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Praymer
Peace and Development Teams (PDT)
sa Ilalim ng Oplan Bayanihan

1. Ano ang Peace and Development Teams (PDT)?

Ang Peace and Development Teams ay
ang bagong katawagan sa Special
Operations Teams o SOT ng mga militar.
Sa ilalim ng Oplan Bayanihan, ang
kampanyang kontra-rebolusyon at kontra-
mamamayan ng rehimeng US-Aquino,
upang gawing katanggap-tanggap ang
presensya ng militarisasyon sa mga baryo
at komunidad, ginamit na taktika ng
rehimeng US-Aquino ang pagpapalit ng
pangalan sa SOT sa pagtatangka nitong
burahin at tabingan ang madugong rekord
sa paglabag sa  karapatang pantao ng
mga dati nang SOT ng kaaway.

Higit pa sa pagpapalit ng pangalan,
mas pinatindi ng  PDT ang komponente
ng saywar upang linlangin ang isipan ng
taumbaryo na kunwa’y ang presensya ng
mga militar sa mga komunidad at baryo
ay nakakatulong at katanggap-tanggap sa
mamamayan. Ipinapangalandakan ng
kaaway na ang pananatili raw nila sa mga
komunidad at baryo ay para sa “kaunlaran
at kapayapaan.”

Maaaring ma-download
 ang mga isyu ng Silyab sa
www.silyab.wordpress.com
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Kung pagbabatayan ang saywar-propaganda ng kaaway, ang PDT ang kanilang
instrumento sa ilalim ng Oplan Bayanihan upang “kabigin ang isipan at damdamin ng
mamamayan.” Malambot na pakikitungo at pagpapanggap sa mga taumbaryo ang ginagamit
na pamamaraan ng PDT upang makuha ang kanilang loob, at talikuran ang rebolusyonaryong
pakikibaka.

Desperado din itong mahatak umano ang mamamayan sa mga pakitang-taong
“proyektong pangkaunlaran” at mailayo sila sa landas ng pagrerebolusyon.

Ang matagal na panahong pagbabad ng mga PDT sa mga sentrong baryo ay may
layuning malinlang ang mamamayan, “makuha ang loob” upang makakalap ng mga
impormasyon kaugnay sa baseng masa, at sa kinaroroonan ng mga pwersa at lider ng
rebolusyonaryong kilusan. Ang mahabang yugto ng paglulunsad ng CMO ng mga PDT sa
isang cluster ng magkakatabing baryo ay paghahanda para sa sunod na yugto ng
mababangis na atakeng kombat o malalaking kampanyang militar upang todong dahasin
ang sibilyang populasyon at durugin umano ang BHB.

2. Ano ang mga pakulong aktibidad ng militar bago ilunsad ang
PDT sa mga target nilang baryo at komunidad?

Bago pa man magsimula ang PDT sa isang lugar,
sinusubukan muna ng mga militar na ikondisyon ang isipan
ng mga tao sa kanilang presensya. Sa simula,
magpapakitang gilas  muna sila sa pagdadala kuno ng
mga serbisyong pangkagalingan. Ginagamit at sumasabay
sila sa iba’t ibang ahensya at upisina ng gubyerno
(Department of Education, Department of Social Welfare
and Development, Department of Health, local government
units, at iba pa).

Nais nitong papaniwalain ang mga tao na hindi sakyada o operasyong
militar ang kanilang ginagawa, kundi ang paghahatid ng mga serbisyo.
Naglulunsad sila ng mga medical mission; disaster and rescue operation;
pamimigay ng relief goods; tree-planting at iba pang pakulo para raw
protektahan ang kalikasan; engineering and construction ng mga
eskwelahan, basketball court, farm-to-market roads; at kung anu-ano pang proyekto
kasabay ang lokal na yunit ng reaksyunaryong gubyerno.

Naglulunsad din sila ng mga pagpupulung-pulong sa mga barangay official, at barangay
tanod. Pawang tungkol sa kunwari’y dala nilang serbisyo ang bukambibig ng mga militar
upang kabigin ang mga barangay official na tanggapin ang kanilang PDT. Matatamis na
mga kasinungalingan, sa kung paanong makakamit diumano ang kapayapaan at kaunlaran
sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor, ang kanilang panabing sa tunay
nilang intensyon. Maingat na hindi binabanggit ng mga militar ang kanilang kontra-
insurhensyang layunin, sa simula ng kanilang mga pagpupulung-pulong.

Tusong ginagamit ng AFP ang mga nabanggit na aktibidad upang gawing rason sa
kanilang sakyada. Ang kanilang kakabit na malawakang clearing operations ay sikyuriti
lamang daw sa mga nasabing aktibidad.
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Kalaunan, sisimulan na ng  kaaway ang
pagbabase sa mga sentrong baryo —- sa mga
barangay hall, day care center at iba pang
pampublikong pasilidad sa lugar, at
magkakasabay nang papasukin ng Peace and
Development Teams  ang mga magkakatabing
baryo sa target nilang erya.

Habang may PDT, mistulang garrison o
kampo militar ang baryo. Nagpapagawa ng
mga bakod, trensera, at foxhole ang mga
kaaway sa palibot ng kanilang binabasehan
sa baryo. Inoobliga nila ang mga barangay
official at iba pang taumbaryo na trabahuin
ang  mga ito.

Ginagamit din ng mga militar ang mass
media upang mas lalo pang itambol ang

kanilang mga mapagpanggap na serbisyo at pagpapabango sa taumbayan.
Binuhusan ng pondo ang paparaming paid-radio programs ng mga tagapagsalita ng

mga brigada at batalyon ng 9th ID. Paulit-ulit na inaanunsyo sa kanilang mga programa
sa radyo ang paglulunsad ng mga seminar sa human rights at disaster management
trainings, kahit na kadalasa’y hindi naman natutuloy ang paglulunsad nito sa mga baryo.

3. Ano ang mga tampok na kontra-mamamayan, kontra-kaunlaran
at kontra-kapayapaang aktibidad ng mga PDT?

Ang pag-aastang maamong tupa ng kaaway ay sa simula lamang nila kayang
panghawakan. Madaling nalalantad sa taumbaryo ang mabangis at brutal na totoong

mukha ng mga PDT. Ilan sa tampok na mga kontra-
mamamayan at pasistang aktibidad nito ay ang mga
sumusunod:

Pagpapatrabaho nang walang bayad. Ang taumbaryo ang
nagbabakod at naghahawan sa mga lugar na nais palinisan
ng mga militar. Sapilitan itong  ipinapagawa sa kanila, at
hindi sila binabayaran sa  kanilang naging trabaho at maging
sa materyales na pinadala sa kanila.

Limitado na rin ang pagtatrabaho ng taumbaryo sa
kabukiran o mga sulok na lugar, tulad ng pangangahoy,
pagkokopra, pangangaso at iba pa. Laging andyan ang
pangamba sa hanay ng mga tao na  mapag-initan sila ng
militar at makaranas ng pandarahas, dahil lamang sa di-
makatwirang rason na natagpuan sila ng kaaway sa

kasukalan, at napagbintangang kasapi ng BHB o kaya ay poste at nagpapaabot ng
impormasyon sa pulang Hukbo.
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Patuloy na paglabag sa mga demokratikong karapatan ng
mga tao. Naglulunsad ng sariling census ang PDT sa pamamagitan
ng pagbabahay-bahay. Ang hindi matagpuan sa pagbabahay-bahay
ay pinaghihinalaang NPA o poste ng NPA, at tinatakot ang mga
kapamilya o kaya’y pinagbabantaan.

Umiikot sila sa mga kabahayan upang kilalanin umano ang mga
nakatira sa bawat bahay. Ang mga kapamilya ng mga nakalista sa
census  pero nagtatrabaho sa ibang lugar ay pini-presyur ng mga
militar na pauwiin ang mga ito upang ma-clear ang kanilang pangalan
at mapatunayang hindi sila NPA.

Araw-araw pinapa-report ng mga militar ang mga sibilyang nasa
listahan nila ng mga pinaghihinalaang “susi o poste ng NPA”.
Matinding pamimresyur, interogasyon, mental at pisikal na tortyur,
at iligal na detensyon ang ginagawa ng mga militar laban sa
taumbaryo. Isa-isang pinapatawag ang mga taong pinaghihinalaan
nilang sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan, at isinasailalim sa matinding
interogasyon upang paaminin at kuhanan ng mga impormasyon.

Maging ang demokratikong karapatan ng mamamayan na magtipon, magpahayag ng
kanilang saloobin at lumahok sa mga kilos-protesta ay sinisikil din ng mga militar habang
may PDT sa isang baryo.

Sa pagtatapos ng PDT sa ilang barangay sa Bula, Camarines Sur, sapilitang pinapa-
rali ang mga taumbaryo, pinapaikot sa mga sityo, at pinasisigaw ng “Ibagsak” maging
ang mga kababaihang buntis, bata at uugud-ugod na matatanda. Ang mga pinahihinalaan
nilang “poste ng NPA” ay pinagdadala ng mga plakard na may nakasulat na “Ibagsak ang
CPP-NPA” at “Ikundena ang Villadima Masaker” (isang kaso na may matibay na ebidensyang
nagtuturo sa mga elemento ng CAFGU at Philippine Army na siyang may kagagawan sa
krimen).

Pinipiktyuran at pinapapirma ang mga sibilyang kanilang ini-enteroga bilang patunay
diumano na ang mga iyon ay mga sumukong kasapi ng BHB.

Pagkasira ng matiwasay na pamumuhay sa loob ng baryo. Dagdag pa sa mga
paglabag sa karapatang pantao, ang mga dekadente at malalaswang aktibidad ng mga
militar, pagpapaputok ng kanilang mga baril, at pag-aastang maton laban sa taumbaryo,
ay lumilikha ng matinding tensyon at ligalig sa hanay ng sibilyang populasyon. Maging
ang mga kabataan ay iniimpluwensyahan at tinuturuan ng mga militar ng mga imoral na
gawain at bisyo. Kasabay pa nito ang paglaganap ng pagnanakaw at iba pang kriminal na
aktibidad ng mga asset/tauhan ng mga militar sa loob ng baryo.

Hindi iilang kababaihan ang nakaranas ng
pang-aabuso ng mga militar at pagyurak sa
kanilang dangal. Ginawa silang mga kabit,
dalaga man o kababaihang may-asawa.
Natutulak sila sa relasyong-sekswal sa mga
militar dahil sa matinding kahirapan at dulot
na rin ng pagkatakot na tumanggi.
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4. Ano ang mga partikular na kampanyang saywar-propaganda ng
mga PDT?
Paggalang sa karapatang pantao

-Pilit na pinapapirma ang mga upisyal ng barangay sa isang papel na magpapatunay
na wala umanong kaso ng mga pang-aabuso sa sibilyan ang mga tropa ng PDT.

-Inaanunsyo sa media ang paglulunsad daw ng mga Human Rights Training  sa hanay
ng mga militar at mga Seminar sa mga Brgy Council. Pero sa mga nilusaran ng PDT sa
Guinobatan, walang nilunsad na seminar.
Pakitang-taong pakikisalamuha sa mga taumbaryo

-Pagkatapos ng todong pagkalantad sa media ng mga pang-aabuso ng PDT sa mga
sibilyan sa Guinobatan, bumaling naman ito sa todong-panlalansi upang mapatahimik at
mapa-amo ang mga taumbaryo. Naglunsad ng mga pakitang-taong serbisyo sa ilang
medical-dental mission.

-Matapos ang mga pananakot at interogasyon sa piling mga barangay sa Guinobatan,
desperadong sinusuyo ang mga taumbaryo sa pamamagitan ng galanteng mga handaan
at magdamag na nakikipag-inuman  sa mga sibilyan. Nagpapakulo ng mga pa-bertdey
ang mga upisyal o kawal ng SOT, nagpapakatay ng baboy at magdamag na nagpapainom
ng libreng alak.

-Ang ilang elemento ng PDT ay sadyang nakikipanood ng TV sa mga bahay-bahay at
namimigay ng mga lutong ulam upang “mapalapit” umano sa taumbaryo.

-Bumibili ng mga biik, ganso at iba pang hayop para ipaalaga sa ilang residente.
Kinakatay nila ang mga hayop para ipagbili. sundan sa pahina 6

Nagpupunla rin ng binhi ng pagdududahan ang mga militar sa
hanay ng mga magkababaryo. Nagpapakalat sila ng intriga na
kunwa’y ang ilang taong kinausap nila ay bumaliktad na habang
ini-enteroga, at isiniwalat na diumano ang mga susing masa at
aktibista sa baryo at/o may kuneksyon sa rebolusyonaryong
kilusan. Sa ganitong pamamaraan, nililinlang nila ang iba pang
taumbaryo na umamin (mapatalukso) na rin at ituro ang mga
kilala rin nilang may ugnay sa kilusan.

Sa ilang barangay sa Bula, Camarines Sur, lantarang
ipinapakita sa mga taumbaryo ang pag-iinterbyu ng upisyal
ng PDT sa isang surrenderee. Kunwaring pinapabanggit sa
kanya ang mga pangalan ng mga sibilyan habang isinusulat ito ng isang militar upang
pagmukhaing ang mga ngalan na kanyang nabanggit ay may kuneksyon sa kilusan.
Paulit-ulit itong ipinapakita sa maraming tao para lumikha ng ligalig sa hanay ng mga
taumbaryo.

Patuloy na paglabag sa mga batas ng digma kaugnay sa paggamit ng mga
pampublikong pasilidad at matataong lugar sa pagbabase ng mga militar. Nailalagay
sa panganib ang kaligtasan ng mamamayan sa pagbabase ng PDT sa mga barangay hall,
eskwelahan, at sa mismong sentro ng baryo. Ginagawang human shield ng mga militar
ang mga taumbaryo, laluna ang mga batang nag-aaral sa daycare center at eskwelahang
kanilang inuokopa. Ilang beses na ring nangyari na may isinamang mga bata ang mga
militar sa kanilang pagpapatrulya.
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Black propaganda at paglulubid ng mga
kasinungalingan.

-Naglunsad ng mga pulong-pulong at pasine-sine
sa ilang sentrong baryo at mga sityo upang sirain ang
prestihiyo at imahe ng BHB bilang Tunay na Hukbo ng
Mamamayan.

-Tampok sa ikalawang distrito  ng Albay, ang
paghahasik ng mga krimen ng mga binuong hold-up
gang ng 2nd IB (ito ang mga sindikatong kriminal at
intel assets na binuo ng 2nd IB nang maglunsad ng
todong SOT sa panahon ng OBL I). Naghahasik ito
ng karahasan at pagkatapos malisyosong
ibinibintang sa BHB.
Pagpapanggap na Nagtataguyod ng Reporma sa Lupa

-Sa ilang barangay sa Guinobatan, pinapatipon ng mga militar ang mga tenante sa
lupa sa bawat asyenda, at maging ang ilang magsasaka sa mga pribadong lupang
agrikultural. Pinapangako nito sa mga magsasaka na tutulong umano sila para makakuha
ng CLOA sa DAR.  Binababalaan din nila ang mga magsasaka na huwag magbigay ng
suporta sa rebolusyonaryong kilusan.
Balik-loob/balik-baril.

-Hinahanap din ng PDT ang mga dating kasapi ng Hukbo, matinding presyur at
pananakot ang ginagawa ng mga militar upang sila’y mapilit na maging rebel surenderee,
at maitulak para lumaban sa kilusan.
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5. Paano lalabanan ng mamamayan ang presensya ng mga PDT?

Gawin ang aktibo, nagkakaisa, at mabilis na paglalantad sa lahat ng porma ng
pang-aabuso ng mga PDT, at pananawagan na mapalayas ang mga ito. Kailangan
ang militanteng pagkilos ng taumbayan upang gamitin ang lahat ng anyo ng aksyong
masa sa paglalantad ng mga pang-aabuso at paglabag sa kanilang mga karapatan, at
pagpe-petisyon na mapalayas ang mga PDT sa kanilang mga baryo. Hindi dapat hayaang
mamayagpag ang teror na dala ng mga PDT sa mga pamayanan at komunidad. Katulungin
ang mass media (radyo, telebisyon, dyaryo) upang maging daluyan ng mga paglalantad.

 Muling buhayin ang mabilis na trooping-to-radio-stations o sama-samang pagpapa-
interbyu sa mga istasyon ng radyo ng mga magkababaryo, text brigade para sa mas
mabilis na pagpapaabot ng mga insidente ng abusong militar, at pagsusulat ng mga
petisyon at pahayag ng mamamayan laban sa mga paglabag sa karapatang pantao at
pagtutol sa presensya ng PDT.

Sama-samang maglunsad ng mga aksyong protesta ang mga baryong apektado
ng PDT at kabigin ang iba pang sektor upang sumuporta sa mga pagkilos na ito.
Napatunayang epektibong pagkilos ang pagdumog at pagsabay ng taumbaryo upang
protektahan ang sinumang nais na damputin ng mga militar, ang paglunsad ng mga lokal
na mobilisasyon, pagpiket sa harapan ng upisina ng mayor at pakipagdayalogo sa mga
lokal na pulitiko upang obligahin silang pumanig sa taumbaryo, at ang pagdala ng isyu ng
militarisasyon sa iba’t ibang lunsaran ng kilos-protesta.
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Huwag hayaang mapokusan ang isang baryo o isang personahe sa baryo ng pang-
aabusong militar. Kagyat na magrehistro ng pagtutol ang buong taumbaryo sa anumang
porma ng harasment. Kapag mas marami at mas nagkakaisa ang pagkilos, mas epektibong
napapaatras ang kaaway sa kanilang mapaminsalang aktibidad. Mahalagang aral ang
ipinamalas ng 11 na mga baryo sa Albay na sinalanta ng PDT (Batbat, Ongo, Danao,
Pood, Balite, Sinungtan, Cabaluaon, Malipo, Bololo, Doña Mercedes, Malobago), kung
paano ang inter-baryong pagkilos upang iprotesta ang mga PDT. Maging ang mga katabing
baryo (na walang presensya ng PDT) ng mga nabanggit na 11 na barangay, ay lumahok
at sumuporta sa mga pagkilos na iyon.

Kailangang makabig maging ang lokal na yunit ng reaksyunaryong gubyerno upang
kumiling ang suporta sa petisyon ng mga taumbaryo na paalisin ang mga salot na PDT.
Kailangang obligahin ang mga pulitikong nakaupo sa pwesto na pumusisyon laban sa
militarisasyon at abusong militar.

Makipagtulungan at kabigin ang iba’t ibang sektor, tulad ng simbahan at iba pang
organisasyon, sa paglantad at paglaban sa militarisasyong nagaganap sa mga komunidad
at baryo.

Ikabit ang pakikibaka laban sa militarisasyon sa pakikibaka para sa kabuhayan ng
mamamayan laluna ng masang magsasaka, na napipinsala dahil sa presensya ng mga
militar.

Isadokumento, dalhin at ihapag ang mga kaso ng pang-aabusong militar sa mga
organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao hanggang sa Joint Monitoring
Committee (JMC) sa pagpapatupad ng CARHRIHL. Kakabit nito ang kampanyang
edukasyon upang muling sariwain, laluna sa mamamayang apektado ng PDT o maaaring
salantain ng PDT, ang mga saligan at demokratikong karapatan ng bawat indibidwal.
Gawin ang malawakang pagpapalaganap ng mga nilalaman ng Kumprehensibong Kasunduan
sa Paggalang sa Karapatang Pantao at Internasyunal na Makataong Batas (CARHRIHL),
na pinirmahan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front.
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