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Layunin ng praymer na ito na talakayin ang Comprehensive Agrarian Reform Program 

Extension with Reforms (CARPER) o Republic Act 9700, kung paano ito nagpapahigpit sa pag-

aari, kontrol at monopolyo sa lupa ng uring panginoong maylupa, paanong ibayong titindi ang 

pagkakait at pangangamkam ng lupa sa kanayunan, at kung paano ito lalabanan ng uring 

magsasaka. 

 

Ano ang CARPER? 

 

Isinabatas noong Agosto 7, 2009, ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with 

Reforms (CARPER) o Republic Act 9700 na ang buong titulo ay “AN ACT STRENGTHENING 

THE COMPREHENSIVE AGRARIAN REFORM PROGRAM (CARP), EXTENDING THE ACQUISITION 

AND DISTRIBUTION OF ALL AGRICULTURAL LANDS, INSTITUTING NECESSARY REFORMS, 

AMENDING FOR THE PURPOSE CERTAIN PROVISIONS OF REPUBLIC ACT NO. 6657, 

OTHERWISE KNOWN AS THE COMPREHENSIVE AGRARIAN REFORM LAW OF 1988, AS 

AMENDED, AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR”, ang batas sa reporma sa lupa ng 

gobyerno. Sa titulo pa lamang, pinalawig lamang nito ng karagdagang limang (5) taon at 

inamyendahan ang ilang probisyon ng  huwad na Comprehensive Agrarian Reform Program 

(CARP) o ang Republic Act 6657. Ibig sabihin, umiiral pa rin ang CARP, laluna ang mga 

kontra-magsasakang probisyon nito. 

 

Walang pagbabago at inilalakong makabuluhang reporma ang CARPER.  Sa halip, lalo nitong 

pinasahol ang huwad na CARP. Sapagkat umiiral pa ang CARP o RA 6657, taglay pa rin ng 

CARPER ang saligang maka-panginoong maylupang katangian nito. Nananatili ang CARPER 

bilang instrumento ng malalaking panginoong maylupa sa higit pang pagpapalakas at 

pagpapahigpit ng kanilang pag-aari, kontrol, at monopolyo sa malalawak na lupaing agrikultural 

ng bansa. 

 

Umiiral pa rin ang mga eksempsyon ng malalawak na lupain at hacienda na pag-aari at 

kontrolado ng malalaking panginoong maylupa, mga korporasyong pag-aari din nila, mga 

plantasyon at agro-korporasyong dayuhan. 

 

Alinsunod sa dikta ng World Bank na market-assisted land reform, tiniyak ng CARPER na ang 

malawak na lupaing agrikultural sa bansa ay magsisilbi sa pangangailangan ng “malayang 

pamilihan” at imperyalistang globalisasyon. Tiniyak sa batas na ito ang pagpapatuloy ng 

operasyon ng mga panginoong maylupa at kumprador, at mga dayuhang agri-business sa 

pamamagitan ng paglalaan ng malawak na lupain para pagtamnan ng mga produktong pang-

eksport tulad ng plantasyon ng tubo sa Negros, copra sa Timog Katagalugan at Silangang 

Bisayas, abaka sa Bikol, rubber plantation, at mga plantasyon ng pinya, saging, at mangga sa 

Mindanao, at iba pa. Ito rin ang itinatadhana ng huling parapo ng Sec. 1, itinutulak ng CARPER 

ang tampok na tunguhin nang pagpasok ng estado sa mga land lease deals o ang pagpapa-arkila 

ng estado sa mga malalaking dayuhang agro-korporasyon ng malalawak na lupaing pagtatamnan 

ng mga pananim na kinakailangan ng kanilang mga bansa.   

 



Tiyak na mag-reresulta ang CARPER sa higit pang paglubha ng suliranin sa kawalan ng lupa, 

malawakang pangangamkam ng lupa, kumbersyon ng lupa, kriminalisasyon ng mga kaso at 

lehitimong pakikibakang agraryo, pagpapatalsik sa mga magsasaka, at ibayong 

pagsasamantalang pyudal at mala-pyudal sa uring magsasaka sa kanayunan.  

 

May mga “reporma” ba sa CARPER? 

 

Wala. Isa sa mga ipinagmamalaki ng mga nagsulong at nagsabatas ng CARPER ay ang 

pagtanggal diumano sa mga iskemang ginagamit ng mga panginoong maylupa na iligtas sa 

pamamahagi ng lupa ang kanilang mga lupain. Isang malaking panlilinlang sa uring magsasaka 

na sabihing wala na ang mga iskemang ito at ang pagli-limita sa dalawang paraan sa Sec. 9 – 

voluntary offer to sell and compulsory acquisition – ay hindi nangangahulugan na wala na ang 

iba pang iskema. Hindi pinawalambisa ng CARPER ang mga probisyon hinggil sa mapanlinlang 

na stock distribution option tulad ng itinatadhana sa Sec. 3 at Sec. 31 ng CARP o RA 6657 at 

Sec. 10 ng Executive Order 229. Hindi binago ng CARPER ang Sec. 3 ng CARP kung saan 

kabilang ang pamamahagi ng shares of stocks at walang direktang pamamahagi ng lupa sa 

depinisyon ng agrarian reform. Gayundin ang Sec. 31 ng CARP ay nagpatigas pa sa iskemang 

stock distribution. Maging ang Sec. 10 ng EO 229 na nagsasaad na ang pag-apruba ng 

Presidential Agrarian Reform Council sa stock distribution ay pagsasakatuparan na ng 

pamamahagi ng lupa.  

 

Ibig sabihin, nananatili at pinaiiral ang SDO sa mga malalawak na plantasyon at hacienda gaya 

ng Hacienda Luisita at sa iba pang malalawak na lupain sa bansa na pinairal din ang iskemang 

SDO. 

 

Mas voluntary offer to sell (VOS) ang pamamaraang gagamitin ng DAR sa halip na compulsory 

acquisition (CA) sa pabalat-bungang pamamahagi ng lupa. Kiling din sa panginoong maylupa 

ang voluntary offer to sell dahil tiyak na ang magtatakda ng presyo sa lupa ay ang panginoong 

maylupa at maaaring lampasan ang itinatadhana ng batas gaya ng nangyari sa kontrobersyal na 

overpricing at kumbersyon ng mahigit 83 ektaryang lupa ng Hacienda Luisita na inilaan para sa 

Subic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEx).  

 

Muli, umiiral pa rin ang CARP at hindi tuwirang pinawalang-bisa ng CARPER ang mga iskema 

ng CARP sa pagkakait ng lupa sa mga magsasaka. Ibig sabihin, nananatili ang mga maka-

panginoong maylupang non-land transfer na mga iskema tulad ng stock distribution option 

(SDO) tulad ng ginamit sa Hacienda Luisita, corporative scheme sa Hacienda Pontevedra ni 

Eduardo “Danding” Cojuangco Jr. sa Negros, mga joint venture agreements, contract growing, 

leaseback agreements sa mga plantasyon, at iba pang iskema. 

 

Bakit pinasahol ng CARPER ang CARP? 

 

a. Dagdag na kapangyarihan sa panginoong maylupa 
  

Sa Sec. 5 ng CARPER, sa Phase One nito, prayoridad umano nito ang pagsaklaw sa mga 

pribadong lupain may sukat na 50 ektarya pataas, subalit malinaw na walang intensyon na 

ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka.  Sa ilalim din ng seksyon na ito, patung-patong na mga 



attestation requirements o mga rekisitos ang inilagay ng CARPER para sa mga benepisyaryong 

magsasaka. Una, binigyan nito ng kapangyarihan ang panginoong maylupa na piliin kung sino 

ang magiging benepisyaryong magsasaka at manggagawang-bukid sa pamamagitan ng 

kinakailangang katibayan na pinanumpaan sa Barangay Agrarian Reform Council (BARC) at 

sinumpaang pagpapatunay ng panginoong maylupa mismo na ang benepisyaryong 

magsasaka ay kanyang tenante o manggagawang bukid. Ikalawa, kinakailangan din ng 

panunumpa ng benepisyaryong magsasaka sa mga huwes ng mga korte sa mga siyudad at bayan 

na nangangakong siya ay magtatrabaho at pagyayamanin ang lupa at obligasyon niyang bayaran 

ang amortisasyon sa lupa at ang amelyar sa lupa.  

 

 

b. Puwang para sa iba pang mga maniobra ng panginoong maylupa 
 

Nagbigay din ng puwang ang CARPER para lalo pang makapag-maniobra ang mga panginoong 

maylupa at iligtas ang kanilang mga lupain sa pamamahagi. Nagtakda ang CARPER ng tatlong 

phase o yugto ng pagsaklaw sa mga lupain. Bagaman itinakda nito sa Phase One ang pagsaklaw 

sa mga lupaing mahigit 50 ektarya ang sukat, isinama naman sa yugtong ito ang mga lupaing 

mayroon nang notice of coverage sa araw mismo o bago pa ang December 10, 2008, mga 

palayan at maisan na saklaw ng PD 27, lahat ng lupang tiwangwang at abandonadong lupa, at 

magtatapos ang implementasyon ng June 30, 2012. 

 

Isa sa magiging epekto nito ay ang mulat na pagiging abala ng DAR sa diumano’y pagsaklaw sa 

mga nauna nang sinaklaw na hanggang ngayon ay di pa tapos gaya ng mga palayan at maisan sa 

ilalim ng PD 27 at mga lupaing publiko. Habang sa isang panig naman ay walang inaaksayang 

panahon ang mga panginoong maylupa  sa ibinigay na higit na kaluwagan at maniobra ng 

CARPER sa kanila para maiiwas at maitakas ang kanilang lupa kahit sa ilalim ng huwad na 

CARP at CARPER, at hatiin ang mga lupa sa kanilang mga korporasyon gaya ng ginagamit ng 

mga Cojuangco-Aquino sa Hacienda Luisita. Sa Hacienda Luisita pa lamang, mayroon na ngang 

Hacienda Luisita, Inc. (HLI), mayroon pang Luisita Estate Management (LEM), nanghihimasok 

din ang Rizal Commercial Banking Corp. na ka-joint venture ng HLI. 

  

Ganito rin ang karanasan, ng mga magsasaka sa ibang lugar gaya ng sa Tungkong Mangga, San 

Jose Del Monte, Bulacan (kinakamkam ng mga korporasyong Araneta Properties at Manila 

Banking Corporation), Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas (Manila SouthCoast Development 

Corp.) 

 

Panahon pa lamang ng CARP, malaking bulto na ng lupain ang na-exempt dahil sa mga 

maniobra ng mga panginoong maylupa sa kunwa’y paghahati-hati ng kanilang mga lupain. 

Dagdag pa dito, wala pa ang tatlong-yugtong implementasyon ng CARPER ay patung-patong na 

ang mga kaso ng aplikasyon ng kumbersyon ng lupa, kanselasyon at kumpiskasyon ng 

Emancipation Patents (EP), Certificate of Land Ownership Award (CLOA), at Certificate of 

Land Transfer (CLT), eksempsyon at eksklusyon ng lupa, at mga kasong kriminal at sibil na 

isinasampa laban sa magsasaka para panatilihin ang lupa sa kanilang pag-aari at kontrol.  

 

c. Mga hacienda at plantasyong kontrolado ng mga agro-korporasyon 
 



Sa Sec. 1 pa lamang ay ikinundisyon na ng CARPER na “walang sapat na lupaing agrikultural” 

na mapaghahati-hati at maipapamahagi sa bawat magsasaka.  Ayon sa Sec. 1 ng batas, kinikilala 

ng estado na walang sapat na lupaing agricultural na maaaring hatiin at ipamahagi sa bawat 

magsasaka at regular na manggagawang-bukid para ang bawat isa ay makapag-ari ng sarili 

niyang lupa.  

 

Kung kaya’t tusong ipinuslit sa CARPER ang pagpapanatili sa kontrol ng mga malalaking 

panginoong maylupa, mga korporasyon nila, at mga dayuhang agro-korporasyon sa malalawak 

na mga hacienda at plantasyon. Inamyendahan ng Sec. 10 ng CARPER ang Sec. 25 ng CARP 

hinggil sa award ceiling for beneficiaries, pero inilusot sa seksyon naito na hihikayatin ng 

Department of Agrarian Reform (DAR) ang mga benepisyaryo na “magbuo o sumapi sa mga 

kooperatiba ng mga magsasaka sa layuning iugnay sa mga nakatayong kooperatibang bangko sa 

kanilang mga probinsya at lokalidad, gayundin ang pagbubuo ng mga bloke ng benepisyaryo ng 

repormang agraryo, korporasyon, at partnership at pagsapi sa iba pang kolektibong samahang 

magsasaka, kabilang ang mga irrigators association, sa pasubali na ang mga benepisyaryo ay 

may sapi o shares sa korporasyon, kinatawan sa board of directors, at rasonableng parte sa tubo.  

 

Ipinuslit din sa seksyon na ito ang mga kondisyon sa pag-i-isyu ng mga kolektibong titulo kung 

saan ang mga kondisyon ay umiiral lamang sa mga plantasyong pinapatakbo ng mga 

agrokorporasyon, tulad kung ang lupa ay di angkop sa indibidwal na pagsasaka o parsela; 

espesyalisado ang paggawa kung saan ang mga manggagawang bukid ay organisado sa bawat 

trabaho at hindi sa bawat parsela; ang mga potensyal na benepisyaryo ay hindi nagsasaka ng 

indibidwal na parsela kundi kolektibong paggawa sa malawak at magkakaugnay na erya; at kung 

ang lupa ay tinatamnan ng iba’t ibang pananim at kinabibilangan ng mga non-crop production 

areas na kinakailangan sa produksyon tulad ng mga packing plants, storage areas, at iba pang 

pasilidad na hindi maaaring hatiin sa indibidwal na magsasaka.  

 

Maging ang mga lupaing tiwangwang at abandonado ay hindi nakaligtas sa probisyon na ito. 

Papayagan diumano ang collective ownership sa mga lupaing ito kung sasang-ayon ang mga 

benepisyaryo at may malinaw na development plan para sa pag-iral ng mga kundisyon na tulad 

ng nabanggit sa itaas. 

 

Hinahawan ng mga probisyong ito ng CARPER ang daan para ibuslo ang magsasaka sa mga 

organisasyong ipapaloob sa mga makaisang-panig na iskema at kasunduan gaya ng leaseback 

agreements sa Dole at Del Monte farms sa Mindanao, mga iskemang contract growing, at ang 

SDO sa Hacienda Luisita sa Tarlac na pag-aari ng pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. 

Magsisilbi lamang na kapirasong papel ang collective titles na ipapamahagi at babayaran ng mga 

magsasaka sapagkat ang lupa at ang buong proseso ng produksyon – mula sa kung ano ang 

itatanim, sino ang magtatanim, saan itatanim, ilan ang mag-aani, saan ibebenta, at iba pa – ay 

nasa kontrol ng korporasyon.  

 

d. Patakaran sa kumbersyon ng lupaing agrikultural 
 

Hindi ipinagbabawal, bagkus binibigyang pahintulot ng CARPER ang malawakang kumbersyon 

ng lupa tungo sa ibang gamit na siya ngayong ginagawa ng malalaking panginoong maylupa at 

mga korporasyon nila. Sa Sec. 22 ng CARPER, pinanatili nito ang pagbibigay pahintulot sa land-



use conversion at pakunwaring nilagyan pa ng probisyon nagdadagdag ng rekisitos na sa 

katunayan ay magpapabilis sa kumbersyon – na ang aplikante sa kumbersyon ay babayaran ng 

buo ang kabuuang halaga ng lupa. Tiyak na dadami pang lalo ang mga kaso ng pagpapatalsik sa 

lupa sa masang magsasaka para pagtayuan ng mga subdibisyon, mga proyektong pang-

ekoturismo, pang-industriyal, at iba pa, at isang resulta pa nito’y ang malaking banta sa 

seguridad o katiyakan sa pagkain ng sambayanan.  

 

e. Mataas na presyo ng lupa 
 

Dinagdagan din ng CARPER ang halaga ng lupang bibilhin sa panginoong maylupa. Alinsunod 

sa Sec. 17 – Determination of Just Compensation – maliban sa dati nang konsiderasyon sa 

pagkwenta at pagpapataas ng halaga ng lupa gaya ng cost of acquisition of the land, the current 

value of like properties, its nature, actual use and income, the sworn valuation by the owner, the 

tax declarations, and the assessment made by government assessors, dinagdagan pa ito ng 

CARPER ng pitumpung porsyento (70%) ng zonal valuation ng Bureau of Internal Revenue 

(BIR). Tiyak na hihigitin  paitaas ang presyo ng lupa ng mga panginoong maylupa na babayaran 

ng mga magsasaka. Kikita pang lalo ang mga panginoong maylupa habang lalong hindi kayang 

mabayaran ng magsasaka ang amortisasyon ng lupa.  

 

Wala ring partisipasyon at tinig ang magsasaka sa pag-determina ng just compensation sa 

panginoong maylupa. Nasa panginoong maylupa kung hindi niya tatanggapin ang alok ng DAR, 

at kung hindi siya kuntento sa alok ng DAR ay tiyak na tatakbo ito sa korte para idetermina ang 

just compensation. Anuman ang maging desisyon ng korte ay iyon na ang pagbabatayan ng 

kabuuang babayaran ng magsasaka sa lupa dagdag pa ang anim na porsyentong (6%) interes na 

ipinapatong ng LandBank.   

 

Dagdag pa, kahit gaano kataas ang presyo ng lupa, nakakatiyak ang panginoong maylupa na 

babayaran siya ng estado dahil tiniyak ng CARPER sa huling parapo ng Sec. 21 nito, na ang 

pagbabayad ng just compensation sa panginoong maylupa na hindi kayang pondohan ng 

aprubadong taunang pambansang budget ay maaaring kunin sa debt service program o sa 

pambayad-utang ng gobyerno. Lalong magiging mabigat sa magsasaka ang pagbabayad ng 

amortisasyon at magbibigay-daan sa pagdami ng mga kaso ng foreclosure, kanselasyon, 

kumpiskasyon, at diskwalipikasyon ng magsasaka bilang benepisyaryo.  

 

f. Higit na pagpapakitid ng lupang target na saklawin 

 

Sa huling parapo ng Sec. 3 ng CARPER, inaatasan ng batas ang DAR na magsagawa ng 

komprehensibong sistema ng imbentaryo na tutugma sa national land use plan, at alinsunod sa 

Local Government Code, para sa layuning tukuyin at i-klasipika ang mga lupang sakahan sa loob 

ng isang (1) taon mula magkabisa ang batas.  

 

Higit na pakikitirin ng probisyong ito ang makitid na ngang target na lupang saklaw ng 

CARPER. Dahil dapat ay alinsunod sa Local Government Code, lahat ng lupang na-reklasipika 

at/o nailipat-gamit na, at idineklara ng mga pamahalaang lokal sa pamamagitan ng mga 

ordinansa na hindi na agrikultural ang klasipikasyon ay mailalabas na rin sa saklaw ng programa. 

Pinalawig ng probisyong ito ang Department of Justice Opinion No. 44 s 1990 (DOJ Opinion 



44).  Kung sa DOJ Opinion 44 ay patungkol lamang sa mga lupang nire-klasipika bago ang June 

15, 1988 o bago ang epektibidad ng CARP ang hindi nasaklaw, sa pamamagitan ng probisyong 

ito, maging ang mga lupang na-reklasipika ng mga lokal na pamahalaan bago ang Agosto 2010 

ay mailalabas na rin sa saklaw ng CARPER. 

 

g. Kriminalisasyon ng pakikibakang magbubukid 

 

Sa ilalim ng Sec. 24, nananatili ang probisyon sa pagsasampa ng mga kasong “forcible entry or 

illegal detainer.” Dinagdagan pa ito ng mga probisyon sa diumano’y “malisyoso at intensyonal 

na pagsagka ng sino man, asosasyon o entidad sa implementasyon ng CARP.” Sa huling parapo 

ng seksyon ring ito, sinumang mapatunayang lumabag sa mga probisyong ito ay maaaring 

madiskwalipika bilang benepisyaryo. Tiyak, gagamitin na naman ito ng mga panginoong 

maylupa laban sa mga magsasakang naggigiit ng karapatan sa lupa.  

 

Gatasang-baka ng uring panginoong maylupa 

 

Nananatiling gatasang-baka o balon ng korapsyon ng uring panginoong maylupa at mga korap na 

burukrata sa DAR ang CARPER. Sa Sec. 21, itinaas ng CARPER ang badyet na gugugulin nito 

sa halagang P150 bilyong piso sa kabuuang limang (5) taong implementasyon nito. Halagang 

mas malaki pa sa pinagsamang 20 taong badyet na inilaan sa huwad na CARP.  

 

Sa Sec. 13 – Funding for Support Services – tiniyak ng CARPER na ilaan ang 40% ng inilalaang 

badyet kada taon sa CARPER sa diumano’y suportang serbisyo at naglatag ng mga kundisyon 

dito. Isa sa mga kundisyon nito ay ang pagbubuo ng minimum na dalawang (2) Agrarian Reform 

Community (ARC), sa pakikipagtulungan ng  mga LGUs, NGOs, mga kooperatiba, at mga 

people’s organizations sa bawat legislative district na diumano’y dominante ang agricultural 

population. Malinaw ang karanasan ng mga magsasaka sa mga itinatayong ARC. Ang mga ARC, 

mga lupaing magkakanugnog na pinagbunton, ay inilaan para sa produksyon ng mga cash crops 

o di kaya’y mga export crops at iba pang hilaw na material para sa pangangailangan ng dayuhan 

at mga korporasyon. Dito rin sa mga ARC, pinaiiral ang samu’t saring mga iskema gaya ng joint 

venture at mga contract growing sa pagitan ng mga umano’y kooperatiba at samahang 

magsasaka sa isang panig, at ng mga panginoong maylupa at mga korporasyon sa isang panig.   

 

Dahil nakabatay rin sa saklaw na lupa at bilang ng benepisyaryo ang saklaw ng programa, 

kumitid din ang bilang ng mga magsasakang maaabot ng suportang serbisyo. Ibig din sabihin ay 

tutustusan ng pondong publiko ang produksyon ng mga produktong agrikultural na ang 

direksyon ay para sa pangangailangan ng ‘malayang pamilihan’ at sa pakinabang ng mga 

dayuhan.  

 

Dagdag pa, ang DAR, sa mahigpit na pakikipagtulungan ng oversight committee ng Kongreso na 

binuo ng CARPER, at sa pagpapabatid sa Kinatawan o Kongresista ng nasabing distrito bago 

ang implementasyon ng anumang proyekto, ay pinapahintulutan na mag-package ng proposals at 

tumanggap ng grants, aids at iba pang porma ng tulong-pinansyal mula sa anumang source. 

 

Tiyak, pagpipistahan ng DAR, katuwang ang korap na lokal na opisyal at korap na kongresista 

ang anumang grants, aids, at iba pang tulong-pinansyal na makukuha nila. 



 

Pagtindi ng pangangamkam ng lupa 

 

Nanatiling pito (7) sa bawat sampung (10) magsasaka ay walang sariling lupa. Lalong tumindi 

ang pangangamkam ng lupa at pagpapatalsik sa mga magsasaka sa kanayunan. Kaliwa’t kanan 

na nagaganap ang malawakang kumbersyon ng lupa tungo sa ibang gamit. Nananatili ang mataas 

na upa sa lupa, usura, mataas na upa sa kagamitan sa produksyon, mababang sahod ng mga 

manggagawang bukid, pambabarat sa presyo ng produktong agrikultural na inaani ng mga 

magbubukid, at iba pang anyo ng pagsasamantalang mala-pyudal sa kanayunan.   

 

Walang ibang tutunguhin ang CARPER kundi ang malawakang pangangamkam ng lupa, 

ipagkait, at patalsikin ang mga magsasaka mula sa lupang kanilang binubungkal.  

 

Nakatuon pa rin ang CARPER sa pagpapatigas ng pag-aari at kontrol sa lupa ng malalaking 

panginoong maylupa at mga dayuhan. Inilalaan ang malalawak na lupain para sa produksyon ng 

produktong tutugon sa pangangailangan para sa murang hilaw na materyales ng mga dayuhan at 

binibigyang karapatan ang mga dayuhan para sa malawakang paggamit ng mga lupaing publiko. 

Hinahawan nito ang daan para sa malawakang pagpapalit-gamit ng lupa at inilaan para sa mga 

kontra-magsasakang proyekto tulad ng eko-turismo, produksyon ng bio-fuels, at iba pang 

mapaminsalang proyekto ng gobyerno.  

 

Kung gayon, walang ipinagkaiba ang CARPER sa CARP, at sa mga nauna pang huwad na 

programa sa reporma sa lupa ng gobyerno.  Pinasahol lalo ng CARPER ang anti-magsasaka, 

maka-panginoong maylupa, huwad at mapanlinlang na katangian ng repormang agraryong 

ipinapatupad ng gobyerno. 

 

Ano ang dapat gawin ng uring magbubukid? 

 

Nananatiling mahigpit na tungkulin ng uring magbubukid ang patuloy na pag-aaral, puspusang 

paglalantad at determinadong paglaban sa huwad at kontra-magsasakang CARPER. 

Kinakailangang ipaabot sa pinakamaraming bilang ng masang magsasaka ang pagpapalaganap sa 

mga kahungkagan at kabulukan ng batas na ito. Kasabay nito ay ang pagpapalaganap, 

manawagan, at ipatupad batay sa kakayahan ang tunay na reporma sa lupa na ang ultimong 

layunin at laman ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang kulang at walang 

lupang binubungkal. 

 

Higit na kinakailangang magsikhay ang masang magbubukid sa pag-aaral, pagpapalaganap, 

pagsuporta, at pagtataguyod sa House Bill 374 o ang Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) na 

ipinapanukala natin sa Kongreso. Ang GARB ang tunay na tutugon sa tumitinding suliranin ng 

kawalan ng lupa ng masang magsasaka at magbibigay wakas sa daantaong monopolyo, pag-aari 

at kontrol ng uring panginoong maylupa sa malalawak na lupaing agrikultural ng bansa.  

 

Ang paglulunsad at pagpapatampok ng mga lokal na pakikibakang magsasaka sa buong bansa 

ang maglalantad sa huwad at mapanlinlang na CARPER. Kinakailangan ang tuluy-tuloy na 

paglulunsad at pagpapatampok ng mga lokal na pakikibakang magsasaka, kampanya, at iba pang 

pakikibakang anti-pyudal sa kanayunan upang biguin ang mga atake at pangangamkam ng lupa 



ng mga panginoong maylupa sa lupang binubungkal ng mga magsasaka. Malawakang ilantad at 

patampukin natin sa buong bansa ang mga malalaking kasong agraryo at pangangamkam ng 

lupa, iharap sa mga ahensya ng gobyerno, at singilin ito sa kabiguan nitong ipagtanggol ang 

karapatan ng mga magsasaka.  

 

Nararapat din na ibayong mag-organisa, palawakin at patatagin ng uring magbubukid ang 

kanilang mga samahang magsasaka. Isanib ito sa lakas ng mga organisasyon ng mamamayan, 

laluna ng mga manggagawa, at hikayatin silang sumanib at lumahok sa kilusan at pakikibaka ng 

uring magbubukid para sa tunay na reporma sa lupa. Nararapat din ang mahigpit na pag-uugnay 

na pakikibakang magbubukid sa pambansang demokratikong pakikibaka ng mamamayan para sa 

tunay na kalayaan at demokrasya.  

 

Ang mga pakikibakang inilulunsad ng mga magsasaka para sa paggigiit at pagtatanggol ng 

karapatan sa lupa ang muling bibigo sa CARPER at magtutulak sa ganap na pagbabasura nito.  

 

IBASURA ANG CARPER o RA 9700! 

ISABATAS ANG HOUSE BILL 374 o GENUINE AGRARIAN REFORM BILL! 

IPAGLABAN ANG TUNAY NA REPORMA SA LUPA! 


