
Ipinatutupad ng Partnership of Philippine Support Service 

Agencies (PHILSSA), sa pakikipagtulungan ng QC Urban 

Poor Alliance (QC UP-ALL) at Urban Poor Alliance sa Kyusi 

(UPAK) ang proyektong “Institutionalizing Local and National 

Partnerships to Address Urban Poverty in the Philippines.”  

Layunin ng proyektong gawing mas mabilis at epektibo ang  

pagkamit ng mga maralitang tagalungsod ng katiyakan sa 

paninirahan at mga batayang serbisyo. Isasagawa ito sa 

pamamagitan ng pagpapatatag ng mga ugnayan o 

“partnerships” ng mga grupo at institusyong kumikilos para 

sa kapakanan ng sektor.  

Ito ay naisasakatuparan sa tulong ng Department for  

International Development (DFID), isang ahensya ng  

pamahalaang United Kingdom. Katuwang din sa proyekto 

ang Asian Coalition for Community Action program ng Asian 

Coalition for Housing Rights (ACCA-ACHR). 
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HALALAN 2010 

kyusiupallbulletin 

PRESIDENT  NOY 
pisyal nang nanumpa si  
Benigno Simeon “Noynoy” 
Aquino III bilang ika-15  
pangulo ng Pilipinas sa  

Quirino Grandstand sa Luneta, Lungsod 
ng Maynila noong ika-30 ng Hunyo, 
2010. 

Bagama’t walang datos mula sa hanay ng 
Quezon City Urban Poor Alliance  
(QC UP-ALL), malinaw na batay sa bilang 
ng Commission on Elections (Comelec), 
nagwagi si Aquino sa Quezon City.      
Nakakuha siya ng 364,048 na boto o 48% 
ng kabuuang bilang ng boto sa lungsod. 
Pumangalawa sa kanya si dating  
Pangulong Joseph Estrada. 

Gayunman, ang ikinampanya ng QC  
UP-ALL na si Sen. Mar Roxas ay 
nabigong manalo bilang bise presidente. 
Sa bilang ng Comelec at National Board 

of Canvassers, nanguna si  Jejomar     
Binay, dating mayor ng Makati, sa 
posisyong ito. Sa bilang ng Comelec-
Quezon City, nakakuha si Roxas ng 
302,618 na boto o 40% ng kabuuang 
boto, hindi kalayuan sa 363,841 na boto 
ni Binay sa lungsod.  

Maituturing na malaking tagumpay ang 
pagkakapanalo ni Pangulong Aquino ng 
QC UP-ALL na nagtayang ikampanya siya 
sa mga komunidad ng mga miyembro 
nito. Matatandaang noong Marso ay  
pumasok siya sa isang kasunduan sa mga 
maralitang tagalungsod kung saan  
nangako siyang susuportahan ang mga 
polisiya at programang para sa  
kapakanan ng mga maralita lalo na sa 
usaping pabahay at katiyakan sa  
paninirahan. (Tingnan sa gitnang pahina 
ang kasunduang pinirmahan niya kasama 
si Sen. Roxas.) 

Sa lokal na halalan, nagwagi naman si 
Herbert Bautista bilang bagong alkalde. 
Tatayong bise niya si Joy Belmonte, anak 
ng dating mayor na si Sonny Belmonte, 
na magiging kinatawan ng Distrito 4 sa 
Kongreso. (Tingnan ang listahan ng mga 
nanalong kandidato sa Quezon City sa 
pahina 4.)  

Tiniyak ng QC UP-ALL na magiging   
aktibo ito sa pakikipag-ugnayan sa   
pamahalaan, kapwa nasyunal at lokal. 
Babantayan nito ang isinusulong na   
pagbabago sa pamamalakad sa mga 
ahensya ng pabahay gaya ng HUDCC, 
NHA, at SHFC. Tututukan din nito ang 
mga lokal na isyu gaya ng pagsasakatu-
paran ng Local Housing Board (LHB) at 
ang implementing rules and regulations 
(IRR) ng 3-meter easement ordinance at 
Participation, Accountability and     
Transparency (PAT) ordinance. � 

O 
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Ang QC UP-ALL at ang halalan 

Pagbabago, kaya natin! 
Cipriano “Ping” Fampulme 

DAMANG-DAMA natin ang kasiyahan 
at pag-asa sa katatapos na eleksyon. 
Ito ay dahil nanalo ang ating  
“pag-asa,” si P-Noy!  

Pakikibaka ng mga mulát 
Kung babalikan natin ang nakaraan, 
naging mailap ang kapalaran sa 
maralitang tagalungsod sa mga  
nagdaang pamamahala, partikular sa 
administrasyong Estrada at Arroyo. 
Ang kabi-kabilang demolisyon ng mga 
kabahayan ng ating mga kasama, nang 
walang maayos na proseso ng  
paglilipatan, ay nagbunga ng mas  
matinding siphayo sa kabuhayan at 
kaisipan  nating lahat na maliliit sa 
lipunan.  

Ang pakikibaka ay kasama na natin sa 
paggising at sa pagtulog. Likas na sa 

ating mga “mulát” ang hindi umayaw 
sa laban. “Never say die,” ‘ika nga. 

Tumaya tayo at pinagsikapang  
tulungang manalo si P-Noy upang        
itaguyod ang ating adbokasiya sa 
pamamagitan ng isang covenant na 
pinirmahan niya mismo.  

Tuloy ang laban 
Sa bagong yugto na ito ng ating 
“laban” para sa maralitang Pilipino, 
hindi tayo dapat maging kampante 
dahil nanalo ang ating gusto. Bagkus 
dapat nating tulungan si P-Noy na 
mahanap ang tamang “diskarte” para  
matugunan ang ating mga panga-
ngailangan at ang akmang solusyon sa 
ating mga problema nang hindi      
nakokompromiso ang ating mga    
karapatang pantao.  

Tulad ng lagi  nating sinasabi, 
“workforce of the cities” ang urban 
poor. Bahagi tayo ng pag-unlad, at 
dapat kasama rin tayong umunlad.  

Maraming darating na pagbabago. 
Nais kong bigyang-diin na tayong  
tinatawag na maralita ay may  
karapatan sa mga bunga ng kaunlaran. 
Ipaglaban natin ito! Ituloy ang laban! 
Mabuhay ang sektor ng maralitang 
tagalungsod! � 

_________________________ 
Si Jose Morales ay ang presidente ng 
ULAP, isang pederasyon ng mga  
organisadong komunidad sa tabing-
ilog.  

Sama-samang paghanap ng tamang “diskarte” 
Jose R. Morales 

MATAPOS ANG ilang buwang  
masugid na pangangampanya sa iba’t 
ibang lungsod at bayan sa Metro  
Manila at sa ibang bahagi ng bansa, 
marami akong naging karanasan at 
natutunan tungkol sa ating bayan at 
mamamayan.  

Boto Ko Sagrado 
Binigyang-diin sa kampanya ang  
pagtutulungan ng pamahalaan at 
mamamayan upang magkaroon tayo 
ng tunay ng pagbabago. Sinimulan ito 
sa pagsagawa ng mga seminar na  
pinamagatang “Boto Ko Sagrado, 
Hindi Produkto.”  Layunin nitong 
paalalahanan ang mga botante na 
pumili nang tama, pangalagaan ang 
kanilang boto at patuloy na makilahok 
sa pamamahala pagkatapos ng halalan. 

Bilang regular na volunteer sa  People 
Power Volunteer Center (PPVC),  
naatasan din akong mamahagi ng mga 
leaflets sa malalawak at matataong 
lugar ng Metro Manila. Sa isang  
kampanya sa  Parola, Tondo, isang  
tindero ng fishball ang aking  

nakasalamuha. 

Tinanong ko siya, “Sino po ang iboboto 
ninyo sa pagka-Pangulo?”  

Agad siyang sumagot, “Si Noynoy 
Aquino.” Punô ng stickers ni Noynoy 
ang kanyang kariton. 

“Bakit po?”  

“Si Noynoy lang ang walang bahid, at 
may tunay na malasakit sa bansa. Siya 
ang mamumuno upang sugpuin ang 
talamak na korupsyon.” Isang ordi-
naryong tao, dama kong galing sa puso 
ang  kanyang sinabi.  

Kakaiba rin ang pakikilahok ng  
UP-ALL sa halalan. Naging lunduyan 
ng kampanya nito ang isang kasun-
duan kasama sina Senador Aquino at 
Roxas. Nakuha ng alyansa ang suporta 
ng dalawa sa mga agendang isinusu-
long ng sektor, at ito ang magiging 
batayan ng pakikipagtulungan natin sa 
bagong pamahalaan.  

Natutunan at hamon 
Para sa makabuluhang pakikilahok ng 

UP-ALL sa anumang halalan,  
kailangan ang sistematikong  
pagpaplano mula sa pangangalaga ng 
mga boto hanggang sa maiproklama 
ang suportadong kandidato. Malaking 
hamon pa rin para sa maralitang 
tagalungsod ang pagkakaroon ng  
solidong boto.  

Tapos na ang eleksyon. Ang mahalaga 
ay kung ano ang ating gagawin  
matapos ang halalan, dahil siguradong 
makakaapekto ito sa ating buhay at 
mga adbokasiya. Hindi na sana maulit 
pa ang mga karahasan at pamimili ng 
mga boto. Umaasa akong magkakaisa 
tayo sa pagtulong sa ating bagong 
pamahalaan.  

Magbantay po tayo at patuloy na  
makilahok para sa tunay na  
pagbabago. � 

________________________ 
Si Ka Ping ay ang chairman ng LCMP-
PO Network na kinabibilangan ng mga 
people’s organization na nasa ilalim ng 
Community Mortgage Program (CMP). 

NAGING MASIGASIG ANG QC UP-ALL SA PANGANGAMPANYA PARA KAY PANGULONG AQUINO NOONG NAKARAANG HALALAN. 
NARITO ANG KUWENTO NG DALAWANG LIDER NA AKTIBONG NAGSULONG NG KANYANG PANGAKONG PAGBABAGO. 



Kasunduan sa Maralitang Tagalungsod 
Noong Nobyembre 2009, inilatag ng Urban Poor Alliance (UP-ALL) kina Sen. Noynoy Aquino at Sen. Mar Roxas ang agenda nito 
para sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga maralitang tagalungsod sa buong bansa. Kumpara sa ibang sektor, ang mga adbokasiya 
at solusyong inihain ng UP-ALL ay batay sa mga datos at pag-aaral. Dalawang buwan bago ang eleksyon, pumasok ang dalawa sa 
isang kasunduan at nangakong itutuon ang kanilang plataporma at mga programa batay sa agenda ng UP-ALL. Ngayong pangulo 
na si Aquino, ang kasunduang ito ang magiging batayan ng UP-ALL sa pakikipagtulungan sa bagong pamahalaan: 

Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng ating bansa. Sa isang modernong ekonomiya, bawat isa ay dapat 
makaambag sa pag-unlad ng bayan sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit dahil sa kahirapan, maraming Pilipino ang napag-
kakaitan ng oportunidad na ito. Ang katiwalian at masamang pamamalakad ng pamahalaan ang pangunahing hadlang sa 
ating kaunlaran at paglago.  

Bilang mga kandidatong nais kayong paglingkuran, kami ay nangangakong magtatatag ng isang makatarungang lipunan 
para sa lahat. Lilinisin namin ang korupsyon sa pamahalaan. Ang mga ihahain naming solusyon ay napag-aralan,  pang-
matagalan at ikinunsulta mismo sa mga mamamayan. Upang tugunan ang mga suliranin ng mga maralitang tagalungsod, 
kami ay nangangakong isasakatuparan ang mga sumusunod na layunin at polisiya: 

1. Walang ebiksyon kung walang disenteng  
relokasyon. Wawakasan namin ang mga ebiksiyong  
puwersahan at labag sa batas. Hindi namin pahihintulutan 
ang sinumang magpapalayas ng mga pamilya at iiwan sila sa 
mga lansangan. Bilang mga manggagawa ng ating mga     
lungsod, ang mga maralitang tagalungsod ay dapat bigyan ng 
pagkakataong manatili sa mga lungsod. Pagsusumikapan 
naming magkaroon ng balanseng kaunlaran ng kanayunan at 
kalungsuran, at itataguyod ang mga sapat na hanapbuhay sa 
mga lugar ng relokasyon. 

2. Pagsasaayos ng mga maralitang pamayanan sa 
mga lungsod. Itutuon namin ang aming programang     
pabahay sa pagpapaunlad ng mga komunidad (area develop-
ment) at in-city resettlement sa pamamagitan ng Community 
Mortgage Program (CMP). Pabibilisin namin ang implemen-
tasyon ng CMP at ang lokalisasyon nito. Titiyakin namin ang 
pagsasakatuparan ng lahat ng Presidential Proclamation 
upang makinabang ang mga karapat-dapat na benepisyaryo. 

3. Paghahatid ng mga batayang serbisyo sa mga      
komunidad. Sa anim na taon ng aming panunungkulan,  
dadagdagan namin ang pondo para sa kalusugan at              
edukasyon. Palalawakin namin ang saklaw ng health           
insurance. Dadagdagan namin ang bilang ng mga silid-aralan 
upang maiwasan na ang paghahalinhinan o shifting ng mga 
estudyante. Maglalaan din kami ng kumpleto at may kalidad 
na aklat para sa mga mag-aaral ng mga pampublikong     
paaralan. Maglalaan kami ng madaling pamamaraan ng     
serbisyong patubig at elektrisidad sa mga komunidad ng    
mahihirap.  

4. Badyet sa pabahay. Upang mapunan ang pangangaila-
ngan para sa pabahay, maglalaan kami ng sapat na pondo 
para sa mga kasalukuyan at bagong programang pabahay 
para sa maralita. Sisiguruhin namin ang paglalabas ng     
pondong    mandato ng Comprehensive and Integrated Shel-
ter Financing Act (CISFA).  

5. Trabaho. Lilikha kami ng mga programang makapagbibi-
gay sa mga maralita ng trabaho gaya ng malawakang     
proyektong pampubliko at mga pagsasanay para paunlarin 
ang kakayahan ng mga maralita. Tutulungan namin ang mga 
nasa impormal na sektor na makatanggap ng mga insentibo,       
serbisyo, at benepisyo. 

6. Pakikipagtulungan sa mga pamahalaang lokal.    
Makikipagtulungan kami sa mga pamahalaang lokal para sa 
ganap na implementasyon ng Urban Development and    
Housing Act o UDHA. Bibigyan namin sila ng kapasidad at 
insentibo gaya ng co-financing schemes, tulong teknikal at 
iba pa. Isusulong namin ang pakikilahok ng mga mamama-
yan sa lokal na antas ng pagpaplano para sa pabahay. 

7. Kapayapaan. Sisimulan namin ang tuloy-tuloy na 
pakikipagkasundo para sa kapayapaan sa Mindanao.         
Tutugunan namin ang pangangailangan ng mga apektadong 
mamamayan ng armadong tunggalian sa Mindanao.  

8. Rehabilitasyon pagkatapos ng Bagyong Ondoy. 
Magtatalaga kami ng mga taong may kakayahang magplano 
at magsagawa ng mga proyektong pangrehabilitasyon sa mga 
komunidad na nasalanta ng Bagyong Ondoy. Rerepasuhin 
namin ang Executive Order 854 nang may pakikipagsangguni 
sa mga apektadong komunidad. Kasama ninyo, maghahanap 
kami ng mga angkop na solusyon para sa mga naninirahan sa 
Manggahan Floodway at Lupang Arenda. 

9. Paghirang. Upang maging mas epektibo ang implemen-
tasyon at paghahatid ng programang pabahay sa mga     
maralitang tagalungsod, magtatalaga kami ng mga taong may 
pagkiling sa reporma na magpapakilos sa Housing and Urban 
Development Coordinating Council (HUDCC) at iba pang 
ahensiyang pabahay. Sisikapin naming magkaroon ng pantay 
na representasyon ang Luzon, Visayas at Mindanao sa      
pagtatalaga ng mga posisyon sa gabinete, maging sa mga 
pangalawang kalihim, na hindi isinasakripisyo ang husay at 
kakayahan.  Hihirangin din namin ang kinatawan ng NGOs 
at samahan ng maralitang tagalungsod sa lupon ng Social 
Housing Finance Corporation (SHFC) at konseho ng 
HUDCC, at kinatawang NGO sa National Housing Authority 
(NHA). Itatalaga namin ang pangkalahatang tagapangasiwa 
ng NHA, ang pangulo ng SHFC, at ang pinuno ng             
Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) nang 
may pakikipagsangguni sa mga samahan ng mga maralitang 
tagalungsod at mga NGOs. 

10. Pakikilahok ng mga mamamayan. Pahahalagahan 
namin ang papel ng mga mamamayan sa paghahanap ng mga 
solusyon sa kanilang problema. Sisiguruhin naming      
kukonsultahin namin ang mga mamamayan sa pagbubuo ng 
mga     detalye ng aming mga plano. 

Ang mga layunin sa kasunduang ito sa mga maralitang 
tagalunsod ay magiging bahagi ng aming adyendang         
pangkaunlaran upang makalikha ng isang lipunang bukás sa 
lahat at walang pagkiling sa iilan. 

NOYNOY AQUINO      MAR ROXAS 

“Walang pagtatalikod sa mga salitang binitawan noong kampanya, 
ngayon at hanggang sa mga susunod pang pagsubok na pagdadaanan sa loob ng 
anim na taon.”          
     - PANGULONG NOYNOY AQUINO, inauguration, 30 Hunyo 2010 



Mga magagawang tugón (doables) sa  
unang taon at unang 100 araw  ni P-Noy 
PARA SA UNANG TAON 

Community Mortgage Program at  
Presidential Proclamations 

� Ituon ang mga programang pabahay ng gobyerno sa  
in-city resettlement at area upgrading sa pamamagitan  
ng pagpapalawak at pagpapabilis ng proseso ng CMP at 
Presidential Proclamations.  

� Maglabas ng mga Executive Orders na ilalaan ang mga 
lupaing pag-aari ng gobyerno, nang may rekomendasyon 
ng HUDCC, para sa pabahay para sa mahihirap.  

� Pabilisin ang pagbibigay ng mga CELAs sa mga  
benepisyaryo sa mga naiproklamang lupain.  

� Lumikha ng mga bagong proyektong pabahay na tutugon 
sa pangangailangang pabahay ng mga maralitang hindi 
nasasaklaw sa mga kasalukuyang programa. 

Ebiksyon at Demolisyon 

� Palakasin ang PCUP at CHR para maging higit na epektibo 
sa pagpigil sa mga ebiksyong labag sa batas at para  
tiyakin ang pagsunod ng mga ahensya ng gobyerno sa mga 
itinatakda ng UDHA.  

� Magtalaga ng pinuno ng PCUP na iminungkahi ng mga 
POs at NGOs na nakatutok sa mga ebiksyon. 

Resettlement 

� Maglabas ng EO na nagtatakda sa lahat ng proyektong 
pang-imprastraktura na maghanda ng Resettlement  
Action Plan (RAP) kung saan nakasaad din ang mga  
minimum standards para tiyaking may maayos na  
pabahay, sapat na batayang serbisyo at suportang  
pangkabuhayan ang mga ililipat na pamilya. 

� Siguruhing may partisipasyon ang mga apektadong  
pamilya sa mga inter-agency committees. 

Badyet para sa pabahay 

� Ipalabas at gamitin ang P12 bilyong balanse ng pondong 
itinakda ng Comprehensive and Integrated Shelter  
Finance Act (CISFA) sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng 
pagtulak sa Kongreso na maglaan ng P4 bilyon sa unang 
taon (at sa bawat taong susunod) at pagpapabilis ng mga 
proyektong suportado ng CISFA.  

� Maghanap ng iba pang mapagkukunan ng pondo para 
tugunan ang pangangailangan sa pabahay. 

Lokalisasyon 

� Lumikha ng mga bagong programa at ireporma ang  
kasalukuyang programang gaya ng LCMP na magbibigay 
ng suporta at insentibo sa mga pamahalaang lokal na  
tugunan ang pabahay sa kanilang lungsod.  

� Gawing bahagi ng pamamahala ang pakikipag-ugnayan sa 
mga maralita sa local shelter planning at paghanap ng 
mga pondong susuporta sa mga programang pabahay.  

� Atasan ang mga pamahalaang lokal na ilaan sa pabahay 
ang 5% ng kanilang Economic Development Fund sa IRA. 

Rehabilitasyon pagkatapos ng bagyong Ondoy 

� Maglabas ng malinaw na polisiya para sa on-site upgrad-
ing at in-city relocation para sa mga maralitang tagalung-
sod na naapektuhan ng bagyong Ondoy. Kaakibat nito ang 
pagsasagawa ng malawakang pag-aaral at pagpaplano ng 
mga tugon sa mga panganib at sakuna na may partisipas-

yon ng mga maralita lalo na ng mga nasa baybaying-ilog, 
at dapat din silang bigyan ng kakayahang magtasa at mag-
ulat ng kanilang mga naranasang pagkasalantang idinulot 
ng Ondoy. Sumangguni sa mga pag-aaral, mga karanasan 
ng NGOs, mga tanggapan ng city planning at mga eksperto 
sa mga kalamidad para magbalangkas, nang may konsul-
tasyon sa mga POs at mga opisyal ng barangay, ng mga 
simpleng gabay sa pagkalap ng mga kinakailangang datos. 

� Muling pag-aralan ang mga kasalukuyang gamit ng lupa 
(land use), regulasyon sa zoning, at mga batas sa pag-
mamay-ari ng lupa, upang mabigyang kakayahan ang 
pamahalaang gamitin ang mga lupain para sa kapakanan 
ng mga walang katiyakan sa paninirahan. Hikayatin ang 
mga komunidad sa tabing-ilog na magtukoy ng mga 
bakanteng lupa sa kanilang barangay na maaring tirahan 
nang pansamantala, at ilista ang mga may-ari nito at 
iparating ito sa pamahalaang lungsod.  

� Gumawa ng iba-ibang intrumentong magbibigay ng  
katiyakan sa paninirahan sa mga mahihirap nang sila ay 
makapamuhay ng legal sa Metro Manila. Maisasagawa ito 
sa pamamagitan ng: (1) pagmandato sa mga pamahalaang 
lokal na tukuyin ng mga lupain at talakayin kasama ang 
mga may-ari at ang mga naninirahan sa paligid nito ang 
posibilidad ng pagkakaroon ng 2-3 taong pansamantalang 
relokasyon ng mga nasa tabing-ilog, kung saan ang pama-
halaang lungsod ay magbabayad ng paunang upa at ang 
komunidad ay maghuhulog ng bayad bawat buwan; (2) 
pag-atas sa HUDCC at ng mga ahensya sa ilalim nito na 
itala ang mga pag-aaring isinara ng gobyerno at ng mga 
pribadong bangko kung saan ang gobyerno ay maaring 
bumili ng nasabing pag-aari upang magamit sa mga 
panlipunang pabahay; (3) pag-atas sa mga pamahalaang 
lokal, alinsunod sa UDHA, na tumukoy ng mga lokasyong 
maaring pagtayuan ng pabahay gamit ang iba’t ibang  
tenure schemes (hal. pag-upa, usufruct, CMP); sa mga 
maliliit na lugar gaya ng set-back sa mga ilog, maaring 
konsultahin ang mga komunidad, sa pakikipagtulungan sa 
mga NGOs na may karanasan na sa ganitong uri ng paba-
hay, tungkol sa pagtatayo ng mga medium-rise housing.  

PARA SA UNANG 100 ARAW 

Appointments 

Ang pagtatalaga sa mga taong may pagkiling sa reporma ay 
mahalaga upang makamit ang mga layunin ng HUDCC na 
magsakatuparan ng mga pagbabago at gabayan ang mga  
ahensyang nasa ilalim nito upang maging higit na mabilis at 
epektibo ang mga ito sa pagbibigay ng katiyakan sa paninira-
han sa mga maralita. Bukod sa pagkakaroon ng kakayahan at 
pagiging mapagkakatiwalaan, ang mga uupong pinuno ng mga 
ahensyang pabahay ay dapat magmula sa Luzon, Visayas at 
Mindanao.  

� Magtalaga ng pinuno ng HUDCC ng taong may magan-
dang “track record” at nakapagpakita na ng kapasidad sa 
usaping pabahay 

� Magtalaga ng mga kinatawan ng POs at NGOs sa mga 
boards ng SHFC, NHA at sa konseho ng HUDCC 

� Magtalaga ng NHA General Manager at SHFC President 
na inihain o inirekomenda ng mga POs at NGOs  

Moratorium sa mga ebiksyon 

� Pansamantalang ipatigil ang ebiksyon ng libu-libong  
pamilya na apektado ng pagpapawalang-bisa ng PP704.  
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N PREVIOUS ELECTIONS, CIVIL SOCIETY groups 
mostly avoided campaigning or openly supporting  
candidates or political parties, implicitly propagating the 
notion that partisanship was not a proper role for them. 

Ironically, even though deeply committed to improving the 
quality of governance and increasing citizens’ participation in 
political processes, these groups chose not to publicly endorse  
candidates and confined their activities to conducting voters’ 
education, training volunteers for poll-watching or helping 
grass-roots organizations develop policy agenda which they 
would present to candidates. 

In this election, a good number of civil society organizations 
opted to go partisan. They dared to challenge the long-held 
belief among NGOs and people’s organizations (POs) that  
engaging the elections in a partisan way would foment   
division, compromise the credibility of their organizations and 
make building constructive relationships with the elected  
officials, especially local ones, difficult if these had not been the 
favored candidates. 

In a democracy, elections are the chief means by which citizens 
can make their leaders accountable. If this is so, should not 
elections then be used precisely as an occasion for citizens,  
especially the organized among them, to make public their 
choices and the reasons for these choices? By this logic,  
partisan engagement in elections is in fact an exercise in  
making leaders accountable. If civil society groups preach  
accountability, they ought to be prepared to transform this 
principle into something practical and efficacious during  
elections. 

Early in the campaign period, urban poor groups belonging to 
some of the biggest urban poor national, regional and city-wide 
federations made a decision to support a presidential and a vice
-presidential candidate on the basis of an urban poor policy 
agenda. One such network, the Urban Poor Alliance (UP-ALL), 
decided on a process for choosing the candidates it would  
support and for seeking an agreement with the  candidates on a 
reform agenda. 

The first step in the agreed process was to screen the  
presidential and vice-presidential contenders based on a  
scorecard. The members decided on the criteria the scorecard 
would contain and formulated indicators for judging the  
candidates. Among the criteria identified were moral integrity, 
leadership and background, bias for the poor, including  
previous positions taken on issues of the urban poor, and 
chances of winning. 

After hurdling logistical and other challenges along the way, the 
alliance chose Senators Noynoy Aquino and Mar Roxas as the 
presidential and vice-presidential candidates, respectively, that 
it would campaign for. The next step was to begin discussing 
with the two candidates the policy agenda which the alliance 

wanted them to pursue if elected. 

Again this process took many weeks and much painstaking 
work. Consensus on the agenda had to be formed among the 
member organizations. The agenda contained specific executive 
actions and a few legislative measures which had been a  
product of numerous discussions within the alliance. Still,  
explicit approval of all the agenda items needed to be obtained 
from the members to ensure full ownership of the agenda by 
the alliance. Once consensus was secured, a dialogue with the 
two candidates was set. 

This meeting took place on Nov. 27, 2009. Representatives of 
the member federations of the alliance took turns presenting 
and explaining the agenda to Aquino and Roxas. The two  
candidly responded to each of the items, accepting some of 
them, qualifying or presenting alternatives to others and  
promising to further study some others. After this first  
dialogue, the members of the alliance discussed whether they 
were satisfied with the responses of the candidates. Reaching 
consensus was not easy. Further talks were held with the policy 
team of the Noy-Mar campaign, even as many members in  
different cities began campaigning for the Liberal Party  
candidates. There was a strong commitment on the part of the 
alliance to campaign for their chosen candidates but at the 
same time it wanted to secure the candidates’ acceptance of its 
policy agenda. 

After months of discussing and refining the agenda, a Covenant 
with the Urban Poor was finally agreed and signed by Aquino 
and Roxas and published in a major daily and in a tabloid. 
What distinguished this covenant from most other candidates’ 
platforms was that the agenda contained not motherhood  
statements but specific executive actions which were supported 
by an identifiable constituency of urban poor and civil society 
organizations and had gone through a careful process of study, 
deliberation and dialogue between this constituency and the 
candidates. 

Many citizens’ groups and even politicians have been calling for 
principled politics and a politics of change but have done little 
to translate this into action. The urban poor took the initiative 
in developing a process by which principled politics in a  
partisan way can be practiced. Candidates cannot but respond 
to serious initiatives from citizens. If there had been more of 
such exercises in this election across a broad range of sectors, 
the tenor of the campaign could have veered away from the 
mudslinging, name-calling and false advertising that degraded 
the quality of the present electoral contest. 

There will be other elections in the future. The urban poor have 
shown that partisan principled politics on the basis of an 
agenda developed not instantly but over years of informed  
advocacy can become the stuff of campaigns in future           
elections. � 

I 

The urban poor  
and principled 
partisanship 

MAGKASAMA SA DAANG MATUWID DUMALO SI PANG. AQUINO SA SELEBRASYON NG 
KANYANG KAARAWAN NOONG PEBRERO SA PAYATAS, QUEZON CITY NA INIHANDA NG 
MGA LIDER NG UP-ALL. SA MGA GANITONG PAGKAKATAON IPINAKITA NG NOO’Y KANDI-
DATO ANG KANYANG PAGPAPAHALAGA SA SEKTOR. KUHA NI JAYSON MIRANDA, FDUP 

Anna Marie A. Karaos 
John J. Carroll Institute on Church and Social Issues  
 
* Reprinted article from the Philippine Daily 
Inquirer, May 11, 2010 
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Ang kyusiupallbulletin  ay ang opisyal na 

newsletter ng DFID-QC Project at lumalabas  

apat na beses sa isang taon (quarterly).  

 

Ito ay inihahanda ng Education, Research 

and Training Committee na kinabibilangan 

ng  Alternative Planning Initiatives, Inc. 

(ALTERPLAN), John J. Carroll  Institute on 

Church and Social Issues (JJCICSI) at     

Community Organizers Multiversity (COM).  

 

Pinondohan ng PHILSSA sa pamamagitan ng 

UKAID at ng ACCA-ACHR, ang  

kyusiupallbulletin ang magbibigay ng ma-

hahalagang impormasyon at update tungkol 

sa ipinatutupad na proyektong Institutional-

izing Local and National Partnerships to 

Address Urban Poverty and  Homelessness 

in the Philippines sa Quezon City. 

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol 

sa proyekto, maaaring makipag-ugnayan sa 

Foundation for the Development of the 

Urban Poor (FDUP), Implementing 

Agency (913-2751) o sa  

Partnership for Philippine Support 

Service Agencies (PHILSSA) (426.4327 | 

426.4328 | 426.0811 | 426.6001 local 4854). 

SA PAHINA 3 NG IKATLONG ISYU NG kyusiupallbulletin , ANG HULING TAON SA 

TIMELINE AY DAPAT 2010 AT HINDI 2009 GAYA NG NAILATHALA. PINIRMAHAN NI 

MAYOR SONNY BELMONTE ANG IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS 

(IRR) NG LOCAL HOUSING BOARD (LHB) NOONG ENERO 25, 2010.  

ERRATUM    

Councilors  
District 1 
Dorothy Delarmente 
Francisco Calalay Jr. 
Anthony Peter Crisologo 
Ricardo Belmonte Jr. 
Joseph Juico 
Alexis Herrera 

District 2 
Precious Castelo 
Alfredo Vargas 
Roderick Paulate 
Eden Delilah Medina 
Julienne Medalla 
Godofredo Liban II 

 
District 3 
Julian Coseteng 
Allan Benedict Reyes 
Jaime Borres 
Don de Leon 
Giancarlo Sotto 
Eufemio Lagumbay 

District 4 
Edcel Lagman Jr. 
Jesus Suntay 
Jessica Daza 
Raquel Malangen 
Vincent Eric Belmonte Jr. 
Marvin Rillo 

Ang mga nagwagi 
sa Quezon City 
Mayor    
Herbert Bautista    
 
Vice Mayor   
Joy Belmonte  

District Representatives 
Bingbong Crisologo (District 1) 
Winnie Castello (District 2)  
Bolet Banal (District 3)  
Sonny Belmonte (District 4) 

PERA SA BASURA INIHAHANDA NG MGA NANAY SA GULOD ANG MGA KAGAMITAN 
AT SANGKAP SA PAGGAWA NG TAKAKURA COMPOST NA HINDI LAMANG            
NAKABABAWAS SA ITINATAPON NILANG BASURA KUNDI MAAARI RING            
MAKAPAGBIGAY SA KANILA NG DAGDAG PANGGASTOS SA ARAW-ARAW. 

Rehabilitasyon ng Takakura  
Composting and Livelihood 
Project sa Gulod 
BARANGAY GULOD—Ang pinsalang dala ng Bagyong Ondoy noong 
Setyembre 2009 ay nakaapekto hindi lamang sa mga kabahayang 
niragasa ng baháng dulot nito kundi pati sa kabuhayang makadarag-
dag sana sa maliit na kita ng maraming pamilya na miyembro ng  
Gulod Urban Poor Alliance (GUPA).  

Mula nang maipakilala sa mga miyembro ng GUPA ang teknolohiya 
ng paggawa ng abono na tinatawag na Takakura composting, nakatu-
long nang malaki ito hindi lamang upang mabawasan ang basura sa 
komunidad kundi upang magkaroon din ng mapagkukunan ng  
dagdag kita ang mga pamilya.  

Ang Takakura ay isang paraan ng composting kung saan ang mga 
nabubulok na basura gaya ng pinagbalatan ng prutas at gulay ay    
itinatambak sa lupang hinaluan ng mga microorganisms at ipá.  
Matapos ang 2–3 linggo, maaring maibenta bilang pataba ang       
compost sa halagang P25 bawat kilo, katumbas ay kitang P10 sa 
bawat kilo. 

Noong kasagsagan ng Ondoy, kasamang lumubog sa baha ang mga 
Takakura compost ng mga taga-Gulod na malapit sa umapaw na  
Tullahan River. Dahil nakitang malaking tulong ang Takakura sa  
kabuhayan ng mga naapektuhang pamilya, naisipan ng GUPA sa 
pamamagitan ng presidente nitong si Theresa “Tere” Antonio na  
humiram ng puhunan sa Quezon City Social Housing Fund.  

Sa halagang P12,000, nagsimulang muli ang mga miyembro ng GUPA 
sa kanilang Takakura composting. Maliit lamang ang punuhan para 
sa proyektong ito, at inaasahang aabot sa 1,000 pamilya ang makiki-
nabang dito. Kasalukuyang ibinibenta ang Takakura sa mga  
taga-Barangay Gulod pati sa mga karating na pook.   

Sa mga nais matuto ng Takakura composting method, maaring   
makipag-ugnayan kay Tere Antonio ng GUPA sa 0923-214-1440. � 


