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SDG 10 SA KALAGAYAN NG KATUTUBONG MAMAMAYAN

PAGKAMIT NG  PAGKAPANTAY-PANTAY 
AT PAGPAWI SA DISKRIMINASYON



SDG10. Isulong at paunlarin ang buhay panlipunan, ekonomiya at pulitika para sa lahat, na walang 
pagtatangi o pagkakaiba batay sa edad, kasarian, kapansanan, lahi, ETHNICITY, pinanggalingan, 
relihiyon o estado sa ekonomiya.  

Target na makamit:  Pantay na oportunidad at mabawasan ang hindi pagkapantay-pantay, 
kabilang ang pagtanggal sa mga hindi pantay (discriminatory) na batas, polisya at programa.  

SDG 
10



PANUKAT KUNG NAPAPAWI ANG DISKRIMINASYON SA MGA 
KATUTUBONG MAMAMAYAN 

❖ Minimum na 
panukat ang UN 
Declaration on the 
Rights of Indigenous 
Peoples  (UNDRIP).

❖ Pagkilala, 
pagpatupad at 
pangalagaan ang  
karapatan sa lupaing 
ninuno at sariling 
pagpapasya

❖ Artikulo 8: Ang Estado ay 
kailangang magbigay ng 
mabisang paraan upang 
mapigilan o maiwasto ang:

• Anumang aksyon na may layunin 
o epektong pagkait sa aming 
integridad bilang natatanging 
mamamayan, o sa aming kultura 
o katutubong pagkakakilanlan.

• o palayasin sa aming lupain, 
teritoryo  o likas yaman. 

❖ Article 10: pagbabawal ng 
sapilitang  pagpapaalis ng 
mga katutubo sa aming 
mga teritoryo, maliban  
lamang kung may MALAYA, 
NAUUNA  at 
NAPAALAMANG 
PAGSANG-AYON

❖ Article 14:  karapatan ng 
mga katutubo na magtatag 
ng  sariling sistema ng 
edukasyon na naangkop sa 
aming kultura



 HINDI NAPAPAWI  KUNDI LUMALALA ANG DISKRIMINASYON SA MGA 
KATUTUBONG MAMAMAYAN SA 5 TAON  NG ADMINISTRASYON NI DUTERTE

A. GENOCIDAL AT 
ETHNOCIDAL NA EPEKTO 
NG PANG-AAPI SA 
KATAWHANG LUMAD 

B. MALALAKING PROYEKTO na 
TINUTUTULAN, NAKAKASIRA sa 
KABUHAYAN at KALIKASAN ng, 
SAPILITANG PAGPAPALIKAS sa, at 
WALANG PAKINABANG ang mga 
KATUTUBO

C.  BAGONG   BATAS AT 
POLISIYA 



GENOCIDAL AT ETHNOCIDAL NA PANG-AAPI 
SA KATAWHANG LUMAD 

o Walang kapantay na militarisasyon sa lupaing 
ninuno ng mga Lumad

o Walang pakundangang pagpatay, pagsampa ng 
kaso at pagpakulong sa mga  Lumad 

o Sapilitang pagsara ng 55 na paaralang sariling 
tinayo, pinangangasiwaan ng mga Lumad at 
rehistrado/accredited sa Bureau of Alternative 
Learning System ng Departamento ng 
Edukasyon

o Pagpako (freeze) ng mga bank accounts  ng mga 
organisasyong katuwang ng mga Lumad: 
RMP-NMR, UCCP Haran, Amihan, Bread



MALALAKING PROYEKTO na TINUTUTULAN, 
NAKAKASIRA sa KABUHAYAN at 
KALIKASAN, SAPILITANG PAGPAPALIKAS, at 
WALANG PAKINABANG ANG MGA KATUTUBO

Kaliwa Dam: Tubig para sa 
MetroManila. Paglubog ng 
291 ektarya sa kagubatan ng 
Probinsya ng Quezon na 
lupaing ninuno ng mga 
Katutubong Dumagat-Agta 
at lalabas sa Tanay ,Teresa at 
Antipolo ng probinsya ng  
Rizal na lupaing ninuno ng 
mga Dumagat-Remontado at 
Agta. 31,000 ang apektado.

Jalaur Multi-Purpose Dam II (irigasyon, 
tubig-pambahay, koryente):  Lupaing ninuno ng 
mga Tumandok sa Panay, Iloilo.  17,000  ang 
apektado at mapapalayas.  
o Dec. 2020: pinatay ang 9 na lider Tumandok at 

kinulong at sinampahan ng kaso ang 16. 
o Feb 2021: Pinatay ang barangay captain ng 

Tumandok at sinundan ng atake sa abogadong 
may hawak sa kaso at nakuha ang mga 
dokumento kaugnay sa kaso



Chico River Pump Irrigation Project sa Kalinga, 
Cordillera para sa irigasyon ng kanognog na 
probinsya ng Cagayan.  Walang pagsang-ayon ang 
tribu at wala silang kaalam-alam sa nilalaman ng 
kontrata sa Chinese company dahil sa 
non-disclosure provision.

SN-Aboitiz dam sa lupaing ninuno ng Katutubong 
Ayangan at Tuali sa Ifugao, Cordillera.  7 taon na 
kumukuha ng pagsang-ayon (FPIC) pero hanggang 
sa kasalukyan ay may ilang komunidad pa rin na 
tumututol.  

Gened Dam sa Apayao sa lupaing ninuo ng 
Isneg sa Apayao, Cordillera. 5,000 ang 
apektado.  Pormal na hindi sumang-ayon 
ang mga Katutubo pero pinagsisikapan pa 
rin ng mga opisyales ng LGU at NCIP na 
muling irebyu o dumaan sa FPIC 



Bagong Batas at Polisiya

❖ Anti Terrorism Act: Sec. 4.c: terorismo ang aksyon na naglalayon/ magdudulot ng 
malawakang PAKIKIALAM/PAGKAGAMBALA,  o PAGKASIRA sa CRITICAL 
INFRASTRUCTURE 

▪ 2 Agta ang naunang kinasuhan na terorista
❖ IP-centric na Anti-insurhensya na programa
❖ Pagtanggal sa MORATORIUM sa pagbibigay ng lisensya sa pagmimina
❖ Pagpapabilis sa proseso ng lisensya, gaya ng mining, dam
❖ Polisiya sa pagrehistro ng mga organisasyon



KONKLUSYON

❖ hindi bababa sa 50,000 Katutubong 
Mamamayan ang dumaranas ng 
diskriminasyon o hindi pagkapantay-pantay  
sa batayan ng pagiging katutubo



IYAMAN!


