Anti-VAWC sa puntong ito. Maaaring 
hindi nila ituring ang mga “kaso” 
na krimen. Ang pananaw na ito ang 
pagtutuunan ng pansin sa bahaging ito.

VAWC - Isang krimen!

Sa matagal na panahon, marami sa mga kababaihan ang nagtitiis sa 
pambugbog at iba pang karahasan.  Walang gustong makialam.  Dahil ito 
ay “problemang mag-asawa” at walang pakialam ang lipunan.  Hindi na 
ngayon.

Ang VAWC ay itinuturing na isang pampublikong krimen (IRR Sek. 6).  
Ibig sabihin, ang pagkakasalang VAWC ay hindi lamang problema ng 
babae o isang pribadong usapin.  Ito ay problema ng lipunan.  Bilang 
isang pampublikong krimen, ang sinumang may personal na kaalaman 
sa kaganapang ito ay maaaring magsampa ng kaso sa korte o humiling 
ng protection order. 

Isa pang remedyong isinabatas ang protection order.  Ito ay isang 
pag-uutos na naglalayong maiiwas ang biktima sa maaaring maganap 
na karahasan, at nagsasaad pa ng ibang relief ayon sa ibaba.  Layunin 
din nitong mabigyan ng pagkakataon ang biktima na mapanumbalik ang 
kanyang kontrol sa kanyang buhay. (Sek. 8)

Ang mga relief na maaaring hilingin sa protection order ay ang 
sumusunod:

pagbabawal sa nambugbog o gumawa ng karahasan sa pananakot • 
o pagsagawa ng karahasan
pagbabawal sa gumawa ng karahasan na direkta o di-direktang • 
makipag-ugnayan sa biktima sa pamamagitan ng panliligalig 
(harassment), pang-aabala o pang-iinis, pagkausap sa telepono o 
anumang paraan ng komunikasyon
pansamantala o permanenteng pagpapaalis ng gumawa ng • 
karahasan sa tinitirahan ng biktima, maging sino man ang may-ari 
nito, at sa utos ng korte ay magpanatili ng tagapagpatupad ng 

I B A  P A N G  P A M A M A R A A N 
Samson, Delilah at 
Leon
Hatiin sa dalawang grupo ang mga 
kalahok.  Hahanay na magkaharap 
ang dalawang grupo.  Ipapakita 
ng tagapagpadaloy ang aksiyon ng 
Samson, Delilah at Leon.  Mag-uusap 
ang bawat grupo sa kung anong 
aksyon ang gagawin nila nang sabay-
sabay sa bawat laro.  Sa bilang ng 3, 
gagawin nila ng sabay-sabay ang napili 

P A G L A L A G O M
Maaaring simulan sa mga sumusunod 
na punto:

Ang karahasan sa kababaihan - • 
bilang asawa, karelasyon, anak - 
ay isa nang krimen.
Ang Anti-VAWC ay tumutukoy sa • 
mga karahasan sa kababaihan na 
kanilang naranasan sa kamay ng 
asawa, karelasyon o bilang anak.

nilang aksiyon.  Ang Leon ay talo si 
Delilah.  Si Delilah ay talo si Samson.  
Si Samson ay talo ang Leon.  Ulitin 
nang makailang laro hanggang may 
manalo.

Sa larong ito, tanungin ang mga 
kalahok kung sa tingin nila paano 
nakaugnay ang larong ito sa paksa ng 
karahasan sa kababaihan.  Maaaring 
lagumin ang laro sa sumusunod na 
punto. Talo ng Leon si Delilah.  Sa 
parehong paraan, talo ang kababaihan 
sa karahasan.  Panalo si Delilah kay 
Samson, na kumakatawan sa mga 
kababaihan, sa mga bagong batas na 
ipinasa, kagaya ng Anti-VAWC.  Ito 
ang panlaban nila sa karahasan mula 
sa mga kalalakihan. Talo ni Samson 
ang leon kung ang batas para sa 
kababaihan ay hindi maipatutupad.

I N P U T
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batas sa bahay habang kinukuha ng may sala ang kanyang mga gamit
pagbawal sa gumawa ng karahasan na lumapit sa bahay, paaralan, lugar • 
na pinagtatrabahuhan at iba pang lugar na madalas puntahan ng biktima at 
kanyang kamag-anak
paggamit ng biktima ng sasakyan, sino man ang may-ari nito, sa pagbabantay • 
din ng tagapagpatupad ng batas upang makuha ito at maibigay sa biktima
pagbibigay ng pansamantala o permanenteng kustodiya sa mga anak ng • 
biktima
ipag-utos ang pagbibigay ng suportang pinansiyal sa biktima, kabilang ang • 
pag-utos sa pinagtatrabahuhan ng may sala na awtomatikong ibawas ang 
porsyento ng sahod nito at direktang ibigay sa biktima
pagbabawal sa gumawa ng karahasan na gumamit o magmay-ari ng baril o iba • 
pang armas, pagsuko nito sa korte, at maging pag-utos ng korte sa rebokasyon 
ng lisensiya sa paghawak o pagmamay-ari nito
pagbabayad sa biktima ng aktwal na danyos kaugnay ng pinsalang ginawa, • 
kabilang ang pagkasira ng ari-arian, gastusing medikal, gastusin kaugnay ng 
pag-aalaga ng mga bata, kawalan ng pagkita, at iba pa
pag-uutos sa DSWD o angkop na ahensiya na maglaan ng pansamantalang • 
matutuluyan at iba pang batayang pangangailan ng biktima
iba pang relief na hihingin ng biktima o nagsampa ng reklamo upang matiyak • 
ang proteksiyon at kaligtasan niya at kanyang kasambahay 

  
Ang maaaring magsampa ng kaso o humingi ng protection order ay ang 
sumusunod (Sek. 9):

Ang mga parusa sa nambugbog o gumawa ng karahasan (Sek. 6) ay maaaring 
pagbabayad ng danyos sa biktima• 
pagkakakulong ng isang buwan hanggang 12 taon• 
sa kaso ng pagkamatay ng biktima, hambambuhay na pagkakulong o parusang • 
kamatayan. 

Ang maaaring magbigay protection order at ang katangian nito ay matatagpuan sa 
sumusunod na talaan:

Uri Barangay 
Protection Order

Temporary 
Protection Order

Permanent 
Protection order

Sino Punong Barangay 
o Punong Kagawad 
kung wala ang Punong 
Barangay

Family Court, 
Municipal Trial Court, 
Municipal Circuit Trial 
Court, Metropolitan 
Trial Court, Regional 
Trial Court

Family Court, 
Municipal Trial Court, 
Municipal Circuit Trial 
Court, Metropolitan 
Trial Court, Regional 
Trial Court

Bisa 15 araw 30 araw (renewable) may bisa (in force) 
hanggang hindi ito 
binabawi ng korte

Sakop barangay buong bansa buong bansa

biktima• 
mga magulang ng biktima• 
mga kamag-anak hanggang ika-4 • 
na baitang ng relasyon
pulis, lalo na ang naghahawak ng • 
women and children’s desk
social worker ng DSWD o LGU• 
punong barangay o kagawad• 

abogado, counselor, therapist, o • 
healthcare provider ng biktima
di bababa sa 2 concerned • 
responsible citizen ng bayan 
o siyudad kung saan naganap 
ang karakas at may personal na 
kaalaman sa salang naganap.
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Maging Sino Ka Ma’m
MGA AKSIYON PARA LABANAN ANG 
KARAHASAN SA KABABAIHAN

A K S I Y O N !  
Kilos sambayanan!

L A Y U N I N  
Ipakita ang papel ng iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan at sektor ng 
lipunan upang protektahan ang kababaihan sa VAWC at iba pang karahasan.

H A K B A N G
Hatiin sa apat ang grupo ng mga kalahok.1. 
Bubunot ang bawat grupo ng ahensiya ang bawat grupo (hal., barangay, 2. 
DSWD, pulis, simbahan, PO/NGO, paaralan, mamamayan). Isasabuhay 
nila ang aktuwal an pagtugon ng bawat ahensya na ito sa mga insidente 
VAWC o iba pang karahasan sa kababaihan.  
Bigyan ng 5 minuto ang bawat isang grupo upang makapag-usap at 3. 
maghanda ng dula. 
Bigyan ng 5 minuto ang bawat grupo para sa kanilang dula.4. 

M G A  P A K S A N G  T A T A L A K A Y I N
Mga tungkulin ng iba’t ibang ahensiya• 
Mga pagkilos ng komunidad • 
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D I S K U S Y O N 
Pagtalakayan ang naganap na gawain

Ano ang naging aksyon ng bawat institusyon?• 
Sapat ba ang ginawang aksiyon upang maprotektahan ang biktima sa 
karahasan?
Anu-ano ang mga problemang kinakaharap ng mga biktima at mga 
institusyon sa pagtugon sa mga insidente ng VAWC at karahasan sa 
kababaihan?

T A N D A A N 

I B A  P A N G  P A M A M A R A A N 
Tanong at Sagot
Maghanda ng mga tanong ukol sa batas at isulat ito sa papel.  Ilagay 
ito sa isang sisidlan.  Patayuin ang mga kalahok sa isang bilog at aawit 
ang lahat ng isang awit pampasigla.  Sa pagtigil ng awit ay bubunot 
ang kalahok kung saan natapos ang awit, at babasahin niya ang 
tanong at magbibigay ng kanyang sagot.  Maaaring gawin ito bilang 
pagtatapos na gawain, matapos na talakayin ang mga paksa.

May magagawa ka, kaibigan!

Makikita sa talaan sa ibaba ang iba’t ibang ahensiya at kanilang tungkulin 
sa pagtugon sa VAWC. May dalawang uri ng tugon at pagkilos upang 
maipatupad ang batas - ang pagbibigay ng proteksiyon sa mga biktima at ang 
prebensiyon.

I N P U T

Proteksiyon
Sangguniang Barangay

Kagyat na pagbibigay ng Barangay • 
Protection Order sa biktima at 
pagtulong sa biktima na makakuha 
ng temporary o permanent 
protection order
Pagpapatupad ng PO, kabilang ang • 
pagsama sa nang-abuso sa bahay 
ng biktima upang makuha nito ang 
kanyang kagamitan
Pagbibigay prayoridad sa pagdinig • 
at pagtugon sa kaso ng VAWC, at 
kung kinakailangan ay isuspindi ang 
iba pang usapin upang makatugon 
sa biktima
Kagyat na pagtugon sa paghingi ng • 
tulong ng biktima, mayroon man o 
wala pang petisyon para sa PO
Pag-aresto sa nang-aabuso • 
sa aktong ginagawa niya ang 
karahasan, o kaya naman ay may 
personal siyang kaalaman sa 

naganap na pang-aabuso, at may 
nakaambang na tangka sa buhay 
ng biktima
Pagkumpiska sa makapipinsalang • 
sandata o armas ng nang-aabuso
Pagdala sa biktima sa ligtas na • 
lugar na kanyang pipiliin, sa klinika 
o ospital
Pagtitiyak ng confi dentiality ng mga • 
kaso ng VAWC
Pagtataguyod ng Women and • 
Children’s Desk
Ipinagbabawal ang pagkasunduin • 
ang dalawang partido

Healthcare Providers
Pagsampa ng petisyon para sa • 
protection order
Kung nagsususpetsa siya ng pang-• 
aabuso, ang mga sugat, pasa o 
iba pang ebidensiya ay kanyang 
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idodokumento; gayundin ang 
pagdodokumento ng kalagayan at 
pahayag ng biktima
Pagbibigay ng libreng medical • 
certifi cate kaugnay ng 
eksaminasyon o kanyang pagbisita
Pag-iingat sa mga dokumento at • 
pagbibigay ng kopya nito sa biktima 
kung kanyang hihingiin at sa aktwal 
na halaga
Pagtitiyak ng confi dentiality ng mga • 
kaso ng VAWC

Pamahalaang Lokal/Ahensiya ng 
Pamahalaan

Pag-iimbestiga sa nang-abuso kung • 
siya ay alagad ng batas
Paglalaan ng permanenteng • 
matitirahan sa biktima at iba pang 
serbisyo gaya ng counseling at 
rehabilitasyon kung kinakailangan
Pagsusumite ng aplikasyon para sa • 
protection order
Patitiyak ng patuloy na edukasyon • 
at pagsasanay sa mga tauhan ukol 
sa VAWC
Pagbibigay ng rehabilitative • 
counseling sa mga nang-aabuso 
(DSWD)
Pagtitiyak ng confi dentiality ng mga • 
kaso ng VAWC

Simbahan
Pagpapaabot sa mamamayan ang • 
VAWC
Pagiging sensitibo sa paghawak ng • 
kaso ng VAWC upang mabigyan 
ng prayoridad ang kapakanan ng 
biktima at kanyang proteksiyon

Mga pribadong nagnenegosyo
Pagkabit ng mga poster at • 
paglalagay ng iba pang lathalain 
ukol sa VAWC sa kanyang tindahan
Pagkakaroon ng pag-aaral sa • 
kanyang mga tauhan ukol sa VAWC
Pagbibigay ng suportang • 
pinansiyal at di-pinansiyal sa 
mga organisasyon at lokal na 
pamahalaan na kumikilos laban sa 
VAWC
Pagsasampa ng kasong • 
administratibo sa mga empleyadong 
napatunayang gumawa ng 
karahasan o lumabag sa batas sa 
Anti-VAWC
Pagbibigay ng 10 araw na paid • 
leave sa mga empleyadong biktima 
ng VAWC

Mga organisasyon sa komunidad
Edukasyon at pagsasanay sa VAWC • 
at sa karapatan ng kababaihan 
para sa iba’t ibang sektor 
(paaralan, simbahan, pribadong 
nagnenegosyo, atbp.)
Pagtulong sa biktima (hal., • 
temporaryong pabahay, tulong sa 
paghahanapbuhay)
Pakikipag-ugnayan sa lokal na • 
pamahalaan sa pagbubuo ng mga 
programa para sa kababaihan, 
kabilang ang VAWC

Paaralan
Pagpapakalat ng impormasyon sa • 
lahat ng mag-aaral at empleyado sa 
lahat ng antas ukol sa karapatan ng 
kababaihan, pagkakapantay-pantay, 
at VAWC
Pagpapaabot ng kaalaman ukol sa • 
karapatan ng kababaihan at VAWC 
sa mga parent-teacher association
Pagsasampa ng kasong • 
administratibo sa mga empleyadong 
napatunayang gumawa ng 
karahasan o lumabag sa batas sa 
Anti-VAWC
Pagbibigay ng 10 araw na paid • 
leave sa mga empleyadong biktima 
ng VAWC

Prebensiyon
Pagsasanay sa konseho at iba pang • 
may tungkulin sa pagtugon sa 
VAWC
Pagpapaabot ng kaalaman sa • 
mamamayan ukol sa VAWC
Pagbubuo ng lokal na polisiya/• 
ordinansa, programa at plano 
upang tumugon at mapigilan ang 
VAWC
Pagbubuo ng mga mekanismo na • 
makakatulong sa pagsagip sa mga 
biktima (hal., referral system)
Paglalaan ng badyet para sa • 
pagtugon sa VAWC
Pagdaraos ng iba’t ibang gawain • 
at selebrasyon upang ipagdiwang 
ang karapatan ng kababaihan, 
pagbibigay ng mga award sa 
mga natatanging opisyal, lokal 
na pamahalaan, ahensiya ng 
pamahalaan at iba pang pribadong 
sektor na nagsusulong ng pagkamit 
ng karapatan ng kababaihan at 
pagtugon sa VAWC.

Katangian ng kumikilos sa Anti-VAWC
May kaalaman sa batas at sa karapatan ng kababaihan• 
May sensitibong pananaw sa kalagayan ng kababaihan at biktima; hindi sinisisi • 
ang biktima
May mahabang pasensiya at katatagan ng loob• 
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Iba pang Tanong at Sagot ukol sa RA9262 Isa akong development worker. 
Gusto kong tumulong pero baka 
ako pa ang mapahamak. May 
proteksiyon ba para sa akin?
Ang sinumang alagad ng batas, opisyal 
ng pamahalaan o pribadong indibidwal 
na tumugon sa akto ng karahasan 
at hindi gumamit ng dahas lampas 
pa sa hinihingi ng sitwasyon ay hindi 
magiging liable sa kasong kriminal, sibil 
o administration. (Sek. 34)

Wala akong kakayanang 
magsampa ng kaso. Kanino ako 
tatakbo?
Ang Barangay Protection Order ay libre 
at walang bayad.  Ang mga mahihirap 
na kababaihan ay hindi magbabayad ng 
docket o fi ling fee at iba pang bayarin 
sa korte.  (Sek. 38)

Ang iba’t ibang ahensiya ng 
pamahalaan ay inatasang tumugon 
sa mga insidente ng VAWC.  May 
mga programa at serbisyo kang 
dapat matanggap mula sa local na 
pamahalaan, pulis (lalo na ang women 
at children’s desk), DSWD, healthcare 
provider, at iba pang ahensiya.

Ang mga ahensiya at lokal na 
pamahalaan ay dapat na naglalaan 
ng kanilang pondo para sa 
implementasyon ng batas.

Pinayuhan ko na si Esther 
na makipaghiwalay sa kanyang 
asawa, pero kahit na paulit-ulit ang 
pambubugbog sa kanya, bakit hindi 
siya umaalis?  

Maraming dahilan kung bakit hindi 
umaalis sa Esther sa relasyong ito.  
Una, maaaring iniisip niya ang kanyang 
mga anak.  Ikalawa, maaaring wala 
siyang kakayanan na buhayin ang 
kanyang pamilya kung hihiwalay siya.  
Maaari ding wala siyang matatakbuhan 
o mahihingan ng tulong.  Bukod dito, 
malalim ang sugat sa pagkatao ni 
Esther bunga ng matagal at paulit-ulit 
at patong-patong na uri ng karahasan 
na kanyang dinanas. 

Nagdilim ang paningin ni Gilda 
dahil sa pambabae ni Adolfo, at 
napatay niya ito.  May pagkakasala 
ba si Gilda?  
Kinikilala ng RA9262 ang pagkakaroon 
ng ganitong sikolohikal na kalagayan 
na tinatawag na Battered Woman 
Syndrome.  Maaari itong gamiting 

depensa ng biktima upang hindi 
siya managot sa sibil o kriminal na 
pagkakasala. (Sek. 26)

Kung gagamitin kong depensa ang 
Battered Woman Syndrome, hindi 
kaya mawalan ako ng karapatan 
sa aking mga anak?
Ang ina ay may karapatan sa kustodiya 
ng mga anak, lalo na sa mga batang 
edad 7 taon pababa, o kaya naman ay 
may kapansanan ang bata na pisikal 
o sa pag-iisip.  Ang babaeng may 
Battered Woman Syndrome ay hindi 
tatanggalan ng karapatan sa kustodiya 
sa mga anak. (Sek. 28)

Binubugbog lang naman ako ni 
Jun kung siya ay lasing.  Maaari ba 
niyang gamiting depensa ito? 
Ang pagkalasing o paggamit ng 
illegal na droga o iba pang gamut na 
nakakaapekto sa pag-iisip ay hindi 
maaaring gamitin na depensa upang 
takasan ang kanyang sibil o kriminal na 
pagkakasala (Liability).  (Sek. 27)

Gusto kong magsumbong pero 
nahihiya ako na malaman ng iba. 
Maaari bang ilihim ang aking 
pagkatao? 
May karapatan ka na maprotektahan 
ang iyong pangalan at iba pang 
impormasyon ukol sa iyo.  Ang 
mga rekord ay dapat iniingatan at 
panatilihing kumpedensiyal.

Ang totoo niyan, kasalanan kasi ni 
Seling kung bakit siya nabugbog. 
Tama ba ang ganitong pananaw?
Sa mata ng marami, maraming dahilan 
si Nestor para bugbugin si Seling.  Ito 
ay palaging nagbubunganga… nasa 
tong-its… palaging wala sa bahay… 
ipinahiya si Nestor sa mga kainuman 
nito… madungis ang mga bata at hindi 
nakapagsasaing sa oras…

Ang totoo niyan, walang tamang 
dahilan upang manakit ng tao.  Asawa 
man, anak, kasintahan.  Hindi sila 
dapat sinasaktan.
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C A S E  S T U D Y C A S E  S T U D Y
Pinapangarap na Bituin

si Jaime.  Umalis ako ng bansa na may 
pangamba para aking kapatid at kay 
Sienna.

Napag-alaman ko na may mga 
kababaihan na tumulong kay Sienna 
noong minsan pang sinaktan siya 
ni Jaime. Pinapipirma daw si Jaime 
sa isang kasunduan na hindi na ito 
mananakit, pero nagsabi ang kapitan 
na hindi na kailangan dahil harap-harap 
naman silang nag-uusap.  Dalawang 
linggo na hindi pinaglapatan ng kamay 
ni Jaime ang aking pamangkin.

Subalit isang araw, nakatanggap 
ako ng hindi magandang balita.  
Nagpunta daw si Sienna sa barangay 
at isinuplong ang ginawang 
panggagahasa sa kanya ni Jaime sa 
loob ng nakaraang 2 buwan.  Hindi ko 
maunawaan kung bakit, ang kanyang 
ina na si Alicia ay pilit na itinatanggi 
ang pangyayari gayong si Sienna na 
mismo ang nagsabing nakikita ng ina 
ang ginagawa nitong paghalik sa bata.

Ikinulong si Jaime, ngunit pinalaya din 
matapos ang isang gabi.  Sa ngayon ay 
malaya pa si Jaime.  

Ako si Juanito.  Sumusulat ako hindi 
para sa akin, kundi sa pamangkin 
kong si Siena, anak sa pagkadalaga ng 
kapatid kong lumpo, si Alicia.  Si Siena 
ay 13 gulang noong isang taon.  Puno 
ng buhay ang kanyang kamusmusan, 
medyo magaan ang buhay dahil anak 
siya ng US petitioner at maraming 
kapamilya sa US, kagaya ko.

Ikinalungkot ko ang muling pag-aasawa 
ni Alicia, dahil pinili niya ay isang 
lalaking kilala sa bayan bilang batugan.  
Si Jaime ay sakit sa ulo ng kanyang 
mga magulang, walang hanap-buhay 
at nasabit na sa mga relasyong gulo 
lamang ang dulot tulad ng pakikipag-
relasyon niya sa babaeng may asawa.

Noong dumalaw ako sa Pilipinas, 
ipinagtataka ko kung bakit naging 
sobrang higpit si Jaime sa kanyang 
anak-anakan na si Sienna.  Ayaw itong 
palabasin, konting pagkakamali ay 
sinasaktan at sinasabunutan na dati-
rati’y hindi nya naman ito ginagawa. 
Hindi ko alam ang batas tungkol sa 
pananakit sa kababaihan noon.  Wala 
naman akong magawa dahil ang tingin 
ko dito ay problemang mag-asawa ng 
aking kapatid at kinakasama niyang 

Patayin sa Sindak si Hilda 
Ang aking ina na si Lorna ay maagang 
naulila sa ama at ina. Sa edad na 
14 taong gulang ay namasukan na 
siya bilang katulong.  Subalit sa 
kinasawiampalad, nadisgrasya siya 
ng kanyang among lalaki, bago ito 
umalis papuntang abroad. Nabuntis 
at nagkaanak si Inay sa edad na 17 
taong gulang, at ako ang kanyang 
ipinagdalantao. Pinalaki niya ako sa 
tulong ng kanyang mga kapatid at mga 
kamag-anak.

Nang ako ay nasa ika-2 baitang, 
nakilala ni Inay si Lucio, na noo’y 25 
anyos at isang mangingisda. Di naglaon 
ay nagdesisyon silang magsama bilang 
mag-asawa.  Nagkaroon ako ng kapatid 
na lalaki sa pagsasama nina Inay at 
Lucio, na noo’y tinawag ko na ring 
Ama.  

Lumilipas ang panahon at dumalas 
ang pananakit ni Ama sa aking 
Inay.  Maging ako man ay patuloy na 
nakaranas ng pananakit ni Ama.  Sa 
galit sa akin ni Ama ay madalas niya 
akong pinalalayas sa aming bahay.  
Kung minsan, doon ako natutulog sa 
silong kapag ako ay pinalalayas.

Hindi lang nakasampung beses na 
naghiwalayan at balikan sina Inay at 

Lucio. Pabalik-balik sila sa Barangay 
Hall upang mag-usap at pagbatiin ng 
aming kapitan. Sa tuwina ay laging 
nangangako si Ama na magbabago na 
at hindi na uulit.

Pero nito lamang nakaraan na buwan, 
ay naganap ang pinakagrabeng 
pananakit ni Lucio sa aming mag-ina. 
Nagtatakbo kami noon kay Pacita, 
isang miyembro ng PKKK at humingi 
ng saklolo.  Sa kanya kami nagpunta 
dahil alam namin na isa siya sa mga 
tumutulong sa mga babaeng tulad 
namin na biktima ng pambubugbog.  
Nakinig si Ina sa payo ni Pacita na 
makipaghiwalay na lamang kay Lucio.

Sa nagyon ay umuuwi si Lucio sa 
kanyang ina.  Pumirma siya sa isang 
kasunduan sa barangay na hindi na 
siya lalapit at manggugulo pa sa amin.  
Alam niyang sa oras na siya ay lumapit 
at manggulo pa ay dadakupin siya at 
ikukulong.

Dalawang buwan na ang nakalilipas at 
matigas pa ring naninindigan Ina na 
ayaw na niyang makipisan kay Lucio 
upang hindi na namin maranasan pa 
ang mga pang-aabusong naranasan 
noon. 
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C A S E  S T U D Y F O R M S
Pasan ko ang Mundo
Si Danilo ay nagtrabaho sa Maynila 
taong 1990s, nagkakilala sila ni Caridad 
at nagsama. Maligaya at nagkakasundo 
noong una at nagkaroon ng dalawang 
anak. Taong 1998 ay nagpasyang mag-
abroad si Danilo sa bansang Saudi 
Arabia. Nang mga panahong nasa 
abroad si Danilo ay pinutol niya ang 
kanyang komunikasyon kay Caridad at 
sa kanilang mga anak. Nang bumalik 
ng Pilipinas si Danilo ay may kinasama 
na itong babae na si Emma at pinatira 
niya ito sa bahay nila ni Caridad. Sa 
kasalukuyan ay magkakasama sila sa 
iisang bubong.  Nagkaanak na rin si 
Danilo kay Emma. 

Minsan lamang abutan ng pera ni 
Danilo si Caridad, kung may iuutos 
na ipapabili lamang.  Ang mga anak 
naman ni Danilo kay Caridad ay 
kumakain kung ano na lamang ang 
iabot sa kanila ni Emma, at ang mga 
ito ay pahinto-hinto sa pag-aaral.  Ang 
buong atensyon na lamang ni Danilo 
ay nakay Emma at sa anak niya sa 
kanya. Naibenta na lahat ni Danilo ang 
napundar nila ni Caridad noong nasa 
abroad pa ito. Wala ring nagawa si 
Caridad sa desisyon na ito ni Danilo. 

Ayon kay Caridad bagamat alam niyang 
masakit at mali ang ginagawang ito 
sa kanya ng kanyang asawa ay wala 
daw siyang kakayahang umalis dahil 
hindi niya mabubuhay ang kanyang 
dalawang anak.

Ayon naman kay Danilo ay hindi na 
niya mahal ang asawa at tanggap 
daw nito dahil Muslim si Caridad.  At 
para sa kanya ay wala nang silbi si 
Caridad dahil masasakitin at hindi 
na makapagtrabaho. May naawa na 
mga kapitbahay kay Caridad, at kung 
minsan ay tinatawag siyang baliw, 
martir. 

Ang grupo ng kababaihan doon ay 
nagbigay ng medical at counseling 
assistance.  Inilapit din ang kasong 
ito sa DSWD upang makauwi na si 
Caridad sa kanilang lugar kasama ng 
kanyang mga anak, ngunit ito na rin 
ang tumanggi dahil wala na rin siyang 
uuwian sa kanila sa Jolo. Sa ngayon 
ay natulungan na magkaroon ng 
iskolarsyip ang anak ni Caridad sa high 
school. 

Domestic Violence Report In-take form

I UKOL SA BIKTIMA   PETSA NG REKLAMO ________________________

Pangalan ng Biktima____________________________________________________ Edad _____ Kasarian _____
Estadong Sibil □ SINGLE   □ KASAL   □ LIVE-IN   □ HIWALAY   □ BYUDA          IP (Tribe) ______________
Hanapbuhay  □ MAGSASAKA □ MANGINGISDA  □ MANGGAGAWA/EMPLOYED
 □ SELF-EMPLOYED □ UNEMPLOYED □ IBA PA ________________________________
    
IBA PANG BIKTIMA Pangalan                             Edad  Kasarian Pangalan                             Edad  Kasarian
 _____________________  _____  _____ _____________________  _____  _____
 _____________________  _____  _____ _____________________  _____  _____  
 _____________________  _____  _____ _____________________  _____  _____ 
 _____________________  _____  _____ _____________________  _____  _____

Pangalan ng Inirereklamo ________________________________________________ Edad _____ Kasarian _____
Kaugnayan sa biktima __________________________________________________________________________

II. INSIDENTE
Kailan Naganap _____________________________ Oras _________________
Saan  ____________________________________________________________________________ 
Iba pang detalye ____________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 

III. TUGON NG PAMAHALAAN/IBA PANG GRUPO
 Ahensiya/Institusyon  Pangalan ng Tumugon Aksiyong Ginawa/Remarks:
Legal  ________________________  ____________________ ________________________________ 
Medical ________________________  ____________________ ________________________________ 
Counselling ________________________  ____________________ ________________________________ 
Shelter  ________________________  ____________________ ________________________________ 
Iba pa ________________________  ____________________ ________________________________ 

Pangalan ng 
nag-isyu ng BPO ______________________  Katungkulan ____________________ Petsa: _________________ 
□ Hindi nakapag-isyu ng BPO. Dahilan: ____________________________________________________________

Inihanda ni: Pangalan _______________________________   Lagda _________________ Petsa: _____________
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F O R M S
Barangay Protection Order

F O R M S
Compliance Monitoring Form
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Magna Carta of Women (RA9710)Ang Magna Carta of Women (MCW) ay isa sa pinakabago at pinakakomprehensibong batas  na Ang Magna Carta of Women (MCW) ay isa sa pinakabago at pinakakomprehensibong batas  na kumikilala sa iba’t ibang karapatan ng kababaihan. kumikilala sa iba’t ibang karapatan ng kababaihan. bearer) upang makamit ang karapatan ng bearer) upang makamit ang karapatan ng kababaihan.kababaihan.
Tsapter 4: Karapatan at Tsapter 4: Karapatan at 
PagsasakapangyarihanPagsasakapangyarihanAng karapatang pantao ng mga kababaihan Ang karapatang pantao ng mga kababaihan ay sumasakop sa lahat ng karapatan ay sumasakop sa lahat ng karapatan na nakasaad sa Konstitusyon, sa mga na nakasaad sa Konstitusyon, sa mga pandaigdigang kasunduan na pinirmahan at pandaigdigang kasunduan na pinirmahan at iniratipika ng bansa.iniratipika ng bansa.

Ang lahat ng kababaihan ay Ang lahat ng kababaihan ay 
makarapatan namakarapatan na
mabigyan-proteksiyon sa karahasanmabigyan-proteksiyon sa karahasan
matiyak ang proteksiyon at seguridad sa matiyak ang proteksiyon at seguridad sa 
panahon ng sakuna, kalamidad at iba pang panahon ng sakuna, kalamidad at iba pang 
krisiskrisis
makalahok at magkaroon ng representasyonmakalahok at magkaroon ng representasyon
pantay na pagturing sa harap ng bataspantay na pagturing sa harap ng batas
pantay na akses at pagpawi ng pantay na akses at pagpawi ng 
diskriminasyon sa edukasyon, iskolarship, at diskriminasyon sa edukasyon, iskolarship, at 
pagsasanay pagsasanay 
mahusay na kalusuganmahusay na kalusugan
ispesyal na benepisyo sa pananarbaho ispesyal na benepisyo sa pananarbaho 
kagaya ng leavekagaya ng leave
pantay na karapatan sa lahat ng bagay pantay na karapatan sa lahat ng bagay 
kaugnay ng pag-aasawa at relasyong kaugnay ng pag-aasawa at relasyong 
pampamilya. pampamilya. 

Tsapter 5: Karapatan at Tsapter 5: Karapatan at 
Pagsasakapangyarihan ng mga Pagsasakapangyarihan ng mga 
Naisasantabing SektorNaisasantabing Sektor

AngAng  mga kababaihang naisantabi  ay may mga kababaihang naisantabi  ay may 
karapatan sakarapatan sa
kasiguruhan sa pagkain kasiguruhan sa pagkain 
suporta sa produksyon ng pagkain at sa suporta sa produksyon ng pagkain at sa 
agrikultura at pangisdaanagrikultura at pangisdaan
abot-kamay, abot-kaya, ligtas na pabahay sa abot-kamay, abot-kaya, ligtas na pabahay sa 
komunidadkomunidad
desenteng trabahodesenteng trabaho
kabuhayan, pautang, kapital at teknolohiyakabuhayan, pautang, kapital at teknolohiya
pagsasanay ng kasanayan at iskoloarsyip pagsasanay ng kasanayan at iskoloarsyip 
lalo na sa pananaliksik at pag-unlad tungo lalo na sa pananaliksik at pag-unlad tungo 
sa pagpapaunlad ng mga makababaeng sa pagpapaunlad ng mga makababaeng 
teknolohiyateknolohiya
representasyon at partisipasyon sa pagbubuo representasyon at partisipasyon sa pagbubuo 
ng polisiya at sa mga kapulungang ng polisiya at sa mga kapulungang 
nagdedesisyon sa antas rehiyon, pambansa nagdedesisyon sa antas rehiyon, pambansa 
at pandaigdig, at pagtitiyak ng pakikilahok at pandaigdig, at pagtitiyak ng pakikilahok 
ng mga basehang sektor ng kababaihan  sa ng mga basehang sektor ng kababaihan  sa 
mga kani-kaniyang pansektoral na mga mga kani-kaniyang pansektoral na mga 
konseho, kagaya ng PARC, NFARMC, NCIP, konseho, kagaya ng PARC, NFARMC, NCIP, 
PCUP, NAPC, at kanilang kinatawan sa lokal PCUP, NAPC, at kanilang kinatawan sa lokal 
akses sa impormasyon kaugnay ng mga akses sa impormasyon kaugnay ng mga 
polisiya, programa, proyekto, at pondo polisiya, programa, proyekto, at pondo 
para sa kababaihan o makaaapekto sa para sa kababaihan o makaaapekto sa 
kababaihankababaihan
kagalingang panlipunan (social protection)kagalingang panlipunan (social protection)
pagkilala at pagpapanatili ng pangkulturang pagkilala at pagpapanatili ng pangkulturang 
pagkakakilanlan at integridad nitopagkakakilanlan at integridad nito
kapayapaan at pag-unladkapayapaan at pag-unlad
serbisyo at pagtugon sa kababaihang serbisyo at pagtugon sa kababaihang 
may higit na pangangailangan (women in may higit na pangangailangan (women in 
especially difficult circumstances)especially difficult circumstances)
proteksiyon para sa mga batang babaeproteksiyon para sa mga batang babae
proteksiyon para sa kababaihang senior proteksiyon para sa kababaihang senior 
citizen.citizen.

Tsapter 6: Mga Institusyon at MekanismoTsapter 6: Mga Institusyon at MekanismoAng gender mainstreaming ang Ang gender mainstreaming ang pangunahing istratehiya upang ipatupad pangunahing istratehiya upang ipatupad ang batas na ito.ang batas na ito.Ang halaga ng implementasyon ng mga Ang halaga ng implementasyon ng mga programang pang-GAD ay katumbas o higit programang pang-GAD ay katumbas o higit pa sa 5% na pondong GAD ng ahensiya o pa sa 5% na pondong GAD ng ahensiya o lokal na pamahalaan mula sa kabuuang lokal na pamahalaan mula sa kabuuang pondo nito.pondo nito.Ang mga pamahalaang lokal ay hinihikayat Ang mga pamahalaang lokal ay hinihikayat na bumuo ng sariling GAD Code.na bumuo ng sariling GAD Code.Isasama ang usaping GAD sa pagbubuo ng Isasama ang usaping GAD sa pagbubuo ng local comprehensive development plan local comprehensive development plan (CDP), comprehensive land use plan (CLUP), (CDP), comprehensive land use plan (CLUP), physical framework plan (PDPFP), at annual physical framework plan (PDPFP), at annual investment plan (AIP).investment plan (AIP).May itatalagang Gender Focal Point Officer May itatalagang Gender Focal Point Officer sa lahat ng embahada at konsulada ng sa lahat ng embahada at konsulada ng bansa.bansa.Ang NCRFW ay magiging Philippine Ang NCRFW ay magiging Philippine Commission on Women (PCW) at Commission on Women (PCW) at palalakasin. palalakasin. Itinatalaga ang Commission on Human Itinatalaga ang Commission on Human Rights (CHR) bilang  GAD Ombud, na siyang Rights (CHR) bilang  GAD Ombud, na siyang mag-iimbestiga ukol sa mga reklamo mag-iimbestiga ukol sa mga reklamo patungkol sa diskriminasyon sa kababaihan patungkol sa diskriminasyon sa kababaihan at paglabag sa karapatan ng kababaihan. at paglabag sa karapatan ng kababaihan. ang angkop na parusang kriminal, sibil ang angkop na parusang kriminal, sibil at administratibo ay ipapataw sa mga at administratibo ay ipapataw sa mga mapatutunayang lumabag. mapatutunayang lumabag. Susubaybayan ang implementasyon at pag-Susubaybayan ang implementasyon at pag-usad ng batas na ito. usad ng batas na ito. Magkakaroon ng mga insentibo at pabuya Magkakaroon ng mga insentibo at pabuya para sa mga magsusulong ng karapatan ng para sa mga magsusulong ng karapatan ng kababaihan.kababaihan.

Tsapter 1: Mga Pangkalahatang ProbisyonTsapter 1: Mga Pangkalahatang ProbisyonKinikilala ng pamahalaan ang papel ng Kinikilala ng pamahalaan ang papel ng kababaihan sa pagpapaunlad ng bansa, kababaihan sa pagpapaunlad ng bansa, at bilang polisiya ay iginagarantiya at bilang polisiya ay iginagarantiya ang pagkakapantay ng kalalakhihan ang pagkakapantay ng kalalakhihan at kababaihan. Ang pamahalaan ay at kababaihan. Ang pamahalaan ay kinikilala ang papel nito na itaguyod ang kinikilala ang papel nito na itaguyod ang pagsasakapangyarihan ng kababaihan, sa pagsasakapangyarihan ng kababaihan, sa pagtitiyak sa pantay na oportunidad sa mga pagtitiyak sa pantay na oportunidad sa mga kababaihan at kalalakihan, at paniniguro na kababaihan at kalalakihan, at paniniguro na ang babae at lalaki ay pantay ang akses sa ang babae at lalaki ay pantay ang akses sa mga yaman at sa resulta o bunga ng pag-mga yaman at sa resulta o bunga ng pag-unlad. unlad. 
Tsapter 2: Mga Kahulugan ng mga salitang Tsapter 2: Mga Kahulugan ng mga salitang 
ginamitginamitSa talaan ng mga salitang ginamit sa Sa talaan ng mga salitang ginamit sa batas, kabilang dito ang “marginalized batas, kabilang dito ang “marginalized sectors” o sektor ng mga kababaihang sectors” o sektor ng mga kababaihang nasaisantabi: ang mga malilit na magsasaka nasaisantabi: ang mga malilit na magsasaka at manggagawang bukid, mga mangingisda, at manggagawang bukid, mga mangingisda, mga maralitang tagalunsod, mga mga maralitang tagalunsod, mga manggagawa sa pormal at di-pormal na manggagawa sa pormal at di-pormal na ekonomiya, mga migranteng manggagawa, ekonomiya, mga migranteng manggagawa, mga katutubo, mga Moro, mga bata, mga mga katutubo, mga Moro, mga bata, mga taong may kapansanan, at mga solo na taong may kapansanan, at mga solo na magulang.magulang.
Tsapter 3: Mga tungkulin kaugnay ng Tsapter 3: Mga tungkulin kaugnay ng 
Karapatang Pantao ng KababaihanKarapatang Pantao ng KababaihanAng pamahalaan, pribadong sektor, ang Ang pamahalaan, pribadong sektor, ang lipunan sa kabuuan, at ang mga indibidwal lipunan sa kabuuan, at ang mga indibidwal ay inaataasang mag-aambag sa pagkilala ay inaataasang mag-aambag sa pagkilala (recognition), paggalang (respect) at (recognition), paggalang (respect) at pagpapalaganap (promotion) ng karapatan pagpapalaganap (promotion) ng karapatan ng kababaihan. Ang pamahalaan ay siya ng kababaihan. Ang pamahalaan ay siya ring  pangunahing tagapagpagganap (duty-ring  pangunahing tagapagpagganap (duty-
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