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Rural Women Agenda: Karapatan sa Lupa 
KILALANIN ANG KABABAIHAN BILANG 

AGRARIAN REFORM BENEFICIARY

Kilalanin ang mga kababaihang Agrarian Reform Beneficiaries (ARBs)•	
Ilagay ang pangalan ng babaeng ARB sa titulo ng lupa o Certificate of Land Ownership •	
Award (CLOA)
Siguruhin ang kinatawan ng mga kababaihang magsasaka sa mga kapulungan at •	
prosesong nagdedesisyon kaugnay sa repormang agraryo
Maglaan ng pondo para sa mga programa at suportang serbisyo para sa mga •	
kababaihang ARBs

Paano ba masisigurong 
kasama kaming kababaihan sa 
paglilista ng agrarian reform 

beneficiaries (ARBs)?

Paano namin mapaparating na 
apektado kami ng mga isyung 
gaya ng kanselasyon ng titulo, 
di-makatarungang kasunduan 
sa lupa, harassment, atbp?

Kailangan raw kapantay 
kami ng kalalakihan sa 

pagkakaroon ng kontrol sa 
lupa, akses sa suportang 

serbisyo, pautang, 
pagsasanay at sa lahat 
ng pagdedesisyon, pero 

PAANO?  

Kagyat na Panawagan
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I-organisa at hasain ang kasanayan ng •	
mga kababaihang ARBs tungkol sa bagong 
batas na Comprehensive Agrarian Reform 
Extension with Reforms (CARPER) o RA9700 

Ipamahagi ang kaalaman tungkol sa •	
Administrative Order no. 1 series of 2011 
o Guidelines Governing Gender Equality 
in the Implementation of Agrarian Reform 
Laws and Mainstreaming Gender and 
Development in the Department of Agrarian 
Reform, na nagbibigay diin sa probisyon 
ng CARPER para sa karapatan ng mga 
kababaihan

Siguruhin ang akses ng kababaihan sa •	
impormasyon, legal na dokumento, mga 
diyalogo  at konsultasyon  

Itulak ang isang maka-babaeng alituntunin •	
sa pagbubuo ng PARC/PARCOM/BARC; 
siguruhin na ang ilalagay na kinatawan 
ng kababaihan ay mula sa hanay ng mga 
organisadong grupong magsasaka at hindi 
lamang batay sa rekomendasyon ng LGUs at 
MAROs.

Mungkahing EstratEhiya at hakbang: Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

Paglulunsad ng mga Panlalawigan at •	
Pangbayang konsultasyon ng mga kababaihan 
sa kanayunan kaugnay sa kagyat na 
implementasyon ng CARPER targets hanggang 
2014  

Magbuo ng mga komprehensibong programa •	
para sa Kababaihan sa Kanayunan, bukod pa sa 
pagtatalaga ng Women’s Desks 

I-monitor at i-dokumento ang mga particular •	
na kaso at isyung may kinalaman sa lupa, at 
siguruhing dinggin ang opinyon at tugunan 
ang karanasan ng mga kababaihan, hal. 
kalagayan ng mga kababaihang nagtatrabaho 
sa plantasyon 

Magkaroon ng pagpupulong tungkol sa •	
pamamahagi ng lupa sa antas ng lalawigan 

Maglabas ng DAR guideline  para sa pagbubuo •	
ng PARCCOM  

Pagpapalakas ng kasanayan ng mga •	
organisasyon ng kabababaihan, lalo na para sa 
mga ARBs at lider

Pagtatalaga ng kababaihan sa Women’s desk at •	
Anti-VAWC desk sa antas ng komunidad.
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Aktibong pagrerehistro ng mga kababaihan bilang mga mangingisda  •	
Siguruhin na binubuo ng kababaihan ang hindi bababa sa 30% ng kasapi ng Fisheries •	
and Aquatic Resource Management Councils (FARMCs)
Siguruhin na ang mga programang pangkaunlaran sa pangisdaan ay tumutugon •	
sa kalagayan, pangangailangan, at sa aktwal at potensyal na kontribusyon ng mga 
kababaihan, gaya ng mga Women-Managed Areas  

Rural Women Agenda:  Karapatan sa Yamang-Baybay
KILALANIN ANG KABABAIHANG MANGINGISDA

Kagyat na Panawagan

Maraming
humahadlang sa

pagpaparehistro naming mga 
kababaihan bilang mangingisda, ano-

ano ba ang mga ito? Madalas kasi, 
hindi sapat ang impormasyon namin 

tungkol sa fisherfolk registration, 
gaya ng totoo bang may hinihinging 

registration fee? 
May pagtingin bang hindi

pwedeng ituring na
mangingisda ang

babae?

Paano matitiyak na may kinatawan 
kaming mga kababaihan sa iba-ibang 
antas ng FARMCs?

Paano masisiguro
na kinikilala ang kontribusyon 

at mga pangangailangan ng 
kababaihan sa sektor

pangisdaan?
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Mungkahing EstratEhiya at hakbang: 

Istriktong pagpapatupad ng local Fisheries •	
Code na may pantay na pagpapahalaga sa mga 
kababaihan at kalalakihan sa pangisdaan;

Maglabas ng Administrative Guidelines hinggil •	
sa pagpaparehistro ng mga kababaihan sa 
pangisdaan, at siguruhin na may positibong 
atensyon para sa kababaihan, gaya halimbawa 
ng isang beses lamang maniningil ng 
registration fee para sa mag-asawa na 
nagparehistro, o di kaya’y subsidyohan ng 
LGU ang pagpaparehistro ng kababaihan sa 
pangisdaan    

Siguruhin na gender-sensitive ang mga •	
ginagamit na registration forms  

Maglabas ng guidelines sa komposisyon ng •	
FARMCs na naaayon sa Magna Carta of Women 
(RA 9710) at sikapin na hindi bababa sa 30% ng 
kasapian ay mga kababaihan

Kilalanin, suportahan at bigyan ng kaukulang •	
pondo ang mga programang gaya ng Women-
Managed Areas (WMAs) sa mga baybay 
komunidad

Tiyakin ang direktang partisipasyon ng •	
mga kababaihan sa lahat ng programang 
pangkaunlaran sa komunidad pangisdaan

Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

Maglunsad ng mga information and education •	
campaign (IEC) para masiguro na ang mga 
Municipal Fisheries Code ay tumutugon 
sa parehong kababaihan at kalalakihan sa 
pangisdaan
Magsagawa ng pambansang kampanya •	
kaugnay sa pagpaparehistro ng mga 
kababaihan bilang mangingisda at magsagawa 
ng mga on-site registration upang higit na 
makasali ang mga kababaihan sa komunidad
Magsagawa ng pag-aaral sa kasalukuyang •	
FARMCs at sa mga programang 
pampangisdaan, at suriin kung tumutugon sa 
mga nakasaad sa Magna Carta of Women
Magsagawa ng mga diyalogo kasama ang mga •	
grupo ng mga mangingisda upang higit na 
mapakinggan ang kalagayan at konkretong 
panawagan ng mga kababaihan sa pangisdaan 
Maglunsad ng mga pagsasanay na magbibigay •	
dagdag kaalaman at kahusayan sa mga lider 
kababaihang mangingisda; suportahan ang 
pag-oorganisa ng mga samahan ng mga 
kababaihan sa pangisdaan mula lokal hangang 
nasyunal
I-diyalogo ang mga LGUs upang masiguro •	
na ang mga proyektong Women-Managed 
Areas (WMAs) ay kasama sa mga programang 
pamamahala at pangangalaga ng mga 
yamang baybay (aquasilvi, coastal resource 
management and rehabilitation) at sa iba pang 
mga community-based ecotourism programs
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Rural Women Agenda:  Karapatan sa Lupaing Ninuno
KILALANIN ANG KABABAIHANG KATUTUBO

Kagyat na Panawagan

Siguruhin at pasiglahin ang partisipasyon ng mga kababaihang katutubo sa proseso ng •	
kapayapaan at kaunlaran 
Siguruhin at pasiglahin ang partisipasyon ng mga kababaihang katutubo sa mga •	
mekanismo para sa karapatan sa sariling pagpapasya (right to self-determination)
Proteksyunan ang lupaing ninuno o ancestral domain mula sa anumang mapanirang •	
gawain gaya ng mining, logging, at komersyal na plantasyon  
Pawiin ang mga kulturang may mababang trato sa kababaihan, gaya halimbawa ng •	
maaga at ipinagkasundong pagpapakasal (early arranged marriage) 

Paano tayo
magtutulungan para pigilan

ang mga tradisyon na lumalabag sa 
karapatan ng mga kabababaihan, gaya ng 
mga batang babae na sa edad 9 hanggang 

11 ay ipinagkasundo nang
ipakasal?

Kinikilala ba ang aming kontribusyon 
sa pagtugon sa mga kalagayan ng 
VAW (violence against women) at 

pangangalaga sa kalusugan?

Paano matitiyak na kaming mga 
kababaihan ay makokonsulta sa mga

usaping gaya ng pagmimina at 
pagtotroso? at sa tuwing maapektuhan 

ang aming kabuhayan, kabundukan, 
pinagkukunan ng pagkain at gamot?

Naisasama ba
ang interes naming

mga kababaihang katutubo sa mga
usapang pangkapayapaan at 

pangkaunlaran?
Pinag-uusapan ba ang isyu ng 
kalusugan, maternal at infant 

mortality, kakulangan ng edukasyon, 
kagutuman, at

kakayanang mag-organisa
ng mga sarili?
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Mungkahing EstratEhiya at hakbang: Mga gawaing Maaring pagplanuhan!
Kilalanin at suportahan ang mga katutubong •	
kababaihan bilang mga community-based 
health workers
Kilalanin at suportahan ang tradisyunal at •	
katutubong pamamaraan ng pangangalaga sa 
kalusugan
Siguruhing naaabot at sensitibo sa kultura ng •	
tribu ang mga serbisyong pangkalusugan at 
edukasyon  
Suportahan ang mga katutubong pamamaraan •	
ng paglikha ng pagkain
Kilalanin at suportahan ang mga lider •	
katutubong kababaihan na nagsesegurong 
tagapamayapa sa komunidad; ituring sila na 
bahagi ng pormal na istruktura ng mga tribal 
barangays 
I-diyalogo ang mga tribal leaders hinggil  sa •	
usaping VAWC, upang hindi basta-basta 
inaareglo lamang ang mga kasong gaya ng 
rape  
Organisahin at palakasin ang mga katutubong •	
kababaihan upang lubos ding kilalaning bahagi 
ng tribal justice and governance system
Pagsasanay para sa katutubong kababaihan •	
lalo na sa mga tema ng IPRA (Indigenous 
Peoples Rights Act), proseso ng FPIC (Free and 
Prior Informed Consent), aplikasyon para sa 
Certificate of Ancestral Domain Claim/Title 
(CADC at CADT), at mga impormasyon tungkol 
sa peace process, UNSCR 1325 at 1820, at peace 
agreements,  
Pagsasagawa ng mga pag-aaral at •	
dokumentasyon tungkol sa mga kulturang 
bumabangga sa karapatan ng mga kababaihan 

Magsagawa ng mga proyektong pangkalusugan at •	
basic literacy na pangungunahan ng mga grupo ng 
katutubong kababaihan
Magsagawa ng mga diyalogo at publikong •	
konsultasyon tungkol sa totoong kalagayang 
pangkalusugan sa mga katutubong komunidad at 
patampukin ang mga tradisyong nakakatulong sa 
pangangalaga ng kalusugan      
Suportahan ang mga programa at proyektong •	
pangkabuhayan na sensitibo sa kultura ng mga 
tribu, likas-kaya, at naaangkop sa mga kababaihan, 
halimbawa pangangalaga at pagpaparami ng mga 
tradisyunal na binhi at iba pang pananim 
Pagmomonitor at pagsasadokumento ng mga •	
kaso o kalagayan na lumabag sa karapatan ng 
mga kababaihang katutubo, lalo na ang VAWC 
cases; gayundin ang pagsasadokumento ng 
mga karanasan na nabigyan o hindi nabigyan ng 
resolusyon ang mga kasong ito 
Patampukin sa iba-ibang porma ng media ang mga •	
interbensyon at aksyong ginagawa ng mga lider 
katutubong kababaihan sa pagtugon sa karahasan 
at gulo sa komunidad 
I-monitor ang partisipasyon ng katutubong •	
kababaihan sa implementasyon ng National Action 
Plan for Peace 
Magmungkahi ng mga mekanismo na masisigurong •	
kinokonsulta ang mga katutubong kababaihan sa 
lahat ng gawaing makakaapekto sa likas na yaman 
at lupaing ninuno
Pagkilala sa mga grupo ng katutubong kababaihan; •	
at hilingin na gawing abot-kaya ang mga 
requirements ng akreditasyon sa LGU
Magsagawa ng mga konkretong pag-aaral sa •	
tradisyon ng early arranged marriage – ano ang mga 
paniwala at kadahilanan sa tradisyong ito? paano 
naaapektuhan ang mga batang babae at batang 
lalaki?      
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Rural Women Agenda:  Karapatan sa Pagkain
ITAGUYOD ANG LIKAS-KAYANG PAGSASAKA AT PANGINGISDA

Kagyat na Panawagan

Itaguyod ang abot-kamay at women-friendly o angkop sa kababaihan na mga •	
kaalaman, teknolohiya at suportang serbisyo sa produksyon ng pagkain 
Siguruhin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa mga mekanismo at pagdedesisyon •	
na may kinalaman sa seguridad sa pagkain, land use planning, pagpapalit gamit ng 
mga lupa at katubigan, at investments sa agrikultura at pangisdaan

Bakit ayon sa pananaliksik ay halos 
30% lamang ng mga kababaihang 
magbubukid at mangingisda ang 

nakaka-akses ng suportang serbisyo 
gaya ng binhi, kapital, tulong sa 

panahon ng kalamidad, pagsasanay, 
atbp? 

Paano ba kami naapektuhan 
ng land-use and water-use 

conversion kung saan ang mga 
dati-rating pinagkukunan ng 
pagkain ay napapalitan na ng 
gamit, gaya ng subdivision at 

industrial zones? 

Kung higit 12 oras ng aming 
araw ay aming inilalaan sa 

pangangalaga at pagpapakain 
ng pamilya, bakit kaya hindi 
kami lubos na kinokonsulta 

sa mga polisiyang kaugnay sa 
seguridad sa pagkain?



8

Mungkahing EstratEhiya at hakbang: Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

Suriin ang mga kasalukuyang programang •	
pansakahan at pangisdaan at tingnan kung 
nakakarating sa higit na ngangangailangang 
kababaihan sa kanayunan
Magsagawa ng plano at maglaan ng pondo •	
para sa katuparan ng probisyon ng Magna 
Carta of Women tungkol sa seguridad sa 
pagkain, gaya ng women-friendly post-
harvest facilities at fishing gears (RA 9710, IRR 
Rule V, Sec23) 
Maglunsad ng mga pagsasanay at serbisyo •	
na umaabot sa iba-ibang organisasyon 
ng kababaihan, siguruhin na umiikot ang 
oportunidad at hindi lamang nakasentro sa 
mga grupong organisado ng pamahalaan 
(gaya ng Rural Improvement Clubs o RICs)  
Maglunsad ng mga programang •	
sumusuporta sa ginagampanan ng 
kababaihan kaugnay sa pagseseguro sa 
pagkain, gaya ng community seedbanking
Itaguyod ang ugnayan ng iba-ibang grupo •	
ng kababaihang rural at palakasin ang mga 
pag-oorganisa ng kababaihan sa komunidad 
upang lalong makasali sa pamamahala at 
pagdedesisyon sa kanayunan  
Ipatupad ang representasyon ng mga •	
kababaihan sa iba-ibang antas ng Agriculture 
and Fisheries Councils, sikaping maabot 
ang representasyon ng kababaihan sa hindi 
bababa ng 30% ng kasapian
Siguruhing nakokonsulta ang kababaihan sa •	
mga pagdedesisyon kaugnay ng paggamit ng 
lupa at katubigan (land and water use)

Magbuo ng mga kababaihang magsasaka at •	
mangingisda na maaring magsilbing trainers 
o tagapagsanay sa likas-kayang pagsasaka at 
pangisdaan, post-harvest processing, at iba 
pang uri ng kabuhayan

Paglalaan ng GAD budget para sa mga •	
konkretong programang tutugon sa seguridad 
sa pagkain, gaya ng community seedbanking, 
training of trainers (TOT) para sa kababaihang 
rural 

Magkaroon ng listahan ng mga aktwal at •	
potensyal na kababaihang beneficiaries

Pagpaparehistro ng mga samahan ng •	
kababaihang rural; pagseseguro na kabilang at 
nakalista ang mga kababaihan bilang kasapi sa 
mga samahang magsasaka at mangingisda

Maglabas ng Guidelines na magtitiyak ng •	
partisipasyon ng kababaihan sa mga proseso 
ng pagdedesisyon tungkol sa gamit sa lupa at 
katubigan

Magsumite ng mga proposal para sa women-•	
led organic farming and organic fishing 
projects, bilang bahagi ng pag-impluwensya 
sa implementasyon ng Food Self-Sufficiency 
Program ng Department of Agriculture
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Rural Women Agenda:  Karapatan sa Kalikasan
PROTEKSYON MULA SA MGA KALAMIDAD 

AT EPEKTO NG CLIMATE CHANGE 

Kagyat na Panawagan

Proteksyunan ang kababaihan sa kanayunan at ang kanilang mga pamilya sa panahon •	
ng kalamidad at climate change
Palakasin ang kapasidad ng mga kababaihang rural upang mapangibabawan ang •	
epekto ng kalamidad at ng climate change
Siguruhin ang kinatawan ng kababaihan sa proseso ng pagdedesisyon kaugnay sa •	
climate change, lalo na sa usaping climate change adaptation at financing

Anong suporta ba ang maasahan 
namin sa tuwing apektado kami 
ng mga kalamidad at matinding 

pagbabago sa panahon? Matitiyak 
bang makakatugon ito sa mga 
ispesipikong pangangailangan 

namin bilang babae?

Paano ba matitiyak na 
talagang matutugunan ang 

magkaibang epekto ng 
climate change sa babae at 

lalaki? 

Sa panahon ng krisis, pilit naming 
itinatawid ang aming pamilya 

pero kadalasan sa pamamaraan 
din ng pangungutang; Paano 

ba kami makakaligtas sa 
pagkakalugmok sa utang?

Paano masisiguro na magiging 
angkop sa climate change 

ang mga ginagampanan ng 
kababaihan sa kanayunan at sa 
pagseseguro ng kalusugan at 

ligtas na tubig-inumin?
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Mungkahing EstratEhiya at hakbang: Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

Polisiya at mekanismo na magsisiguro ng •	
pondo para sa mga apektado ng kalamidad, 
hal. People’s Survival Fund na katumbas 
ng 10% ng Disaster at Emergency Funds; 
pagsisiguro ng direktang akses ng kababaihan 
sa pondong ganito

Magpalabas ng gender-sensitive guidelines •	
o pamantayan sa pagsasagawa ng relief at 
rehabilitation 

Dagdagan at tiyakin ang pondo para sa •	
kalusugan ng mga kababaihan at mga batang 
apektado ng kalamidad at pagbabago ng 
panahon, lalo na ang mga karamdamang 
bunga ng maduming tubig (water-borne 
diseases) na nakakaapekto higit sa mga 
buntis, bagong panganak at mga sanggol

Programang magdadagdag sa kasanayan •	
ng mga kababaihang rural para higit na 
malampasan ang kalamidad at epekto ng 
climate change

Siguruhin ang kinatawan ng mga •	
kababaihang rural sa lahat ng antas ng 
pagdedesisyon na may kinalaman sa DRRM 
(disaster risk reduction and management) at 
climate change adaptation

Tukuyin ang mga pwedeng pagkuhanan ng •	
mga pondo para sa people’s survival fund 
at tiyakin ang pwedeng alokasyon para sa 
kababaihan

Magsagawa ng mga gender-sensitive training •	
sa disaster preparedness at risk reduction 
management

Magsagawa ng baseline data ng mga •	
kababaihang apektado ng kalamidad at climate 
change upang maging batayan ng paglalaan ng 
pondo at pagsasagawa ng angkop na programa

Suportahan ang mga pagsasanay kaugnay •	
sa likas-kayang pagsasaka, organic farming, 
paghahayupan at pangangalaga ng bakawan 
(mangrove), upang matiyak ang pinagkukunan 
ng kabuhayan at pagkain ng mga kababaihang 
rural

I-monitor ang mga kapulungan/lupon o iba •	
pang local special bodies sa antas ng barangay 
hanggang probinsya, na may mandato na 
tumugon sa climate change

Tiyakin na may kinatawan ang mga •	
kababaihan sa mga istruktura at mekanismo ng 
pagpapatupad ng Environment Codes sa mga 
bayan at probinsya  
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Rural Women Agenda:  Karapatan sa Pamamahala
PARTISIPASYON SA MGA LOCAL SPECIAL BODIES (LSBs) 

AT PAKINABANG MULA SA PROGRAMANG GENDER AND 
DEVELOPMENT (GAD) 

Kagyat na Panawagan

Siguruhin ang partisipasyon ng mga kababaihang rural sa mga kapulungang •	
nagdedesisyon sa lokal na pamamahala (local governance bodies)
Tamang paggamit ng rekurso ng gender and development (GAD)•	
Masiglang partisipasyon ng mga kababaihang rural sa larangan ng politika at eleksyon    •	

Paano ba kami papansinin ni 
Mayor kung hindi nya kami 

ka-alyado?

Paano ba kami magpapa-accredit 
kung may mga mahihirap na 

requirements, gaya ng audited 
financial statement? 

Buo na yung grupo namin 
ng kababaihan, pero 

pinipilit kaming sumama 
sa grupong na-organisa ng 

LGU; ganito ba dapat?

Kailan kaya mababago 
ng kababaihan ang 

pulitika?   
Paano ba magkaroon ng 

pantay-pantay na akses sa 
GAD Budget?  
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Mungkahing EstratEhiya at hakbang: Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

Regular na asembliya ng mga grupong •	
kababaihan sa antas ng lalawigan/bayan 
upang talakayin ang iba’t ibang pamamaraan 
ng pakikilahok ng kababaihan sa lokal na 
pamamahala  

Rebyuhin at isabatas ang mga GAD •	
Codes para maitugma sa mga probisyong 
nakapaloob sa Magna Carta of Women, lalong 
higit ang nakasaad sa karapatan ng mga 
marginalized women (Chapter V)

Tiyaking abot-kamay ang mga rekisitos para •	
sa akreditasyon ng mga organisasyon ng 
kababaihan, lalo na yung mga nagsisimula pa 
lamang na organisasyon at mula sa sektor/
komunidad  

Pag-uulat sa publikong asembliya, kasama •	
ang lahat ng peoples organizations, tungkol 
sa GAD Plan at GAD Budget sa antas ng 
barangay/bayan/lalawigan 

Pagsasanay para sa pagpapalakas ng mga •	
kababaihang lider na nagpapakita ng 
interes at potensyal na makilahok sa lokal na 
pamamahala at pulitika 

Hikayatin ang mga LGUs, sa pamamagitan •	
na rin guidelines mula sa DILG at PCW,  na 
magsagawa at magpatawag ng asembliya 
ng kababaihan  
I-monitor ang listahan ng mga  accredited •	
na grupo ng kababaihan at suriin kung 
ano-anong sektor ng kababaihan ang 
kinakatawan nila
Pagsasagawa ng oryentasyon at pagsasanay •	
tungkol sa proseso ng lokal na pamamahala 
at ang mga oportunidad para sa 
partisipasyon ng kababiahan  
I-monitor ang listahan ng mga LGUs na •	
mayroong GAD Codes at IRR, gayundin ng 
iba pang mga programang tumutugon sa 
MCW 
Tukuyin at makipagdiyalogo sa tauhan ng •	
DILG na maaring tumugon sa mga grupong 
kababaihan na nakaranas ng diskriminasyon 
sa pagpapa-accredit 
Tiyakin sa mga GAD codes at polisiya ng •	
barangay ang tungkol sa accounting and 
reporting of the GAD Plan and Budget  
Magdisenyo ng mga training program at •	
makipag-ugnayan sa mga institusyong 
makakatulong sa pagpapalakas ng mga lider 
kababaihan na nais magbitbit ng alternatibo 
politika at makababaeng pamamahala.
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Rural Women Agenda:  Proteksyon mula sa Karahasan
MEKANISMO PARA MASUPIL ANG VIOLENCE AGAINST 

WOMEN AND THEIR CHILDREN (VAWC) 

Kagyat na Panawagan

Palawakin ang suporta sa mga nakaulat na VAWC cases, gaya ng mga legal services at •	
suportang serbisyo para sa kalusugan, sikolohikal, at pinansyal na pangangailangan;
Makapagbuo ng community-based support system o grupo sa loob ng komunidad •	
na makakapagbigay suporta sa biktima ng VAWC, makakatulong sa dokumentasyon 
ng kaso at pagsasagawa ng mga information campaigns upang mapatigil ang VAWC  
Ipalaganap ang kampanya para sa kalusugan ng kababaihan at sa karapatang •	
magdesisyon sa sariling katawan 

Paano ba mahuhubog ang 
sariling pagpapasya sa 

katawan?

Bakit kaunti pa rin ang naguulat sa 
mga kaso ng VAWC sa komunidad? 
Ibig sabihin ba, tanggap ito bilang 

isang natural na bagay lamang?

Paano ba kami magkakaroon 
ng kakayanan na magsampa 
ng VAWC case?  Sa mga 

VAWC cases na naiulat ng 
PKKK, wala pang 10% ng mga 
survivors ang itinuloy amg 
kasong kanilang isinampa, 

dahil na rin sa kakulangang 
pinansyal at suporta para sa 

mga anak at pamilya.
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Mungkahing EstratEhiya at hakbang: Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

Magtayo ng mga crisis centers na maaring •	
mapuntahan ng mga galing sa liblib na 
pook 

Tiyakin na ang mga crisis centers ay may •	
serbisyong medikal at counseling, pagkain 
at tubig, ligtas na paligid, at iba pang 
serbisyong kakailanganin ng biktima 

Magsagawa ng mga polisiya na maglalaan •	
ng kagyat na tulong pinansyal para sa mga 
VAWC survivors; alokasyon ng sapat na 
badyet para sa mga Anti-VAWC desks

Lumikha ng mga community-based multi-•	
sectoral committees na magmomonitor 
sa implementasyon ng RA9262, Magna 
Carta of Women, at ng Joint Memorandum 
Circular 2010-2 na nagtatakda ng 
pagtatayo ng VAWC desk sa kada barangay.

Magbuo ng mga community-based •	
support groups na magpaplano ng mga 
information campaigns, magsisilbing quick 
response team (QRTs) para sa mga bikitima 
ng VAWC, at makakatulong sa pagkuha ng 
mga BPOs o barangay protection orders. 

Pagbubuo ng referral system para sa mga •	
grupo ng kababaihanl; ang referral system 
ay magsisiguro ng akses sa impormasyon 
at ugnay sa mga iba pang grupo at 
institusyon na nagbibigay ng pagsasanay 
at serbisyo para sa mga pangangailangan 
ng mga VAWC survivors, gaya ng 
suportang pangkabuhayan, counseling ng 
pamilya, seguridad, atbp)

Pagsasagawa ng mga oryentasyon at •	
information campaign tungkol sa RA9262 
at Magna Carta of Women

Malikhaing pamamaraan ng pag-•	
oorganisa ng mga community-based 
support groups na syang magsasagawa ng 
information campaigns at iba pang plano 
para makatugon sa mga biktima ng VAWC 

Siguruhing may katuwang na kalalakihan •	
sa mga community-based support groups
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Pababain ang dami ng mga namamatay dahil sa pagbubuntis at panganganak •	
(maternal mortality rates) lalo na yung mga nasa kanayunan at liblib na pook 
Paghusayin ang akses sa Philhealth, lalo na para sa maternal at neonatal services•	
Palaganapin at ayusin ang akses sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan. •	

Rural Women Agenda:  Karapatan sa Kalusugan
KAMPANYA PARA SA PAGPAPASYA SA SARILING KATAWAN 

AT AKSES SA PANGKALUSUGANG SERBISYO 

Kagyat na Panawagan

Sa kabuuan ay kapos kami sa akses ng 
mga gamot at doktor, paano pa kaya 

yung mga buntis? Anong mainam 
na paraan para mas lumapit sa mga 

serbisyong pangkalusugan sa liblib na 
lugar, lalo yung mga nasa bundok, isla 

at ibang tribong komunidad?  

Tinatayang wala pa sa kalahati 
o 50% ng mga kababaihan sa 

kanayunan ang may health 
insurance; mas malala para sa 

manggagawang bukid na wala pa 
sa ikasampu o 10% sa kanila ang 
may SSS at Philhealth man lang.  
Paano palalawakin ang coverage 

ng mga insurance na suportado ng 
estado upang masakop ang mga 

higit na nangangailangan? 
Paano palalakasin ang 

loob ng mga kababaihan 
na hingin/ angkinin ang 

kanilang karapatan sa mga 
serbisyong pangkalusugan 
na dapat ay sinisiguro ng 

pamahalaan?  

Paano ba maseseguro sa 
lokal ang sumusunod:  

hospital, dental services, 
botika sa barangay?
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Mungkahing EstratEhiya at hakbang: 

Magsagawa ng mga Provincial Health Plan na •	
nakatuon para sa sitwasyon ng kababaihan, 
kasama na rito ang pagsasaayos ng mga 
pasilidad sa hospital at ang pagsisiguro din 
na nakakarating ang serbisyo sa mga liblib 
na pook sa pamamagitan ng mga regular na 
pagbisita o community visits (at hindi lamang 
one-time medical missions)

Maglaan ng pondo para sa reproductive health •	
care ng mga kababaihan at kalalakihan  

Ipatupad ang  DOH AO on Contraceptive Self •	
Reliance (CSR), kung saan ang mga LGUs ay 
inaatasang mamahagi ng mga contraceptive 
commodities sa local health units (RHUs , City 
Health Offices)

Suportahan ang pagkakaroon ng health •	
insurance para sa mga kababaihan sa 
kanayunan na magsisiguro na kasama ang 
hospitalization at iba pang reproductive health 
care needs

Mas aktibong pagpapaabot ng impormasyon •	
para sa mga marginalized at naghihirap na 
kababaihan 

Makipag-ugnayan sa mga community health •	
teams 

Mga gawaing Maaring pagplanuhan!

I-mapa o ipakita kung ano nga ba ang klase •	
at kalidad ng mga serbisyong pangkalusugan 
sa malalayong lugar; ipakita kung tumutugon 
ang mga ito sa pangangailangan ng 
kababaihan  

Magsagawa ng libreng check-up para sa mga •	
pangangailangang reproduktibo, gaya ng pap 
smear 

Magsagawa ng mga education campaign •	
para mapaalam sa higit na nakararami ang 
mga tungkol sa karapatan ng kababaihan, 
reproductive health, nutrisyon at kalinisan 

Magsagawa ng mga konsultasyon tungkol •	
sa polisiya at sakop ng Philhealth, upang 
higit pang mapalawak para makatugon sa 
pangangailangan ng nagbubuntis

Pagsasagawa ng mga dialogue kasama •	
ang mga ahensya sa Region, gaya ng 
DOLE, na may programa para sa lahat na 
nangangailangan ng social protection at 
occupation safety hazards 

Pagsasagawa ng kampanya para sa Universal •	
Health Care sa bawat Barangay

Maglunsad ng mga local community-health •	
programs 
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Narinig mo na ba ang MAGNA CARTA OF WOMEN?

Ang Republic Act No. 9710 o ang Magna Carta of Women (MCW) ay ang batas na 
nagsasaad at gumagarantiya sa mga batayang karapatan at karapatang-pantao ng 
mga kababaihan. Ito ay nilagdaan at naisabatas noong ika-4 ng Agosto 2009 matapos 
ang halos walong taon na kampanya sa Kongreso.  Kinikilala ng batas na ito na ang 
ekonomiko, pulitikal at sosyo-kultural na mga realidad o pangyayari ay nakakaapekto 
sa kasalukuyang kalagayan ng mga kababaihan.   

sa dinadami-dami ng batas para sa kababaihan, bakit kailangan pa 
ng MCw?

Ang MCW ay tinuturing na “enabling law” ng CEDAW o ang Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Upang matupad ng 
estado ng Pilipinas ang kanyang pananagutan sa CEDAW, nangangailangan ng lokal 
at kumprehensibong batas.   Mas pinatingkad sa MCW ang balangkas ng pagkilala 
sa Karapatan ng mga Kababaihan bilang Karapatang Pantao (Women’s Rights 
as Human Rights) na sya ring maggagarantiya ng pag-aalis ng diskriminasyon, 
kasabay ng pagbibigay ng natatanging pansin sa mga kababaihang nabibilang sa 
marginalized o naisasantabing sektor tulad ng mga nasa kanayunan (mangingisda, 
magsasaka/manggagawang-bukid, katutubo, at impormal na sektor)

bakit Magna Carta “of” women at hinDi Magna Carta “for” women?
 
Pinapahiwatig ng “of” na ang batas ay pagmamay-ari ng kababaihan. Bagaman maaring hindi 
perpekto ang batas, hindi rin ito basta-basta mababawi dahil hindi naman ito ibinigay, na 
syang pinapahiwatig ng salitang “for.”  Ang diwa ng batas ay pinag-isipan at pinaglaban ng 
kababaihan kung kaya nararapat lamang na kilalanin at irespeto ng Estado.  Kung sakali mang 
may kailangang baguhin at paunlarin, ito’y magagawa lamang kasama ng kababaihan at ng 
mga advocates na may maka-babaeng pananaw. 
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ano ang sinasabi ng MCw kaugnay sa kababaihan sa kanayunan?
 
Lahat ng probisyon ay may kaugnayan sa kababaihan sa kanayunan, pero 
mahahalagang mapag-aralan ang mga sumusunod na probisyon:

depinisyon ng marginalized sectors (Chapter II, Section 4.d)•	
rights & empowerment (Chapter IV), lalo na ang pagkakaroon ng •	
representasyon at partisipasyon na hindi bababa sa 40% ng mga 
development and planning bodies at iba pang decision-making bodies 
(Sec.11.b & c)
rights  & empowerment of marginalized sectors (Chapter V), lalo na ang •	
mga may kinalaman sa Food Security and Productive Resources (Sec. 20), 
Right to Housing (Sec. 21), Decent Work (Sec.22), Livelihood, Credit, Capital, 
Technology (Sec. 23), Education and Training (Sec.24), Representation and 
Participation (Sec.25), Information (Sec. 26), Social Protection (Sec.27), Cultural 
Identity and Integrity (Sec. 28), Peace and Development (Sec. 29), Women in 
Especially Difficult Circumsntances (Sec. 30-31), Protection of Girl-children 
(Sec.32) at Senior citizens (Sec.33).

sino ba ang may tungkulin sa MCw? 

Lahat ay may responsibilidad na kilalanin, irespeto at palaganapin ang MCW; 
subalit higit na may pananagutan ang Estado o pamahalaan bilang “primary duty-
bearer.”  Tungkulin ng pamahalaan na proteksyunan ang kababaihan sa anumang 
uri ng paglabag mula sa mga indibidwal, pribadong korporasyon o grupo. 
Tungkulin din ng pamahalaan na siguruhing mapapawi ang diskriminasyon hindi 
lamang sa antas ng polisiya kundi maging sa resulta ng mga polisiya. Hindi rin 
maaring gawing dahilan ng pamahalan ang kawalan ng pondo para tuparin ang 
kanyang mga tungkulin, dahil ang pondo para sa Gender and Development (hindi 
bababa sa 5% ng pondo ng anumang ahensya) ay syang nararapat gamitin para sa 
katuparan ng MCW.
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ano naman ang parusa sa mga lalabag ng mga probisyon nito?  

Kung mapatunayan ng Commission on Human Rights (CHR) , bilang syang tinalagang •	
Gender and Development Ombud, na ang isang departamento, ahensya o sangay ng 
pamahalaan, mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan, o maging ang 
isang lokal na pamahalaan ay lumabag o may nagawang paglabag, ang kaukulang 
kaparusahan  sa ilalim ng administratibong batas, polisiya ng pampublikong serbisyo, 
o iba pang angkop na batas ay imumungkahi sa Civil Service Commission at/o sa 
Department of Local and Interior Government. Ang taong direktang may kinalaman o may 
gawa sa paglabag at maging ang pinuno ng ahensya o pinuno ng lokal na pamahalaan ay 
mananagot sa ilalim ng MCW.

Kung ang paglabag ay ginawa ng isang pribadong grupo/institusyon o indibidwal, ang •	
taong direktang may gawa o may kinalaman ay mananagot at kinakailangang magbayad 
para sa kasiraang nilikha nito.

Kung ang karahasan laban sa kababaihan o kabataan ay napatunayang hinayaang •	
maganap o lumaganap ng mga ahensya o manggagawa ng Estado, ang mga ito 
ay ituturing na karagdagang paglabag o aggravating offense na may katapat ding 
kaparusahan depende sa tindi ng paglabag o ng opensa. Kasama sa mga karahasang 
ito ang tinatawag na extra-judicial killings, enforced disappearances, torture, at internal 
displacements. 

Ang pagsasampa ng kaso o reklamo sa ilalim ng MCW ay hindi hadlang para maghanap •	
pa ng ibang katugunan o remedyo sa ilalim ng mga kasalukuyang batas. Nararapat 
ding gamitin ang iba pang batas na nangangalaga sa mga kababaihan at kabataan 
tulad ng Women in Development and Nation Building Act (RA 7192), Special Protection 
of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination (RA 7610), ang Anti-
Sexual Harassment Act of 1995 (RA 7877), Anti-Rape Law of 1997 (RA 8353), Rape Victim 
Assistance and Protection Act of 1998 (RA 8505), Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 (RA 
9208) at ang Anti-Violence Against Women anf their Children Act of 2004 (RA 9262).


