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Mga Kagyat na Kahilingan ng Magbubukid para sa 100 Araw ni 

Pangulong Noynoy Aquino 

I. Usigin at papanagutin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sa 

ginawa niyang krimen at kasalanan laban sa magbubukid at mamamayan. 

Sa kanyang panunungkulan bilang pangulo, 561 magsasaka ang naging 

biktima ng extra judicial killings mula 2001-2010, 119 nito ay lider at 

kasapi ng KMP at 129 ay biktima ng enforced disappearances. 

II. Kaugnay sa lupang mahigit dekada nang sinasaka ng magbubukid at 

kagalingan ng sektor. 

1. Itigil ang pagpapatalsik sa mga magsasaka sa kanilang lupang sakahan at 

tirahan. Ihinto ang pangangamkam ng lupa sa magsasaka at pagpalit gamit 

sa lupang sakahan, laluna ang lupaing tinataniman ng palay, mais, niyog at 

tubo (May kalakip na listahan ng mga tampok na kaso ng pagpapalayas ng 

mga magsasaka); 

2. Magtakda ng moratorium sa land use conversion at huwag ng tugunan ang 

mga pending applications sa susunod na anim (6) na taon. Sa partikular, 

ipawalang bisa ang EO 467, na inilabas ng dating Pangulong Macapagal-

Arroyo, patungkol sa Hasyenda Looc, Nasugbu, Batangas at karatig pook 

nito; 

3. Aksyunan ang mga kaso ng lupa na nasa Office of the President at gumawa 

ng mga hakbangin na mahikayat ang Supreme Court sa pagpapabilis ng 

pagresolba ng mga kaso para sa interes ng magbubukid; 

4. Gumawa kayo ng paraan at aksyon o kaya hikayatin ang mga stockholders 

sa Hasyenda Luisita na ipa-lift ang Temporary Restraining Order na inisyu 

ng Supreme Court sa kaso ng Hacienda Luisita Inc (HLI) at ipamahagi na 

sa magsasaka/agricultural workers ang lupaing napakatagal na nilang 

nilinang at ginawang produktibo; 

5. Magsabatas ng panibagong programa sa Tunay na Reporma sa Lupa para 

ipalit sa kontra-magsasakang CARPER o Republic Act 9700; 

6. Palakasin ang lokal na produksyon ng palay at mais at Itigil ang patakarang 

importasyon ng bigas at mais. Masusing pag-aralan ang pag-angkat sa iba 

pang produktong agrikultural na mayroon sa bansa; 

7. I-awdit ang coco levy fund at tiyakin na mapadali ang desisyon kaugnay 

nito para maipamahagi ang pondo sa maliliit na magsasaka ng niyog; 
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8. Pagtataas ng sahod ng mga manggagawang bukid at pagpapahusay ng 

kondisyon ng kanilang pamumuhay. 

III. Suportang Serbisyo sa Pagsasaka. 

1. Subsidyo sa pagsasaka at pautang sa mga magsasaka sa mababang interes 

upang magamit sa produksyon, irigasyon at post-harvest facilities; 

2. Itakda ang minimum na presyo ng palay sa P17.00 kada kilo at bilhin ng 

National Food Authority (NFA) ang minimum na 25% ng kabuuang lokal 

na produksyon ng palay direkta sa magsasaka. Maglaan ang DA/NFA ng 

mobile palay buying station na mamimili ng palay sa magsasaka sa mga 

Baryo sa panahon ng anihan; 

3. Gawing abot-kaya, sapat at ligtas ang bigas sa bansa. Magtakda ng price 

ceiling sa bigas. 

IV. Karapatang Pantao at Militarisasyon. 

1. Palayain ang mga bilanggong pulitikal tulad nina Felicidad Caparal ng 

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) na nakakulong ngayon 

sa Catarman, Northern Samar, Antipolo 4, Quirante Sisters sa Negros, 

Cadiz 4, Buenavista 5 at iba pa (May kalakip na listahan ng mga pangalan 

ng bilanggong pulitikal); 

2. I-withdraw ang mga gawa-gawang kaso sa mga lider at kasapi ng Kilusang 

Magbubukid ng Pilipinas; 

3. Papanagutin ang nagpasimuno at may kagagawan sa pagpaslang at 

pagdukot sa mga magbubukid tulad ni Gen. Jovito Palparan, Jr.; 

4. Itigil ang militarisasyon sa kanayunan at igalang ang karapatang tao ng 

magbubukid at mamamayan. I-pull out ang mga militar-detachment sa mga 

baryo; 

5. Ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP at 

GRP at MILF. 

V. Korapsyon – Pondo na para sa Magsasaka at Agrikultura ay ginamit para 

sa pansarili at pampulitikang interes ni dating Pangulong Gloria 

Macapagal Arroyo. 
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1. Parusahan ang utak at may kagagawan sa 728 million peso fertilizer fund 

scam sa pangunguna nila dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at 

Joc-Joc Bolante na dating opisyal ng Department of Agriculture; 

2. Masusing imbestigahan at panagutin ang mga may kagagawan sa PhP218.7 

million Rice Scam at PhP135 million Vegetable Scam at iba pang scam na 

kaugnay sa magsasaka at agrikultura. 

VI. Ipatupad ang relief at rehabilitasyon sa mga magsasakang naapektuhan 

ng bagyong Ondoy, Pepeng, at Santi, gayundin ang mga nasalanta ng El 

Niño – pangunahin ang mga lalawigan ng Rizal, Laguna, Isabela, Cagayan 

at Pangasinan. 

1. Suporta sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga bahay;  

2. Suporta sa binhi at seedling ng palay, gulay, prutas, halamang-ugat, niyog 

at iba pa; 

3. Suportang pinansya na P10,000 hanggang P15,000 kada ektaryang sakahan, 

0% interest rate na pagpapautang ng Land Bank sa mga magsasaka sa 

halagang P10,000 hanggang P15,000 kada ektaryang sakahan; 

4. Suportang para sa gamit sa pagsasaka tulad ng kalabaw, traktora at krudo; 

5. Moratorium sa paniningil ng National Irrigation Administration at mga 

pribadong irrigation ng irrigation fee at pagkansela sa mga back-account; 

6. Awtomatikong pagbura sa mga utang ng mga magsasakang nasalanta ng 

bagyo at El Niño o kaya’y moratorium ng paniningil sa kanila. 


