
Praymer sa Eleksyong 2010

Malalim na diskuntento at kahirapan ang dinaranas 
ngayon ng masang Pilipino. Bunsod ito ng tumitinding 

k r i s i s  sa  ekonomya 
na  tagos-hanggang-
sikmura na pinalalala ng 
pandaigdigang krisis ng 
kapitalismo at ng gara-
palang pangungurakot 
at pasismo ng kapit-
t u k o  s a  p w e s t o n g 
rehimeng US-Macapagal-
Arroyo. Isinusuka na 
ng sambayanan ang 
pangkating US-GMA kung 
kaya’t gayon na lamang 
ang pagmamaniobra ni 
Gloria Macapagal-Arroyo 
upang matupad ang 
kanyang pagnanais na 
manatili sa sentro ng 
kapangyarihan.     
    

Ilinalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bagong Hukbong Bayan sa Rehiyong Bikol
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Nariyang magmaniobra ito upang baguhin ang 
konstitusyon, o di kaya’y magpataw ng batas 
militar,sakaling magkaroon ng sinadyang senaryo ng 
failure of election. Disgustado at kabi-kabila ang mga 
kritiko ng kasalukuyang rehimen, kung kaya’t maging 
ang kandidato sa pagka-presidente ng kanyang 
administrasyon, at mga kapanalig niyang pulitiko, ay 
nahuhuli sa mga sarbey. Sa loob ng siyam na taong 
panunungkulan, ang rehimen ni Gloria Macapagal-
Arroyo ang nakapagtala ng pinakamahabang listahan 
ng paglabag sa karapatang pantao laluna ng mga 
karumaldumal na kaso ng pagpaslang at pagdukot 
sa mga taong tumutuligsa sa kanya. Ang kanyang 
rehimen din ang may mga kaso ng pinakamasahol 
na garapalang pandarambong kasangkot ang mga 
dayuhang monopolyo-kapitalista, at lantarang 
pagyurak sa soberanya ng bansa.

Dinaranas din ngayon ng mamamayang Pilipino 
ang napakatinding krisis pang-ekonomya dahil sa 
pagiging sunud-sunuran ng reaksyunaryong gubyerno 
sa patakarang maka-imperyalista. Dumarami ang mga 
empresang nagsisipagsarahan at nagbabawas ng mga 
manggagawa dahil sa pagbaba ng demand sa mga 
muling pinroseso at mababang-dagdag-na-halagang 
inieksport ng Pilipinas. Napakababa ng totoong halaga 

ng pasahod habang sumisirit 
a n g  m g a  p r e s y o  n g 
p a n g u n a h i n g  b i l i h i n . 
Naturingang agrikultural ang 
bansa ngunit patuloy na 
na l u l ugmok  ang  mga 
magsasaka sa kahirapan 
dahil sa napakababang 
presyo ng kanilang mga 
a g r i k u l t u r a l 
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na produkto, walang sapat na subsidyo mula sa 
reaksyunaryong gubyerno, pagtambak ng mga 
imported na produktong pang-agrikultura sa bansa, at 
ang patuloy na kawalan ng lupa ng masang magsasaka. 
Mabilis na sumasahol ang katangiang malapyudal 
ng Pilipinas dahil sa pandaigdigang depresyon 
na yumayanig sa mga sentro ng imperyalistang 
kapangyarihan. Ramdam ng bawat pamilyang Pilipino 
ang hagupit nito sa bawat araw na pagkukumahog 
upang makahagilap ng maihahapag na pagkain sa 
mesa, huwag nang banggitin ang iba pang batayang 
pangangailangan upang magkaroon ng disenteng 
buhay.
   Hindi maitatangging ang bayan ay matindi ang 
pagnanais na magkaroon ng pundamental na 
pagbabago sa sistemang umiiral. Kaya’t habang 
nahihiwalay sa malawak na masa ang kasalukuyang 
rehimen, at patuloy na humihina ang kapangyarihan 
ng mga naghaharing uri, patuloy namang lumalakas 
ang rebolusyonaryong pwersa sa pakikibaka nito 
upang makamit ang mithiin ng mamamayan para 
sa kaunlaran, tunay na demokrasya, kasarinlan at 
pangmatagalang kapayapaan.

Sa darating na eleksyong 2010, muling ibinubukas 
ang isang larangan ng pakikibaka, kung saan 
maaaring mabigyang puwang ang pagsusulong ng 
mga adyendang tumutugon sa kahilingan ng bayan – 
ang pakikibakang elektoral.
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I.  
Katangian ng eleksyong 2010

Muling idaraos ang eleksyon ngayong Mayo 2010 
para sa mga pambansa at lokal na pusisyon. 

Kasabay na nito ang paghalal sa mga partylist.  
Reaksyunaryo sa saligan ang katangian ng eleksyong 
nagaganap sa bansa, simula nang maitatag ang papet 
na gubyernong Komonwelt. Nagiging paligsahan ito ng 
mga naghaharing uri upang ikonsolida ang kanilang 
kapangyarihan sa pulitika, at mapunta sa magwawagi 
ang mayor na pakinabang sa kabang yaman ng bansa 
at sa ekonomya. 

Ang kasalukuyang rehimen ay nagpupumilit na 
manatili sa pwesto, sa kahit anong paraan. Gagamitin 
nito ang kontrol sa militar, pulis, COMELEC, masmidya, 
at mismong kabang yaman ng bansa, upang mandaya, 
mandahas, mamilit, manlinlang at manuhol sa mga 
botante. Inaasam ni Macapagal-Arroyo na manalo 
ang kandidato sa pagka-presidente ng kanyang 

administrasyon at makuha 
ang mayorya ng pwesto 
sa kongreso. Ganoon din 
siya mismo ay tatakbong 
kongresista sa prubinsya 
ng Pampanga. Sa ganitong 
paraan, ang pangmatagalang 
layunin niyang mabago 
ang  kons t i t u s yon  ng 
Pilipinas, mapalitan ang 
s i s tema ng  gubyerno 
tungong parlamento, at 
makaupo bilang punong 
ministro habambuhay ay 
matutupad. 
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Ang oposisyon naman ng naghaharing uri ay 
nahahati sa iba’t ibang paksyon upang banggain 
ang grupo ni Macapagal-Arroyo. Pare-parehong 
inaasam ng mga nasa oposisyon na sila ang umupo 
sa pwesto kung kaya’t malaking sagka ito sa kanilang 
pagbubuklod upang epektibong labanan ang partido 
ng administrasyon ni GMA. Reaksyunaryo rin ang 
eleksyon sa kadahilanang wala pang nailuklok na 
rehimen na walang basbas ng imperyalistang US. 
Tinitiyak nito na anumang paksyon ng naghaharing uri 
ang humawak ng kapangyarihan, ang imperyalistang 
interes nito sa bansa ay mapuprotektahan.

Ang eleksyon ay ginagamit din ng naghaharing 
uri upang magbigay ng ilusyon na umiiral ang 
demokrasya sa bansa. Pinagmumukha ng mga 
malalaking burgesya-
k u m p r a d o r  a t 
panginoong maylupa 
na pasya ng mayorya 
ng mamamayan ang 
nanana ig  tuw ing 
halalan. Sa katunayan, 
ang resulta ng bawat 
eleksyon ay itinatakda 
ng kung aling grupo  
ang susuportahan 
n g  m a y o r ya  n g 
naghaharing-uring 
burgesya komprador, 
may kakayahang 
makapagpana t i l i 
ng reaksyunaryong 
sistema at maasahang 
m a g t a t a g u y o d 
s a  i n t e r e s  n g 
imperyalistang US.
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                            III.  
Dalawahang taktika sa eleksyon

Habang umaani ng tagumpay ang armadong 
pakikibaka, bilang pangunahing porma ng 

pakikibakang isinusulong ng rebolusyonaryong kilusan 
at buong sambayanan, hindi matatawaran ang mga 
tagumpay na nakamit na natin sa pakikibakang 
elektoral, mula pa noong 2001. Nakapwesto ang mga 
progresibong kandidato sa kongreso at iba pang lokal 
na pusisyon, upang maging tagapamandila ng interes 
ng sambayanan sa pusod mismo ng reaksyunaryong 
kapangyarihan. Inani natin ang ganitong mga 
tagumpay dahil sa mahigpit na pagtalima natin sa 
rebolusyonaryong dalawahang taktika sa eleksyon. 
   Ginagamit natin ang eleksyon upang ilantad at 
labanan ang mga sagadsaring kontra-mamamayan at 
kontra-rebolusyong kandidato at partido, sa layuning 
ihiwalay sila sa masa upang huwag botohan at hindi 
maluklok sa poder. Nahahati natin ang lakas ng 
naghaharing uri at sinasamantala natin ang kanilang 
pagkaganid sa kapangyarihan upang sila mismo ang 
maglaban-laban at mapilitan silang magbigay ng 
konsesyon sa mga kahilingan ng mamamayan.
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Sa isang banda, masikhay naman nating minumulat 
at pinapakilos ang malawak na masang api upang 
suportahan ang mga progresibong kandidato at 
partido na nagsusulong ng interes ng bayan. Bagama’t 
hindi tayo nananawagan ng malinis at patas na 
eleksyon, dahil ito ay isang hungkag na panaginip 
lamang, tinuturuan natin ang mamamayan na sa 
larangan ng pakikibakang elektoral, naipapakita nila 
ang kanilang pinagsanib na lakas upang irehistro ang 
kanilang mga mithiin. Sa ganitong paraan, napipilitan 
ang mga naghaharing uri na kilalanin ang pwersa 
ng sambayanang nananawagan para sa tunay na 
pagbabago.

Ginagamit natin ang pakikibakang elektoral 
upang makatipon ng mga rekurso at dagdag na 
lakas para sa pagsusulong ng rebolusyon, na siyang 
magluluwal ng lubusang pagbabago sa kasalukuyang 
sistemang umiiral. Sa balangkas ding ito nakakaani 
ang mamamayan ng ilang makabuluhang pakinabang 
pangkabuhayan at serbisyo habang hindi pa 
nakakamit ang mga pundamental na pagbabagong 
panglipunan.
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IV.  
Ano ang pamantayan ng mga 

progresibong kandidato at partido

Sinusukat  ang  pag ig ing  progres ibo  ng 
isang kandidato o partido batay sa mga 

sumusunod na minimum na pamantayan:
a. Itinataguyod nito ang kagyat at pangmatagalang 
adyenda ng bayan. Kabilang dito ang paniningil kay 
Gloria Macapagal-Arroyo, at mga kaalyado niya, sa 
kanilang mga krimen laban sa mamamayan. Kasabay 
nito ang pagpapatupad ng mga repormang pang-
ekonomya at panlipunan tulad ng pagpapatigil sa 
pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at 
pagrolbak nito, ang pagpapababa sa mga presyo ng 
mga pangunahing bilihin, ang pagpapataas ng sahod 
ng mga manggagawa at katiyakan sa trabaho, ang 
pagtugon sa mga batayang serbisyong panlipunan, ang 
pagtiyak sa pantay na karapatan ng mga kababaihang 
anakpawis, ang pagprotekta sa karapatan ng mga 
pambansang minorya para sa kanilang lupang 
ninuno at karapatan sa pagpapasya-sa-sarili, ang 
pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa, ang 
pangangalaga sa kalikasan, at ang paninindigan para 
sa tunay na soberanya ng bansa. 
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Ang sistemang partylist ay bahagi ng panlilinlang 
ng estado na diumano’y umiiral ang demokrasya 

sa bansa, sa pamamagitan ng pagbibigay puwang 
sa kongreso ng 
mga kinatawan 
ng mga inaaping 
sektor sa lipunan. 
Sa katunayan, 
hindi natitinag 
ng partylist ang 
d o m i n a s y o n 
ng malalaking 
b u r g e s y a -
kumprador at 
p a n g i n o o n g 
m a y l u p a  s a 
kongreso. May 
nakalaan lamang 
na dalawampung 
porsyento (20%) 
ng pusisyon sa 
kongreso para sa 
partylist, habang 
ang walumpung 
porsyento (80%) 
ay dominado pa 

V. 
Ano ang sistemang partylist

b. May mahusay at tuluy-tuloy na rekord ng 
pagsuporta sa anti-pyudal, anti-pasista at anti-
imperyalistang pakikibaka ng mamamayan.
c. Isinusulong ang prinsipyo ng mabuting 
pamamahala. May kakayahang mamuno at ipauna 
ang interes ng mamamayan kaysa sa pansariling 
interes. 
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rin ng mga pulitikong kabilang sa uring MBK at PML. 
Ngunit, gaano man kaliit, ang sistemang partylist 
ay nagbibigay ng puwang upang makapasok sa 
kongreso ang mga kinatawan ng mga progresibong 
partylist upang isulong ang adyenda ng bayan, 
at makapaglantad sa mga batas at hakbangin ng 
reaksyunaryong gubyerno na nakapipinsala sa interes 
ng mamamayan. Napatunayan na sa eleksyong 
2001, 2004, at 2007 na kayang manalo ng mga 
progresibong partylist, sa gitna ng panggigipit at 
pandaraya ng reaksyunaryong estado, batay sa 
suporta ng masang api at pinagsasamantalahan. 
Ang mga kinatawan ng mga ito ay naging tapat sa 
kanilang platapormang isusulong ang interes ng bayan 
at naging epektibong tagapagtuligsa ng kabulukan ng 
mismong reaksyunaryong gubyerno. Habang ang mga 
panukalang tunay na nagsusulong ng interes ng bayan 
ay kanilang binigyang boses sa loob ng kongreso.
   Ang mga progresibong partylist na totoong 
kumakatawan sa interes ng mga aping sektor sa 
lipunan ay ang mga partylist ng Bayan Muna, 
Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Kabataan, 
ACT Teachers, Katribu at Akap-bata. 
   Habang may ilang partylist na sa katunayan ay 
sagadsaring nagsisilbi sa interes ng naghaharing 
uri, laluna sa paksyon ni Gloria Macapagal-Arroyo. 
Ilan sa mga ito ang Ako Bikol na pinupondahan ng 
malalaking kontraktor at  perang kurakot ni GMA, 
ang anti-komunistang Alagad na pinamumunuan 
ng berdugong si Gen Jovito Palparan, ang Bantay 
ni Pastor Alcover, at ang mga repormistang partylist 
ng mga kontra-rebolusyonaryong taksil tulad ng 
Akbayan, Partido ng Manggagawa at iba pa.
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VI.  
Ano ang mga kailangang gawin 

ngayon at pagkatapos 
ng Eleksyong 2010

Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang Bagong 
Hukbong Bayan, at ang mga alyadong organisasyon 

ng National Democratic Front ay hindi tuwirang lalahok 
sa eleksyon. Ang eleksyon ay bahagi ng parlamento 
o ligal na pakikibaka. Kilusang masa ang dapat 
na maging katangian ng pakikibakang elektoral. 
Kailangang mamobilisa ang pinakamalawak na hanay 
ng baseng masa at simpatisador upang maipagwagi 
ang mga progresibong kandidato at mamaksimisa ang 
ganansyang makakamit sa darating na eleksyon, para 
sa rebolusyonaryong kilusan at sa sambayanan.

1. Dapat na sustinido at malawak ang inaabot ng 
propaganda at edukasyon hinggil sa darating na 
eleksyon. Pangunahing lamnin ang krisis ngayon 
sa ekonomya, ang pagkundena sa pagkabulok ng 
naghaharing sistema, partikular ng rehimeng US-
Macapagal-Arroyo, at ang pagiging mapagbantay 
sa lahat ng maniobra ng pangkating US-GMA upang 
manatili sa poder. Kailangang maipagbigay-alam 
sa mamamayan ang mga krimen at kasalanan 
sa  bayan  ng 
administrasyon 
ni GMA at ng 
kanyang mga 
k a s a b w a t . 
Ta lakayin d in 
ang katangian 
ng Automated 
Election System 
(AES) at kung 
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ano ang malawakang pandarayang maaaring 
ibunga nito.

2. Kailangang buuin ang mga makinarya at 
organisasyong ligal para sa eleksyon na siyang 
magsisilbing daluyan ng koordinasyon ng mga ligal 
na aktibidad para sa eleksyon at upang maabot ang 
mga lugar na relatibong mahina ang impluwensya 
ng rebolusyonaryong kilusan. Magsisilbi rin ang 
makinaryang ito bilang bantay sa panahon ng 
bilangan ng mga balota. Ito rin ang magsisilbing 
daluyan ng mga reklamo hinggil sa anomalya at 
dayaan  sa panahon ng kampanya, halalan, at 
bilangan ng boto. Kailangang may masinop na 
dokumentasyon hinggil dito, laluna sa paggamit sa 
reaksyunaryong pwersa armada at mga bayarang 
goons upang dahasin ang mamamayan, at dayain 
ang mga progresibong kandidato. Kagyat na ilantad 
sa midya at iba pang daluyan ng impormasyon ang 
anumang karahasan laban sa mamamayan na may 
kaugnayan sa eleksyon.
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3. Patampukin sa lahat ng porma ng propaganda 
ang mga progresibong kandidato at ang 
kanilang plataporma. Kaugnay nito, kailangang 
magparami at ipamahagi ang iba’t ibang 
materyal sa propaganda hinggil sa eleksyon at 
mga katangian ng mga progresibong kandidato. 
Hikayatin ang mamamayan na sila ang iboto.

4. Ilantad ang mga kandidatong sagadsaring kontra-
mamamayan, kontra-rebolusyon, at kabilang 
sa paksyon ni Macapagal-Arroyo. Turuan ang 
mamamayan na huwag silang botohan.

5. Gamitin ang taktikang alyansa upang makabig at 
mapasuporta ang mga reaksyunaryong kandidato 
ngunit relatibong may simpatya at nagsusulong 
ng adyenda ng bayan. Kailangang pumusisyon 
ang kandidato laban sa pasismo at sa kontra-
insurhensyang kampanyang Oplan Bantay 
Laya, at laban sa pagpapatuloy ng paghawak 
sa kapangyarihan ni Macapagal-Arroyo. Sa mga 
lugar na ang maglalaban-laban ay parehong hindi 
gaanong reaksyunaryo, at kapwa nagbubukas ng 
pakikipagtulungan sa rebolusyonaryong kilusan, 
kapwa sila pakikitunguhan at hihimuking magdala ng 
platapormang magsisilbi sa interes ng mamamayan. 
Ang mga nakakabig na reaksyunaryong kandidato 
ay pasuportahin sa mga progresibong kandidato at 
partylist.
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6. Pakilusin ang mamamayan upang makakuha ng 
pakinabang mula sa mga kandidato para sa kanilang 
kagalingan, tulad ng pondo sa pagpapagawa ng 
irigasyon, mga binhing pananim, mga hayop sa 
produksyon at iba pang kakailanganin para sa 
pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Pakilusin 
din sila upang makakuha ng suporta mula sa mga 
kandidato hinggil sa mga lokal na isyu tulad ng 
mga kampanyang masa para sa pangangalaga sa 
kalikasan, laban sa militarisasyon, land conversion, 
dayuhang pagmimina at iba pa.

7. Kailangang makakalap din ng mga datos pulitikal, 
militar, at pang-ekonomya, sa pakikipag-ugnayan 
sa mga pulitiko. 

8. Ang lahat ng napakilos at naorganisa sa panahon 
ng eleksyon ay dapat na maitransporma sa solidong 
pwersa ng mga organisasyong masa, at buong 
rebolusyonaryong kilusan. Ang mga lugar na 
inabot sa panahon ng pakikibakang elektoral, na 
hindi pa gaanong nakikilusan ng BHB at ng PKP, ay 
kailangang mapalambot para sa mas solidong pag-
oorganisa.

Ang anumang ganansyang makakamit sa panahon ng 
eleksyon ay dapat na masustine pagkatapos, at magsilbi 
sa patuloy na paglakas ng armadong pakikibaka upang 
makumpleto ang mga rekisitos para sa pagtaas ng antas 
ng digmang bayan. 
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