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NOYNOY AQUINO AT MAR ROXAS 
KASUNDUAN SA MARALITANG TAGALUNGSOD 

 
Pinakamahalagang yaman ng ating bansa ang mga mamamayan nito. 
 
Bawat Filipino ay may karapatang matamo ang mga pangunahing 
pangangailangan ng tao, ang disenteng pamantayan ng pamumuhay, at ang 
patas na oportunidad upang mapaunlad nang ganap ang kaniyang mga 
kakayahan. 
 
Sa modernong ekonomiya, bawat tao ay dapat maging produktibong 
mamamayang makapag-aambag sa abot ng kaniyang makakaya para sa 
pagpapalago ng bansa.  
 
Gayunman, ipinagkakait ng kahirapan sa maraming Filipino ang kanilang mga 
batayang pangangailangan at oportunidad para maiangat ang kabuhayan at 
makatulong sa pagtataguyod ng kabansaan. Pangunahing sanhi ang masamang 
pamamalakad at korupsiyon na pawang humahadlang sa kaunlaran at paglago.  
 
Bilang mga kandidato para sa serbisyo publiko, nangangako kami na magtatatag 
ng makatarungang lipunan para sa lahat ng Filipino. Mahigpit naming lilinisin ang 
ating pamahalaan mula sa anumang korupsiyon at ililihis ang mga nasinop na 
yaman sa pagtugon sa mga batayang pangangailangan ng ating mga 
mamamayan, lalo na ang mga dukha at sawimpalad. 
 
Isasakatuparan namin ang mga likas-kayang solusyon sa pamamagitan ng mga 
patakarang isinailalim sa institusyon upang malabanan ang kahirapan at 
matugunan ang mga batayang pangangailangan, kabilang na ang pabahay, 
kalusugan, edukasyon, at trabaho para sa mga maralita, imbes na gumawa 
lamang ng mga panapal at hungkag na hakbang na pawang umiral noon at 
magpahangga ngayon. 
 
Magtataya kami para makamit ang mga sumusunod na layunin at prinsipyo: 
 

1. Walang pagpapatalsik kung walang disenteng relokasyon. 
 
Wawakasan namin ang labag sa batas at puwersahang pagpapatalsik o 
ebiksiyon. Hindi namin hahayaan ang sinumang publiko o pribadong 
awtoridad na paalisin ang mga pamilya at iwan silang walang tirahan at 
magpalaboy-laboy sa lansangan. Dapat maglaan ang pamahalaan ng 
disenteng relokasyon, malapit man sa lungsod o sa loob ng lungsod, kung 
posible, de-kalidad na pabahay, sapat na batayang serbisyo at trabaho.  
 
Hindi namin papayagan ang sitwasyon na ang mga manggagawa ay 
kinakailangang manatili sa lungsod para kumayod samantalang ang 
kanilang mga kaanak ay nasa malalayong pook relokasyon. Nagpapahinà 
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at malimit sumisira ng buhay-pamilya ang gayong paghihiwalay. Hindi 
namin isasainstitusyon ang gayong kalagayan sa pamamagitan ng 
pagtatatag ng mga pook sa lungsod na magbubukod sa mga 
manggagawa palayo sa kani-kaniyang pamilya. Bilang lakas-paggawa ng 
lungsod, ang mga dukha, hangga’t maaari, ay dapat mabigyan ng 
oportunidad na manatili sa mga lungsod. 
 
Palalakasin namin ang mga pagsisikap na makamit ang balanse at 
makatwirang kaunlaran ng kapuwa kanayunan at kalungsuran at 
magtataguyod ng mga likas-kayang hanapbuhay sa mga pook relokasyon 
para maagap na malutas ang mga problema ng paloob na migrasyon at 
impormal na pabahay.  
 

2. Maglaan ng suporta para sa pagpapahusay ng pook at paglilipat-
tirahan sa loob ng lungsod. 

 
Ililihis namin ang tuon sa aming programang pabahay tungo sa 
pagpapahusay ng pook at paglilipat-tirahan sa loob ng lungsod sa 
pamamagitan ng Community Mortgage Program (CMP). Pabibilisin namin 
ang CMP at itatampok ang lokalisasyon (LCMP) nito.   
 
Sisikapin nating maghayag ng lupaing pabor sa maraming dukhang 
pamilya hangga’t maaari, na nakakawing sa Malawakang Plano sa 
Paggamit ng Lupa ng kanilang pamahalaang lokal at sa 
pakikipagsangguni sa kanilang mga benepisyadong pamilya.  
 
Iuutos namin ang pagrepaso sa lahat ng Pampanguluhang Proklamasyon 
upang matiyak ang estado ng kanilang pagsasakatuparan. Hindi namin 
ipawawalang-bisa ang anumang Pampanguluhang Proklamasyon nang 
walang masusing pag-aaral at sapat na konsultasyon. 
 

3. Maghahatid ng mga batayang serbisyo na pakikinabangan ng mga 
maralitang komunidad. 

 
Sa loob ng anim na taon ng aming panunungkulan, daragdagan namin 
nang malaki ang mga laan sa kalusugan at edukasyon doon sa ating 
pambansang badyet. Maglalapit ito sa atin sa antas ng paggugol na 
siyang ginagawa ng ating mga karatig-bansa. Palalawakin natin ang 
saklaw ng seguro sa kalusugan para sa lahat ng maralitang tagalungsod; 
wawakasan ang paghahali-halili [shifting] sa mga publikong paaralan; at 
magbibigay ng kompletong set ng mga de-kalidad na batayang aklat para 
sa mga mag-aaral sa publikong paaralan. 
 
Makikipagtulungan tayo sa pribadong sektor, mga kooperatiba sa 
palingkuran, at donor na pamayanan para makapaghatid ng tubig at 
elektrisidad sa lahat ng maralitang pamayanan sa kalungsuran. 



 3 

Hihikayatin natin ang ating mga palingkurang bayan at mga korporasyong 
pag-aari at kontralado ng pamahalaan na ilahok ang naturang mga 
layunin bilang mahahalagang bahagi ng kanilang panlipunang 
pananagutang pangkorporasyon.  
 

4. Badyet sa pabahay 
 

Mithi namin ang magkaroon ng pamahalaang makapagbibigay ng sapat 
na pabahay sa bawat Filipino at pangangalagaan ang kanilang mga 
karapatan sa pabahay. Para makamit ito, magtataya kaming tangkilikin at 
paramihin ang matatagumpay na programang pabahay upang masaklaw 
ang tinatayang pangangailangan sa pabahay sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng sapat na pondo na pararaanin sa Comprehensive and 
Integrated Financing Act (CISFA) at iba pang bukas ng pondo.  
 
Makikipagtulungan din kami sa mga pamahalaang lokal at iba pang 
pribadong sektor, lalo na sa sektor ng pananalapi, sa pagbubuo ng bago, 
malikhain, at likas-kayang  pabahay at pananalaping produkto na pawang 
magbubukas ng pabahay sa mga maralita ng ating bansa. 
 
Paiigtingin namin ang pakikipagtulungan sa mga labas-sa-gobyernong-
organisasyon at susuportahan ang mga pagkukusa ng mga samahang 
masa para mabigyan ng pabahay ang mga dukha.  
 

5. Trabaho 
 
Lilikha kami ng mga malawakang pagawaing-bayang programa na 
makalilikha ng maraming trabaho para sa mga dukhang mamamayan. Sa 
pagsisimula ng aming panunungkulan, itatampok namin ang mga 
intensibong pagawaing-bayang programa na magbibigay ng trabaho sa 
mga maralita at magbibigay sa kanila ng pagkakataong makamit ang 
minimum na halaga ng salapi, pagkain, at dangal para makaraos sa pang-
araw-araw na buhay. Tutulungan namin ang mga nasa impormal na 
sektor na makatanggap ng naaangkop na insentibo, serbisyo, at 
benepisyo, gaya ng akses sa panlipunang seguridad at iba pang anyo ng 
tulong. 
 
Dahil sa pagkilala na ang pinakamahalagang yaman ng ating bansa ang 
mga mamamayan nito, itatampok namin ang paglikha ng mga trabaho na 
magbibigay kapangyarihan sa lakas-paggawa, ang mga trabaho na 
nagtataguyod ng kakayahan at lumilikha ng mga oportunidad para sa mga 
dukha at sawimpalad. Nangangailangan ito ng abanseng pagsasanay at 
paghahanda para sa mga angkop na kasanayang hinihingi ng modernong 
ekonomiya. Ipinapalagay din dito ang magaling na edukasyon sa 
elementarya at mataas na paaralan. Nangangako kami na magtutuon sa 
paglikha ng mga trabaho na hihikayat sa pagnenegosyo, kabilang na ang 
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maka-maralitang turismo. Magbubuo kami ng kaligirang makatutulong sa 
paglago, pagkamahusay, at pag-empleo nang ganap. 
 

6. Pinalakas na kooperasyon sa mga pamahalaang lokal. 
 

Makikipagtulungan kami sa mga pamahalaang lokal para sa ganap na 
pagsasakatuparan ng mga itinadhana ng UDHA at bibigyan sila ng 
kapangyarihang tugunin ang mga pangangailangan sa pabahay ng 
kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan ng mga umiiral na tadhana 
sa UDHA, gaya ng pagbibigay ng lupain para sa panlipunang pabahay at 
imbentaryo ng mga impormal na naninirahan sa loob ng kanilang 
nasasakupan.  
 
Upang mahikayat ang mga pamahalaang lokal na manguna sa pagtugon 
sa mga pangangailangan sa pabahay, magbibigay kami ng insentibo sa 
mga pamahalaang lokal, tulad ng mga plano sa kapuwa-pagpopondo [co-
financing schemes], tulong teknikal, at iba pang katuwang na serbisyon 
upang aktibong makilahok sila hinggil sa panlipunang pabahay. 
 
Isasainstitusyon namin at palalakasin ang pakikilahok sa pagpaplano sa 
pabahay sa antas na lokal at tutukuyin ang iba pang makapagkukunan ng 
pondo na makatutulong sa mga programang pabahay, lalo sa mga 
impormal na naninirahan sa antas na lokal. 
 

7. Kapayapaan 
 

Gagawin natin ang lahat ng posibleng paraan para simulan ang likas-kaya 
at tuloy-tuloy na pakikipagkasundo para sa kapayapaan ng Mindanao. 
Hindi tayo susuko agad sa ganitong pagsisikap na maihasik ang 
kapayapaan. Tutugunan natin ang mga pangangailangan ng mga lumikas 
o bumakwet na mamamayan sa Mindanao sanhi ng armadong tunggalian 
sa panig ng mga kapuwa Kristiyano at Muslim nating kapatid. 
 

8. Programa sa Rehabilitasyon pagkaraan ng Bagyong Ondoy 
 

Kinikilala namin na napipilitang manirahan sa mapanganib na lugar ang 
mga tao dahil nabigo ang pamahalaang magbigay sa kanila ng kaaya-
ayang alternatibo. Ito ang batayang palagay sa Programa ng 
Rehabilitasyon Pagkalipas ng Bagyong Ondoy.  
 
Magtatalaga kami ng mga tao na may kakayahang magplano at 
magsagawa ng mga intensibong proyektong pangrehabilitasyon sa mga 
nasalanta ng Bagyong Ondoy. Maghahanap kami ng bagong pagdulog na 
makatutugon sa mga pangangailangan sa kapuwa pabahay at kabuhayan 
ng mga apektadong pamilya. Rerepasuhin namin ang Kautusang 
Tagapagpaganap 854 sa pakikipagsangguni sa mga apektadong 
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pamayanan at maghahanap ng mga angkop na solusyon para sa mga 
pamilyang naninirahan sa Manggahan Floodway at Lupang Arenda. 
Titiyakin namin na magkakaugnay ang mga pagkilos sa lokal at 
internasyonal na antas, at sa publiko at pribadong antas.  
 

9. Paghirang 
 
Ang paghirang ng mga tao na ibig ang pagbabago ay mahalaga sa 
pagkamit ng layunin ng HUDCC upang makapagsagawa ng mga reporma 
at pangasiwaan ang opisinang ito at iba pang ahensiyang pabahay na 
higit na maging matulungin, mahusay, at epektibong ahensiya sa 
paghahatid ng mga serbisyong pabahay sa mga dukhang pamilya. Ang 
mga posisyon at katungkulan sa gabinete, at maging sa mga pangalawa 
at katuwang na kalihim, ay hahatiin sa tatlong pangunahing kapuluan 
(Luzon, Visayas, at Mindanao) nang hindi isinasakripisyo ang pamantayan 
sa kahusayan at pagkamapagtitiwalaan. 
 
Hihirangin namin ang tao na may mahusay na rekord at nagpamalas ng 
kakayahan sa paghahatid ng panlipunang pabahay bilang Pinuno ng 
Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC). 
Hihirangin namin ang mga kinatawan ng labas-sa-gobyernong-
organisasyon (NGO) at samahang masa sa mga lupon ng Social Housing 
Finance Corporation (SHFC) at sa konseho ng HUDCC. Hihirangin din 
namin ang kinatawan ng NGO na may estadong tagamasid sa lupon ng 
National Housing Authority (NHA). At hihirangin namin ang 
Pangkalahatang Tagapangasiwa ng NHA, ang Pangulo ng SHFC, at ang 
Pinuno ng Presidential Commission for the Urban Poor sa 
pakikipagsangguni sa mga pangkat ng lipunang sibil.  
 

10. Pakikilahok at Pakikisangkot 
 
Itatampok namin ang papel ng mga sangkot na tao sa paghahanap ng 
mga solusyon sa mga problemang hinaharap nila. Sa katunayan, ang 
proseso na daraanan natin at magbibigay ng mga detalye sa planong ito 
na inihain ngayon ay magiging konsultatibo at bukás sa lahat. 

 
Lahat ng layuning ito sa panig ng maralitang tagalungsod ay magiging bahagi ng 
ating pangkaunlarang adyenda at plataporma upang makapagtatag ng  
mapanlahok na lipunan sa kalungsuran. 
 
 
 
 

Noynoy Aquino     Mar Roxas 
 


