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Ang sumusunod ang lundo ng kampanya ng PLM sa mga nakasalang na panukala
sa Kongreso:
1. Ang pagpapaliban sa eleksyon ng sangguniang barangay
at sangguniang kabataan (SK) sa darating na Oktubre
 House Bill 5359
Nagmamadaling isinalang ni Rep. Ace Barbers ng Surigao del Norte ang
panukalang ito bago mag-recess ang Kongreso noong Marso. Sa panukala,
ipinagpapaliban ng tatlong taon ang eleksyon ng barangay at SK, ibig sabihin, mula
huling Lunes ng Oktubre 2017 hanggang huling Lunes ng Mayo 2020.
Sa panukala, terminated na ang termino ng lahat ng opisyales ng barangay mujla
huling Lunes ng Oktubre. Hihirangin ni Pangulong Duterte ang kapalit na opisyales
ng barangay at SK na may termino ng 3 taon o hanggang sa eleksyon ng Mayo
2020.
Ang Comelec ang gagawa ng rules and regulations sa pagpapatupad ng
maipapasang batas hinggil dito.
 House Bill 5361
Sa panukalang isinumite naman ni Marinduque Rep. Allan Velasco ng PDP-Laban,
ipinagpapaliban ang eleksyon hanggang Oktubre 2018 lamang. Ina-amend din ang
“hold-over rule” ng naunang mga batas at itinuturing nang expired ang original

extension ng mga barangay officials hanggang October 2017. Hihirangin ng
Pangulo ang kapalit na mga barangay officials hanggang sa susunod na eleksyon
ng October 2018.
 House Bill 5380, 5510
Meron pang HB 5380 si ANAC-IP Partylist Rep. Jose Panganiban, Jr., na halos
katulad din ng bill ni Barbers. Ang gagawa lamang ng rules & regulations ay ang
Comelec at DILG.
Sa HB 5510, na isinumite ni Bulacan 1st District Rep. Tony Sy-Alvarado, sa susunod
na taon din lamang ang barangay elections. Pero extended ang termino ng mga
incumbent, at ang susunod na mahahalal sa Oktubre 2018 ay magkakaroon ng 5year term of office mula dito.
Ang ating paninindigan dito:
Tutol tayo sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Una, ang dahilang
ginagamit na maraming barangay officials ang drug pusher at drug addict, at kung
matutuloy ang halalan ay popondohan lamang ng mga drug lords ang mga
opisyales na ito, ay isang kalokohan.
Ang tunay na dahilan ay para makapaghirang ng mga kapanalig ng Pangulo at ng
PPD-Laban sa barangay. Sa panukala ni Barbers, tatlong taon na kokonsolidahin
ng mga hinirang ng Pangulo ang grassroots base sa barangay.
Pinakamainam kung matutuloy ang eleksyon kahit na halos mga dating opisyales
pa rin ang makauupo. Kaysa makopo ito ng naghaharing partido at magamit nila
sa pagdomina sa buong gobyerno, mula sa itaas hanggang mababang antas.
Mainam rin na ituloy ang SK, laluna’t ang bagong batas kaugnay dito (Republic Act
10742) ay nagbabawal na sa pagpapatakbo ng political dynasty o mga angkan na
kumukontrol sa pwesto. Hindi pwedeng tumakbo sa SK ang mga kandidato na
hanggang nasa second degree of affinity sa incumbent elected officials.
Ibig sabihin, ang mga anak, pamangkin at pinsan ng sinumang incumbent
barangay official, sinumang national official at ng sinumang lokal, provincial, at

regional official na namumuno sa lugar na nais niyang takbuhan. Dahil dito, may
malaking espasyo para magpatakbo ng mga kabataang independyente sa trapo.
2. Ang ChaCha at Federalismo
Ang talakayan dito ay nasa PLM Bulletin #2.
Matagal nang may Resolution of Both Houses o RBH 8 ang Senado at Kamara na
nagbubuo sa kanila bilang Con-Ass (Constituent Assembly) para sa pagbabago ng
Konstitusyon at pagtatayo ng federal na sistema ng gobyerno. Patuloy na ang
kampanya ng DILG, PDP-Laban, at iba pang tagasuporta ni Duterte kaugnay ng
federalismo.
Ang ating paninindigan dito:
a. Dapat ilantad na ang federalismong ito ay federalismo ni Duterte (naiiba sa mga
demokratikong konsepto ng federalismo sa ibang bansa). Federalismo ito sa ilalim
ng mga dinastiya at warlordismo sa iba’t ibang rehiyon (na magiging federal
states).
b. Magbubunga ito ng pagkawala o pagliit ng benepisyong matatanggap ng masa
sa gobyerno dahil magkakaroon ng ‘karera pababa’ sa sahod at mga benepisyo
dahil ang magtatakda nito ay mga rehiyon o federal states. Ang dating
naipaglaban sa pambansang saklaw ay mauuk-ok din. At ang pambansang
pamamaraan ng paglaban para sa karapatan ng masa ay mas magiging mahirap at
masalimuot.
c. Lalaki ang full-time na burukrasya sa tuktok ng gobyerno at lalaki din ang gastos
para sila panatilihin.
d. Kung sasabayan ng paglusaw o pagpapahina ng barangay (na siyang balak),
hindi ito magkakaloob ng malawak na demokrasya gaya nang ipinopropaganda.
e. Lalong maghihirap ang mahihirap na rehiyon na walang kakayahang
magpaluwal ng sariling kita at pondo para sa kanilang mga proyekto.

f. Mas magiging makitid ang otonomiyang maipagkakaloob sa Bangsamoro, dahil
ang Konstitusyonal na paraan ng federalismo ay pakikinabangan lamang ng mga
warlord at dinastiya ng mga angkang Moro, at hindi ng malapad na masa nito.
Maraming mga usapin sa federalismo, pero ang pangunahing islogan na isusulong
natin ay “Walang tunay na federalismo habang may dinastiya.” Ito ang nagsusuma
ng ating pangunahing dahilan ng pagtutol sa federalismo ngayon.
3. “Tax Reform” Campaign
 House Bill 4774
Ito ang panukalang tax reform package ng gobyernong Duterte na isinalang sa
Kamara ni Quirino Rep. Dakila Chua. May ilang mga package ang tax reform,
kabilang na ang ipinamamaraling pagliit ng income tax ng mga manggagawa at
middle classes (lumiit din ang tax base o naka-peg sa 35% ang tax rate ng top 1%
ng populasyon).
Pero ang pinakamasahol na kaltas ay ang pagtanggal sa VAT exemptions sa mga
sumusunod:
a. Sa lahat ng dating walang VAT liban sa senior citizens at PWDs.
b. Sa mga kooperatiba, liban sa nagbebenta ng hilaw na produktong agrikultura.
c. Sa low-cost at socialized housing (sa urban poor).
d. Sa power transmission (ibig sabihin, tataas pa ang koryente).
e. Upa sa bahay.
f. Shipping importation sa loob ng bansa.
g. Proyekto ng boy scouts at girl scouts.
Ang ating paninindigan dito:
Hindi tunay na reporma sa buwis ang panukala na ito na nanggaling sa buong tax
reform program ng gobyerno. Ipinagmamalaki na makatutulong raw ito sa
mahihirap dahil lumiit o kinaltas ang income tax na binabayaran ng manggagawa
at ang kumikita ng P20,000 a month.

Pero ang pinalaki ay ang VAT na ipapataw sa lahat ng bilihin, serbisyo, at upa ng
bahay ngayon.
Ang tax reform na ito ay regressive, hindi progressive.
Nakasalang na ang panukala sa second reading sa Kongreso at hinahabol na ilusot
ito sa pagtatapos ng Mayo. Kailangang pigilan ito.
4. Kampanyang pangungunahan ng PLM-Kababaihan:
Kampanya sa pagkakaloob ng diborsyo sa Pilipinas
 House Bill 116
Isinumite ni Rep. Edcel Lagman. Ito ay nagkakaloob ng absolutong diborsyo sa
mga mag-asawang nasa bigong pagsasama na hindi na maaayos pa (irremediably
failed marriages). Gayunman, ang diborsyo ay nakapailalim sa mga limitasyon at
malinaw na pamamaraan upang iwasan ang pag-abuso sa karapatang ito, iligtas
ang mga anak sa sakit at tensyon ng away-mag-asawa, at pagkalooban ng
karapatan ang nagdiborsyo na mag-asawa na muli.
Ang diborsyo ay affordable, hindi gaya ng annulment o legal separation.
Ang batayan ng diborsyo ay mula sa batayan ng annulment at legal separation na
nasa Artikulo 45 at 55 ng Family Code of the Philippines. Dagdag pa ang
sumusunod: ang nakasaad sa Artikulo 36 na psychological incapacity ng sinuman
sa mag-asawa; ang pagkakuha ng valid na diborsyo ng isang panig na kinilalang
legal sa ibang bansa; ang canonical divorce na ipinagkaloob ng Roman Catholic
Church; ang gender reassignment surgery ng isang panig; at ang hindi
makukumpuning away ng mag-asawa sa kabila ng maraming pagtatangka sa
reconciliation.
Ipinagkakaloob din ng panukala ang paghahati ng ariarian ng mag-asawa at
pagtiyak sa bahagi nito ng mga anak. Gayundin ang pagkakaloob ng alimony sa
nangangailangan, ang child support at child custody.

Ang ating paninindigan dito:
Kailangang suportahan at ikampanya ang panukala. Gamitin ang mga batayan nito
sa pagpapataas ng kamalayan ng kababaihan sa kanilang karapatan sa diborsyo,
kung kinakailangan.
5. Kampanyang pangungunahan ng PLM-Kababaihan:
Kampanya sa universal health care
 House Bill 1594 ni Rep. Winnie Castelo. Pangkalahatang probisyon na
pagkakaloob ng universal health care sa lahat ng Pilipinong nasa 18 taong
gulang pataas mula sa pondong manggagaling sa Pagcor at PCSO.
 House Bill 1975 ni Rep. Vilma Santos. Universal health care sa lahat sa
pamamagitan ng PhilHealth (100% coverage ng populasyon) at pagpapalaki
ng benepisyo (P30,000 na dagdag bawat myembro). Ang pondo ay
magmumula sa Sin Tax, Pagcor, at PCSO.
 House Bill 5560 na pinangunahan ng mga kababaihang kongresista. Sina
Reps. Helen Tan, Sol Aragones, Baby Arenas, Vida Bravo, Evelina Escudero,
Cheryl Deloso-Montalla, Josephine Ramirez-Sato, Ging Suansing, Victoria
Noel, at Delphine Gan Lee. Universal health care sa formal at informal
sectors (libre sa huli) sa ilalim ng PhilHealth (na may pinalaking coverage ng
benefits).
Ang ating paninindigan natin dito:
Suportahan at ikampanya ang mga panukala. Ikampanya ang tunay ng libreng
Universal Health Care sa batayan ng libreng coverage, libreng ospitalisasyon,
operasyon, at medisina para sa lahat.
6. Kampanyang pangungunahan ng Young PLM:
Free education campaign

 House Bill 4800 ni Kabataan Rep. Sarah Jane Elago o ang tinatawag na
“Comprehensive Free Public Higher Education”. Walang tuition fee, kundi
mga fees sa student activities at publications. Special grant mula sa CHED
ng mahihirap na estudyante para i-cover ang mga gastos labas sa tuition.
Pagsusulong ng makabayan, syentipiko at makamasang edukasyon.
Ang ating paninindigan dito:
Ganap na suportahan ang panukala at ipaliwanag ito sa lahat ng kasapi ng YPLM.
7. Free housing campaign
Nasa pag-aaral ngayon ng PLM ang kampanya sa free housing na ibinunga ng
kampanya sa okupasyon ng unoccupied public housing ng grupong Kadamay.
Bagamat ang kampanyang ito ay pumapatungkol sa paghahanda sa dramatikong
okupasyon ng mga unoccupied public housing units, ng public lots at tiwangwang
na mga lupain – kailangang pag-aralan na rin natin ang mga batas at panukala na
kaugnay nito, gaya ng:
 House Bill 4330 ni ABS Partylist Rep. Michael de Vera. Pumapatungkol ito sa
free housing projects sa selected urban at urbanizable areas. Hindi
maaaring ibenta ang maipagkakaloob na libreng housing, maliban na lang
sa inheritance nito. #

