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PAUNANG SALITA 

 
 

Hindi tamang sabihin na walang alam ang Simbahan sa mga problema at isyu na 
nakaka-apekto sa ating bansa. Ang totoo, marami ng pagkakataon na mismong 

mga politiko, lipunang sibil at iba pang mga pampubliko at pribadong grupo ang 
kumonsulta at humingi na ng payo sa mga obispo at pari kung paano bibigyan ng 

solusyon ang napakaraming suliranin ng ating bayan. 
 
Sa kabila nito, inaamin din naman ng Simbahan na hindi siya eksperto sa lahat ng 

bagay at hindi ito makakapagbigay ng lunas sa lahat ng suliranin sa lipunan. Ang 
isa sa maaari nitong gawin ay turuan ang taong-bayan na maging matatag sa 

kanilang moral na paninindigan at bigyan sila ng katiyakan na ang pakikisangkot ng 
Simbahan ay bunsod lamang ng kanyang hangaring makamtan ang panlahatang 
kabutihan.  

   
Kung nangangaral at may mga pagkilos man ang Simbahan, lagi nitong isinasa-

alang-alang ang interes ng taong-bayan. Ang kanyang pakikilahok sa mga usaping 
pang-lipunan ay hindi upang isulong ang anumang balakin nito bilang isang 
institusyon o di kaya’y ito’y bunsod ng mga pansariling hangarin lamang. 

 
Napaka-kitid naman ng ating pang-unawa kung ang mga isyu, sabihin pang ang 

mga ito ay politikal, ay titingnan at uunawain lamang natin sa aspetong pang-
politika. Ang pangunahing tanong ayon kay Papa Benito XVI ay, “Paano nga ba 
magiging positibong impluwensiya ang Kristiyanismo sa mundo ng politika na hindi 

naman ito magiging instrumentong pang-politikal at hindi rin nito panghihimasukan 
ang mundo ng politika para sa kanyang pansariling kapakanan’’? 

 
Sa paggawa ng “primer” na ito tungkol sa Pederalismo, ang Arkidiyosesis ng Manila 
ay hindi namumulitika o uma-aktong parang politiko na ang tanging hangad lamang 

ay malagpasan ang mga politikal na hamon at iba pang mga masalimuot na 
sitwasyon ng partido, bagkus ginagampanan ng Simbahan ang pagiging boses ng 

konsensiya na ang tanging hangad lamang ay mag-alok o magbigay ng mga moral 
na argumento o pananaw tungkol sa ikabubuti o (di-ikabubuti) ng Pederalismo. 

 
Ang papel ng Simbahan sa gawaing ito ay malinaw na isinalarawan ni Papa Benito 
XVI ng kanyang sinabi, “Ang konsensiya ay talaga namang walang kapangyarihan, 

subalit sa ganyan mismong kadahilanan, nililimitahan niya ang kapangyahiran at 
ipinagtatanggol ang mga walang kapangyarihan”. 
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MADALAS NA MGA ITINATANONG TUNGKOL SA 

PEDERALISMO 
(Tagalog Version) 

 
 

ANO ANG PEDERALISMO? 
 
Ang Pederalismo ay isang anyo ng pamahalaan kung saan nagbabahagi ang Sentral 
na Pamahalaan (Central Government) ng makabuluhang kapangyarihan, tungkulin, 

at mga responsibilidad sa mga Yunit ng Lokal na Pamahalan (Local Government 
Units). Sa sistemang ito, tinatawag na Pederal o Pambansang Pamahalaan ang 
Sentral na Pamahalaan samantalang tinatawag namang mga Estado o Rehiyon ang 

mga Yunit ng Lokal na Pamahalaan. Sa anyong ito, ang mga Estado o Rehiyon ay 
may sapat na kalayaan sa sariling pamamahala. Maaari silang magkaroon ng 

sariling Batasan at Mataas na Hukuman. Ngunit may mga pangkalahatan at 
natatanging kapangyarihan na sa Federal na Pamahalaan lamang inilalaan katulad 
halimbawa ng pambansang seguridad at pambanyagang diplomasya.  

 
Ito ay maaaring ihalintulad sa isang asosasyong pampurok tulad ng “homeowners’ 

association’’, kung saan independiyente ang bawat pamilya at kabahayan ngunit 
bumubuo sila ng isang malaking grupo upang tugunan ang pangkalahatang 

suliranin katulad halimbawa ng seguridad at pagtatapon ng basura.  
 
Bilang buod, ang Pederalismo ay tungkol sa pagsasalo sa kapangyarihan ng Sentral 

na Pamahalaan at mga malaya o independiyenteng Rehiyon o Estado: “sariling 
pamamahala at magkasalong pamamahala.” 

 

 

 
PAANO ITO NAIIBA SA KUNG ANO’NG MAYROON TAYO 

NGAYON? 
 
Sa mga dantaong lumipas, naisailalim ang Pilipinas sa Unitaryong anyo ng 

pamahalaan. Sa sistemang ito, ang buong bansa ay itinuring na isa, nagkakaisa, at 
di-mapaghihiwalay na politikal na yunit. Ang pangunahing nagpapatakbo sa bansa 
ay ang Pambansang Pamahalaan kung saan hawak nito ang malawak na 

kapangyarihan, mga tungkulin at mga responsibilidad. Gayunpaman, ang ilang 
kapangyarihang pampolitika at pang-ekonomiya ay itinatalaga o ipinauubaya sa 

mabababang antas ng pamahalaan o mga Yunit ng Lokal na Pamahalaan katulad ng 
mga Lalawigan, Lungsod, Munisipalidad, at Barangay. Ang mga yunit na ito ay 
mananatiling nakasalalay at mananagot pa rin sa Pambansang Pamahalaan, na 
maaaring ihalintulad sa pananagutan ng isang lokal na sangay o prangkisa ng isang 
kumpanya sa pambansang tanggapan nito. 
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MAY IBA-IBANG URI O ANYO BA NG PEDERALISMO? 
 
Ang mga Pederasyon o mga Bansang Pederal ay nagkakaiba-iba ayon sa layunin ng 
pagsasama-sama ng mga Estado o Rehiyon. Ang layon ay maaaring kultural, kung 
saan ang mga estado o lalawigan ay binuo ayon sa kanilang pangkat etniko, 

relihiyon, o wika, katulad halimbawa ng Canada at Belgium. Ang layon ay maaaring 
may kinalaman din sa teritoryo, kung saan magkakadikit o magkakasunod lamang 

ang mga estado, katulad halimbawa ng Estados Unidos.  
 
Nagkakaiba-iba din ang Pederalismo ayon sa anyo ng pamahalaan. Maaari itong 

gawing Pederal-Pampanguluhan kung saan inihahalal ang Pangulo bilang pinuno ng 
pamahalaan, o di kaya’y Pederal-Parlyamentaryo kung saan ang Punong Ministro, 

bilang pinuno ng pamahalaan, ay pinipili ng Batasan, ito ay ang Kongreso o ang 
Parlamento.  
 

Gayundin naman, nagkakaiba-iba ang Pederalismo ayon sa uri ng kapangyarihan na 
pinagsasaluhan ng Pederal na Pamahalaan at ng mga Estado o Rehiyon. Sa ibang 

modelo ng Pederalismo, ang mga Estado o Rehiyon ay may kapangyarihang 
gumawa ng sariling batas, samantalang sa ibang Pederasyon, may administratibong 

tungkulin lamang ang mga Estado o Rehiyon, kung saan maaari lamang silang 
magpatupad ng batas. 

 
 

ANONG MGA BANSA ANG KASALUKUYANG PEDERAL? 

 
Mayroong dalawampu’t pitong (27) Pederasyon o mga Pederal na Bansa sa buong 
mundo, na bumubuo sa higit na apatnapung (40) bahagdan ng kabuuang 

populasyon nito. 1  Ilan sa mga kilalang bansang Pederal ay ang Estados Unidos 
(mula 1789), Switzerland (1848), Argentina (1853), Canada (1867), Australia 
(1901), Germany (1948), India (1950), Malaysia (1963), Micronesia (1979) at 

Russia (1993). 
 

 

 
ANONG URI NG PEDERALISMO ANG IPINAPANUKALA 

NG KASALUKUYANG PAMAHALAAN? 

 

                                                             
1 Iba pang Bansang Federal sa Asya: Iraq, Nepal, Pakistan, United Arab Emirates.  
  Sa Europa: Austria, Bosnia at Herzegovina, Belgium. 
  Sa Africa: Comoros, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan, Timog Sudan. 
  Sa Amerikas:  Mehiko, St. Kitts at Nevis, Brasil, Venezuela. 
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Ipinapanukala ng Consultative Committee (ConCom), ang binuong Komite ni 
Pangulong Duterte para pag-aralan at susugan ang mga dapat baguhin sa Saligang 

Batas para sa pagtatatag ng Pederal na anyo ng pamahalaan, ang Modelong 
Pederal-Pampanguluhan (Federal-Presidential Model). Sa ilalim ng modelong ito 

na itinulad sa sistemang Pederal ng Estados Unidos, maghahalal pa rin ang bansa 
ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, at ng dalawang Kamarang Pambatasan 
(Kongreso at Senado). Ang isang pinagtatalunan ay kung paano bubuuin ang mga 

Estado o Rehiyon base sa kasalukuyang ayos ng mga politikal na teritoryo sa 
bansa.2 

 

 

 

BAKIT IPINAPANUKALA NG KASALUKUYANG PAMAHALAAN 

ANG PAGTULAK SA PEDERALISMO? 
 
Sa kaniyang mga talumpati, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iba’t ibang 

dahilan ng agarang pagtulak sa Pederalismo sa bansa. 
 
Una, katiting lamang ang nakukuhang halaga o yamang pinansiyal ng mga Lokal 

na Yunit ng Pamahalaan (LGUs) mula sa Pambansang Pamahalaan sa Maynila 
kumpara sa ibinibigay ng una sa huli. Bilang halimbawa, aniya, ang Davao ay 

nagbibigay ng P5 bilyon kada buwan ngunit nakatatanggap lamang ng P2 bilyon 
pabalik. Ang totoo, ang mga LGU ay binibigyan lamang ng apatnapung bahagdan 
(40%) ng kabuuang buwis na nakokolekta ng Kawanihan ng Rentas Internas. Kung 

isasailalim sa Pederalismo ang bansa, aniya, ang lahat ng ito ay mababaligtad –
mananatili sa bawat LGU ang pitumpung bahagdan (70%) ng kita nito at 

tatlumpung bahagdan (30%) lamang ang ibibibigay nito sa Pederal na Pamahalaan. 
 
Ikalawa, sinasabi din ni Pangulong Duterte na sa Sistemang Unitaryo, kung saan 

ang halos lahat ng kapangyarihan ay nasa Pambansang Pamahalaan sa Maynila, ay 
napakadaling gumawa ng katiwalian. Sinabi nito, “Tanging ang Pangulo lamang sa 

Malacañang at ang mga kaalyado nito sa Kongreso ang nakapagpapasya kung 
paano naipamamahagi ang badget at ang ilang bahagi nito ay napupunta lamang sa 
kanilang mga pansariling proyekto at ang iba ay sa kanilang bulsa”. 

 
Ikatlo, ani ng Pangulo, bibigyang daan ng Pederalismo ang mga LGU na 

isakatuparan ang pagtatadhana ng sarili nilang ekonomiya. “Maaari nilang 

                                                             
2 Ayon sa Artikulo X, Seksiyon 7 ng pinag-samang Resolusyon ng Senado at Kongreso bilang 8 na isinumite 
noong ika-2 ng Agosto 2016 sa Kongreso, labing-walong (18) Rehiyon ang lilikhain, ngunit ayon naman sa 
Modelo ng Pederalismo ng PDP Laban, labing-isang (11) rehiyon lamang ang lilikhain. Ang mungkahi ng Sub-
Komite bilang 1 ng Komite ng Kongreso sa Pag-amyenda ng Saligang Batas ay lima (5). Sa napabalitang ulat 
noong Pebrero 16, nais ng Liga ng mga Probinsiya ng Pilipinas (LPP) ang paglikha ng walumpu’t isang (81) 
Estado base sa kasalukuyan bilang ng mga lalawigan (probinsiya) sa bansa. Ang binuong Komite ng 
Pangulong Duterte ay inirekomenda ang pagkakaroon ng labing-walong (18) Pederasyon ng mga 
Rehiyon ayon sa kasalukuyang bilang ng rehiyon sa bansa. 
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imbitahan nang direkta ang mga namumuhunang dayuhan. Mapupuksa nito ang 
kasakiman sa burukrasya. Halos lahat ay nakukuha ng Maynila, kaya’t napipilitan 

ang ibang rehiyon na manlimos. Ang benepisyo ng Pederalismo, direkta na nilang 
makukuha. Hindi na nila kailangang dumaan pa sa DOTC at NEDA.” 

 
Ikahuli, para sa Pangulo, ang makabuluhang awtonomya na ipagkakaloob ng 
Pederalismo sa mga LGU ang sagot sa separatistang hangarin ng mga grupong 

Muslim sa Mindanao. Madalas niyang nababanggit sa kampanya, “Ang Pederalismo 
ay may katiyakang magdulot ng kapayapaan sa Mindanao.” 

 

 

 
BAKIT TINUTUTULAN NG ILANG SEKTOR 

ANG PEDERAL NA ANYO NG PAMAHALAAN? 
 
Bagaman ang Administrasyong Duterte ay kumbinsido sa mga benepisyo ng 

Pederalismo para sa bansa, nagpahayag ang ibang mga sektor sa Akademya at 
Lipunang Sibil ng pagtutol sa planong paglipat dito. Ang mga dahilang sinasabi ng 

mga tutol sa paglipat sa Pederalismo ay ang mga sumusunod: 
 
Una, ang desentralisasyon, na pinaniniwalaang pangunahing benepisyo ng 

Pederalismo, ay hindi ginagarantiya ng mismong Pederalismo.3 May mga Pederal na 
pamahalaan na mas hindi desentralisado kumpara sa mga Sistemang Unitaryo, at 

mga katabi lamang nating bansa ang mga pangunahing halimbawa. Inilalarawan 
ang Malaysia bilang isang sentralisadong sistemang Pederal na kung saan ang mga 
kasaping estado nito ay may maliit lamang na papel kumpara sa Sentral na 

Pamahalaan.  
 

Sa isang banda, ang Indonesiya ay may mataas na antas ng desentralisasyon kahit 
na ito ay nasa ilalim ng Unitaryo at Pampanguluhang Sistema. 
 

Naglalaro ang saklaw ng mga Pederal na sistema mula sa labis na sentralisado 
(tulad ng Venezuela) hanggang sa labis na desentralisado (Estados Unidos). Ito ay 

parehas din sa sistemang unitaryo, mula sa labis na sentralisado tulad ng 
Singapore tungo sa labis na desentralisado tulad ng Norway.  
 

Ika nga, ‘’Kung mas malakas na desentralisasyon ang hangad sa pamahalaan, hindi 
lamang Pederalismo ang paraan.” 

 

                                                             
3  Bagaman mismong itinataguyod ng Pederalismo ang desentralisasyon, ang antas at lawak ng 
desentralisasyon ay depende pa rin sa interpretasyon ng mas mataas at mas makapangyarihang namamahala 
sa lipunan kung paano gagamitin at kung ano ang magiging tungkulin ng mga lokal na institusiyon. Dahil dito, 
ang tinatayang mga pangangailangan ng Sentral na Pamahalaan ang siyang magiging basehan sa pagkakaloob 
ng kapangyarihan at tungkulin sa mga lokal na pamahalaan. (Friedman, 1983, pp. 40-41). Samakatuwid, 
ang balak na pagpapalit ng Saligang Batas ay napakahalaga sa pagtukoy ng antas at lawak ng desentralisasyon 
sa Federal na sistema ng pamahalaan.   
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Ikalawa, may malaking pagkabahala na magdudulot ang Pederalismo ng mas 

malawak na dibisyon at kaguluhan sa Pilipinas. Ito ay maaaring humantong sa 

pagkakaroon ng mga salungat na patakaran sa ibat-ibang bahagi ng bansa. 4 

Maaaring maging umpisa din ito ng pagkaka-hati-hati ng pamahalaan at magpa-

igting ito sa pagnanais na tuluyan ng tumiwalag ang mga rehiyon sa Sentral na 

Pamahalaan hanggang ito ay tahasan ng humantong sa pagkaka-watak-watak o 

pagkasira ng ugnayang politikal sa bansa.5 Kaugnay nito, ang banta ng dinastiyang 

politikal ay isa ring posibilidad. Kaya, dapat lamang na siguraduhin natin na ang 

ipapalit na Saligang Batas ay may mga probisyon na tahasang magbabawal sa 

pagkakaroon ng dinastiyang politikal. Puwede din itong humantong sa labis-labis na 

pamahalaan.6 

Ikatlo, ang paghahati ng bansa sa iba’t ibang estado o rehiyon ay nakababahala 

sapagkat ito ay maaring humantong sa hindi nila pagkakapantay-pantay sa yaman, 
kita, serbisyo at pati na rin sa uri ng demokrasya. Ang mas mayayamang lalawigan 
ay hindi hahangaring sumama sa mga mas mahihirap na lalawigan. Dahil ang mga 

Estado o Rehiyon ay may kanya-kayang pamamaraan ng pamamahala, hindi 
magiging pantay ang pag-unlad ng mga ito, patuloy na yayaman ang ilan at lalong 

hihirap pa ang iba. Sa madaling salita, ang Federalismo ay makaka-sagabal sa 
sama-sama at sabay-sabay na pag-unlad ng bansa. 
 

Ikaapat, higit na lalaki ang burukrasya ng pamahalaan. 7  Ang bilang ng mga 
mambabatas pa lang, kasama ng kanilang mga kawani, ay maaaring umabot na sa 

libo. Ang bawat Estado o Rehiyon ay mayroong kani-kaniyang kagawarang pang-
ehekutibo, mataas na hukuman, at batasan.  At natural na ang lumalaking 
burukrasya ay mangangailangan ng gahiganteng gastos. Tinataya ng Philippine 

Institute for Development Studies na ang halaga ng gagastusin ay P44 hanggang 
P72 bilyon, hindi pa kasama ang para sa mga kawani ng sangay ng hudikatura. 

                                                             
4 Ito ay makakalito at makaka-abala sa mga Pilipino na mahaharap sa ibat-ibang batas kung sila ay magne-
negosyo sa ibat-ibang rehiyon o di kaya’y magpapalipat-lipat sa mga ito. 
 
5 Ito ay maaaring maging sanhi ng tunggalian o kompetisyon sa pagitan ng mga rehiyon na puwedeng 
humantong sa kanilang pagkakahati-hati. Maaari din nitong paigtingin ang pagnanais na tuluyan ng 
humiwalay sa Sentral na Pamahalaan ang mga rehiyon na sa kalaunan ay maaaring humantong sa pagkasira 
ng politikal na ugnayan sa ating bansa. 
6 Madalas na sinasabi na ang mga bansa, lalong-lalo na ang mga maliliit nito, ay hindi kakayanin ang 
pagkaroon ng maramihang pambatasang lupon at mga lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay nangangailangan 
ng mas maraming  yunit ng pamahalaan na hahantong sa mas mataas na pagkaka-gastusan. Maaari din itong 
humantong sa hindi pagkakasundo tungkol sa paggamit ng kapangyarihan sa pagitan ng Sentral na 
Pamahalaan kumpara o laban sa mga karapatan ng mga Estado o Rehiyon. 
 
7 Ayon sa Komite na kinonsulta ni Pangulong Duterte na gumawa ng Pederal na Saligang Batas, Artikulo VII 
‘Ang bawat Rehiyon sa labing-walong (18) politikal na yunit,-kung tawagin ay Pederatibo ng mga Rehiyon-ay 
may kinatawang dalawang (2) Senador, samakatuwid, aabot na ang miyembro ng Senado sa tatlumpu’t anim 
(36) kumpara sa kasalukuyang dalawampu’t apat (24). Para sa Mababang Kapulungan naman ng Kongreso, 
ang mungkahi ng Komite ay magkaroon ng aabot hanggang apat na raang (400) miyembro ‘maliban na lang 
kung hindi ito pinahihintulutan ng batas’’ kumpara sa dalawandaan at limampung (250) mambabatas ayon sa 
kasalukuyang Saligang Batas (1987), ‘Maliban na lang kung hindi ito itinakda ng batas’’.  
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Puna ng isang eksperto sa ekonomiya, “Hindi ba lilikha lamang tayo ng pamahalaan 
sa pamamagitan ng mga politiko, ayon sa mga politiko, at para sa mga politiko?” 

 
Ikalima, kahit pa igiit ng pamahalaan ang Pederalismo bilang pangunahing lunas 
sa separatistang hangarin ng ilang Muslim sa Mindanao, hindi ito ganoon kasimple. 
Ebidensiya dito ang palpak na eksperimento ng Autonomous Region for Muslim 

Mindanao (ARMM). Ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaan, matapat at matatag 
na mga pinuno ay mukhang mas mahalaga pang konsiderasyon sa pagpapaunlad 

ng rehiyon kumpara sa paglipat lamang sa sistemang Pederal. 
 
Ikahuli, ang patuloy na pakikibaka ng mga rebeldeng Muslim at Komunista, ang 

laganap na katiwalian sa pamahalaan, ang pagbalewala sa mga batas, ang 
matinding kahirapan at ang malawakang pang-aabuso gamit ang kapangyarihan ay 

mala-higanteng mga suliranin ng bansa na hindi malulutas ng simpleng pagpapalit 
lamang ng sistema ng pamahalaan.8   
 

 
 
PAANO TAYO LILIPAT SA ANYONG ITO NG PAMAHALAAN? 

 
Dahil ang paglipat sa sistemang Pederal ay nangangailangan ng masaklaw, radikal, 
at malawakang pagbabago sa sistemang politikal ng bansa, ang kinakailangan sa 

paglipat tungo dito ay walang iba kundi ang pagbabago ng Saligang Batas 
(Constitutional/Charter Change o Cha-Cha). May tatlong paraan para baguhin ang 

Saligang Batas: 
  
Una, maaaring magtawag ng Kapulungan (Constitutional Convention) ang 

Kongreso; o ikalawa, ang dalawang kamara ay maaaring bumuo ng isang 
Constituent Assembly; ikahuli, maaaring magpanukala ang mga mamamayan sa 

pamamagitan ng tinatawag na “People’s Initiative”.  
 
Sa anumang paraang pipiliin, kinakailangang dumaan ang mga panukala sa isang 

Plebisito. Sa kasalukuyan, bumuo ang Administrasyon ng isang “Consultative 
Committee’’ (Con Com) upang magmungkahi ng mga pagsusog sa Saligang Batas 

na kinakailangan sa paglipat tungong Pederalismo.  
 

Bagaman hindi magkasundo ang Mababang Kapulungan ng Kongreso at ang 
Senado kung magtatawag ba sila ng “Constitutional Convention’’ o bubuo sila ng 
“Constituent Assembly’’, inaasahan na ang mga panukala ng Komite ay isasailalim 

sa isang plebisito ngayong taon o di kaya’y sa susunod na taon.9 
                                                             
8 Sinabi ng mga eksperto na ang Pederalismo ay ‘’Hindi sapat at pangkalahatang lunas sa mga suliranin ng 
bansa’’. 
 
9 Kailangang i-alerto ang mga tao sa mga nilalaman ng Saligang Batas na ginawa ng binuong Komite ni 
Pangulong Duterte dahil maaaring nagtataglay ito ng mga probisyon na hindi pabor sa totoong interes ng 
bayan. Dapat masusi itong pag-aralan at analisahin. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng mga 
‘’symposium’’, “educational forum” at grupong talakayan sa tulong at pamamatnubay ng mga eksperto.  



 

  8 

 

  
 
 

ANO ANG POSISYON NG SIMBAHAN UKOL SA 
PEDERALISMO? 

 
Una, bilang pangunahing gabay, base sa makasaysayang tradisyon ng “Catholic 
Social Teaching’’, walang pinapaborang sistemang politikal ang Simbahan. 
Nagpapahayag lamang ito ng pagkiling sa “tunay na Demokrasya” 10  sapagkat 

itinatatag at pinangangalagaan nito ang kalayaan at dangal ng tao, na siyang mga 
pinahahalagahan at isinusulong din ng Simbahan.  

 
Ayon kay San Juan Pablo II, ang “tunay na Demokrasya” ay matatagpuan lamang 
sa bansang umiiral ang batas, at ito ay ayon o batay sa tamang pagkilala sa tao. 

Hangad nito ang pagkakaroon ng mga kinakailangang kundisyon para sa pag-unlad 
ng indibiduwal sa pamamagitan ng edukasyon at paghuhubog ayon sa mga tamang 

prinsipyo, at ang pagkakaroon ng Lipunan ng sariling kakayanang magpasya sa 
pamamagitan ng paglikha ng mga estruktura ng pakikisangkot at magkatuwang na 
responsibilidad”. (Compendium, blg. 406) (ayon sa Centesimus annus, 46). 

 

Ikalawa, sa isyu ng pagpapalit ng Saligang Batas, naglabas ng pahayag ang 
Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) noong Enero na naninindigan 

sa kanilang pagsuporta sa buong pagpapatupad ng kasalukuyang Saligang Batas 
(1987 Constitution), at kanila ding sinabi na kung matutuloy ang pagpapalit nito, 

kinakailangang siguraduhing lehitimo ang buong proseso at humihikayat ito sa 
aktibong pakikisangkot ng mga mamamayan at higit na dapat na isaalang-alang 

ang dignidad at karapatan ng tao; ang integridad at katotohanan; pakikibahagi at 
pagkakaisa; at panlahatang kabutihan.11 
 

                                                                                                                                                                                                    
 
10 Nilinaw ng Simbahan ang pagkakaiba ng tunay at hindi tunay na demokrasya. Ang pinakamahalagang 
pagkakaiba ay patungkol mismo sa nilalaman nito: itinataguyod ba nito ang panlahatang kabutihan, 
paghahari ng batas, at wastong pag-unawa sa dignidad ng tao? Kinikilala ba nito ang karapatang-pantao ayon 
sa likas na moral na batas? Isinusulong ba nito ang maayos o mabuting pamumuhay ayon sa wastong pag-
unawa sa tao? O mas inuuna ba nito ang karapatan sa kung ano ang mabuti? 
 
11 Ang Saligang Batas Pederal na kamakailan lamang ginawa ng binuong komite ni Pangulong Duterte ay tila 
baga pinahina ang probisyon tungkol sa pagkilala at paggalang sa karapatang-pantao kumpara sa isinasaad 
ng kasalukuyang Saligang Batas (1987). 
 Sa Sek. 11, Art. II ng kasalukuyang Saligang Batas isinasaad na, "Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan 
ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao." 
Sa Sek. 13, Art. II ng Batas Federal, ganito ang isinasaad, ‘’ Pinahahalagahan ng Republikang Federal ang 
karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa tao at sa kanyang karapatang 
makisangkot sa lahat ng proseso sa pamahalaan." 
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Ikatlo, sa parehong pahayag, sinabi ng mga Obispo na hindi kailangan ang mga 
pagkilos tungong Pederalismo sa panahong ito. Ayon sa kanila, “Ang tanong namin: 

kailangan bang baguhin ang Saligang Batas upang makapagbahagi ng 
kapangyarihan? Maraming eksperto sa Konstitusyon at batas ang nagsasabing 

hindi. Ang kinakailangan sa tunay na pagbabahagi ng kapangyarihan, ayon sa 
kanila, ay ang ganap na pagsasakatuparan ng Saligang Batas, ang paglikha ng mga 
nakapangyayaring batas (enabling laws), at ilang rebisyon sa Local Government 

Code, at ang agarang pagpapatupad ng “Indigenous Peoples’ Rights Act”. Ang mga 
ito, ayon sa kanilang paniniwala, ang makapaninigurado na ang kalayaan sa sariling 

pagpapasya at desentralisasyon ng kapangyarihang politikal at pinansiyal ay tunay 
na maisasakatuparan.” 
 

Ikahuli, anila, hindi ito tungkol lamang sa mga estruktura kundi sa mga taong 
nagpapatakbo ng mga estruktura. “Napakinggan din namin ang pananaw ng mga 

taong naniniwala na ang ganap na lunas na hinahanap natin ay ang pagbabagong-
anyo ng ating kulturang pampolitika, ang pagbuwag sa mga kaisipang politikal 
tulad ng pagkiling sa mga personalidad, pamemera, at palakasan – ito ay kulturang 

naka-ugat na sa kasalukuyang politikal na estrukturang meron tayo at mga 
nakasanayang gawi natin. Kung walang pagbabago ng pananaw, ang isinusulong na 

bagong Saligang Batas ay mananatili lamang sa parehong sistemang politikal sa 
bansa, at sa huli’y sisira lamang ito sa pag-asam nating magkaroon ng ganap at 

pinapanibagong kulturang pampolitika.” 
 
 

 
ANO ANG MAAARI NATING GAWIN 

BILANG MAMAMAYAN SA USAPING ITO? 
 
 
Kinakailangang makialam ang bawat Pilipino sa usaping ito dahil napakalaki ng 
nakataya dito.  Babala ng isang dating kasapi ng 1986 Constitutional Commission, 
“Kung babaguhin ang Saligang Batas upang bigyang daan ang Pederalismo, ang 

gagawing mga radikal na pagbabago ay hindi na muling maibabalik pa sa dati. 
Kaya, ano man ang posisyon ng bawat isa sa isyung ito, kinakailangang tiyakin na 

siya ay may sapat na kaalaman tungkol sa maliliit at masalimuot na detalye ukol 
dito’’.  

 
Isa pa, bilang apela, iminungkahi ng mga Obispo sa mamamayan sa pamamagitan 
ng kanilang Pastoral Statement na “bumuo o buhaying muli ang mga grupo ng 

pagninilay (circles of discernment) at gamitin ang kalayaan bilang mga anak ng 
Diyos upang magnilay, makialam, makipagtalakyan, at makipagdebate. Magkaroon 

ng “aral na konsiyensiya” at magpasya ayon sa liwanag o gabay ng banal na 
Ebanghelyo. Gawin ang nararapat. Himukin ang mga mambabatas na gawin lamang 
ang tunay na makabubuti para sa lahat.” 
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