


Ang Center for Popular Empowerment (CPE), sa pangunguna ni Executive Director, 
Edwin Tabora, at ang Participatory Education on Rights and Awareness and Social Action 
(PERAS), sa pangunguna ni Gng. Loretta Ann Rosales, ay nagpaunlak sa atin ng isang 
mahalagang gabay sa pagtuturo ng mga karapatang pantao nang binuo nila ang modyul 
na Karapatang Pantao 101: Primerong Kurso Para sa mga Tagapagsanay sa Komunidad.

Ito ay napapanahon at mahalaga sa ating pagtugon pangangailangang maitaas at 
palalimin ang kamalayan patungkol sa mga karapatang pantao at ang kahalagahan ng 
paggalang, pag-protekta, at pagtaguyod sa mga karapatan at dignidad ng lahat lalo na 
nang mga pinagkakaitan, marhinalisado, at bulnerable.

Ang pinakalayunin ng modyul na ito ay palakasin ang puwersa ng mga nasa komunidad 
sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga lider nito upang maging mga tagapagtanggol 
ng mga karapatang pantao. Ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao ay naniniwala na 
ang pagkamit ng hustisyang panlipunan ay nangangailangan ng aktibong pag-oorganisa 
na kung saan ay sama-samang kumilos ang bawat lider at miyembro ng komunidad, 
katuwang ang pamahalaan at mga di-pampamahalaang organisasyon. Ang pagkamit ng 
hustisyang panlipunan ay pagkamit ng mga karapatang pantao.

Ang dedikasyon ng CPE at PERAS sa gawaing ito ang nagbigay ng diwa sa modyul 
upang maging ganap at kapaki-pakinabang para sa mga lider ng mga komunidad at sa 
iba pang nais maging tagapagtanggol ng karapatang pantao.

Mabuhay ang mga organisador ng bayan!

Mabuhay ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao! 

Jose Luis Martin C. Gascon
Tagapangulo

Komisyon sa mga Karapatang Pantao

Paunang Salita





KARAPATANG PANTAO 101
Primerong Kurso para sa mga Tagapagsanay sa Komunidad

Karapatang Pantao 101: Primerong Kurso para sa mga Tagapagsanay sa Komunidad ay 
binuo ng Center for Popular Empowerment (CPE) sa ilalim ng Empowering and Education 
of Citizens’ in Metro Manila Communities on Basic Human Rights sa tulong ng United 
Nations Development Program (UNDP) at kolaborasyon ng PERAS.

Reserbado ang lahat ng karapatan. Walang bahagi ng modyul na ito ang maaaring sipiin o 
gamitin sa alinmang paraan nang walang pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala.

Ang modyul ay bunga ng mga diyalogo, pagsasanay at pagsasaliksik na ginawa ng CPE, 
sa tulong ng eksternal editor at tagapagdisenyo. Layon ng babasahing ito na maging 
gabay sa pagtuturo at pagsusulong ng mga pundamental na karapatang pantao. Walang 
pagtuturing na ang modyul ay komprehensibo na sa paksang tinatalakay. Ang mga 
pananaw, interpretasyon at sinasandigang datos ay walang kahingiang katawanin din ng 
Komisyon sa mga Karapatang Pantao (CHR) at UNDP. Walang maiuukol na responsibilidad 
sa mga nasabing ahensiya bilang sila ay tagapagbigay lamang ng paraan at lugar para 
ang mga nasabing pananaw, interpretasyon at datos ay mailahad.

Center for Popular Empowerment Inc.
34 D Matulungin Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City
Telepono: +63 433-2460
Email: cpepilipinas2@gmail.com
Website: www.cpe.ngo.ph

Kung mayroon kang nais idulog na suliranin tungkol sa iyong 
karapatang pantao tumawag o sumulat sa 
Komisyon sa mga Karapatang Pantao
SAAC Bldg., UP Complex, Commonwealth Avenue., Quezon City
Telepono. : 8-294-8704 | Globe: 0936-068-0982 |Smart: 0920-506-1194
Email: chad.pasco.chr@gmail.com

Diskleymer: Ang modyul na ito ay ikalawang bersiyon na at nilimbag muli sa 
tulong ng Human Rights Education and Promotion Office ng CHR na may suporta 
mula sa European Union (EU) at Spanish Agency for International Development 
Cooperation (AECID). Ang mga nilalaman nito ay hango sa nilalaman ng 
“Karapatang Pantao 101: Modyul sa mga Tagapagsanay sa Komunidad” ng 
CPE na unang inilathala noong 2019 sa tulong ng United Nations Development 
Programme (UNDP), ng EU at ng AECID. Ang mga opinyon na nakapaloob dito ay 
responsibilidad ng mga may-akda at hindi kinakailangang sumasalamin ng mga 
pananaw ng mga donors.



MENSAHE
When President Rodrigo Duterte won the presidential elections on 9 May 2016 

with sixteen million votes, he inherited a government mandated by the Constitution to 
respect, protect and fulfill the human rights of every Filipino citizen. Article III of the Bill 
of Rights goes further in mandating the State to respect the civil and political rights of 
every individual on Philippine soil, whether citizen or non-citizen. Foreigners must enjoy 
the equal protection of their civil and political rights under the law.

The international human rights community looked to the Philippines as a model in 
Asia, being the only Asian country who is a state party to eight of nine international core 
instruments of human rights. It is also one of two Asian countries who has become a state 
party to the Rome Statute and the International Criminal Court. The Rome Statute is a 
landmark treaty recognized as the most advanced among all other treaties in addressing 
crimes of impunity that are rampant among authoritarian governments, many of which 
are still prevalent in Asia.

With respect to national law, President Duterte, having been elected into office, 
must fully implement the 1987 Constitution, a product of the people’s uprising in 1986 
against the despotic rule of Ferdinand E. Marcos. It is no wonder, therefore, that the 
Constitution is rich in human rights and social justice provisions. Equally, its framers 
expanded the powers of Congress and the Judiciary in protecting the citizens against 
the abuse of executive authority and the arbitrary use of martial law to curtail people’s 
basic rights and freedoms.

Since the Constitution’s ratification in 1987 by 76% of the electorate, there have been 
scores of statutory laws on social justice, human rights, and rule of law whose passage 
involved a process of broad consultations among stakeholders from various sectors. 
Several pieces of legislation both from international and domestic sources address the 
problem of drug use as a health concern1, which must therefore be scrutinized from a 
restorative justice lens. Its use among children and teenagers is felt in marginal sections 
of urban life where hunger and lack of regular meals are experienced. Moreover, the 
sale of dangerous drugs for a small sum invites peddlers to depressed communities 
where unskilled labor is abundant but meaningful jobs are not.

It is under this social and political landscape that Mr. Duterte was elected into office. 
Whether or not he has bothered to study the rich legacy on human rights and the rule of 
law he inherited from past administrations , we do not know.

What we do know is that human rights and social justice laws belong to the people 
who remain sovereign in any democratic form of society. These laws must be fully 
enforced to respect, protect and fulfill the worth and dignity of every Filipino down to 
the villages.

1 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances. The Philippines is a state 
party to this. Ratified in June 1996; UN Convention Against Transnational Organized Crime & the Protocols 
Thereto. The Philippines ratified this on 28 May 2002



Should these laws be ignored, glossed over, or even violated, then it is the right 
of every Filipino to be informed of this violation by being made aware of her/his rights 
and responsibilities in reclaiming these rights to be enforced fully in accordance with the 
sovereign will of the people.

It is in this light, along with Mr. Duterte’s war on drugs, that the Education Module on 
Human Rights becomes urgent and imperative to be taught to Filipino citizens who care 
for their family, community and country. Once aware of our rights and responsibilities, 
then we must take action in concert with others to reclaim these rights.

Our forefathers fought hard to assert their independence against the shackles of 
the Spanish colonial rule and American regime. They fought hard against the Japanese 
occupation and for Philippine liberation in the Second World War. We fought hard 
against martial law and the dictatorship of Ferdinand Marcos. We can come together 
again to reclaim our rights to democracy, to human rights, and to a life of sustainable 
peace, development and security.

Loretta Ann P. Rosales
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PAMBUNGAD
Ang Karapatang Pantao ay ‘di sumulpot sa kawalan---ito ay angkin ng bawat isa mula 

isilang at, higit pa, ito ay bunga ng pakikibaka at kasaysayang isinulong sa mga estado at 
lipunan. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na iniuukit sa kasaysayan ang pakikibaka 
ng mamamayan laban sa paglabag dito. Sa katunayan, sumibol ang ilang mga lipunan sa 
pamamagitan ng pakikibaka at pagsusulong ng karapatang pantao.

Ang Pilipinas ay hindi naiiba. Ang mga rebolusyong inilunsad sa lipunang Pilipino 
ay para sa pagkamit ng mga pundamental na karapatan at kalayaan ng mamamayan. 
Resulta nito ang mga batas na nilikha upang itaguyod ang mga ito.

Bunga ng dalawang dekadang puspusang pakikibaka at pagsusulong ng karapatang 
pantao, napatalsik ang diktaduryang Marcos na malubhang lumabag dito. Patunay ang 
mahabang listahan ng mga biktima at maraming buhay na pinaslang na hanggang 
ngayon ay hindi pa natatagpuan o mga desaparecidos.

Matapos patalsikin ang diktadurya bunsod ng “EDSA Uprising” noong 1986, 
itinatag ang rebolusyonaryong pamahalaan at naluklok si Pangulong Corazon Aquino, 
unang babaeng pangulo ng bansa. Sa taong sumunod, isinilang naman ang bagong 
Konstitusyon, ang Saligang Batas ng 1987. Binigyang-diin dito ang pagtataguyod ng 
karapatang pantao sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga ahensya at institusyon bilang 
depensa sa pagbabalik ng diktadurya, pangunahin na ang Komisyon sa mga Karapatang 
Pantao (CHR).

Sa ganitong konteksto isinulong ng mamamayan ang bagong yugto ng kasaysayan 
na nagsilang sa Saligang Batas ng 1987 na umiiral hanggang sa ngayon. Samakatwid, ang 
ating Saligang Batas ay bunga ng pakikipaglaban at pakikibaka para sa mga karapatan at 
batayang kalayaan ng sambayanang Pilipino.

Subalit ang ating tagumpay sa Konstitusyon ay nalalagay sa panganib dahil sa 
malawakang paglabag sa karapatang pantao na nangyayari ngayon sa ilalim ng 
administrasyong Duterte. Ang mga paglabag ay laganap sa anyo ng pagbabanta, 
panunupil, pagpapakulong sa mga kritiko, at pagpaslang sa mga binansagang adik at 
tulak ng shabu sa mahihirap na komunidad. At ang “ war on drugs ” ay lumikha ng klima 
ng takot at pananahimik.

Ito ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng edukasyon sa karapatang pantao 
upang ipaunawa sa mamamayan ang mga tahasang paglabag upang maigpawan nila 
ang takot at pananahimik. Kaya naman mahalagang ipalaganap sa lahat ng probinsya, 
siyudad, munisipyo, barangay, sitio at bawat pamilya ang kaalaman sa pagtatanggol sa 
karapatang pantao.
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Binuo ng Center for Popular Empowerment (CPE) ang Karapatang Pantao 101:
Modyul sa mga Tagapagsanay sa Komunidad na mulat sa karapatang pantao at layunin 
ng pagpapalaganap nito sa mga komunidad. Isinaalang-alang din ang mga gawaing 
mapag-ugnay upang ilapit sa mamamayan ang mga institusyong nangangalaga at 
nagsusulong ng karapatang pantao. Taglay ng modyul ang mga sumusunod:

1. Itaguyod at isulong ang karapatang pantao sa komunidad at pamayanan, saan man 
at kailanman, sa pamamagitan ng Karapatang Pantao 101;

2. Pag-isahin ang mga lokal at pambansang organisasyong masa, institusyon at 
ahensiya na nakabatay sa pagrespeto sa karapatang pantao, kabilang na ang mga 
pangkalusugang inisyatiba sa komunidad (health-based community initiatives) ay 
umabot sa hustisyang mapanglunas at mapanghilom (healing and restorative justice) 
sa pag-abot ng solusyon sa mga nalalabag na karapatang pantao sa komunidad at 
sa buong bansa;

3. Makatulong sa pagpapalakas ng mga institusyon ng mamamayan at komunidad para 
sa depensa at pagkamit ng katarungan sa mga biktima ng karapatang pantao; at 

4. Magsilbing gabay sa pagrespeto sa mga karapatan ng mamamayan at komunidad 
at sa pagpapalakas ng pagkakaisa upang pandayin ang pamayanang malaya, 
makatarungan at may tunay na kaunlaran.

Ang Modyul ay patnubay ng mga tagapagsanay sa paglulunsad ng mga pormal 
at impormal na pag-aaral sa mga komunidad. Una itong ginamit sa mga maralitang 
komunidad sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Maynila, at 
Quezon at sa iba pang pook sa Kalakhang Maynila.

Ang kaalaman mula sa Karapatang Pantao 101 ay ibabahagi sa iba pang lokal na 
tagapagsanay na sila namang maglulunsad ng kaparehong pag-aaral sa hanay ng 
mga lider sa komunidad. Kaakibat ng pagiging tagapagsanay ang gawaing pag-
oorganisa at iba pang mga kaugnay na gawain. Sa ganitong paraan, mapalalawak at 
mapalalakas ang mga samahan at makabubuo ng iba pa na may katulad na oryentasyon.

Lubos na sumasainyo,
Edwin L. Tabora

Executive Director
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DESKRIPSYON  NG NILALAMAN NG MODYUL

Ang modyul ay naglalaman ng mga sumusunod:

Seksyon 1: Panimulang Gawain

Binubuo ito ng pagpapakilala at paglalatag ng inaasahan mula sa pag-aaral. Maaari 
ding simulan sa pagkanta ng Pambansang Awit, kasunod ng maikling panalangin. 
Bukod sa pangalan, tirahan, at organisasyong kinabibilangan, maglahad din ng 
maikling kalagayan ng lugar na kinikilusan at karanasan sa gawaing pang-edukasyon 
sa komunidad.

Isulat sa manila paper o kartolina ang mga inaasahan ng bawat kalahok mula sa pag-
aaral. (30-45 minuto)

Seksyon 2: Ang Sabayang Pag-aaral ng Kamalayan sa Karapatan at Panlipunang
Pagkilos (Participatory Education on Rights Awareness and Social Action o PERAS) 

Tatalakayin dito ang PERAS: kalagayan sa pagbuo nito, komposisyon, pananaw, layunin 
at iba pa. Isa sa mga tagapanguna (convenor) ng PERAS o ng kinatawan nito ang 
tatalakay gamit ang slides. (1 oras)

Seksyon 3: Ang Karapatang Pantao

Tatalakayin dito ang depinisyon o kahulugan ng karapatang pantao, ang pinagmulan 
nito at mga batayang prinsipyo, at mga kaugnay na karapatan at kalayaan sa ilalim nito. 
Gayundin, ang kaugnay na mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura, 
sibil at pampolitika, at ang kaugnayan ng mga ito sa isa’t isa. (1 oras pataas) 

Dito rin tatalakayin ang mga nilalaman ng Saligang Batas kaugnay sa karapatang pantao 
at mga tratado (treaties) ng mga pandaigdigang organisasyon gaya ng United Nations 
kasama na ang iba pang kasunduang nilagdaan o inaprubahan ng mga kasaping 
bansa tulad ng Pandaigdigang Makataong Batas (International Humanitarian Law) at 
Pandaigdigang Deklarasyon hinggil sa mga Karapatang Pantao (Universal Declaration 
of Human Rights). (1 oras pataas)

Seksyon 4: Papel ng mga Pambansang Institusyon, Lokal na Pamahalaan, at
Organisasyong Masa sa Pagpapalaganap ng Karapatang Pantao

Ang seksyong ito ay tatalakay sa papel ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao, lokal 
na pamahalaan, lokal na organisasyon at simbahan sa pagtugon sa anumang kaso ng 
paglabag sa karapatang pantao. Bibigyang-diin ang pagtaguyod sa karapatang pantao 
na panlahat. Tatalakayin din ang rehabilitasyong pangkomunidad at pangkalusugan 
(community-based rehabilitation and health-based healing) at hustisyang mapanghilom 
(restorative justice).

Talakayan gamit ang slide presentation. (2 oras pataas)
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Seksyon 5: Pagdodokumento ng mga Paglabag at Pag-abuso sa Karapatang Pantao

Tatalakayin sa seksyong ito ang mga pamamaraan sa pag-iimbestiga at pagdodokumento 
ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa komunidad at mga instrumentong 
maaaring gamitin para dito upang malapatan ng mga nauukol na hakbang. Tatalakayin 
din dito ang mga rekursong legal na maaaring isagawa.

Tatalakayin ito ng isang abogado o paralegal worker. (1 oras pataas)

Seksyon 6: Pagpapalakas ng mga Institusyon ng Karapatang Pantao

Maikling pagtalakay sa mga batas na umiiral at mga panukalang batas na sumasaklaw 
sa karapatang pantao: mga lokal na batas o ordinansa na may epekto, negatibo 
man o positibo, sa mga paglabag sa karapatang pantao. Gayundin ang papel ng 
mga institusyon at organisasyong masa sa pagbubuo ng mga ordinansa at batas na 
magtataguyod sa karapatang pantao.

May pahapyaw na pagtalakay sa kung paano ba nabubuo ang ordinansa at ang 
tungkulin ng mga institusyon at organisasyon sa pagbubuo ng mga ito at mga kaugnay 
na batas at panukalang batas na nakasalang sa Kongreso.

Tatalakayin din ang Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Barangay bilang mga 
larangan sa pagtataguyod ng karapatang pantao at iba pang alternatibong paraan. 
Kasama sa pagtalakay ang mga lokal na institusyon katulad ng BADAC, CADAC, at iba 
pa. (1 oras)

Seksyon 7: Mga Dapat Gawin at Tungkulin

Tatalakayin ang kahalagahan ng pag-oorganisa bilang isa sa mga pangunahing 
tungkulin sa pagsusulong ng karapatang pantao. Kasama rito ang mga pamamaraan 
sa pakikipagtalastasan na mahalaga sa gawaing pang-organisasyon at mga programa 
(gaya ng pagtutulak ng ordinansa) na tumutugon sa pagpapalawak at pagpapalalim ng 
kamulatan ng mamamayan sa karapatang pantao.

Tatalakayin din ang konsepto ng kaunlarang komunidad batay sa karapatang pantao
(human rights-based community development) sa teknolohiya ng pag-oorganisa at 
edukasyon.

Kasama rin ang hakbang-hakbang na pag-oorganisa sa komunidad na tatalakayin 
gamit ang slide presentations. (1 oras)

Seksyon 8: Pagsasanay ng mga Tagapagsanay ( Training of Trainers )

Ang seksyong ito ay tatalakay sa mga pamamaraan at teknolohiya na ginagamit sa
pagsasanay at pagpaplano at aplikasyon ng mga proseso nito.

Tatlong magkakahiwalay na bahagi ang pagsasanay na ito: una, paghahanda sa 
pagsasanay (training preparation); ikalawa, kapangyarihan ng komunikasyon (power of 
communications); at ikatlo, kasanayan sa pag-uulat (presentation skills). (3 oras)



SEKSYON 1
Ilang Panimulang Gawain

Layunin ng pag-aaral:

1. Makapagpakilala sa isa’t isa ang mga kalahok sa pagsasanay at makapagbahagi ng 
karanasan hinggil sa ganitong uri ng gawain.

2. Maibahagi ang layunin at balangkas ng pag-aaral o ng modyul at mga gawain at 
programa na nakapaloob dito.

3. Maibahagi sa isa’t isa ang mga inaasahan sa pagsasanay.
4. Mapag-usapan ang mga house rules sa pagsasanay.

Gawain: Magsagawa ng getting-to-know activity/exercise.
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SEKSYON 2
Ang PERAS (Participatory  Education on Rights Awareness and Social Action)

“Where after all do universal human rights begin? In small places, close to home – so 
close and so small, they cannot be seen on any map of the world. Yet they are the 
world of the individual person: the neighborhood he lives in; the school or college he 
attends; the factory, farm or office where he works.”

“Such are the places where every man, woman and child seeks equal justice, equal op-
portunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, 
they have little meaning anywhere.”

“Without concerted citizen action to uphold them close to home we shall look in vain 
for progress in the larger word”

  -Eleanor Roosevelt

Gawain: Talakayin ang PERAS sa pamamagitan ng slide presentation. Bigyang-diin ang 
mga kalagayan sa pagbubuo nito, kung bakit ito binuo, at anong uri ng organisasyon 
ito, kasama ang saklaw ng operasyon at mga kasapi dito. Maglaan ng panahon sa open 
forum.

Layunin ng pag-aaral:

1. Maipakilala ang PERAS bilang isang organisasyong nagsusulong ng karapatang 
pantao sa buong bansa;

2. Ipaunawa sa mga tagapagsanay at sa komunidad ang mga layunin nito at mga 
prinsipyong gumagabay sa ogranisasyong ito; at

3. Ipaunawa ang tungkulin nito na makipag-ugnayan sa mga ahensiya tulad 
ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao at ng mga lokal at internasyonal na 
organisasyon na ang layunin ay ipagtanggol ang karapatang pantao sa buong 
bansa.



SEKSYON 3
Karapatang Pantao

“Ang Karapatang Pantao ay higit pa sa mga konsepto ng batas; ito ay ang katuturan ng 
pagiging tao; kaya nga’t tinuran itong karapatang pantao -  na ang pagsagka dito ay 
pagsupil sa pagiging tao, sa sangkatauhan”

-Ka Pepe Diokno

ANO ANG KARAPATANG PANTAO?
Gawain: Sa pagsisimula ng seksyong ito, maaaring simulan ang talakayan sa tanong 
na: “Ano sa palagay ninyo ang mga karapatan ninyo bilang tao?” Ilista ang sagot ng 
mga kalahok at isa-isang talakayin. Mula rito, talakayin ang katangian ng karapatang 
pantao.

Ang karapatang pantao ay mga karapatang likas o taglay ng isang tao mula isilang, saan 
mang bansa, anumang lahi, kasarian, kulay, relihiyon, wika at anupamang kalagayan 
sa buhay. Lahat tayo ay mayroong karapatang pantao, walang pinipili, pagtatangi o 
diskriminasyon. Ang mga karapatang pantao ay magkakaugnay, kapwa-nakasalalay at 
di-mapaghihiwalay sa isa’t isa.

Saklaw ng karapatang pantao ang bawat indibidwal at grupo sa buong daigdig 
(universal), may garantiya ng batas, tratado, at mga umiiral na pandaigdigang batas 
(international laws) na siyang naglalatag ng mga tungkulin at obligasyon ng mga 
estado’t gobyerno upang isulong, pangalagaan at tiyakin na ang karapatang pantao at 
mga batayang kalayaan ng isang indibidwal o grupo ay tinatamasa.

Gawain: Talakayin gamit ang slide presentation ang Ebolusyon ng Karapatang Pantao 
na magpapalalim sa pinagmulan ng karapatang pantao. Maglaan ng panahon para sa 
open forum.

Layunin ng pag-aaral:

1. Maibahagi sa mga tagapagsanay ang mga batayang prinsipyo ng karapatang 
pantao;

2. Maibahagi sa mga tagapagsanay ang kaugnayan ng bawat isa, mga katangian ng 
karapatang pantao, at mga batayang kalayaan ng indibidwal at grupo; at

3. Maibahagi ang pinagmulang konspeto ng karapatang pantao, mga tratado, 
kumbensiyon at kasunduan na pinagtibay ng mga estado at bansa.
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MGA  HALIMBAWA NG KARAPATANG PANTAO AT MGA BATAYANG 
KALAYAAN NG INDIBIDWAL O GRUPO
Gawain: Maaaring tanungin ang mga kalahok ng, “Ano sa palagay ninyo ang mga 
nalabag sa inyong karapatan?” Ilista ang mga sagot ng kalahok at himuking dagdagan 
ng paliwanag. Mula rito, ipaliwanag ang mga hindi nabanggit.

Ang Karapatang Pantao at mga batayang kalayaan ay nakasaad sa Pandaigdigang 
Deklarasyon hinggil sa mga Karapatang Pantao at sa iba pang mga kumbensiyon at 
kasunduan. Kaakibat ng mga ito ang mga garantiya na sumasaklaw sa lahat ng aspeto 
ng buhay, pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa. Ang mga karapatan at batayang 
kalayaan ng isang indibidwal o grupo ay ang mga sumusunod:

•	 Karapatang mabuhay (The right to life);
•	 Kalayaan mula sa tortyur o sa malupit, di-makatao o mapanghamak na pagtrato 

o parusa (Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment);

•	 Kalayaan mula sa arbitraryo o walang basehang pag-aresto o pagkulong (Freedom 
from arbitrary arrest or detention);

•	 Karapatan sa patas na paglilitis (The right to a fair trial);
•	 Kalayaan mula sa diskriminasyon (Freedom from discrimination);
•	 Karapatan sa pantay na proteksyon ng batas (The right to equal protection of the law);
•	 Kalayaan mula sa arbitraryong panghihimasok sa pribadong buhay, pamilya, 

tahanan o liham (Freedom from arbitrary interference with privacy, family, home or 
correspondence);

•	 Kalayaan sa pagsapi, pagpapahayag, pagtitipon at pagkilos (Freedom of association, 
expression, assembly and movement);

•	 Karapatang bumoto at maging bahagi ng pamahalaan (The right to vote and take 
part in government);

•	 Karapatan sa makatarungan at kanais-nais na kondisyon sa paggawa at pagawaan 
(The right to just and favourable work conditions);

•	 Karapatan sa sapat na pagkain, tirahan, damit at panlipunang seguridad (The right to 
adequate food, shelter, clothing and social security);

•	 Karapatan sa kalusugan (The right to health);
•	 Karapatan sa edukasyon (The right to education); at
•	 Karapatan umunlad (The right to development).

Gawain: Gamit ang slide presentation, talakayin ang “Karapatang Pantao para sa Lahat” at 
CHR presentation tungkol sa “Dignidad ng lahat” upang bigyang-diin na ang karapatang 
pantao ay para sa lahat. Maglaan ng oras para sa open forum sa bawat presentasyon.



KATANGIAN NG KARAPATANG PANTAO 
Ang pangdaigdigang saklaw ng prinsipyo ng karapatang pantao ay unang binigyang-
diin sa Pandaigdigang Deklarasyon hinggil sa mga Karapatang Pantao noong 1948. 
Mula noon, binigyang-diin din ito ng mga kumbensiyon, deklarasyon at resolusyon 
hinggil sa karapatang pantao. Dahil dito, naging batayan ang prinsipyong ito sa mga 
pandaigdigang batas. Sa katunayan, dineklara sa Pandaigdigang Kumperensiya sa mga 
Karapatang Pantao (World Conference on Human Rights) noong 1998 na tungkulin at 
obligasyon ng mga Estado na isulong at protektahan ang karapatang pantao at mga 
batayang kalayaan nang walang pasubali sa politika, ekonomiya at kultura ng lahat.

Ang karapatang pantao ay kakambal ng tao mula isilang. Ito ay inalienable o hindi 
maaaring ipagkait o agawin. At maliban sa ilang pambihirang sitwasyon, hindi ito dapat 
sagkaan, labagin o balewalain. Ang laya o kalayaan (liberty) ay hindi maaaring ipagkait 
sa mga nabibilanggo, maliban lamang kung mapatunayan sa patas at wastong paglilitis 
sa korte ang pagkakasala.

1. Kapwa-nakasalalay (Interdependent) at Di-Mapaghihiwalay

Ang karapatang pantao at ang mga batayang kalayaan ay di-maaaring paghiwa-hiwalayin 
o ituring na nagsasarili. Ang mga karapatang sibil at pampolitika gaya ng karapatang 
mabuhay, pagkakapantay-pantay sa batas, kalayaan sa pamamahayag, karapatang 
pang-ekonomiya at pangkultura, karapatan sa paggawa, panlipunang proteksyon, at 
karapatan sa makabuluhang edukasyon, o ang mga kolektibong karapatan tulad ng 
karapatang umunlad, ay magkakaugnay, di-maihihiwalay at kapwa-nakasalalay sa isa’t 
isa. Dahil dito, ang pagsusulong ng isa sa mga ito ay magsusulong din sa iba pa, at 
ang pagsagka at pagsupil sa isa, ay magdudulot ng negatibong epekto sa iba pang 
batayang karapatan.

Gawain: Magbigay ng mga halimbawa kung paano nakaaapekto ang paglabag o 
pagsupil sa isang karapatang pantao o batayang kalayaan sa iba pa. Gayundin, kung 
paano naman na ang pagkamit ng isang karapatan at batayang kalayaan ay may 
positibong epekto rin sa iba pa.

2. Pantay at Walang Diskriminasyon

Ang karapatang pantao ay kumikilala sa pagkakapantay-pantay ng lahat at walang 
pagtatangi sa lahi, kulay o wika. Dahil dito, kinikilala at batayan ang katangiang ito ng 
lahat ng mga tratado at kumbensiyon gaya ng Pandaigdigang Kumbensiyon hinggil 
sa Pagwawakas sa Lahat ng Uri ng Diskriminasyon sa Lahi (International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) at Kumbensiyon sa Pagwawakas 
sa Lahat ng Uri ng Diskriminasyon sa Kababaihan (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women).

Batayang prinsipyo ng mga nabanggit na Kumbensiyon ang Artikulo I ng Pandaigdigang 
Deklarasyon hinggil sa mga Karapatang Pantao na nagsasabing “ang lahat ng tao ay 
isinilang na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan.”
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3. Ang Karapatang Pantao ay Obligasyon ng Estado

Obligasyon ng mga Estado sa ilalim ng mga pandaigdigang batas ang pagrespeto, 
pagpapatupad, at pangangalaga sa karapatang pantao. Obligasyon din ng mga 
estado na panatilihing malaya ang bawat isa at tiyaking tinatamasa ng mamamayan 
ang karapatang pantao nang walang panunupil, mula man dito o sa gobyerno nito, at 
protektahan sila sa anumang uri ng pang-aabuso. Bilang indibidwal, ang bawat isa ay 
may angking karapatan na may kalakip na obligasyong pangalagaan at respetuhin din 
ang sa iba.

KARAPATANG  PANG-EKONOMIYA, PANLIPUNAN AT PAMPOLITIKA AT ANG 
UNITED NATIONS AT KAUGNAY NA MGA TRATADO AT KASUNDUAN

1. Karapatang Sibil at Pampolitika

Ang karapatang sibil at pampolitika ang nangangalaga sa mga karapatan at batayang 
kalayaan laban sa pagtatangka o pagsupil dito ng mga gobyerno, organisasyong sosyal, 
at pribadong indibidwal. Tinitiyak nito ang aktibong paglahok ng isang indibidwal at ng 
mamamayan sa mga gawaing sibil at pampolitika nang walang paggambala, panunupil 
at pagtatangi o diskriminasyon.



MAY PUNDAMENTAL BANG PAGKAKAIBA ANG KARAPATANG PANG-EKONOMIYA, 
PANLIPUNAN AT PANGKULTURA SA KARAPATANG SIBIL AT PAMPOLITIKA?

     Wala, sa nakalipas, may ugaling pag-usapan ang karapatang pang-ekonomiya, 
panlipunan at pangkultura na para bang may pundamental na pagkakaiba mula sa 
karapatang sibil at pampolitika. Habang ang Pandaigdigang Deklarasyon hinggil sa 
mga Karapatang Pantao ay hindi lumikha ng anumang pagkakaiba sa mga karapatan, 
ang pagbubukod ay lumitaw sa konteksto ng lumulubhang tensyon bunsod sa Cold 
War sa pagitan ng Silangan at Kanluran.

               Ang ekonomiyang Kanluran na pinagagana ng merkado ay mahilig bigyang-
diin ang karapatang sibil at pampolitika, habang ang sentralisadong planong pang-
ekonomiya ng Blokeng Silangan (Eastern Bloc) ay pinatitingkad ang importansiya 
ng karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Ito ay nagresulta 
ng negosasiyon at adapsiyon ng dalawang magkahiwalay na Kasunduan – isa ay 
nakatuon sa karapatang sibil at pampolitika, at ang isa naman ay sa karapatang pang-
ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Gayunman, ang estriktong paghihiwalay 
ay matagal nang tinalikuran at bumabalik na patungo sa orihinal na layon ng 
Pandaigdigang Deklarasyon. Sa nagdaang mga dekada, ang tratado sa karapatang 
pantao gaya ng Kumbensiyon sa Karapatan ng Bata at Kumbensiyon sa Karapatan ng 
mga May Kapansanan ay pinagsama na.

     Ikalawa, ang mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura ay 
kinakitaan ng malaking pangangailangan sa puhunan, habang ang mga karapatang 
sibil at pampolitika ay gayon lang kasimpleng huwag manghimasok ang Estado 
sa kalayaan ng bawat indibidwal. At totoo na marami sa mga karapatang pang-
ekonomiya, panlipunan at pangkulutura ang mangangailangan ng malaking 
puhunan – sa pinansiyal at tao – upang tiyakin ang kanilang ganap na bias. 
Gayunpaman, ang mga nasabing karapatan ay nangangailangan din sa Estado na 
huwag manghimasok sa mga indibidwal na kalayaan, gaya ng kalayaan sa pag-
uunyon o kalayaan na humanap ng trabahong naaayon sa sariling kagustuhan. Gaya 
pa, ang mga karapatang sibil at pampolitika, bagaman binubuo ng mga indibidwal 
na kalayaan, ay mangangailangan din ng kaparehong pagpopondo para matamo 
nang ganap. Halimbawa, ang pagkakaroon ng gumaganang sistema ng hukuman, 
pagrespeto sa mga bilanggo at makataong kondisyon sa bilangguan, ayudang legal, 
malaya at patas na halalan, at iba pa.

        Sa huli, batay sa realidad, ang pagtamasa sa lahat ng mga karapatang pantao 
ay sanga-sanga. Halimbawa, madalas mas mahirap sa isang indibidwal na hindi 
marunong bumasa at sumulat ang humanap ng trabaho, ang lumahok sa gawaing 
politikal, o isabuhay ang kaniyang kalayaan sa pagpapahayag. Katulad din na ang 
taggutom ay maaaring maiwasan kung ang mga indibidwal ay maisasabuhay ang 
mga karapatang pampolitika, gaya ng karapatang bumoto. Dahil dito, kung mahigpit 
na susuriin, ang mga kategorya tulad ng karapatang sibil at pampolitika, karapatang 
pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura ay walang gaanong halaga. Sa dahilang 
ito, pangkaraniwan ng tukuying iisa ang mga karapatang sibil, pampolitika, pang-
ekonomiya, pangkultura at panlipunan.
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1 https://www.unicef.org/crc/index_30198.html

2. Karapatang Pang-ekonomiya, Panlipunan at Pangkultura

Pinangangalagaan at isinusulong nito ang karapatan sa edukasyon, karapatan sa 
pabahay, karapatan sa maayos na pamumuhay at sapat na kabuhayan, karapatan sa 
kalusugan, at karapatan sa mayabong na kultura.

ANG UNITED NATIONS AT KARAPATANG PANTAO 1 

Ilang Depinisyon:
•	 SUMMIT ay ang pagpupulong ng matataas na opisyal ng estado o gobyerno na 

mayroong tukoy na adyenda bago pa man isagawa.
•	 CONVENTION ay ang pagpupulong ng mga piling indibidwal upang talakayin ang 

isang napapanahong isyu at magdesisyon ukol dito.
•	 TREATY isang pormal at opisyal na kasunduang kinapapalooban ng mga 

miyembrong estado o gobyerno.

Binibigyang-diin ng United Nations ang pangangailangang pag-isahin ang mga gawain 
o aksyon hinggil sa karapatang pantao, at pagtuunan ng pansin ang mekanismo at 
kontribusyon ng UN sa pangangalaga sa karapatang pantao, gaya halimbawa ng 
karapatang pambata at ng iba pang mga karapatan at kalayaan bilang tao.

MGA TRATADO UKOL SA KARAPATANG PANTAO
Ang pag-aaral at pagbalangkas ng mga pandaigdigang batas at kasulatan sa karapatang 
pantao ay ang isa sa mahahalagang kontribusyon ng United Nations. Bahagi ang UN sa 
pagbubuo, pakikipag-usap at negosasyon sa mga bansa hinggil sa mahigit pitumpung 
(70+) tratado at pandaigdigang deklarasyon na nagtataguyod sa karapatang pantao ng 
mga bulnerableng sektor ng kababaihan, mga bata, mga may kapansanan, mga minorya 
at katutubo. Ang mga tratado at deklarasyong ito ay may malaking ambag sa pag-iral ng 
nag-iisang pananaw at gawi at sa kabuuang kalinangan ng karapatang pantao.

MGA PANDAIGDIGANG KUMPERENSIYA SA KARAPATANG PANTAO
Ang mga kumperensiya o summits na inorganisa ng United Nations ay nagtatakda ng 
mga pamantayan sa pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao. Ang mga ito 
ay pinagtitibay ng mga kumbensiyon sa pamamagitan ng mga deklarasyon at pagkilos 
na programa at bunga ng mga kumperensiyang ipinatutupad ng United Nations. 
Nagsisilbi itong plataporma o daluyan ng mga pag-uusap at pagpapalitan ng mga 
ideya o konsepto hinggil sa karapatang pantao, tulad ng karapatan sa pag-unlad, ng 
karapatang pantao at ang kalikasan, at ng karapatang pantao at kaunlaran.



Halimbawa, ang mga gawain ng UNICEF sa pagsusulong at pangangalaga sa karapatan 
ng mga bata ay bunga ng mga nagdaang kumperensiya, gaya ng Pandaigdigang 
Pagpupulong hinggil sa mga Bata (World Summit for Children) noong 1990 at 
Pandaigdigang Kumperensiya sa Karapatang Pantao (World Conference on Human 
Rights) noong 1993.

ILANG MEKANISMO SA PANGANGALAGA NG KARAPATANG PANTAO

Ilang Mekanismo sa Pangangalaga ng Karapatang Pantao
Source:https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Isinusulong ng United Nations ang pagrespeto sa batas bilang pangangalaga o 
proteksyon sa karapatang pantao sa pamamagitan halimbawa ng mga sumusunod: 
pagsubaybay sa mga kaganapan (monitoring) hinggil sa mga isyu ng karapatang pantao 
ng mga bansa. Tumutulong ang United Nations sa pamamagitan ng pagbabahagi ng 
tulong teknikal o pinansyal at sa iba pang pangangailangang materyal. Nagpapadala rin 
ng mga eksperto o ng special rapporteurs upang magsaliksik, magsuri at maglatag ng 
rekomendasyon o tumanggap ng mga reklamo sa mga partikular na isyu ng karapatang 
pantao sa mga bansa.

ILANG PANDAIGDIGANG BATAS SA KARAPATANG PANTAO 
Ang makasaysayang pagpapatibay ng mga bansa sa Pandaigdigang Deklarasyon 
hinggil sa mga Karapatang Pantao noong 10 Disyembre 1948 ang nagtakda ng 
mga batayang karapatang pantao---mga karapatang sibil at pampolitika, pang-
ekonomiya, panlipunan at pangkultura---na dapat matamasa at pangalagaan ng bawat 
mamamayan ng mga bansa. Ang deklarasyong ito, kasama ang mga Kasunduan gaya 
ng Pandaigdigang Kasunduan sa mga Karapatang Sibil at Pampolitika at Pandaigdigang 
Kasunduan sa mga Karapatang Pang-ekonomiya, Panlipunan at Pangkultura, ang 
bumubuo sa tinatawag na Pandaigdigang Katipunan ng mga Karapatang Pantao 
(International Bill on Human Rights).
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Mula sa mga tratado, itinuturing ito ng mga estado at gobyerno bilang mga 
pandaigdigang batas sa karapatang pantao na pinagtibay naman o ratipikado ng mga 
bansang kasapi sa United Nations at nagsisilbing batayan sa pagbubuo ng mga batas 
bilang pagtalima sa IBHR.

Kasapi ang Pilipinas sa United Nations at isa sa mga lumagda at nagpatibay sa mga
tratado na tulad ng mga sumusunod:

1. Pandaigdigang Kasunduan sa mga Karapatang Pang-ekonomiya, Panlipunan at
Pangkultura (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) na 
nilagdaan noong 19 Disyembre 1966 at naratipika noong 7 Hunyo 1974;

2. Pandaigdigang Kasunduan sa mga Karapatang Sibil at Pampolitika (International 
Covenant on Civil and Political Rights) na nilagdaan noong 19 Disyembre 1966 at 
naratipika noong 23 Oktubre 1986;

3. Protokol na Opsiyonal sa Pandaigdigang Kasunduan sa mga Karapatang Sibil at
Pampolitika (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) 
na nilagdaan noong 19 Disyembre 1966 at naratipika noong 22 Agosto 1989;

4. Kumbensiyon Laban sa Tortyur at Iba Pang Malupit, Di-Makatao o Mapanghamak na 
Pagtrato o Parusa (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment) na naratipika noong 26 Hunyo 1987; at

5. Kalayaan sa Pagsapi at Proteksiyon sa mga Karapatang Mag-organisa ng Kumbensiyon 
(Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise Convention) na 
naratipika noong 29 Disyembre 1953.

LOKAL NA BATAS SA KARAPATANG PANTAO
Panimula ng Saligang Batas (Preamble)

Kami, ang nakapangyayarihang sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa 
Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan 
at magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mithiin at mga lunggatiin, 
magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming 
kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng 
kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng 
katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay 
naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito.

Ang karapatang pantao at mga batayang kalayaan ng mga Pilipino ay matatagpuan 
sa Katipunan ng mga Karapatan ng 1987 Konstitusyon (Article III, Bill of Rights). 
Mga karapatan at batayang kalayaang tinitiyak ng Konstitusyon na dapat irespeto, 
pangalagaan at isulong sa anumang kondisyon, sitwasyon o kalagayan ng mga 
indibidwal at mga grupo. Ang Katipunan ng mga Karapatan ay isang garantiya sa 
pagtamasa sa mga karapatan at kalayaang sinasaad dito para sa bawat Pilipino.



ARTIKULO III
KATIPUNAN NG MGA KARAPATAN

SEKSYON 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ariarian ang sino mang tao 
nang hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na 
pangangalaga ng batas.

SEK. 2. Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa 
kanilang sarili, pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang 
paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi 
dapat maglagda ng warant sa paghalughog o warant sa pagdakip maliban kung may 
malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat 
ang may habla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o 
patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at ang mga taong darakpin 
o mga bagay na sasamsamin.

SEK. 3. (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at 
korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiiba 
ng kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinatakda ng batas.

(2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa alin mang hakbangin sa 
paglilitis ang ano mang ebidensya na nakuha nang labag dito o sa sinusundang 
seksyon.

SEK. 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, 
pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na 
mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang 
mga karaingan.

SEK. 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihyon, o 
nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman 
ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihyon at pag-
samba nang walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit 
panrelihyon sa pagsasagamit ng mga karapatang sibil o pampulitika.

Bilang isa sa lumagda sa tinatawag na Human Rights Bill at mga kaugnay na tratado, 
kumbensiyon at kasulatan dito, higit na tinitiyak ng mga estado o gobyerno ang 
pagsusulong, paggalang at proteksyon sa mga karapatan at kalayaang nakasaad sa 
mga ito sa pamamagitan ng mga kaugnay na batas hinggil dito.

Gawain: Maaaring isa-isahin ang 22 seksyon sa Katipunan ng mga Karapatan ng 1987 
Konstitusyon at magbigay ng ehemplo na naaayon sa “war on drugs” ni Pangulong 
Duterte.

22



23

SEK. 6. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng 
tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na 
utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban 
kung para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o 
kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.

SEK. 7. Dapat kilalanin ang karapatan ng mga taong-bayan na mapag-pabatiran 
hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan. Ang kaalaman sa mga 
opisyal na rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal 
na gawain, transaksyon, o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng 
pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay 
sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas.

SEK. 8. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong-bayan kabilang ang 
mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, 
mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi labag sa batas.

SEK. 9. Ang pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan 
nang walang wastong kabayaran.

SEK. 10. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga 
kontrata.

SEK. 11. Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa 
mga hukuman at sa mga kalupunang mala-panghukuman at sa sapat na tulong 
pambatas nang dahil sa karalitaan.

SEK. 12. (1) Ang sino mang tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat 
magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kanyang karapatang magsawalang-
kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong 
kanais-nais kung siya ang may pili. Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod 
ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga 
karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado.

(2) Hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot, 
pagbabanta, o ano pa mang paraan na pipinsala sa kanyang malayang pagpapasya. 
Ipinagbabawal ang mga lihim na kulungan, solitaryo, ingkomunikado o iba pang 
katulad na mga anyo ng detensyon.

(3) Hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa kanya ang ano mang pagtatapat o 
pag-amin na nakuha nang labag sa seksyong ito o Seksyon 17 nito.

(4) Dapat magtadhana ang batas ng mga kaparusahang penal at sibil sa mga 
paglabag sa seksyong ito at gayon din ng bayad-pinsala at rehabilitasyon sa 
mga biktima ng labis na mga pagpapahirap o katulad ng mga nakagawian, at sa 
kanilang mga pamilya.



SEK. 14 (1) Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sino mang tao 
nang hindi sa kaparaanan ng batas.

(2) Sa lahat ng mga pag-uusig kriminal, ang nasasakdal ay dapat ituring na walang 
sala hangga’t hindi napapatunayan ang naiiba, at dapat magtamasa ng karapatang 
magmatwid sa pamamagitan ng sarili at ng abogado, mapatalastasan ng uri at dahilan 
ng sakdal laban sa kanya, magkaroon ng mabilis, walang kinikilingan, at hayagang 
paglilitis, makaharap ang mga testigo at magkaroon ng sapilitang kaparaanan 
upang matiyak ang pagharap ng mga testigo at paglitaw ng ebidensya para sa 
kanyang kapakanan. Gayon man, matapos mabasa ang sakdal, maaaring ituloy ang 
paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at 
di makatwiran ang kanyang kabiguang humarap.

SEK. 15. Hindi dapat suspindihin ang pribilehyo ng writ of habeas corpus, maliban 
kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasang 
pambayan.

SEK. 16. Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang 
paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, mala-
panghukuman, o pampangasiwaan.

SEK. 17. Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili.

SEK. 18. (1) Hindi dapat detenihin ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang mga 
paniniwala at hangaring pampulitika.

(2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban 
kung kaparusahang pataw ng hatol ng pagkakasala.

SEK. 19. (1) Hindi dapat ipataw ang malabis na multa, ni ilapat ang malupit, imbi o 
di-makataong parusa, o ang parusang kamatayan, matangi kung magtadhana ang 
Kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilanang bunsod ng mga buktot na 
krimen. Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang kamatayan.

(2) Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, sikolohikal, o 
imbing pagpaparusa sa sino mang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga 
kaluwagang penal na di-makatao.

SEK. 20. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi 
pagbabayad ng sedula.

SEK. 21. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng 
kaparusahan sa iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang 
isang kagagawan, ang pagkaparusa o pagkaabswelto sa ilalim ng alin man dito ay 
magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding kagagawan.

SEK. 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder.
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SEKSYON 4
Papel  ng mga Pambansang Institusyon, Lokal na Pamahalaan, at Organisasyong Masa sa 
Pagpapalaganap ng Karapatang Pantao

ANG  KOMISYON SA KARAPATANG PANTAO
REPUBLIKA NG PILIPINAS

KKP: Dignidad ng lahat

BISYON: Isang makatarungan at makataong lipunang Pilipino 
na ang mga tao ay may pantay na oportunidad, nabubuhay ng 
may dignidad, at kailanman ay mapagmatyag laban sa mga 
pang-aabuso at paniniil.

MISYON: Bilang konsensiya ng gobyerno at ng 
sambayanan, inaalam namin ang katotohan sa mga isyu ng 
karapatang pantao. Bilang gabay sa katotohanan, aming 
minumulat ang mga tao sa kanilang mga karapatan, at 
pinapatnubayan ang gobyerno at lipunan sa mga hakbang 
na gumagalang sa karapatan ng lahat, lalo’t higit ng mga 
taong di-maipagtanggol ang kanilang sarili---gaya ng 
may-kakulangan, nasa laylayan, at bulnerable.

Ang Komisyon sa Karapatang Pantao ay itinatag sa bisa ng Atas Blg. 163 (Executive 
Order 163) na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 5 Mayo 1987, 
ilang buwan matapos pagtibayin ang Saligang Batas ng 1987 noong ika-7 ng Pebrero 
ng parehong taon. Kasabay ng pagkakatatag sa Komisyon ay ang pagbuwag naman 
sa Presidential Committee on Human Rights. Nakasaad sa Atas ang mga alituntunin at 
pamantayan ng Komisyon sa pagganap ng tungkulin.

Layunin ng Pag-aaral

1.   Maunawaan ng mga tagapagsanay ang mandato ng Komisyon sa Karapatang 
Pantao at ang legal na batayan sa pagkakatatag nito;
2.   Maibahagi ang mga layunin ng Komisyon sa Karapatang Pantao;
3.   Makilala ang pagkakaiba ng mandato ng Komisyon sa Karapatang Pantao sa 
mandato ng iba pang ahensiya ng gobyerno tulad ng Pambansang Pulisya;
4.   Maibahagi sa mga tagapagsanay ang konsepto ng hustisyang mapanghilom 
(restorative justice) at tungkulin ng United Nations;
5. Maibahagi ang mga programa sa komunidad na nagtataguyod sa mga karapatang 
pantao tulad ng pangkomunidad na gamutan at rehabilitasyon (community-based 
treatment and rehabilitation); at
6.   Mailatag ang mga rekursong legal sa pagtatanggol at pagtataguyod ng mga 
karapatang pantao.



Source: https://www.facebook.com/chrgovph/photos/a.784575471659000/2005482802901588

ANO ANG SAKLAW NG KOMISYON SA KARAPATANG PANTAO?
Responsibilidad at obligasyon ng Komisyon na pangalagaan at isulong ang mga
karapatang pantao ng bawat Pilipino. Responsibilidad din nito na protektahan ang 
sambayanan laban sa anumang paglabag sa karapatang pantao, ng gobyerno man 
mismo o ng puwersang sandatahan nito gaya ng pulisya at militar.

Tungkulin o mandato ng Komisyon na tiyaking walang paglabag at pag-abuso ang
gobyerno sa kapangyarihan at pangalagaan nito ang karapatang pantao, lalo na sa 
pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng mahihirap sa pagtamasa ng kanilang 
mga karapatan. Kung ang estado o gobyerno mismo ang lumalabag sa mga karapatang 
ito, tungkulin ng Komisyon na umaksyon sa iba’t ibang paraan.

Habang tungkulin naman ng pulisya ang hawakan ang anumang kaso at krimen 
na sangkot o biktima ang isang sibilyan, gaya halimbawa ng panloloob, pananakit, 
pagpatay, panggagahasa, at iba pang katulad na krimen o paglabag sa batas na layong 
pagnasaan ang ariarian, buhay, o puri ng isang tao.

PAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO NG LAHAT
Sapagkat taglay ng bawat isa ang kaniyang karapatan at kalayaan, ang pagsusulong sa 
karapatan ng lahat ay pagsusulong din sa kabuuan ng mga karapatang pantao. “Simulan 
ang Paglunas” ay panawagan tungo sa isang hustisyang mapanghilom (restorative 
justice) at rehabilitasyong nakasentro sa mga komunidad kung saan may suliranin sa 
ilegal na droga. Sa paraang ito isasailalim ng lokal na pamahalaan ang pagbubuo ng 
mga programa para sa mga gumagamit ng droga; ang pagbalangkas ng mga ordinansa 
na magpapalakas sa mga pambansang batas sa karapatang pantao; ang pagpapakilos 
sa mga kawani ng ahensiya at institusyon ng pamahalaang lokal sa pagtugon sa 
pangunahing kailangan ng komunidad lalo na’t kahirapan ang isang malaking sanhi sa 
suliranin sa droga; at ang paglahok ng simbahan sa pagsusulong ng karapatang pantao 
sa pangunguna ng komunidad at mga organisasyon nito.
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Gawain: Talakayin ang papel ng mga sumusunod gamit ang slide presentation:
•	 Komisyon sa Karapatang Pantao
•	 Ang Programang CARROTS ng Caloocan
•	 Dignity-Based Governance ng Simbahan
•	 Community-Based Rehab Program ng DOH-NCMH na maaaring isalin sa Filipino
•	 Caloocan City Anti-Drug Abuse Council

Maglaan ng oras para sa malayang talakayan.

Ayon kay Jon Kidde, isang konsultant na nag-aral at may mahaba ng karanasan sa
paggamit ng teoryang restorative justice, ang hustisyang mapanghilom ay hindi isang 
programa. Kundi isang prinsipyo, isang pilosopiya o isang padron (paradigm) sa 
pagtugon sa mga sigalot na magkaagapay ang komunidad, paaralan, simbahan at ang 
gobyerno na sa dulo ay paghilumin ang anumang suliranin, hidwaan, o relasyon nang 
hindi lang basta inaayos sa hukuman, kundi nilalapatan din ng lunas ang kalagayang 
emosyon, espirituwal at binibigyan ng bagong pananaw ang mga sangkot. “Restorative 
justice is a compass, not a map.”(Zehr, 2002) 2

Sa ginanap na ika-37 na pagpupulong nito, pinagtibay ng United Nations Economic and 
Social Council ang “Batayang Prinsipyo sa Paggamit ng mga Programang Panghustisyang 
Mapanghilom sa mga Usaping Kriminal” (Basic Principles on the Use of Restorative 
Justice Programmes in Criminal Matters) na humihikayat sa mga bansa na gamitin bilang 
pamantayan ang hustisyang mapanghilom sa kani-kanilang sistema ng katarungang 
pambata (juvenile criminal justice system). Ang mga inisyatiba hinggil dito ay bunga ng 
pagsisikap ng Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice.

2 https://www.reclaimingfutures.org/sites/default/files/
documentsFinalRJWebinarslides_101315.pdf

ISANG PADRON ANG HUSTISYANG MAPANGHILOM
Ang mga praktis sa hustisyang mapanghilom ay pinagtibay sa bisa ng Memorandum 
Blg. 12, Serye 2003, noong 16 Hulyo 2003 upang gawing pangunahing sangkap sa mga 
programang paglulunas. Sa depinisyon ng Tanggapang Pampatakaran, ang hustisyang 
mapanghilom ay isang pilosopiya at proseso na dito ang bawat may-kaugnayan 
(nagkasala, biktima at ang komunidad) ay magkaagapay na lulutas sa ibubunga 
ng pagkakasala at mga implikasyon nito sa hinaharap. Bilang pilosopiya, tinatrato 
ng hustisyang mapanghilom ang krimen bilang isang paglabag sa tao at relasyon. 
Lumilikha ito ng mga obligasyon kung paano itutuwid ang pagkakasala na bahagi ang 
biktima, nagkasala, at ang komunidad at ganoon din ang paghahanap ng solusyon na 
magsusulong sa pag-aayos, pagpapanumbalik, at bagong katiyakan sa nasirang relasyon 
at ugnayan (Zehr, 2002). Bilang proseso, nilulutas ng hustisyang mapanghilom ang sigalot 
sa paraang ang solusyong ilalapat ay hindi mas mabigat at lalo pang makasasama, kundi, 
hangga’t maaari, ay makapag-aayos o hilom ng sitwasyon. Ang komunidad ay mag-aabot 
ng tulong sa biktima at ang nagkasala ay pananagutin at kailangang gumanap ng mga 
gawaing pagwawasto. Ang atensyon ay hindi lamang itutuon sa ibubunga, kundi maging 
sa nagbabagong proseso na gumagalang sa “damdamin at pagkatao pawa ng biktima at 
nagkasala” (Martin Wright, 2002).



Sa gayon, ang aplikasyon nito ay mangangailangan ng mga miting o serye ng 
pagpupulong na dadaluhan ng lahat ng may kaugnayan---ang nagkasala, ang (mga) 
biktima, at mga miyembro ng komunidad. Layon ng hustisyang mapanghilom na 
makamit ang mga sumusunod: (1) pagwawasto o kabayaran para sa biktima; (2) pag-
aayos ng nagkasala, pinagkasalaan at ng komunidad; (3) bagong pagtitiyak sa nagkasala 
na maaari siyang muling makaugnay sa lipunan; at (4) pagpapahusay ng pampublikong 
siguridad sa pamamagitan ng paglalapat ng mga maagap na estratehiya.

Gawain: Kailangang ipaliwanag ito ng isang eksperto o may karanasan sa restorative 
justice sa pagbibigay halimbawa ng mga bansa at estadong nagtataglay ng ganitong 
prinsipyo sa kanilang sistemang pangkatarungan. Maaaring ilahad gamit ang 
presentasyong “United Nations and Restorative Justice.”

MGA  PROGRAMA SA KOMUNIDAD NA NAKABATAY SA PAGRESPETO SA KARAPATANG PANTAO AT 
HUSTISYANG MAPANGHILOM

Naniniwala ang Center for Popular Empowerment sa pagbubuo ng mga batayang
programa para sa hustisyang mapanghilom, bilang isa sa mga suhay ng karapatang 
pantaong may direktang paglahok ang mga kaanak ng biktima, mga mamamayang 
nais magbago, mga asosasyon o organisasyon sa komunidad, ang simbahan, ang 
pamahalaang lokal, ang mga CSOs, NGOs, POs at iba pa.

Bahagi ng gawain ng mga tagapagsanay at organisador ang pagpapalawak ng kaalaman 
ng mamamayan sa mga prinsipyong gagabay sa pagsasabuhay o pagsasakatuparan 
ng restorative justice sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Karapatang Pantao 101. 
Ang pagpapalawak at pagpapalalim ng kamulatan sa karapatang pantao ang siyang 
magmumulat sa mga mamamayan sa komunidad.

Mahigpit na kaugnay na gawain ito upang palakasin ang mga institusyon at ilapit ang 
kanilang mga programa at proyekto sa mamamayan. 

Isang mahalagang gawain ay ang adbokasiya sa hanay ng mga lokal at pambansang 
lehislatura (sa konseho ng Munisipyo, Lungsod at Barangay) sa paraang nagbibigay-diin 
sa karapatang pantao.

Kaugnay nito ay ang mga nabuong programa at gabay na prinsipyo sa karapatang 
pantao at hustisyang mapanghilom.

PANGKOMUNIDAD NA PAGLULUNAS AT REHABILITASYON

Sa “Pangkomunidad na Paglulunas at Rehabilitasyon sa mga Taong Gumagamit ng
Droga” (Community-Based Treatment and Rehabilitation for Persons Who Use Drugs: 
A DOH Perspective, Service Delivery Model and Philosophy) tinatrato ang paggamit 
at pagkalulong sa ilegal na droga bilang isang suliraning pangkalusugan na may 
karampatang programa sa paglunas at rehabilitasyon.

Naglalatag din ng klasipikasyon sa mga gumagamit ng droga bilang batayan sa
pagpapatupad ng programang ito. Mahalaga ang klasipikasyon sa pagtatakda ng 
“target” na kliyente na isasailalim sa programa.
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ANG CARROTS
Ang Community-Assisted Rehab and Recovery Out-patient Training and Treatment 
System ay programa na ipinatutupad ng mga pamahalaang lokal sa mga komunidad 
bilang tugon sa suliranin sa ilegal na droga. Target ng programa ang mga gumagamit 
ng droga na nasa antas 1 at 2 ang klasipikasyon, upang isailalim sa rehabilitasyon sa 
komunidad katuwang ang kanilang pamilya, komunidad, at maging mismo sila.

ANG SIMBAHAN AT ANG PAMAMAHALANG NAKAUGAT SA DIGNIDAD

Isinusulong ng simbahan ang pamamahalang nakaugat sa dignidad (dignity-based 
governance) bilang prinsipyong gagabay sa pamamahala na may pagrespeto sa buhay 
ng tao at pagsasaalang-alang sa tuntunin ng batas (rule of law).

MGA REKURSONG LEGAL
Ang mga rekursong legal ay pamamaraan 
na naaayon sa batas. Ito ang mga legal na 
hakbang na maaaring gamitin laban sa 
paglabag sa karapatang pantao, at mga 
pamantayan sa proseso na karaniwang 
ginagawa ng pulis, gaya halimbawa ng 
paghalughog, pagkapa, at pagsasagawa 
ng arrest and seizure orders at iba pa.



Seksyon 5
Pagdodokumento ng mga Paglabag at Pag-abuso sa Karapatang Pantao

BAKIT  KAILANGANG IDOKUMENTO ANG MGA PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO SA ILALIM 
NG “WAR ON DRUGS”?

Kaakibat ng anumang pagpaplano ang paglalatag ng tunay na sitwasyon. At dito 
mahalaga ang pagdodokumento ng mga pangayayari sa komunidad bilang bahagi 
ng mga datos at impormasyon na bubuuin ng isang organisador upang maunawaan 
ang sitwasyon sa kinikilusang lugar at matukoy ang wastong target na makatutulong sa 
pagbalangkas ng makabuluhang plano at kilos.

Kaya mahalagang ituro ang maayos na pagkalap ng datos at impormasyon at tunguhin 
o direksyon ng mga plano at balak na pagkilos.

Sa bandang huli, ang mga datos at impormasyong makakalap sa komunidad ay ang
sasandalan ng wastong ulat sa gawaing adbokasiya.

Gawain: Tatalakayin ng isang abogado o paralegal ang mga sumusunod:

•	 Mga pamamaraan at pamantayan sa pag-interbyu upang kumalap ng impormasyon 
sa mga kaanak ng biktima, mga saksi, at iba pang may alam sa pangyayari;

•	 Pagsulat o pagbuo ng mga dokumentong legal, tulad ng salaysay; at
•	 Kung hanggang saan ba maaaring mag-imbestiga ang organisador at iba pang 

manggagawa o organisasyon sa komunidad? At paano ba makatutulong ang mga 
imbestigasyong ito?

Mungkahing palihan (workshop): Pagbubuo ng salaysay at report at mga nilalaman nito 
na gagabayan ng isang abogado o paralegal.

Layunin ng pag-aaral:

1. Magkaroon ng kaalaman ang mga tagapagsanay sa pagdodokumento ng mga 
paglabag sa karapatang pantao sa komunidad; 

2. Magkaroon ng kaalaman sa hangganan ng isang imbestigasyon naisasagawa sa 
komunidad at kung paano makatutulong sa pagdodokumento ng mga kaso; at

3. Magkaroon ng pagsasanay sa paggawa ng salaysay (affidavit) o ulat ng pangyayari 
(incident report).
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SEKSYON 6
Pagpapalakas ng mga Institusyon ng Karapatang Pantao

PAGPAPALAKAS SA MGA INSTITUSYON NG KARAPATANG PANTAO: SUSING TUNGKULIN SA 
KOMUNIDAD

Ang mga tanggapan tulad ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao, ahensya ng 
pamahalaan, lehislatura, pamahalaang lokal, simbahan, pambansang koalisyon, NGOs, 
CSOs, at samahan sa komunidad ay mga larangan sa pagtataguyod, adbokasiya, at 
pagkilos para sa karapatang pantao.

Source: www.facebook.com/chr govph

PAG-OORGANISA  NG KOMUNIDAD NA NAKABATAY SA MGA KARAPATANG PANTAO (HUMAN 
RIGHTS-BASED COMMUNITY ORGANIZING)

Ang pagbubuo ng mga organisasyong masa na nakalinya sa mga sektor na may 
oryentasyon sa karapatang pantao ay isa sa mga tungkulin sa komunidad. Magiging 
behikulo ang pag-oorganisang nakabatay sa mga karapatang pantao upang imulat 
ang mga tao sa komunidad sa kanilang karapatan at itaguyod ang mga ito—gaya ng 
karapatan sa makabuluhang edukasyon, karapatan sa pag-unlad, at mga karapatang 
sibil, pampolitika, panlipunan, pang-ekonomiya, at pangkultura.

Layunin ng pag-aaral:

1. Maibahagi ang konsepto ng pamamaraang batay sa mga karapatang pantao (human 
rights-based approach) sa mga tagapagsanay upang magsilbing gabay sa pagpapalakas 
ng mga organisasyon at institusyon sa komunidad;
2. Malaman ng mga tagapagsanay ang BADAC at CADAC at iba pang institusyon na 
nagsisilbing larangan ng pag-oorganisa, edukasyon at pagsasagawa ng polisiya; at
3. Magkaroon ng ideya sa mga panukalang batas at ordinansa na may kaugnayan sa 
pagpigil sa paglaganap ng ilegal na droga sa bansa.



Ang pag-oorganisa sa ganitong oryentasyon at tunguhin ay mabisang daluyan ng mga 
pagkilos bilang depensa sa paglabag sa karapatang pantao at bilang plataporma upang 
palawakin ang mga tagapagtaguyod (advocates) ng karapatang pantao.

PAGTUTULAK NG MGA POLISIYA SA KARAPATANG PANTAO

Susing gawain ang pagtutulak ng mga polisiya, ordinansa at batas sa komunidad na 
nakatuon sa karapatang pantao, partikular sa lahat ang panig na pagresolba sa suliranin 
sa ilegal na droga. Bukas ang mga larangan tulad ng Barangay Development Council 
(BDC), City Anti-Drug Abuse Council (CADAC), at Barangay Anti-Drug Abuse Council 
(BADAC) na ipinag-utos na buuin sa bisa ng DILG Memorandum Sirkular 2015-63.

Ang Kongreso at mga Konseho sa paglikha ng mga panukala at batas ay mga bukas na 
larangan din ng adbokasiya, sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa at koalisyon sa mga 
lokal at pambansang organisasyon sa karapatang pantao. Bukas din ang Komisyon sa 
Karapatang Pantao at mga sangay nito sa rehiyon sa mga panukalang batas, lokal man o 
pambansa.

Kaugnay na gawain ng adbokasiya ang pagsasaliksik at pag-aaral sa mga lokal at
pambansang batas na umiiral hinggil sa karapatang pantao, na ang ilan sa mga ito ay 
magsisilbing rekurso sa pagtatanggol laban sa mga paglabag dito.

GAWAING PAKIKIPAG-ALYANSA

Ang pakikipag-alyansa ay isang susing tungkulin ng mga organisador o manggagawa 
sa komunidad. Ang mga organisasyong masa, mga organisasyong sibiko, mga unyon, 
mga samahang nakabase sa simbahan, mga NGOs at CSOs, pati na rin mga ahensiya 
ng pamahalaan na kumikilos sa komunidad, ay makatutulong upang maipalaganap ang 
karapatang pantao at mga alternatibong programa sa komunidad. Maaaring makatulong 
ang mga ito sa mga binuong organisasyon, sa pamamagitan ng paglahok sa mga 
programa at proyektong inilulunsad nila.

Sila rin ay daluyan ng Karapatang Pantao 101 at ng pagpapalawak at pagpapalalim ng 
kamulatan sa mga karapatang pantao.

                                                    Jose W. Diokno “Ka Pepe”
                                                    Source: www.facebook.com/chr govph
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MGA NAIPASA AT PANUKALANG BATAS SA KONGRESO NI KA PEPE DIOKNO

Republic Act 9165
An act instituting the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, repealing 
Republic Act no. 6425, Otherwise known as the Dangerous Drugs Act of 1972, as 
amended, providing funds therefor, and for other purposes

Republic Act 10640
An act to further strengthen the anti-drug campaign of the government amending 
for the purpose section 21 of Republic Act No. 9165, Otherwise known as the 
“Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002” Approved by the president on July 
15, 2014

House Bill 03430
An act mandating the inclusion of an anti-illegal drugs subject in the K+12 program, 
and for other purposes

House Bill 03609
An act amending the composition of the dangerous drugs board to further strengthen 
the anti-drug campaign of the gorvernment, amending for the purpose Republic Act 
No. 9165, As amended, otherwise known as the ‘Comprehensive Drugs Act of 2002’

House Concurrent Resolution 0007
Concurrent resolution urging the leadership of both houses of congress to conduct 
mandatory drug testing to its members to promote transparency and integrity of 
the institution, to preserve the trust entrusted by the Filipinos to congress, and in 
support to the anti-drug campaign initiated by the President Rodrigo Duterte to be 
administered and supervised by the Senate President and the Speaker of the House 
of Representatives

House Resolution 00542
A resolution proposing for the creation of an independent ad hoc committee on 
the anti-drug campaign to provide appropriate and sound recommendations to 
effectively address the Philippines’ drug problems

House Resolution 00614
Resolution directing the committee on human rights and agrarian reform to conduct 
a joint inquiry, in aid of legislation, on the employment of anit-drug operation “Oplan 
Tokhang” against farmers of San Jose del Monte City, Bulacan who are resisting land 
grabbing involve the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

House Bill 1663
An act creating a national anti-illegal drug campaign and research program, 
appropriating funds therefor, and for other purposes

House Bill 2729
An act exempting drug trafficking and other drug-related offenses from the 
prohibition in Republic Act No. 4200 or the anti-wire tapping law



ANG KONSEPTO NG HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH
Ang “Pamamaraang Nakabatay sa mga Karapatang Pantao” (Human Rights-Based
Approach) ay isang konsepto upang ilapit ang prinsipyo ng karapatang pantao sa mga 
programa, inisyatiba at gawain tulad ng pag-oorganisa o pagpaplano, at maging sa 
gawaing pang-organisasyon. Ang konsepto ring ito ay maaaring maging batayan sa 
pagsusuri ng problema sa komunidad at paglalapat ng mga programa upang iresolba 
ang mga ito sa paraang nakabatay sa karapatang pantao, kabilang na ang problema sa 
droga.

Sa madaling salita, maaaring ito ang maging diwa sa pagbubuo ng mga organisasyon, 
sa paglulunsad ng mga pagsasanay, sa pagpaplano upang makatugon sa pangunahing 
pangangailangan ng mamamayan sa komunidad.

Bagamat wala pang modelo sa dapat maging laman ng isang human rights-based 
approach, ang United Nations ay naniniwala sa mga katangian nito. At ito ay ang mga 
sumusunod:

•	 Ang pagsasakatuparan ng karapatang pantao ang pangunahin at sentrong layunin 
nito;

•	 Tinutukoy ng human rights-based approach ang mga may-karapatan (rights holders) 
at kanilang mga karapatan at mga may-tangang tungkulin (duty bearers) at kanilang 
mga pananagutan. Kumikilos ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga may 
karapatan sa pagkamit ng kanilang mga karapatan at sa mga may-tangang tungkulin 
sa pagtupad sa kanilang tungkulin at pananagutan; at

•	 Pinanghahawakan nito at sentrong batayan ang mga tratado, kasulatan at kasunduan 
na gabay sa pagpaplano at pagpoprograma.

Source: https://www.facebook.com/chrgovph/photos/a.784575471659000/1913348812114988
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ANO ANG PAMAMARAANG NAKABATAY SA MGA KARAPATANG 
PANTAO?
Ang pamamaraang nakabatay sa mga karapatang pantao ay isang konseptong balangkas 
tungo sa proseso ng pantaong kaunlaran na hango mula sa mga pandaigdigang 
pamantayan sa mga karapatang pantao at direktang kumikilos para sa pagsusulong 
at proteksyon ng mga karapatang pantao. Layon nitong suriin ang di-pagkakapantay-
pantay na siyang ugat sa problemang pangkaunlaran at iwasto ang mga nakasanayang 
diskriminasyon at di-makatarungang pagpaparte-parte sa kapangyarihan na hadlang sa 
kaunlaran.

Ang isang kawanggawa ay hindi sapat sa perspektiba ng karapatang pantao. Sa ilalim 
ng pamamaraang nakabatay sa mga karapatang pantao, ang mga plano, patakaran at 
proseso sa pag-unlad ay nakakawil sa sistema ng karapatan at mga naaayong obligasyon 
na inilatag ng mga pandaigdigang batas. Tumutulong itong isulong ang pagpapatuloy ng 
gawaing pangkaunlaran, palakasin ang mamamayan---lalo’t higit ang mga nasa laylayan-
--upang lumahok sa pagbubuo ng polisiya at papanagutin ang mga kinauukulang may 
tungkuling umaksyon.

Habang wala pang iisang modelong panlahat para sa pamamaraang nakabatay sa 
mga karapatang pantao, ang mga ahensiya ng United Nations, gayunman, ay umayon 
sa ilang mahahalagang katangian nito. Habang ang mga pangkaunlarang polisiya at 
programa ay binabalangkas, ang pangunahing layunin ay dapat upang matamasa ang 
mga karapatang pantao;

Ang mga prinsipyo at pamantayan na nagmula sa mga pandaigdigang tratado para sa 
mga karapatang pantao ay ang dapat na gabay sa lahat ng pangkaunlarang kooperasyon 
at pagpoprograma sa lahat ng sektor at sa lahat ng yugto ng proseso ng pagpoprograma.



SEKSYON 7
Mga Dapat Gawin
Gawain: Talakayin ang hakbang-hakbang na pag-oorganisa sa komunidad.

Ang makatulong sa pagbubuo ng mga komunidad na nagtataglay ng kulturang may
respeto sa mga karapatang pantao ang pinakalayunin ng modyul na ito. Dahil dito, 
mahalagang gawain ang pagpapalaganap ng edukasyong pangkomunidad kasabay 
ng gawaing pang-organisasyon upang mapalawak at mapalalim ang pagkakaunawa 
ng mamamayan sa mga karapatang pantao, at gayundin ang mga organisasyong 
nagtataguyod at nagsusulong nito.

Sa kombinasyon ng edukasyon at gawaing pang-organisasyon, makabubuo ng mga
samahan o asosasyong may oryentasyong nakabatay sa mga karapatang pantao. Bahagi 
nito ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga samahang maitatatag sa mga institusyon, 
ahensiya (lokal man o internasyunal), NGOs, CSOs at sa mga indibidwal na may 
katulad na oryentasyon at layunin.

MAGLUNSAD  NG MALAWAK AT MALALIM NA EDUKASYONG PANGKOMUNIDAD SA KARAPATANG PANTAO

Ang paglulunsad ng pag-aaral sa iba pang komunidad hinggil sa mga karapatang pantao 
ay sangkap sa pagpapalawak at pagpapalakas ng organisasyon. Pakay din ng edukasyong 
pangkomunidad ang pagpapalakas ng kapasidad at kakayahan ng mamamayan. Ganoon 
din ng mga samahan na makatutulong sa pagpapataas ng antas ng kabuhayan ng mga 
pamilya bilang pagsusulong sa karapatan sa pag-unlad, at pagbubuo ng puwersa laban 
sa paglabag sa mga karapatan at batayang kalayaan ng mga indibidwal at grupo.

Ang paglalapat ng “human rights based community development” ay magbabahagi 
sa mga pamayanan ng iba’t-ibang alternatiba sa pagtugon sa anumang paglabag sa 
karapatang pantao. Ito ang magbabahagi ng kaalaman, at sa bandang huli, maglalatag ng 
mga sangkap at batayan sa pagtatayo ng mga komunidad na may respeto sa karapatang 
pantao.

Ang pamamaraang nakabatay sa mga karapatang pantao ay magbabahagi sa mga
pamayanan ng iba’t ibang paraan at alternatibong pagtugon sa anumang paglabag 
sa mga karapatang pantao. Ito ang magbabahagi ng kaalaman at, sa bandang huli, 
maglalatag ng mga sangkap at batayan sa pagtatayo ng mga komunidad na may respeto 
sa karapatang pantao.

Ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, ang kritikal na pagsusuri sa policy environment, 
at paglalapat ng mga plano at programa hinggil dito na may diin sa prinsipyo ng 
karapatang pantao, ay kinakailangan ding bigyang-pansin sa paglulunsad ng edukasyong 
pangkomunidad.
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PALAKASIN  AT PALAWAKIN ANG MGA ORGANISASYON SA KOMUNIDAD NA TUMUTUGON SA MGA 
KARAPATANGG PANTAO LALO NA NG MARALITA

Tungkulin ng mga organisador at mga tagapagsanay ang pagpapalakas at pagpapalawak 
ng mga organisasyong masa sa pamamagitan ng malawak na pagbabahagi ng Karapatang 
Pantao 101. Kasama pa ang pagpapasigla ng talakayan gamit ang modyul na ito, at 
ilunsad ang mga talakayang pormal tulad ng barangay assembly, miting ng mga sektor 
at impormal na umpukan, at mga pagkakataong nagtitipon-tipon ang mamamayan.

Ang mga pulong na ito ay sagana sa maaaring iresulta sa organisasyong binubuo o nabuo 
na. Ang kahulugan ng pagpapalakas ay pagpaparami ng mga kasapi sa organisasyon na 
malalim ang pag-unawa at matibay ang paninindigan sa mga karapatang pantao.

Ang paglakas at paglawak ng mga organisasyon sa komunidad ay ang paglakas din ng 
puwersa ng mamamayan sa pagdepensa at pagsusulong ng mga karapatang pantao.

MASINSINANG  PAGKALAP NG IMPORMASYON UKOL SA KALAGAYAN NG KARAPATANG PANTAO SA 
KOMUNIDAD

Higit pang palalimin ang pag-unawa sa wastong pangangalap ng impormasyon sa
komunidad hinggil sa paglabag sa mga karapatang pantao. Sa pagsasagawa nito, 
mapayayaman ang karanasan sa pag-iimbestiga at pangangalap ng impormasyon at 
datos gamit ang wastong pamamaraan.

Makabubuo ang komunidad ng maaayos at maaasahang impormasyon at datos na
maaaring ipunin at ihanda gamit ang kompyuter at ibang teknolohiyang mayroon sa 
komunidad. Mahalaga ang ganitong datos sa mabilisang pagtugon sa mga suliranin sa 
komunidad.

Ang mga datos at impormasyong makakalap ay mahalaga sa pagbubuo ng mga plano at 
programa ng mga organisasyong masa, at maaari ding ibahagi sa iba kung kinakailangan.

PAGPAPAIGTING  NG UGNAYAN AT TULUNGAN SA MGA INSTITUSYON AT AHENSIYA SA KARAPATANG 
PANTAO

Bahagi ang komunidad ng mga institusyong nagsusulong ng mga karapatang pantao. Ito 
rin ay daluyan ng mga programa at proyektong kapaki-pakinabang sa mamamayan, at 
tulong naman sa panahon ng mahigpit na pangangailangan.

Ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong ito ay may benepisyo sa mamamayan, hindi 
lamang sa pagbabantay ng mga kaso sa paglabag sa mga karapatang pantao, kundi 
maging sa mga proyektong pangkabuhayan at serbisyo na magtataguyod sa mga 
karapatang pantao.



Ang realpolitik ay politika o diplomasiyang batay, unang-una na, sa pagsasaalang-
alang sa mga nakalatag na kalagayan at sanhi, sa halip na mga litaw na ideya ng 
ideolohikal o moral at etikal na simulain. (salin mula sa Wikipedia.com)

PAGGAMIT  NG REKURSONG LEGAL SA PAGKAMIT NG KATARUNGAN PARA SA PAMILYA AT KAANAK

Ang mga rekursong legal ay mahalagang sangkap at matibay na proteksyon laban sa 
paglabag sa mga karapatang pantao. Ang kasanayan dito, kasama na ang wastong 
impormasyon at datos, ay magpapabilis sa proseso ng pagtugon sa mga kaso ng 
paglabag sa mga karapatang pantao.

Ang mga organisador at tagapagsanay ay inaasahan din ng komunidad na may dalang 
iba’t ibang serbisyo publikong nakabatay sa mga karapatang pantao. Ang malalim at 
praktikal na kaalaman sa mga rekursong legal ang maglalapit sa isang organisador sa 
mga organisasyong masa at sa mamamayan.

MAGPLANO  AT MAGLUNSAD NG ADBOKASIYA SA LAHAT NG LEBEL AT LARANGAN NG LEHISLATURA

Ang pag-adbokasiya sa lehislatura ay isa sa pinakamahalagang gawain sa pagsusulong 
ng mga karapatang pantao ng mga nasa komunidad. Itinutulak nito ang mga institusyon 
sa paglikha at pagpanukala ng mga batas na tutugon sa anumang paglabag sa mga 
karapatang pantao, o hakbang sa pagpapaunlad ng antas ng kabuhayan ng mamamayan 
at iba pang karapatan at proteksyon.

Isa sa mahalagang layunin ng adbokasiya ay maimpluwensiyahan ang mga gumagawa 
ng batas na palakasin ang pagtataguyod sa mga karapatan at batayang kalayaan ng 
mamamayan sa komunidad; pataasin ang kapasidad at kakayahan ng mamamayan sa 
pagpapaunlad ng kani-kanilang mga sarili at organisasyong kinabibilangan; at palakasin 
ang tinig ng mga organisasyong masa at papel nito sa mga larangan ng lehislatura sa 
pamamagitan ng direktang paglahok dito, at marami pang iba.

Mahalaga ang sapat na kaalaman sa tunay na kalagayan ng mga karapatang pantao sa 
mga komunidad. Kaya mahalaga ang mga datos na nakalap dahil ito ang magbibigay ng 
sustansiya sa mga planong pang-adbokasiya.

Kailangan din ang sapat na kaalaman sa tinatawag na realpolitik sa mga komunidad at sa 
iba pang lebel ng pagsusulong ng adbokasiya sa lehislatura. Ganoon din ang malalim na 
ugnayan at pagkakakilala sa mga miyembro ng konseho.

Ang lahat ng mga gawaing ito ay magkakaugnay at di-mapaghihiwalay sa isa’t isa. 
Ang pagpalakas at pagpapalawak ay tinutugunan ng gawaing pang-edukasyon sa 
komunidad, na may kaugnayan naman sa pagpapalakas sa depensa ng karapatang 
pantao at paggamit ng mga rekursong legal na bukas sa mamamayan.

Na siyang kailangan naman sa pagbubuo ng maaasahang impormasyon para sa
epektibong pakikipagtalastasan sa mga institusyon at ahensiya ng gobyerno. Ang 
magbubuklod sa lahat ng ito ay pagkilos, pagkilos, pagkilos.
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SEKSYON 8
Pagsasanay ng mga Tagapagsanay (Training of Trainers)

Layunin ng pag-aaral:

1. Mapaunlad ang kakayahan sa pakikipagtalastasan ng mga tagapagsanay;
2. Mapalalim ang kaalaman sa pagpaplano, pagpapatupad at pagtatasa ng mga ilulunsad 
at inilunsad ng pagsasanay;
3. Magbahagi ng ilang mga teorya at praktikal na aplikasyon ng mga ito sa mga 
tagapagsanay; at 
4. Maisagawa ang mga natutunang kaalaman sa workshop ng pagsasanay.

PAGHAHANDA SA PAGSASAGAWA NG PAGSASANAY

Ang pagsasanay na ito ay pagbabahagi ng ilang teoretikal na kaalaman kung paano ba 
natututo ang isang tao o mag-aaral at ang mga prosesong kaakibat nito. Mahalaga ito sa 
mga tagapagsanay upang epektibong maibahagi ang mga kaalaman sa mga mag-aaral.

Tatalakayin din dito ang ilang mga hakbang at teknolohiya sa pagpaplano ng isang
pag-aaral na ilulunsad, mga preparasyon o paghahanda para dito, at mga target na mag-
aaral. Kasama rito ang mga pamamaraan sa paglikha ng disenyo ng pag-aaral at ang 
pagtatasa ng bawat ilulunsad na pag-aaral.

EPEKTIBONG PAGSASALITA SA MADLA AT MGA KASANAYAN SA PRESENTASYON

Tinatalakay nito ang ilang teorya at aplikasyon sa epektibong pakikipagtalastasan. 
Dito sasanayin ang mga kalahok sa teknolohiya, kagamitan, at pagdidisenyo ng mga 
presentasyon.

ANG KAPANGYARIHAN NG PAKIKIPAGTALASTASAN

Tatalakayin dito ang layunin ng pakikipagtalastasan, ilang teoretikal na kaalaman hinggil 
dito, at iba pang mga praktikal na aplikasyon hinggil sa mga teoryang ito.



40

MGA PAGKILALA
Ang Karapatang Pantao 101 Modyul Para sa Tagapagsanay sa Komunidad ay nabuo 
sa pakikipagtulungan at ambag ng mga organisasyon, ahensiya, at indibidwal---hindi 
mabubuo ang modyul na ito kung hindi dahil sa kanila. 

Taos-pusong pasasalamat kay Fr. Jerome Secillano, co-convenor ng PERAS, sa kaniyang 
pagbabahagi ng “Dignity-Based Governance: A New Paradigm” bilang konsepto at 
prinsipyo sa pamamahala; kay Dr. Benny Vicente (Medical Chief II, National Center 
for Mental Health, DOH) sa ibinahagi niyang kaalaman tungkol sa “Community-Based 
Treatment and Rehabiltation”; kina Tagapangulo Chito Gascon, Komisyoner Totsie Cadiz, 
Bb. Angie Umbac, Atty. Jackie de Guia, at G. Marc Siapno ng Komisyon sa Karapatang 
Pantao sa pag-aambag ng kanilang mahalagang oras at suporta sa HR 101 at ibinahaging 
“Ok sa HR: A Presentation of Human Rights” na tumalakay sa prinsipyo ng mga karapatang 
pantao; kay Bb. Etta Rosales na gumagabay sa PERAS at sa ambag niyang “Evolution 
of Human Rights” at salaysay hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga karapatang 
pantao sa ilalim ng Administrasyong Duterte at ng kaniyang “War on Drugs”; at kina 
G. Egad Ligon, Atty. Anshe Bacudio, at Atty. Cherry Bonoan at sa grupo ng IDEALS sa 
pagbabahagi ng “Mga Rekursong Legal (PERAS) sa ‘War on Drugs.’”

Ipinaaabot din ang pasasalamat sa ambag ng CARROTS, sa bukas na pakikipag-ugnayan 
ng Caloocan Anti-Drug Abuse Council (CADAC), BADAC ng Barangay 174 ng Caloocan, 
at kay Atty. Sikini “Bok” Labastilla at kaniyang grupo. 

Kay Bb. Judith Fortin (Programme Management Specialist, United Nations Development 
Programme) para sa programang “Nurturing a Culture of Human Rights” sa ilalim ng 
implementasyon ng Komisyon sa Karapatang Pantao, para sa kaniyang di-matatawarang 
suporta sa pagbubuo ng Karapatang Pantao 101 Modyul. Maraming salamat po.

Espesyal na pasasalamat kay G. Rene Llorin sa patnubay sa pagbubuo ng modyul na ito 
at sa ambag niyang “Basic Communication Skills” para sa mga tagapagsanay.

Mahalagang banggitin na ang karanasan sa paglulunsad ng mga pag-aaral sa 
komunidad nina Bb. Vilma Roste, Bb. Meanne Vargas, Bb. Vangie Sajol, Bb. Lisa Pesimo, 
at Bb. Celerina ‘Janet’ Abalarao (Community Trainers ng CPE) ay ang pinaghalawan ng 
modyul ng ilang pamamaraan, at kina Bb. Jane Vargas, Bb. Rosal Castillo, at Bb. Let Lauz 
na walang kapagurang nagbalanse at pinangasiwaan ang administrasyon ng pinansiya 
para maisakatuparan nang maayos ang proyekto.

Higit sa lahat, pasasalamat kay G. Aristotle Estores sa kaniyang matiyagang panulat 
at pagbibigay-buhay sa modyul na ito para sa popular na presentasyon sa mga 
tagapagsanay ng mga karapatang tao.

Sa napakaraming kaanak ng biktima ng “war on drugs”, at sa iba pang di-napangalanan, 
maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan at pagsuporta sa 
pagsusulong ng karapatang pantao—maraming salamat po sa inyong lahat!
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