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ABSTRAK 

 Ang papel na ito ay pagtatangkang magbuo ng makabuluhang adyenda sa 

pananaliksik sa Araling Pilipinas, sa pamamagitan ng panimulang rebyu ng literatura at 

pananaliksik sa loob at labas ng bansa. Pokus ng papel na ito ang mga usaping 

makabuluhan sa konteksto ng Pilipinas sa siglo 21. Multidisiplinari ang dulog at saklaw 

ng papel kaya’t ang mga iminumungkahing paksa sa pananaliksik ay tumatawid sa mga 

disiplinang gaya ng agham pampolitika, teknolohiya, medisina, inhenyeriya, araling 

pangkalikasan, araling pangkultura, ekonomiks at iba pa. Sa pangkalahatan, ambag ito 

sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang wika ng pananaliksik sa iba’t ibang larangan. 

Mga Susing Salita: Araling Pilipinas, adyenda sa pananaliksik, agham pampolitika, 

araling pangkultura, araling pangkalikasan 

~~~ 

ABSTRACT 

 This paper is an attempt to craft a meaningful research agenda for Philippine 

Studies, through a preliminary local and international literature and research review. 

The paper focuses on issues that are relevant to the Philippines in the 21st century. The 

approach and scope of the paper is multidisciplinary. Hence, the suggested researches 

cover fields such as political science, technology, medicine, engineering, environmental 

studies, cultural studies, economics etc. In general, this paper is a contribution to the 

process of Filipino’s intellectualization as a language of research in various fields.  

Keywords: Philippine Studies, research agenda, political science, cultural studies, 

environmental studies 

 ~~~  
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Araling Pilipinas, Araling Pilipino, Araling Filipino, Filipinolohiya, Philippine 

Studies. Hindi pa ganap na nagkakasundo sa terminong dapat gamitin ang mga nasa 

akademya ngunit may mga bagay naman na mapagkakasunduan gaya ng 

makabuluhang adyenda sa pananaliksik na akma sa mga pangangailangan ng Pilipinas 

at ng mga Pilipino sa siglo 21. Pahapyaw na tatalakayin ng papel na ito ang mga isyu at 

problemang kinakaharap at kakaharapin pa ng mga mananaliksik sa Pilipinas sa mga 

susunod na dekada at siglo, mga bagay na maaaring bigyang-pokus sa mga 

pananaliksik o kaya’y paghalawan ng paksa na maaaring saliksikin mula sa politika atb 

ekonomiks hanggang sa kultura at medisina, at iba pang larangan. 

 Ang mga suliraning ito ay bahagi ng “kayraming suliraning oras-oras dumarating” 

na karaniwang di na napapansin dahil tila di kayang lutasin, ayon nga sa awit na Kahit 

Konti ni Gary Granada. Bagamat maaaring puta-putaki sa unang sipat, hiwa-hiwalay at 

tila di bahagi ng iisang kabuuan, ang lahat ng mga ito’y tiyak na magkakaugnay 

sapagkat, gaya nga ng inilalahad sa awit na Magkaugnay ni Joey Ayala: “ang lahat ng 

bagay ay magkaugnay.” Sa pangkalahatan, ang papel na ito ay ambag sa proseso ng 

pagpapalawak pa sa saklaw ng Araling Pilipinas na inilarawan ni Rodriguez-Tatel 

(2015), at ng “nagsasariling komunidad na pangkomunikasyon sa disiplinang Araling 

Pilipino” na binigyang-pansin naman ni Guillermo (2016). 

Lupa, Politika, At Iba Pa 

 Sa sitwasyong napakaraming bahay na walang tao at taong walang bahay, 

bukod pa sa mga taong walang lupa at lupang walang tao, tuloy sa buong mundo ang 

pakikibaka ng mga kilusang Occupy (Lubin, 2012; Castañeda, 2012). Tipikal ang taktika 

ng Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) o Kilusan ng Mga Manggagawang 

Walang Lupa sa Brazil (Azevedo, 2016) – direktang okupasyon ng mga latifundia – o 

hacienda sa konteksto ng Pilipinas – gaya ng ginawa ng mga magsasaka at 

manggagawang bukid sa “Bungkalan” sa Hacienda Luisita sa Tarlac (Bolos, 2005), at 

ang Occupy Bulacan ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY) sa Pandi, 

Bulacan, sa dalawang lalawigan na kasama sa mga unang nag-aklas sa 

kolonyalismong Espanyol. Marahil ay hindi na kakailanganin ang kilusang Occupy sa 

Pilipinas kung ganap na nagtagumpay ang mga Katipunero noong 1896. Tiyak na 

mamimigay ng bahay at lupa sina Andres Bonifacio. Kaugnay nito, maaaring idetalye pa 

ng mga historyador ang pagpapaliwanag sa radikal na sistemang republikanong 

hangad na itayo ng mga Katipunero, na mababasa rin sa “Ordenanzas de la revolucion” 

o “Regulations of the Revolution” ni Apolinario Mabini (2009). Footnote lamang ito sa 

isa sa mga sanaysay sa Struggle for National Democracy (1967) o Makibaka Para sa 

Pambansang Demokrasya (2001) ni Jose Maria Sison – at kaisa-isa ang kanyang aklat 

sa nagbigay-pansin sa ilang partikular na probisyon ng nasabing dokumento, gaya ng 

pagkumpiska sa mga lupaing kinamkam ng mga prayle at iba pang Kastila, para 

ipamigay ang mga iyon sa mga Pilipino. Baka maubos ang matapobreng anti-
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KADAMAY kung maipaliwanag sa kanila na mala-Occupy din ang plano ng mga 

Katipunero. Ayon sa Rule 14, 15 at 21 ng “Ordenanzas de la revolucion”: “After the 

Spanish Government and the foreign powers have recognized the independence of the 

Philippines, the Republic shall appropriate all the properties belonging to the entities 

that were expelled from the country and which are required for the common good, and 

the rest of the properties will be divided in equal parts, according to the type and quality 

of the landed properties to be distributed among the revolutionaries...If the number of 

revolutionaries were such that, if the properties were to be divided into equal parcels 

according to type and quality, the size of each parcel would not be enough for the 

decent upkeep of each one, the following would give up their shares: 1. The 

revolutionaries who were paid by the Government for their services, and 2. Those who 

already possess enough property to maintain a decent lifestyle...All properties taken 

over by the Spanish Government and the religious corporations will not be recognized 

by the Revolution, as representative of the Filipino people, the true owners of the 

same.” Kung nasunod ang plano ni Mabini, nasa Espanya ngayon ang mga Ayala at 

mga ordinaryong tao marahil ang magkakapit-bahay sa Dasmariñas Village at Forbes 

Park ngayon. Ilan lamang ang siniping pahayag sa maraming interesanteng probisyon 

sa “Ordenanzas de la revolucion” ni Mabini na maaaring suriing mabuti.  

 Monopolisado ng iilang angkan ang lupa ng bansa gaya rin ng kapangyarihang 

politikal, kaya sa unang (at lalo na sa pangmatagalang) sipat ay palya na ang 

“representative democracy” sa ngayon. Bumoboto ang mga mamamayan ngunit 

marami-rami sa nananalo ay galing lamang sa iilang dinastiyang elite (Tadem & Tadem, 

2013), o kaya’y nagpopostura mang makamasa ay gaya naman ng isang “Kristiyanong” 

boksingerong nagsasabing tama ang death penalty dahil pinatay naman din daw si 

Kristo at ng isang komedyanteng mahilig sa mga sablay na joke tungkol sa mga solo 

parent. Sa kaso ng USA at France sa mga nakaraang eleksyon noong 2016 at 2017, 

tila pamimili na nga lamang sa pagitan ng AIDS at kanser ang eleksyon – walang 

mapiling gusto kaya bumoboto na lamang laban sa pinakahindi gusto. Sa bilangan ng 

boto, maaaring suriin ang lebel ng panalo ng mga nagwaging presidente. Ilan lamang 

sa kanila ang nakakuha ng malaki-laking mayorya, at ilan naman ang minority 

presidents na ang bilang ng boto ng mga kalaban kapag pinagsama-sama ay mas 

malaki pa kaysa sa boto ng nanalo? At ilan ding Pilipino ang tuwina’y bumobotong 

nakatakip ang ilong at naoobliga na lamang piliin ang lesser evil? Baka panahon nang 

seryosohin ang panawagan na bilangin din sa balotang presidensyal ang WALA 

AKONG GUSTO SA KANILANG LAHAT o NONE OF THE ABOVE (NOTA), at kapag 

nanalo ang NOTA ay bagong eleksyon muli at hindi na sila kasali sa pamimilian. Sa 

pamamagitan nito, tiyak na higit na pag-iisipan at pag-uukulan ng pansin ng mga 

politiko ang kani-kanilang manipestong elektoral, at higit na magiging paligsahan ng 

plataporma (sa halip na porma) ang eleksyon sa bansa: itala ang sentimyento ng mga 
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tao at bumuo ng mga bagong patakaran na magbibigay-pag-asa sa kanila na hindi pa 

tapos ang laban. 

Kaugnay ng mga kahinaan ng “representative democracy” sa Pilipinas, panahon 

na kayang subukin ang “direct democracy” sa pamamagitan ng pagbibigay ng gadget 

sa lahat ng mamamayan para sa mga instant referendum bawat araw para sa mga 

batas na nakahain sa Kongreso at Senado? Pinagbobotohan ang nananalo sa mga 

palabas na gaya ng Big Brother at The Voice, bakit di maaaring pagbotohan na rin ng 

mga mamamayan kung sa wakas ay maisasabatas na ang Anti-Dynasty Bill na mahigit 

dalawang dekada nang nananatiling panukalang batas lamang, o kaya’y kung 

babawasan o tataasan ang sweldo ng mga tinaguriang “tongresman” at “senatong.” 

Panimulang hakbang ang paggamit at pagsubok sa app na PollMole, at pagtingin sa 

karanasan ng ilang bahagi ng Switzerland (Pállinger, 2007). Panahon na ring saliksikin 

ang feasibility ng unicameral na lehislatura – Senado na lang na bukod sa 24 senador 

ay may 50 partylist representatives na tunay na kumakatawan sa “mga tinig mula sa 

ibaba.” Maaari kayang tanggalin na ang iba pang kongresista? Unicameral ang sistema 

sa Brunei, China, Norway, Denmark, Taiwan at Turkey, at marami pang ibang bansa. 

Mas matipid at posibleng mas episyente, at mas malaki rin ang tsansa na 

makapagkonsolida ng kapangyarihan ang “mga tinig mula sa ibaba.” Kaugnay ng mga 

partylist, saliksikin ang lebel ng pagrepresenta nila sa mga tinig mula sa ibaba, paano at 

gaano nila ipinaglaban ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, sipatin ang mga 

talumpati, resolusyon, larawan, at iba pang materyal na kanilang inilalathala. Kaugnay 

ng mga repormang politikal, saliksikin din ang posibilidad na career officials na ang buo 

o malaking porsyento ng Gabinete upang makaiwas sa political appointees na walang 

sapat na kwalipikasyon na akma sa kanilang tatanganang responsibilidad. Malaki ang 

iuunlad ng burukrasya kung ang Department of Education (DepEd), Commission on 

Higher Education (CHED), Department of Health (DOH), Department of Science and 

Technology (DOST) man lamang ay magkakaroon ng mga kalihim na career officials.   

Kaugnay ng eleksyon, nasaan ang mga pananaliksik sa mga materyal na 

pangampanya at manipestong elektoral ng mga partido? Kahit na manipis ang mga 

babasahin – wala pang 5 pahina ang ibang manipesto sa Pilipinas – bibihira ang 

sumisipat sa mga dokumentong ito. Samantala, sa mga bansang gaya ng Pransya na 

tila pahabaan ang manipesto – may mga manipesto na inaabot ng halos isang buong 

libro o makapal na pamphlet – sangkatutak ang komparatibong pananaliksik sa mga 

programa ng mga partido. Marahil ay ganito ang magiging kongklusyon: “Walang 

laman, sa pangkalahatan ang manipesto ng Partido A, gaya rin ng manipesto ng 

Partido B to Z.” Magbibigay-linaw ito sa pangangailangang magtayo ng mga bagong 

partido na para sa kapakanan ng nakararami at hindi para sa iilan lamang.  
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Araling Pangkalikasan: Imperatibo sa Pagliligtas ng Mundo 

 Sa gulo at relatibong “kababawan” ng at/o labnaw ng diskursong intelektwal sa 

politika sa bansa, hindi kataka-takang bihirang mabigyang-pansin ang iba pang 

mahahalagang usapin gaya ng larangan ng araling pangkalikasan. Humantong na ang 

mayorya ng sangkatauhan sa realisasyon na finite, may katapusan at nauubos ang 

maraming resources sa mundo. Nauubos ang mga puno, nauubos ang ginto, nauubos 

ang malinis na tubig at iba pa, dahil sa walang habas na paghahangad ng mga bansa 

na pataasin ang kani-kanilang produksyong ekonomiko. Pataas nang pataas ang Gross 

Domestic Product (GDP) ng mga bansa ngunit hindi naman din nararamdaman ng 

nakararami ang pag-unlad at lalo lamang nasisira ang kalikasan. Baka panahon nang 

pag-isipan ang feasibility ng konseptong degrowth: balik sa mga mas simpleng demand, 

sa mga mas simpleng pangangailangan upang hindi na maging walang habas ang 

produksyon, upang mas maplano na kung ano lang ang ipoprodyus, upang hindi na 

kailangang pataasan ng GDP, kundi pagalingan na lang sa pagtitiyak na lahat ay may 

pagkain, trabaho, bahay at iba pa, dahil mauubos ang yaman ng daigdig kung bawat 

kapritso ng tao – lalo na ng mayayaman – ay pagbibigyan. Baka maaaring isang kotse 

lang kada pamilya? Baka maaaring ipagbawal na ang kotse sa mga lugar na may tren? 

Baka maaaring ang sinumang bibili ng bagong phone ay kailangang dala ang luma para 

makadiscount ka ng 50% para maging mandatory ang recycling? Baka maaaring 

ipagbawal na rin ang sashimi at Century Tuna sa susunod na 20 taon para 

makarecover muna ang tuna population bago magpalaki ng mga katawan at tiyan ang 

mga hunk? Otherwise, palapit nang palapit ang daigdig sa eksenang apokaliptiko na 

inimagine na sa mga pelikulang gaya ng 2012 ni Roland Emmerich (2009), at The 

Matrix nina Lana Wachowski at Lilly Wachowski (1999). Mainam basahin at i-replicate 

ang saliksik gaya ng “When Did the Anthropocene Begin…and Why Does It Matter?” ni 

Angus (2015); “Capitalism and Degrowth: An Impossibility Theorem” ni Foster (2011); 

“Crisis or Opportunity: Economic Degrowth for Social Equity and Ecological 

Sustainability” ni Schneider, Kallis, at Martinez-Alier (2010); at “Luntiang Pamayanan: 

Tungo sa Pag-unlad ng Kalikasan, Antas ng Pamumuhay at Wika” ni Nuncio (2011). 

Dapat talakayin nang seryoso kung paano sasailalim sa degrowth ang Pilipinas at kung 

kaninong kapritso ang uunahing tapusin sakaling simulan na itong isakatuparan.  

 Kung nais pa rin ng mga mamamayan ng unlimited consumption, baka 

makabawas sa impact sa environment kung 100% renewable energy na ang gamit nng 

lahat. Maaari nang mag-aircon at magcellphone buong araw dahil solar-powered na 

lahat. Kunsabagay, bilyun-bilyong taon pa naman ang itatagal ng araw bago ito 

sumabog sa paraang kahawig marahil ng pagsabog ng planetang Krypton sa pelikulang 

Man of Steel ni Zack Snyder (2013). Marahil, ang transisyon sa renewable energy rin 

ang magluwal ng daigdig kung saan halos wala nang tatrabahuhin ang mga tao. Kung 

makalilikha tayo ng mga robot na solar-powered, matipid na mapatataas pa rin ang 

produksyon at produktibidad ng mga kumpanya, habang binabawasan naman ang oras 
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ng trabaho ng mga manggagawa: walang tanggalan sa trabaho at wala ring pagbaba 

ng sahod dahil ang mga robot na ang magtatrabaho at di naman mababawasan at sa 

halip ay lalaki pa nga ang kita. Matinding tunggalian ang magpapasya sa sino ang 

makikinabang sa robotisasyon ng ekonomya: ang manggagawa o ang kapitalista. 

Balikan ang Das Kapital ni Marx (1887), gayundin ang ilang bahagi ng 1984 ni Orwell 

(1961) at The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the 

Post-Market Era ni Rifkin (1995).  

Ugnayang Panlabas at Usaping Panloob  

 Sa pagtalikod ng gobyerno ng Estados Unidos sa mga mahahalagang 

internasyunal na kasunduan gaya ng Paris Accord na naglalayong limitahan ang carbon 

emissions ng mga bansa, malinaw na ang mga usaping pangkalikasan ay may 

koneksyon din sa ugnayang panlabas at ugnayang multi/transnasyunal. Sa larangan ng 

international affairs, kailangang sipatin ang feasibility ng daigdig na wala nang veto 

power sa United Nations (UN) Security Council tungo sa sistemang isang bansa, isang 

boto. Kailangan na ring paghandaan ng Pilipinas ang realignment ng mga bansa, batay 

sa paglakas ng tambalang China-Russia na nagtatangkang tumapat sa tambalang US-

Europe-Japan-South Korea-New Zealand-Australia. Saan ba lulugar ang Pilipinas at iba 

pang bansa sa Asya, Aprika at Amerika Latina, para ganap na makinabang sa mga 

nangyayari? O baka naman kayang magsarili ng Pilipinas, lalo pa at mayaman naman 

ito sa sikat ng araw at sa tubig – dalawang resources na napakahalaga ngayon at 

magiging mas mahalaga pa sa hinaharap gaya ng prediksyon ng mga eksperto sa 

paggamit ng renewal energy at gayundin sa aklat na Las batallas del agua o Water 

Wars ni Bouguerra (2005). Imperatibo rin ang muling pagbasa sa Las venas abiertas de 

América Latina o Open Veins of Latin America ni Galeano (1971), “The Development of 

Underdevelopment” ni Frank (1966), at The Nationalist Alternative ni Constantino 

(1979), upang maturuan ang mga indio na hindi opsyon ang neokolonyalismo.  

 

Paggawa, Dependensiya, at Globalisasyon 

 Sa dinami-dami ng negatibong epekto ng Labor Export Policy (LEP), baka 

maaaring itigil na ang pagpapadala sa OFWs kung saan-saan? Sundan ang 

pananaliksik ni San Juan (2014) hinggil sa LEP at kumustahin ang mga pamilya ng 

OFW. Nabawasan na ba ang may ibang asawa at/o ibang pamilya sa ibayong dagat? 

Gaano na kalala ang iba pang social cost ng labor export? Gaano na katindi ang brain 

drain at deskilling sa bawat propesyon, sa panahong nagkakasambahay sa Malaysia, 

Singapore, at Hong Kong ang maraming gurong Pilipino, at nagkukumahog ding umalis 

sa bansa ang mahigit 5,000 skilled workers at professionals kada araw noong 2015, 

batay sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA). Gaano 

nakalalamang sa Pilipinas ang Europa at Estados Unidos sa abanteng sistemang 

pangkalusugan dahil sa dami ng doktor at nars nila, kumpara sa Pilipinas na nag-

eeksport ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan? Halimbawa, sa datos ng World 
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Health Organization (2017), may halos 6 na nars at midwife sa kada 1,000 tao sa 

Pilipinas, kumpara sa 12 sa United Kingdom at halos 10 sa Estados Unidos (dalawang 

bansa na kapwa destinasyon ng mga nars na ineeksport ng Pilipinas).  Pag-aralan din 

ang posibilidad ng panawagang global na minimum na sahod para sa mga migrante, 

at/o pilitin ang mga maka-globalisasyon na tuparin ang pangako nilang borderless 

world: tanggalin lahat ng visa restrictions, passport na lang ang kailangan para 

magtravel papunta sa kahit anong bansa, i-imagine ang ending ng In Time ni Andrew 

Niccol (2011) na wala nang time zones. Maaaring sundan din ang saliksik na “To the 

Lighthouse Towards a Global Minimum Wage: Building on the International Poverty 

Line” ni Bolwell (2016). Gayundin, maaaring suriin kung paano matatapatan ng Pilipinas 

ang minimum na pasweldo sa ibang bansa, sa panahong 25,000 piso ang sweldo ng 

kasambahay sa Malaysia (batay sa mga aktwal na anunsyo na nakita ng awtor sa 

advertisement ng ilang recruitment agencies sa Maynila noong 2017) kumpara sa 

19,620 piso na entry-level salary ng guro sa publikong paaralan sa Pilipinas.  

Huwag maniwala sa propaganda ng mga kapitalista na malulugi sila sa 

pagtataas ng sweldo. Ang totoo, mababawasan lang ang limpak-limpak nilang kita. 

Balikan ang Das Kapital ni Marx (1887) at ireplicate sa bawat kumpanya ang “Capturing 

Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone” ni Kraemer, Linden, at Dedrick 

(2011). Anila, 5.3% ng halaga ng iPhone noong 2010 ang napupunta sa manggagawa 

habang halos 60% ang napunta sa Apple corporation. Tama at makatwiran ba iyan? 

Baka maaaring hating kapatid o 70-30 pabor sa manggagawa? Maaaring sipatin ang 

merito ng House Bill 2625 ni Cong. Jose Atienza, Jr. (2016) hinggil sa profit-sharing o 

pagbabahagi ng tubo ng mga korporasyon sa mga manggagawa. Kaugnay ng 

kapitalismo at paggawa, kaya bang ikompyut kung magkano ang makatwirang tubo? 

Magkano ba talaga dapat ang sinusweldo ng mga manggagawa? Feasible ba ang 

profit-sharing o mas mainam ang workers’ management? Basahin ang “Proposing a 

Path to Socialism: Two Papers for Hugo Chávez” ni Lebowitz (2014), gayundin ang 

aklat na A World To Build: New Paths Toward Twenty-First Century Socialism ni Marta 

Harnecker (2015). Anu’t anuman, kailangang suriin kung paano mapalalakas ng mga 

manggagawa ang kanilang mga organisasyon, kung isasaalang-alang ang pahayag 

nina Karl Marx at Friedrich Engels na ang mga manggagawa ang pangunahing 

makapagpapabago ng daigdig. Sa paglalarawan sa paghina ng mga unyon at iba pang 

organisasyong pangmanggagawa, malalaman din kung paano sila muling 

makapagpapalakas sa panahon ng globalisasyon na pinangingibabawan pa rin ng 

kapitalista (San Juan, 2017).  

 Kaugnay pa rin ng globalisasyon, kulang pa ang mga saliksik hinggil sa mga tinig 

ng mga isinantabi, nadehado, inapi, pinipi, dinahas. Nasaan ang mga pananaliksik na 

nagdodokumento sa daing, salaysay, naratibo ng mga hindi nakinabang sa pangakong 

borderless world ng globalisasyon: ang mga magsisibuyas ng Nueva Ecija; 

magbabawang ng Ilocos; maggugulay ng Benguet; magsasapatos ng Marikina; 
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manggagawa sa mga nagsarang pabrika; lumad at iba pang national minorities na 

itinaboy, inagawan ng lupa, pinalayas ng mga mining firms at logging companies; mga 

trabahador na kontraktwal sa mga higanteng plantasyong pag-aari ng mga 

kumpanyang trans/multinasyunal; mga factory worker sa export processing zone na 

pinagbabawalang mag-unyon; mga magsasakang nawalan na ng lupang sakahan dahil 

sa malawakang land conversion. Bagsak-presyo ang smuggled na sibuyas at bawang, 

pati ang legal na idinaan sa customs ng bansa, dahil sa pag-aalis ng taripa sa mga 

produkto. Sipatin ang kahon ng toothpaste o basyo ng shampoo at makikitang 

repacking center na lang ang Pilipinas: ibang bansa ang nagmanupaktura at importer 

lang ang kumpanya sa Pilipinas. Tingnan ang mga sentro ng de-industriyalisasyon – 

mga pabrikang tinibag para gawing condominium, o kaya’y mga guhong tiwangwang, 

gaya ng pangarap ng maraming Pilipino noon at ngayon. Paano nilabanan ng mga tinig 

mula sa ibaba ang mga mapang-api at mapagsamantala sa panahon ng globalisasyon?  

Paano nila ibinalita, tinula, inawit, isinalarawan, isinadula, ikwinento mismo ang 

kanilang pakikipagtunggali sa globalisasyon? Sa paglalahad ng kanilang mga kwento, 

maaaring maging huwaran ang mga akdang gaya ng A People’s History of the United 

States ni Zinn (2005), The Darker Nations: A People's History of the Third World ni 

Prashad (2007), Lipunan at Rebolusyong Pilipino ni Sison (1970), The Philippines: A 

Continuing Past nina Renato Constantino at Letizia Constantino (1978) at Mga Tinig 

Mula sa Ibaba: Kasaysayan ng Partido Komunista ng Pilipinas at Partido Sosialista ng 

Pilipinas sa Awit, 1930-1955 ni Maceda (1996), gayundin ang Adults In The Room: My 

Battle With Europe’s Deep Establishment ni Varoufakis (2017). Kailangang igiit ang 

muling pagbuhay sa asignaturang Kasaysayan ng Pilipinas/Philippine History sa 

hayskul (pinaslang ito ng Departamento ng Edukasyon sa ilalim ng sustemang K to 12) 

– gaya ng ipinaglalaban ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan 

(TANGGOL KASAYSAYAN) upang lalong mapalalim ang pag-unawa ng madla sa 

koneksyon ng noon at ngayon at paano haharapin ang bukas nang hindi na uulitin ang 

mga pagkakamali at magtatagumpay na kung saan nabigo ang mga nauna.  

Ang mga isinantabi sa Pilipinas ay maraming kwentong hindi pa naririnig ng 

marami-raming nasa gitnang uri at nasa alta sociedad. Ano nga ba ang nawawala sa 

pagkawala ng hanapbuhay? Dignidad, pangarap, pag-asa. Ano ang nangyayari sa 

pamilya kapag wala ang mga ito? Ano ang nangyayari sa bansang uuga-uga ang 

pundasyon? Baka malao’y makitang ang pagtaas ng petty crimes at tulak-gamit ng 

shabu at marijuana ay epekto na lamang pala ng pagdaralitang dulot ng walang habas 

na globalisasyong iilan lamang ang nakinabang. Kaugnay nito, dapat ding idokumento 

ang ilegal na pagbabakod ng mga korporasyon, ng mga kapitalista, ng iilang elite sa 

mga dati-rati’y publikong espasyo at publikong domeyn gaya ng mga dalampasigan, 

gilid ng bundok, mga publikong parke at iba pa. Ilegal ang mga ekslusibong beach 

resort dahil ang mga isla at ang dalampasigan ay pawang mga bahagi ng public 
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domain, at walang karapatan ang mga korporasyon na angkinin at bakuran ang mga ito, 

at lalong bawal na bawal na bumili o magbenta ng mga isla. Ang lahat ng ito’y pag-aari 

ng bayan, gaya rin ng ekta-ektaryang lupa sa Pilipinas na tila “nabili” na at teritoryo na 

ng ilang bansa sa Middle East (Nooteboom at Rutten, 2011).  

Pagsasalin ng Mga Di Pinangangahasang Isulat sa Filipino 

Sa kabila ng mga negatibong aspekto ng globalisasyon, dapat samantalahin ng 

mga mananaliksik ang mga positibong epekto nito sa mabilis na paglaganap at sa 

(halos) instant availability ng mga makabuluhang akda mula sa ibang bansa. Dapat 

nang isabalikat ang pagsasalin o pagpaparami pa ng salin ng mga sinulat ni Thomas 

Piketty, Alejandro Lichauco, Ha-Joon Chang, Wolfgang Streeck, Albert Einstein, Samir 

Amin, Eduardo Galeano, John Bellamy Foster, Ian Angus at iba pa upang ma-expose 

naman sa mga (mas) bagong ideya ang mga mamamayan ng bansa. Halimbawa, 

panawagan ni Piketty (2013) sa Capital in the Twenty-First Century ang global tax on 

wealth (taunang pagkumpiska sa parte ng yaman ng pinakamayamang 1% ng 

populasyon ng mga bansa, bukod pa sa regular na buwis na binabayaran nila), at iniisip 

na ni Streeck (2014) sa “How Will Capitalism End?” ang hindi kayang tanggapin ng mga 

mayayamang Pilipino. At sino ang nakakaalam sa mga Pilipino na sosyalista pala si 

Einstein, gaya rin ni Amado V. Hernandez, Pambansang Alagad ng Sining na nagsulat 

ng nobelang Mga Ibong Mandaragit (1982) – malapit-lapit sa ideolohiya ng komunistang 

New People’s Army (NPA), at ng KADAMAY na pinagbibintangan ni Senador Antonio 

Trillanes IV na tagakanlong daw ng NPA. Sa sanaysay na “Why Socialism” ay winika ni 

Einstein: “I am convinced there is only one way to eliminate these grave evils, namely 

through the establishment of a socialist economy, accompanied by an educational 

sysrem which would be oriented toward social goals. In such an economy, the means of 

production are owned by society itself and are utilized in a planned fashion...” Matutuwa 

si Einstein kung buhay siya ngayon kapag nakita niyang pinag-uusapan na ng 

gobyernong Duterte at ng mga komunistang Pilipino na kinakatawan ng National 

Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang kani-kanilang bersyon ng 

Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms/CASER (2017) na naglalaman 

ng mga makabuluhang repormang tiyak na magugustuhan ng marami-raming Pilipino 

gaya ng libreng edukasyon at libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, at mas 

mababang buwis sa mga mahihirap at middle class. Makabuluhang saliksik ang 

pagsusuri sa mga repormang ito, at sa mismong teksto ng mga draft na CASER.  

Kaugnay ng pagbanggit ni Einstein sa planadong ekonomya, nakikini-kinita na 

ang mga digmaang ang ugat ay kumpetisyon sa malinis na tubig, suplay ng enerhiya, 

pagkain atbp. sa malapit na hinaharap. Kailangang humanap ng paraan na maiwasan 

ang mga ito. Kailangang muling suriin ang merito ng sentralisadong pagpaplano ng 

ekonomya batay sa pangangailangan ng mga komunidad. Sa panahong nauubos ang 

mga bagay-bagay, hindi ba kailangang may mag-rasyon para walang maubusan? O 

kaya naman, para sa mga optimistiko, mas mabilis ang pagpaplano sa maalwang 
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bukas, sa paghanap ng landas ng kasaganahan kung may planong sinusunod ang 

lahat. Bukod sa rural land reform, kailangan din ng urban land reform. Kailangan ng 

saliksik na sisipat sa kalunus-lunos na kalagayan ng mga nangungupahan at walang 

tahanan sa Pilipinas at sa buong mundo, habang may mga bahay at condominium na 

walang tao! Bili nang bili ng property ang mayayaman dahil gusto nilang paupahan kaya 

pataas nang pataas ang value dahil bili pa rin sila nang bili kahit na ang occupancy rate 

ay mababa na. Sasambulat ang krisis na ito nang wala pang isang dekada mula 

ngayon, maliban kung isabalikat ng gobyerno ang programa ng publikong pabahay at i-

regulate ang presyo ng real estate pati na ang ilang condominium o ektarya ng urban 

land ang pwedeng bilhin ng bawat tao at pamilya. Alinsunod ito sa konteksto ng tinuran 

ni Leo Tolstoy (2009) sa maikling kwentong “How Much Land Does A Man Need?” 

Aniya, “six feet from his head to his heels” lang naman ang kailangan ng bawat tao.  

Paglilinaw sa Malalabo: Pagsipat sa Lenggwahe ng Globalisasyon 

 Sa konteksto ng patuloy na globalisasyon, panahon na rin na i-replicate ang mga 

pag-aaral na gaya ng “The Language of Globalization” ni Marcuse na lumabas noong 

2000, gayundin ang “Bankspeak: The Language of World Bank Reports” ni Moretti at 

Pestre (2015). Nagbabago ang lenggwahe ng panlilinlang kaya’t pana-panahon dapat 

itong pag-aralan. Ang “budget cut” ay naging “austerity.” Ang “lenders” ay naging 

“partners,” o “institutions.” Ang sagad-sagaring “privatization” ay ginawang “Public-

Private Partnership” para hindi halatang mas malaki pa rin ang pakinabang ng mga 

korporasyon kaysa sa publiko na nirerepresenta supposedly ng gobyerno. Mainam na 

sipatin din kung gayon ang lenggwahe ng mismong kontrata ng mga PPP, kung mabilis 

na makakahanap ng kopya nito sa website ng gobyerno para sa Freedom of 

Information: https://www.foi.gov.ph/.  

Sa kalabuan ng mga termino ay maaari pa ring makita ang katotohanan. 

Garantisadong tubo ang ipinagyayabang sa mga dokumento hinggil sa PPP, gaya sa 

introduksyon na nasa website mismo ng PPP Center: “It embodies optimal risk 

allocation between the parties – minimizing cost while realizing project developmental 

objectives. Thus, the project is to be structured in such a way that the private sector 

gets a reasonable rate of return on its investment.” Kaya nga nang makuha ng Ayala 

ang LRT 1 at 2 ay taas-presyo kaagad sila. Wala nang risk o peligro ang negosyo basta 

nasa PPP. Ang edukasyong makadayuhan at nakasentro sa paghubog ng robotikong 

manggagawa ay outcomes-based kuno (at malinaw naman sa esensya kung kaninong 

outcomes ang sinusunod). Promoted at naging “indigent,” “marginalized,” “nasa 

laylayan ng lipunan” ang dati’y “anak-dalita, anakpawis, mahirap” ngunit mahirap pa rin 

sila sa aktwal at wala pa ring kapangyarihan. Tadtad ng salitang “empowerment” ang 

mga dokumento ng mga dayuhang financier at gobyerno ngunit kapag natutuhan na ng 

mga mamamayan ang empowerment ay pinauulanan sila ng bala, tini-teargas, 

sinasagasaan. Ayaw nang ipagamit ng mga neoliberal ang terminong First at Third 

World dahil halatang-halata ang agwat ng mga bansa at malalantad ang 

https://www.foi.gov.ph/
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pagsasamantala ng una sa huli, kaya ang United Nations ay may kategoryang “less-

developed countries” (LDCs) para sa mga bansang maglulupa pa rin.  

Sa wakas ay inabandona na ang diskursong “borderless world” mula nang 

magka-krisis noong 2008 at isisi sa migrante ang kawalan ng trabaho ng mga nasa 

Kanluran, at pumalit ang diskurso ng “patrol,” “security,” “Fortress Europe,” “wall” “visa 

restrictions” at “border control.” Nawala na ang Europang idolo ni Rizal, ang Europang 

mapagkalinga, ang Europa ng Enlightenment values, ang Europa ng human rights.  

Nagagalit ang mga natirang kasapi ng European Union sa pag-abandona sa kanila ng 

United Kingdom. Hindi raw maaaring magbenepisyo sa freedom of goods ang UK kung 

walang freedom of movement ang mga EU citizens, ngunit nagkakaisa ang Europa, 

Norte Amerika, at recently pati ang Australia at New Zealand – ang mga puting rehiyon 

ng daigdig – sa pagkakait ng freedom of movement sa mga Asyano, Aprikano at Latino 

Amerikano kahit na nga may mga free trade agreements sila sa mga kontinenteng ito. 

Mas malaya ang tsokolate at cacao, bulak at medyas kaysa sa taong gumagawa niyon, 

sa aktwal.  

Matatapang na Solusyon sa Malalalang Problema 

Kung solusyon sa problema, pwedeng subukin ang mga inobasyon sa 

geoengineering laban sa climate change, genetic engineering laban sa kagutuman, at 

stem cell treatment laban sa mga sakit. Kaugnay ng geoengineering, sinusubukan na 

ang pag-spray ng particles sa atmosphere para madeflect ang ilang porsyento ng init ng 

araw, gaya ng saliksik ng mga saliksik ng Cargenie Climate Geoengineering 

Governance Initiative, Huwag naman sanang pumalya at magresulta sa global freezing 

ang sinusubukang solusyon sa global warming, gaya nang nangyari sa nobelang-

naging-pelikulang Le Transperceneige ni Jacques Lob at Jean-Marc Rochette (1982) o 

Snowpiercer ni Bong Joon-ho (2013). Makikinabang ang Pilipinas kapag nadevelop ang 

ganitong teknolohiya dahil projected na mabura sa mapa ang coastal communities sa 

maraming rehiyon ng bansa dahil sa climate change.  

Kaugnay ng climate change, kailangan ng maagap na imbentaryo – literal na 

imbentaryo at genetic mapping – sa lahat ng malapit nang ma-extinct na halaman, 

hayop at iba pa sa bansa – na isa sa may pinakamalawak na flora at fauna sa buong 

mundo – bilang batayan ng kampanya para sa kanilang preserbasyon, at datos na rin 

para sa mga siyentista sa mga susunod na panahon na baka magkaroon na ng tsansa 

na mag-clone ng mga extinct na hayop at halaman. Baka may mga gubat pang di 

napapasok ng siyentista na maaaring mapuntahan na sa tulong ng mga etnographer. 

Hindi ba’t 7,500 islands na ang kapuluang Pilipinas? Magpadala ng mga expeditionary 

teams sa mga islang uninhabited para saliksikin ang flora at fauna roon. Maaari ring 

tuklasin ng mga historian sa mga lumang rekord ang mga lumang ruta sa dagat na 

maaaring buhayin para sa inter-island travel sa bansa. 
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Patuloy na dapat pang maglabas ng mga publikasyon hinggil sa 

anticipated/projected impact ng climate change upang masuri rin kung paano 

mapaghahandaan o mapapakitunguhan ang mga ito. Lalong dapat magpalakas ng 

pananaliksik sa arkitekturang akma sa mga bansang tropikal na maulan. Makabubuo 

kaya ng climate change-resistant o climate change-proof na mga gusali ang mga Pinoy 

architect? Ang mga interior designer ay maaaring mag-ambag din sa pagdidisenyo ng 

mga loob ng bahay na malamig ngunit matibay at water-resistant. Samantala, 

nagbebenepisyo na ang Rusya sa climate change dahil sa pagkalusaw ng yelo sa 

Arctic na dahilan para makapaglayag nang mabilis sa Murmansk at iba pang 

komunidad sa rehiyong Arctic (Walker, 2016). Paano kaya makikinabang ang Pilipinas 

sa realidad ng climate change? May positibong mahihita ba ang bansa sa pagtaas ng 

sea level at pag-init ng temperatura lalo na kapag summer? Baka makahanap tayo ng 

silverlining sa trahedyang dulot ng climate change?  

 Hinggil sa genetic engineering, isyu ang produksyon ng mga korporasyon ng 

mga patay na binhi – binhi na one-time use lang at ang bunga ay pagkain ngunit hindi 

butong binhi kaya regular na bibili ang magsasaka ng binhi sa suplayer na korporasyon 

(Lombardo, 2014), di gaya ng dati na nagtatabi lamang ng binhi mula sa ani. Ihanda na 

ang pagdokumento sa lalong paghihirap ng mga magsasakang mabibitag ng mga 

kumpanyang nagbebenta ng genetically-engineered na buto, at protesta ng 

mamamayan sa bagong teknolohiya na posibleng magdulot ng mas maraming 

problema, gaya ng idinulot nito sa India (Shiva, 2013). Noong 2016 ay binaligtad ng 

Korte Suprema ng Pilipinas ang desisyon na dati’y nagbabawal sa field trial ng 

Genetically-Modifed (GM) talong kaya’t lalong dapat saliksikin ang tungkol sa genetic 

engineering. Maaari nang i-field trial ang mga GM organisms (GMO) sa Pilipinas.  

Kailangan ding hanapan ng solusyon ang traffic. Butasin ang mga subdibisyon, 

padaanan sa publiko ang lahat ng kalsada, ipagbawal ang parking sa lahat ng kalsada, 

isaayos ang public mass transportation system para mas konti na lang ang magkotse, 

patawan ng karagdagang buwis ang pagbili ng kotse, itransporma ang Skyway sa 

sistema ng publikong tren, paunlarin ang lahat ng panig ng Pilipinas para di 

magsiksikan sa mga sentrong lungsod, magtayo ng pabahay malapit sa mga sentro ng 

trabaho. Suplayan ng detalye at citation ang artikulong “Transform Traffic Road Rage 

Into Public Outrage Against Imperialism, Feudalism and Bureaucrat-Capitalism” ni 

Palatino (2015) para sa isang saliksik na reresolba sa trapiko sa Metro Manila at iba 

pang sentrong lungsod sa Pilipinas.  

 Isa pang problema ang matinding reliance ng maraming mamamayan ngayon sa 

internet at mga kompyuter. Paano kaya kapag nagkaroong bigla ng “technological 

winter,” biglang paralisado ang internet, at biglang na-virus at ayaw magbukas lahat ng 

kompyuter, at/o biglang naubos na ang suplay ng petrolyo at bumagsak ang 

produksyon ng kuryente/enerhiya at hindi naman nakapaghanda ang bansa sa 
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transisyon tungong renewable energy? Kailangan ng paghahanda. Daig ng maagap 

ang masikap. Kailangang paghandaan kahit ang tila imposibleng mangyari.  

Wika, Kultura, Panitikan, At Iba Pa 

Sa larangan ng wika at kultura, bawat araw, may wikang namamatay dahil sa 

homogenisasyong dulot ng modernisasyon at globalisasyon. Ano ang nawawala sa 

pagkawala ng mga wika? Idokumento ang lalim at lawak ng mga wikang nabubura, ang 

mga konseptong walang katumbas sa mga wikang dominante, ang sariling paraan ng 

pagpapahayag ng sarili, pagtukoy sa oras, paglalarawan sa kalikasan na hindi kayang 

saklawin at sapulin ng mga wikang dominante. Tungkulin ng mga mananaliksik na 

ipreserba ang mga wikang ito sa abot nang makakaya sa pamamagitan ng pagtatala sa 

lahat ng maaaring itala, at idokumento rin ang paghihingalo ng mga wika. Sino o ano 

ang salarin? Bakit ayaw nang mag-aral ng wikang sarili ng mga mas batang miyembro 

ng mga pangkat minorya? Paano makatitiyak na di masasayang ang pera sa 

kampanyang preserbasyon at kultibasyon? Reversible pa ba ang proseso o sadyang 

patungo sa paghahari ng iilang wika ang lahat? Itanong ang lahat ng ito habang 

idinodokumento rin ang pagsulong ng mga kilusang pangwika gaya ng Alyansa ng Mga 

Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA).  

 Kailangan na rin siguro ng matapat na language survey. Interesado pa ba ang 

mga nagsasalita ng iba’t ibang wika sa rehiyon na gamitin ang kani-kanilang wika labas 

at lagpas pa sa tahanan? Paano kaya makakapagdevelop ng tunay na multilinggwal na 

edukasyon sa Pilipinas? Maaari kaya ang Filipino, English, Spanish Plus 3 (isang wika 

sa rehiyon, Mandarin, at Bahasa Indonesia o kaya’y Bahasa Melayu)? Maaari ring i-

float kaugnay nito ang mungkahing Bahasa, sa halip na English ang gawing working 

language ng ASEAN. Paghahanda ito sa napipintong paghina ng English bilang 

nangungunang wikang global, alinsunod na rin sa patutsada ni European Commission 

President Jean Claude Juncker na nagpahayag na “Slowly but surely English is losing 

importance in Europe.” Sa paglakas ng ekonomya ng Tsina at mga bansa sa Amerika 

Latina, baka nga masapawan na ang English, lalo pa kung ikokonsidera ang patuloy na 

pagdami ng populasyong Latino sa Estados Unidos mismo at pag-iral ng mga diaspora 

Chinese communities sa napakaraming pangunahing syudad sa daigdig.  

Sa larangan pa rin ng wika, baka descriptive sa halip na prescriptive ortography 

ang kailangang buuin. Sundin ang dila ng bayan sa halip na pangaralan pa ito. 

Panahon na ring suriin ang implementasyon o pag-snub ng mga ahensya sa Atas 

Tagapagpaganap Blg. 335 ng unang administrasyong Aquino na nag-aatas sa 

paggamit ng Filipino sa mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya ng 

gobyerno. Gaano ka-feasible ang pag-obliga sa mga ahensya na mag-Filipino na 

lagpas pa sa Agosto? Kulelat ang Pilipinas noong huling beses na sumali ito sa 

internasyunal na eksam sa Math at Science. Baka dahil English ang medium of 
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instruction sa Pilipinas? Subukin kayang Taglish o Filipino ang gamitin sa Math and 

Science classes?  

 Sa larangan ng midya, paparami ang Facebook users sa Pilipinas at saanman. 

Halos 7 milyong Pilipino na ang may regular internet access ngayon at tiyak na 

magiging halos 100% ng mga mamamayan sa kapuluan, sa mga susunod na dekada. 

Hindi kataka-taka na nagiging makapangyarihang instrumentong pangampanya sa 

eleksyon at kasangkapan sa propaganda ang Facebook, lalo pa at may mga sponsored 

pages na nagbabayad sa Facebook para mai-promote ang kanilang grupo at/o 

mensahe. Anumang maging viral sa social media ay nababalita rin sa telebisyon, 

dyaryo at radyo. Kailangang suriin ang etika o kawalan nito sa ganitong konteksto. Hindi 

na libre ang impormasyon, at sinasala rin ng Facebook kung ano ang ipo-promote at 

alin ang hindi. Iniikutan kundi man nito tahas na nilalabag ang mga limitasyon sa 

paggastos sa kampanya dahil wala pagbanggit sa mga batas pang-eleksyon sa 

Facebook advertisement, habang may limitasyon ang paggastos sa lahat ng porma ng 

media. 

Sa larangan ng kalusugan at medisina, isabalikat dapat ang mga pananaliksik sa 

halamang gamot ng bansa. May proven health benefits na ang lagundi para sa ubo at 

bayabas para sa sugat, at tiyak na marami pang matutuklasan sa mga dahun-dahon ng 

albularyo sa mga probinsya. Magtulong ang etnographer at doktor sa saliksik sa 

komunidad at laboratoryo. Baka nasa paso talaga ang botikang magpapabagsak sa big 

pharma. Maaari namang tumulong ang mga nananaliksik sa larangan ng Gastronomy at 

Home Economics para magdevelop ng mga substitute sa karne na healthy at matipid, 

gaya ng tokwa at sapal ng niyog. Paano ba mas magiging lasang karne ang mga ito? 

Anu-anong ispesipikong luto ang pwede para masarap pa rin kahit wala na talagang 

karne? Hitting two birds in one stone ito: mawawala ang obesity na linked sa maraming 

sakit, at makakatulong pa tayo sa pagbabawas ng carbon emissions dahil sa tindi ng 

carbon emissions na dulot ng pag-aalaga ng mga hayop na pinagkukunan ng karne.  

Sa larangan ng panitikan, bakit walang nananalo ng Nobel Prize for Literature 

mula sa Pilipinas? Kailangang sipatin ang “The Unrewarded” ni Anderson (2013) at 

“Laurelled Lives” ni Quist (2017). May kandidato kaya tayo na uubra sa namamayaning 

pamantayan sa pagpili ng Nobel Prize awardees na ibinulgar ni Quist, o baka naman 

hindi na talaga tayo dapat mangarap, at sa halip ay magsulat nang magsulat para sa 

sariling bayan at mamamayan. Kaugnay nito, kailangang magmuni-muni ang maraming 

Ingleserong creative writer na Pilipino. Para kanino ba sila nagsusulat? Itanong din iyan 

sa mga nasa akademya na English pa rin ang preferred language of research. Maaari 

ring saliksikin ang ideolohiyang namamayani sa mga nananalong akda sa Palanca, 

kahawig sa pagsipat ni Quist sa mga nagwagi ng Nobel Prize for Literature.  
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Pagbabahaginan ng Kaalaman Tungo sa Daigdig na Walang Hanggahan 

 Kaugnay ng intellectual property rights, talamak ang pamimirata ng libro at halos 

wala namang nagdedemandang may-akda. Mababait ang mga awtor na Pilipino at 

marahil ay naniniwala sa ideya ng sharing. Samantala, todo-demanda ang mga 

multinational pharmaceutical firms sa mga Pilipinong generic brands na nagpoprodyus 

ng mas murang bersyon ng mga mamamahaling dayuhang gamot, gaya ng ginawa ng 

Pfizer sa Unilab (Pedroche, 2010). Baka panahon nang ipawalang-bisa ang patent ng 

mga gamot, kahawig sa kalakaran sa India (Anand, 2015). Sa tamang oras at paraan, 

baka ang pagtatanggal din ng batas sa copyright ng mga saliksik ang magbunsod ng 

Golden Age ng research sa bansa? After all, sa mga bansa sa Europa gaya ng 

Netherlands, Sweden, at Norway na maunlad na ang pananaliksik, buo-buong tesis at 

disertasyon ang ipinamamahagi nila nang libre online (sa mga arkibong gaya ng 

www.narcis.nl, www.diva-portal.org, at http://nora.openaccess.no), di gaya sa Pilipinas 

na hindi pinapayagang maipa-photocopy ang buong saliksik, at halos wala ring full text 

ng mga saliksik, maliban sa Unibersidad ng Pilipinas 

(http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Category:Theses#.WVdcJhWGMvU) at mangilan-

ngilan pang kolehiyo at unibersidad na may abante nang pananaw sa pamamahagi ng 

kaalaman. Buti na lamang at may www.sci-hub.cc at gen.lib.rus.ec   na pwedeng 

puntahan kapag may full text ng journal na gusto mong idownload nang libre. Feasible 

kaya na magbuo ng ganitong website para sa mga saliksik na nasa Filipino? Gaano na 

nga ba kasikat ang sci-hub.cc at Library Genesis sa mga Filipino researchers?  

 Kaugnay naman ng sharing ng datos at materyal, kapuri-puri ang mga database 

sa Espanya at iba pang bansa na nag-upload na online ng mga lumang dokumento. 

Nariyan ang Biblioteca Digital Hispánica (www.bne.es)  na katatagpuan ng maraming 

digitalized at readily downloadable na English, Spanish, Tagalog, at Bikolanong 

dokumento, mapa, libro, diyaryo at iba pa tungkol sa at/o mula sa Pilipinas, gaya rin ng 

makikita sa www.gutenberg.org na katatagpuan ng mga nobela at iba pang aklat mula 

sa iba’t ibang wika, kasama na ang Tagalog.  Ang pag-iimbentaryo sa Filipiniana 

materials sa mga database na ito ay isa nang malaking pananaliksik, lalo pa ang 

pagsusuri at pagsasalin ng mga ito na halos hindi pa nasisipat ng mga mananaliksik sa 

Pilipinas. Malaking bahagi ng ating lumipas ang mababasa sa mga dayuhang arkibo na 

iyon na hindi kayang tapatan ng mga lokal na sinupan. Sa kasalukuyan ay isa sa 

pinagkakaabalahan ng mananaliksik ang pag-iimbentaryo at pagsasaling-buod sa 

nilalaman ng mga edisyon ng bilinggwal na pahayagang La Redención del Obrero ni 

Isabelo de los Reyes na masisipat sa Biblioteca Digital Hispánica. Kakaiba ang 

pahayagang ito sa taas ng lebel at lawak ng saklaw: politikal ang mga editoryal at 

pangunahing balita, siyempre pa, ngunit may mga akdang pampanitikan din tulad ng 

dula, mapanudyong sanaysay at iba pa na nagtuturo sa mga manggagawa na 

makibaka para sa kanilang karapatan.  

 

http://www.narcis.nl/
http://www.diva-portal.org/
http://nora.openaccess.no/
http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Category:Theses#.WVdcJhWGMvU
http://www.sci-hub.cc/
gen.lib.rus.ec
http://www.bne.es/
http://www.gutenberg.org/
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Kritikal na Perspektiba sa Pedagohiya 

 Hinggil sa pedagohiya, napatunayan na ni Mangen (2014) ang superyoridad ng 

pagbasa ng printed na teksto kumpara sa teksto sa electronic readers gaya ng Kindle at 

iPad. Baka magandang ireplicate ito sa Pilipinas. Kaugnay nito, may mga saliksik na rin 

na nagpapatunay sa bisa ng aktwal na note-taking sa retensyon ng impormasyon: “The 

Pen is Mightier Than The Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note 

Taking” ni Mueller at Oppenheimer (2014). Marahil, kasabay ng malalaking reporma ay 

back-to-basics din dapat sa pedagohiya. 

Kaugnay ng pedagohiya, dapat muling pag-aralan ang implementasyon ng K to 

12. Bakit hindi ibinigay na lamang ang bilyong pisong pera sa voucher sa pribadong 

paaralan, sa mga paaralang publiko? Ang ginasta para sa karagdagang 2 taon ay 

ginamit na lang sana sa pag-ayos ng lumang 10-year basic education cycle lalo pa at 

malinaw naman sa “Length of School Cycle and The Quality of Education” nina Felipe 

at Porio (c.2008) na mas mainam kung ang K to 12 ay ipataw na lamang sa mga 

gustong maging OFW at/o mag-aral sa ibang bansa. Kasama sa senior high school 

courses ang Contact Center Services na pang-BPO professionals. Paano kapag natuto 

nang mag-English ang mas maraming Nepalese at Bangladeshi na payag sa mas 

mababang pasweldo. Sa ngalan ng race-to-the-bottom o karerang pabaratan ay tiyak 

na iiwan ng mga korporasyon ang Pilipinas. Maaapektuhan din ng karerang pabaratan 

ang mga marino at kasambahay na Pilipino. Maaaring palawakin pa ang kritik sa K to 

12 na mababasa sa “Neoliberal Restructuring of Education in the Philippines: 

Dependency, Labor, Privatization, Critical Pedagogy, and the K to 12 System” ni San 

Juan (2016).  

Kaugnay ng sistemang pang-edukasyon, dapat i-evaluate ang bisa ng mga 

faculty evaluation tools and processes. Kailangan pa bang i-evaluate ang faculty? Baka 

dapat i-evaluate din lahat ng administrators para lahat may accountability? Bukod dito, 

tatlong taon bago mapermanente ang mga guro samantalang sa ibang trabaho, anim 

na buwan lang ay pwede na. Para bang sinasabing nagpapanggap lang sa unang taon 

ang mga guro, kaya 3 taon dapat ang probationary period. Baka dapat nang kwestyunin 

ang kahunghangang ideya at porma ng diskriminasyon na iyan? Nagtitipid ang 

maraming kompanya at gusto ng may-ari na magkamal nang mas malaking tubo kaya 

mas konting permanenteng manggagawa ay mas maganda sa kanila. Ngunit ayon sa 

administrasyon ng Human Nature (isang brand ng kumpanyang Pilipino na Gandang 

Kalikasan, Incorporated o GKI), maayos pa rin ang estado ng kanilang kumpanya kahit 

na ang kanilang mga empleyado ay puro permanente (Schnabel, 2016). Maraming 

beses nang sinasabi na kaya ayaw magpermanente ng maraming kumpanya ay 

tinatamad daw ang mga tao kapag permanente na. Baligtad sa opinyon ng mga 

manggagawa: mas sisipag ang permanente na. Kailangan ng saliksik para malaman 

kung sino ang tama.  
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I-evaluate din kung kailangan pang magsayang ng pera sa mga National 

Achivement Test (NAT) at National Career Assessment Examination (NCAE), gayong 

wala namang masyadong gumagamit ng datos na napoprodyus ng mga eksam na ito. 

Halimbawa, maaaring gamitin ang datos sa eksam sa Filipino at English para tingnan 

kung aling wika ang mas kayang gamitin ng mga estudyante bilang midyum ng 

edukasyon, ngunit walang nagtatangkang gumalaw sa assumption na English na ang 

dapat na medium of instruction sa maraming asignatura.  Balik sa testing, sa Finland at 

iba pang bansa ay wala nang standardized tests at iyon ang bansang pinakamahusay 

sa pedagohiya ayon sa Where to Invade Next ni Michael Moore (2015). Kung ibabasura 

ang standardized tests, baka dapat ay ibasura na rin ang grading system ngayon. 

Maaari siguro ang passed or failed para magpokus sa pagkatuto sa halip na mapresyur 

sa kompetisyon.  

Kritikal na Perspektiba sa Relihiyon at Ekonomya 

 Sa relihiyon, interesanteng pag-aralan ang pagsalansang ng mga korporasyong 

kapitalista sa mga doktrina ng mga simbahan. Halimbawa, ang mga mall na kariringgan 

ng Angelus sa tuwing tanghali at alas sais ng gabi ay mga mall na notorious din sa 

kontraktwalisasyon – bagamat itinatatwa nila iyon. Corporate social responsibility laban 

sa social justice? Charity o social justice? Maraming masasaliksik sa unique na 

sitwasyon ng Pilipinas bilang bansang relihiyoso ngunit mababaw lamang ang pag-

unawa sa ubod ng doktrina ng mga simbahan. Bagay na makakapagpaliwanag din sa 

pagiging matapobre ng ilang Starbucks-gulping megachurchgoer sa mga taga-

KADAMAY, habang ipinangangalandakan nila na si Kristo ang kanilang tanging “savior” 

at sila’y “thankful” dahil sila’y “blessed” ilang minuto pagkatapos nilang magpost hinggil 

sa “financial literacy” na walang iba kundi synonym sa pagsusugal ng pera sa casino ng 

stock market – pagbili at pagbebenta ng shares sa mga kumpanyang baratilyo 

magpasweldo sa mga manggagawa.  

  Panahon na rin na isalang sa kritikal na analisis ang Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN). May patutunguhan ba ang proyektong ito o talk shop lamang 

na wala namang aksyon? Baka mapangibabawan ng Malaysia at Singapore, kung 

paanong napangibabawan ng Germany ang European Union (EU)? Hindi uubra ang 

economic integration ng mga bansang magkakaiba ang bilis at bagal ng ekonomya. 

Malulugi ang mabagal at lalong mangunguna ang mabilis, at halos di makahahabol ang 

iba, gaya ng pinatunayan ng sitwasyon ng Greece sa EU. Balik sa ASEAN, kung 

walang pakialamanan pa rin ang kalakaran, kung bulag-bulagan ang mga bansang 

kasapi sa mga negatibong nangyayari sa kapitbahay o “bakod mo, linis mo” ang peg ng 

ASEAN, ano pa ang saysay nito? Maisasalba pa ba ang proyektong ASEAN para 

maging nakasentro sa mga mamamayan sa halip na sa iilan? Paano makakaligtas sa 

kinasapitan ng EU ang ASEAN? Mahalagang marinig ang tinig ng mga Pilipino ngayon 

pa lamang, lagpas sa mababaw, paimbabaw, at malabnaw na konseptwalisasyon ng 



 

78 
 

 Kawíng                                                                                                                          Tomo 1 Bilang 1 

Araling Timog Silangang Asya (Southeast Asian Studies) sa mga tradisyonal na sentro 

ng saliksik hinggil dito.  

Samu’t Saring Hakbang na Dapat Pang Isakatuparan 

Bukod sa pagsipat sa iba’t ibang realidad at/o suliraning panlipunan na maaaring 

pagmulan ng makabuluhang adyendang pananaliksik sa larangan ng Araling Pilipinas, 

marami pang mahahalagang hakbang na dapat isakatuparan sa ikauunlad ng 

pananaliksik mula sa at para sa mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga hakbang na ito. 

Magpansinan muna tayo bago magpapansin sa iba. I-cite ang pananaliksik ng 

kapwa Pilipubi. Paano babasahin ng ibang bansa ang gawang Pilipino kung hindi rin ito 

binabasa ng mga Pilipino mismo? Nakalulungkot na hindi yata nasanay ang mga 

Pilipino na i-cite ang mga kababayan kahit na binasa ang gawa nila at kasama sa 

aktwal na sanggunian. 

Magbuo ng pambansang arkibo ng mga pananaliksik gaya ng narcis.nl ng 

Netherlands at diva-portal.org ng Sweden. Sa pamamagitan nito, makatitiyak na 

madaling mababasa at maipapalaganap sa buong bansa at sa ibang bansa rin ang mga 

panananaliksik ng mga Pilipino. Mahalaga rin kung gayon ang proyektong national 

broadband project na may potensyal na makapagpabilis at makapagpalawak ng 

serbisyong internet sa buong kapuluan. Maaaring obligahin ng CHED ang lahat ng 

unibersidad na magsumite ng digital copy ng bawat thesis at disertasyon na naisusulat. 

I-aarkibo ito sa isang website para madaling mag-search at mag-download. 

Magdevelop ng katiwa-tiwalang translation software na libreng magagamit para 

sa mga mass translation projects. Kailangang lansakang isalin ang mga pananaliksik na 

naisusulat sa buong mundo tungkol sa Pilipinas para matiyak na mapakikinabangan 

ang mga iyon ng mga Pilipino. Dahil realidad ang kakulangan ng sapat na mga 

tagasaling kompetent, mainam kung may magiging available na translation software na 

libreng magagamit.  

Bigyang-prayoridad ang Filipinisasyon ng lalong mataas na edukasyon at ng 

mga programang gradwado. Dahil ito ang makapagtitiyak na ang mga mananaliksik at 

eksperto sa ating kapuluan ay may kakayahan nang makipag-usap, makipagtalakayan 

atbp. sa mga ordinaryong Pilipino na inaasahang makikinabang sa kanilang mga 

pananaliksik. Kaugnay nito, dapat agad magbalangkas ng guidelines ang CHED para 

atasan ang mga unibersidad na payagan at hikayatin ang paggamit ng Filipino sa 

pananaliksik, lalo na sa mga tesis at disertasyon. 

Atasan ang lahat ng mga unibersidad na magtayo ng Departamento ng Filipino 

at/o Araling Pilipinas. Kung paanong bawat institusyong akademiko sa Estados Unidos 

ay may American Studies Department o Center. Ang mga ganitong departamento ang 
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magbibigay ng sapat na espasyo at maglilinang pa sa mga saliksik kaugnay ng Filipino 

at/o Araling Pilipinas sa loob ng bansa.  
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