Pambungad
Ang librong ito ay maaaring basahin ng bawat kasapi o gawing aralin ng bawat balangay
ng Partido Lakas ng Masa sa mahahalagang simulain ng sosyalismo ngayon.
Isinulat ito sa sistemang tanong-sagot para maging matalas ang eksposisyon. Hinihikayat
ang mga mag-aaral na gawing balangkas ang libro at palalimin pa ang mga pag-aaral sa
mga lumilitaw na usapin na hindi nasaklaw ng libro.
Ang inihaharap ng libro ay ilang panuntunan sa pagtatayo ng lipunang sosyalista na
nahalaw na sa maraming karanasan ng mga nagpundar nito. Pero bago pa mabuo ang
mga panuntunang ito, matagal nang narinig ang sosyalismo bilang isang ideya na
naghangad palayain ang masa mula sa kahirapan, pagsasamantala at pang-aapi na tatak
ng kasalukuyang lipunan.
Umalingawngaw ang sosyalismo bilang isang panawagan para sa hustisyang panlipunan.
Bilang pagwawasto sa pagsaklot ng iilang tao sa kasangkapan sa paglikha ng yaman at
pagkakait nito sa pinakamarami.
Hindi ba‟t makatarungan lamang na lahat ng tao sa mundo, nang walang pagtatangi, ay
makinabang sa yaman ng lupa, ng pabrika, at ng mga bagay-bagay na nilikha ng tao para
sumagana at gumaan din ang kalagayan ng tao? Nasaan ang hustisya kung monopolisado
ng iilan ang lupa, kung ang puhunan na nagmula sa pawis at talino ng mga manggagawa
ay inaangkin lang ng mga sinasabing may-ari nito?
Ang tunay na hustisya ay matatagpuan sa isang lipunan kung saan ang bawat tao ay
kayang mabuhay ng masagana nang hindi nagsasamantala o inaapi ang sinuman. Isang
lipunan na ang pag-unlad ng isa ay nakasalalay sa pag-unlad ng lahat. Hindi gaya ng mga
lipunan ngayon kung saan umiiral ang crab mentality o kung saan ang pag-unlad ng
indibidwal ay nakasalalay sa pagtuntong sa ulo ng iba.
Mula sa ganitong hangarin, nailuwal ang mga pag-aaral na lalong nagpalalim sa pagunawa ng marami sa sosyalismo. Sa kalaunan, nabigyan din ito ng makatotohanan at
maka-syensyang batayan. Sa kalaunan pa, ang mga pag-aaral na ito ay naging realidad sa
ibang bayan.
Kung ito man ay bumagsak o hindi naipagpatuloy sa maraming bayan na naunang
nagpatupad nito, hindi ibig sabihin ay wala nang batayan ang adhikaing ito at tinapos na
ito ng kasaysayan.
Batbat ng krisis ang kasalukuyang lipunan na tinatawag na kapitalismo (ang iba nama‟y
tinagurian pa itong malakolonyal at malapyudal). Walang kinabukasan dito ang masa at
mahirap tanggapin na ito na lamang ang ating kapalaran.

Dahil dito, nagpapatuloy ang pagnanasa ng masa sa bagong lipunan. Muling nabubuhay
ngayon ang paghahangad ng mahihirap na itayo ang bagong sosyalismo sa bagong
panahon.
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Ano ang Sosyalismo at Paano ito Makakamit

1. Ano ang sosyalismo?
Sa simpleng salita, ang sosyalismo ay sosyal na pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa
paglikha ng yaman, gaya ng lupa at empresa. Sosyal, sa pakahulugan na pag-aari ito ng
bawat isa, hindi ng iilan. Dahil dito, nangangahulugan din na ang mga yamang nalilikha
ng mga kasangkapang ito ay sosyal ding paghahatian ng mamamayan.
Ang sosyalismo, kung gayon, ay isang sistema ng kabuhayan ng lipunan kung saan ang
nililikhang yaman ng mga tao ay pinaghahatian ng lahat.
Sa unang yugto nito, ang paghahati ay gagawin ayon sa trabahong ginawa ng bawat
indibidwal. Sa maunlad na yugto, ang paghahati ng yaman ay batay sa pangangailangan
ng bawat indibidwal.
2. Ano ang ibig sabihin ng sistema ng kabuhayan?
Ang sistema ng kabuhayan (socio-economic system) ay makasaysayang pagsulong ng
lipunan batay sa pag-unlad ng pamamaraan sa produksyon at ng organisasyon ng
mamamayan sa loob ng nasabing lipunan.
Ang sistema ng kabuhayan ng tao ay dumaan sa maraming yugto ng pag-unlad. Sa
kalahatan, masasabing ang mga yugtong ito, at ang kinakatawan nilang pagsulong ng
sistema ng produksyon ng yaman, ay gaya ng sumusunod:
 Lipunang primitibo (o primitibo-komunal), kung saan ang pamamaraan sa
paglikha ng yaman ay nasa primitibong antas. Gayunman, ang pamamahagi ng
yaman ay sa batayang komunal. Ibig sabihin, pantay-pantay na hinahati sa mga
tao ang anumang nakalap o nalikhang yaman (mga nakalap sa gubat, mga hayop
na pinatay o hinuli para pagkain, at sa kalaunan ay mga yaman na nalilikha ng
pamayanan).
 Lipunang alipin, kung saan ang pamamaraan sa paglikha ng yaman ay sumulong
sa antas ng pagtatayo ng malalaking settlement o komunidad (sa Europa ay nabuo
ang Emperyong Gryego at Roma). Ang produksyon ng buhay ng lipunan ay
umiinog sa pagmamay-ari ng mga alipin at pagbubuwis ng mga nasasakupan.
 Lipunang pyudal, kung saan ang pamamaraan sa paglikha ng yaman ay nakabatay
sa pagtatanim o agrikultura at ang produksyon ng lipunan ay nakaasa sa mga
magsasaka o timawa (serf) na ang buhay at kabuhayan ay nakatali sa
pagbubungkal ng lupain ng mga asendero o may-ari ng lupa.

 Lipunang kapitalista, kung saan ang pamamaraan sa paglikha ng yaman ay
nakabatay sa pagsulong ng industriya. Ang produksyon ay para sa pagkakamal ng
tubo, ang yaman ay nililikha ng mga manggagawa pero inaari ng mga kapitalista.

3. Ano ang kasalukuyang sistema ng kabuhayan sa lipunan at ano ang kaibhan nito
sa sosyalismo?
Ang kasalukuyang sistema ng kabuhayan ng lipunan ay tinatawag na kapitalismo. 1
Ang kapitalismo ay isang sistema kung saan ang yaman ng lipunan ay pag-aari ng mga
may-ari ng lupa, pabrika at mga empresang pribado. Ang bulto ng yaman ay inaangkin ng
mga may-ari ng mga kasangkapan sa kabuhayan, habang ang maliit na bahagi ay
pinaghahatian ng mga walang pagmamay-ari. Ang huli ay nabubuhay lamang sa
pagtatrabaho sa una o paghahanap ng iba pang mapagkikitaan.
Pansinin: ang maliit na porsyento ng populasyon sa Pilipinas ay sobrang yaman (superrich) habang mayorya ay sobrang hirap (super-poor). Ang 10% ng populasyon ay
humahamig ng 35% ng yaman, habang ang 90% ay naghahati sa 65% ng yaman. Noong
2006, ang kakapiranggot na 1% ng pamilya sa Pilipinas ay kumita ng higit P256 bilyon, o
katumbas ng pinagsama-samang kita ng 30% ng mahihirap na pamilya!
Noong 2006 pa rin, sa survey ng Pulse Asia hinggil sa natatanggap na kita ng bawat
social classes, ang pitong porsyento ng pamilya (nasa kategoryang ABC o mga nasa
upper at middle classes) ay kumita ng average na P716,000. Habang ang nasa
kategoryang D (mga pamilya ng manggagawa) ay kumita lamang ng P162,000 (halos
tama lang sa minimum wage), at ang pinakamahirap na 25% ng pamilya na nasa
kategoryang E (mga walang trabaho) ay kumita ng P48,000 lamang sa isang taon (o P133
kada araw).2
Families
CLASS Number
(x 1000)
ABC
1,218
D
11,834
E
4,351
Total
17,403

Cumulative Income
Share Amount
Share
%
(x PhP 1 million) %
7
871,770
29
68
1,923,907
64
25
210,427
7
100
3,006,104
100

Average
Income
(x PhP 1000)
716
162
48
173
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Para sa iba, ito‟y mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan. Mala-kolonyal dahil kontrolado pa rin ang
bansa ng imperyalistang sistema, at mala-pyudal dahil malawakan pa ring umiiral ang paghahari ng mga
panginoong maylupa sa maraming lugar sa kanayunan. Ang pagkakaiba ng ganitong palagay ay sa antas
lamang ng umiiral na kapitalismo sa bansa.
2

May daya pa ang mga datos na ito. Una, hindi kasama ang assets o ariarian ng mga malalaking pamilya,
pati na ang mga investments nila sa labas ng bansa. Ikalawa, ito ay deklaradong kita lamang, kung saan ang
pinakamataas na kategorya ng kita sa survey form ay P59,000 kada buwan. Ang mga kapitalista ay
kumikita nang hindi bababa sa P1 milyon kada buwan.

Gamitin natin ang datos sa itaas para lamang ipakita kung ano ang mangyayari kung
ibabahagi natin ang yaman, sa usaping ito ang kita, nang pantay-pantay sa bawat isa.
Kung ang kabuuang kita ay hahatiin nang pantay-pantay, lahat ay tatanggap ng average
na P173,000 kada taon o humigit-kumulang P15,000 kada buwan. Totoong bababa ang
kita ng mayayaman, pero sa pantay na hatian, walang magugutom.

4. Sa usapin ng kabuhayan, ano ang tatlong pangunahing katangian ng sosyalismo
na naiiba sa kapitalismo?
Una, ang mga kasangkapan sa kabuhayan, o mga kasangkapan sa paglikha ng yaman
(gaya ng lupa, pabrika, bangko at mga empresa) ay sosyalisado o pag-aari ng buong
lipunan. Hindi gaya ng kapitalismo na ang mga ito ay pribadong pag-aari ng mga
asendero, kapitalista o mayayamang angkan.
Ikalawa, ang produksyon ng yaman ay sosyal na pinaplano at pinagpapasyahan ng mga
manggagawa o ng mismong mga lumilikha ng yaman. Ang nasusunod sa pabrika at sa
mga sakahan ay hindi na ang mga kapitalista at asendero (o mga manedyer na inilagay
nila sa pwesto) kundi ang lahat ng nagtatrabaho doon.
Ikatlo, ang yaman ay nililikha hindi para humamig ng tubo mula sa merkado o sa
mamimili, kundi para tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ang mga bagay na
nililikha ay sinisigurong kailangan ng mga tao at mahalaga sa pagpapaunlad ng
kalagayan at kabutihan ng tao.

5. Bakit hahatiin ang yaman nang pantay-pantay kung ito ay pribadong pag-aari
ng mga may-kaya?
Ang tunay na solusyon sa kahirapan ay hindi matatagpuan sa pagpapalaki lamang ng kita
ng mga empleyado at manggagawa. Hanggang ang mga kasangkapan sa paglikha ng
yaman ay monopolisado ng iilan, hindi uunlad ang mga taong walang pag-aaring
kasangkapan. Mananatili silang busabos na humihingi ng kaunting palimos sa mga
mayroon.
Matagal nang itinadhanang solusyon ng lipunan ang redistribusyon ng yaman. Pero
nanatili itong sa salita lamang. Bumabangga ito sa pagkilala ng lipunan sa “sagradong”
karapatan ng pribadong pagmamay-ari ng iilan.
Sa sosyalismo, hindi kinikilala ang pribadong pagmamay-ari ng yaman na nagmumula sa
pag-angkin ng iilan sa malalawak na mga lupain, pabrika, bangko at empresang
pangkabuhayan.
Ang pananaw na ang mga pag-aaring ito ay ipinundar sa pawis, talino, at pagsusumikap
ng mga ninuno ng kasalukuyang kapitalista at asendero ay malaking kasinungalingan.

Halimbawa, noong araw, ang lupa ay para sa lahat. Walang nagmamay-ari nito. Ang
bawat isa ay malayang maghanap ng kanilang makakain sa gubat o kaya‟y magbungkal at
magtanim sa lupa para tugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad.
Sa kalaunan, ang lupa ay naging pribadong pag-aari. Inari ito ng iilang angkan sa
pamamagitan ng pangungulimbat at hindi dahil sa sariling sikap. Naganap ito sa
pamamagitan ng dahas, pananakot, pangangamkam, at panlilinlang.
Ang argumento na ang pagmamay-ari ng lupa at kapital ay dahil sa pagsusumikap ng
ilang angkan ay gaya ng pagsasabi na ang ating mga ninuno ay mga tamad at sa gayon ay
hindi nakatanggap ng biyaya ng lupa. Sa totoo lang, kung mayroon mang nagsumikap
para makaipon at makabili ng malalawak na lupain, mabibilang sila sa daliri ng ating mga
kamay.
Ang malalaking mga kapitalista ay nakapagpundar ng kanilang kapital hindi dahil sa
sariling pagsisikap kundi sa batayan ng lupa na inangkin ng kanilang mga angkan at
ginawang kapital sa negosyo ng kanilang mga anak at salinlahi.
Pansinin: ang mga Ayala, Zobel, Araneta, Roxas, Cojuangco, Lopez, at iba pang
malalaking kapitalista ay may-ari ng malalawak na lupain na hawak pa nila hanggang
ngayon.
Sa Pilipinas, ang pagmamay-ari ng lupa ay nakatala sa kasaysayan ng malawakang
pangungulimbat. Sa lob ng tatlong siglo ng pananakop ng mga Kastila sa bansa (1500s
hanggang 1800s), ang lupa ay ipinamahala ng kolonyal na gobyerno sa mga Kastilang
prayle, at sa kalaunan ay sa mga katutubong encomendero na siyang naging tagasingil ng
buwis ng pamahalaang kolonyal.
Ang mga encomendero ay nagmula sa angkan ng mayayamang Pilipino, pero kahit ang
lupang kanilang pinamahalaan noon ay itinuring na pagmamay-ari lahat ng Kahariang
Kastila.
Noong humalili ang mga kolonyalistang Amerikano (1900-1946), ang lupa ay
malawakang isinalin sa pag-aaring pribado sa pamamagitan ng pagsasa-titulo nito. Para
suhayan ang kolonyal na paghahari, ang mga Pilipinong kolaboreytor ng mga Amerikano
ang binigyan ng mga titulo sa lupa. Karamihan din ay mula sa angkan ng mga
encomendero. Binigyan din ng titulo ang malalawak na lupain na hawak ng Simbahan.
Gayunman, ang mas malawak na lupa ay ginawang plantasyon ng mga korporasyong
Amerikano at base militar ng pamahalaang Estados Unidos.

6. Makatarungan ba na kumpiskahin ang pribadong pagmamay-ari ng yaman at
ibahagi ito sa nakararami?

Ang mga kasangkapan sa kabuhayan ay itinuring sa matagal na panahon na pribadong
pag-aari. Kahit sa hinagap, hindi inisip ng mga may-ari nito na ipagkaloob ang lupa at
pabrika at ang mga yamang nalilikha nito sapagkat ito‟y sa kanila.
Pero isipin na lamang: sa panahon ng lipunang alipin, ang alipin ay pag-aari ng
panginoong may-alipin. Nagsisilbi ang mga alipin sa kagustuhan ng mga panginoon at
malaya ang huli na maltratuhin, o kaya‟y patayin, ang mga alipin kung ito‟y wala nang
silbi sa kanila. Itinuring ang alipin na pribadong pag-aari, gaya ng mga kalabaw o hayop
na isinisingkaw sa pagtatrabaho. Ni sa hinagap, hindi inisip ng mga panginoon na ang
mga alipin ay hindi dapat ituring na pribadong pag-aari at may karapatan ito bilang tao.
Sa ilalim ng kapitalismo, ang kapital ay itinuturing na binubuo ng mga gusali, makina,
hilaw na sangkap at salapi na ginagamit sa operasyon ng negosyo ng mga kapitalista.
Lahat ng kapital na naturan ay mga pribadong pag-aari. Pero ang mga manggagawa ay
itinuring ding kapital. Hindi nga sila pribadong pag-aari ng kapitalista, pero sa
katotohanan ay alipin sila ng kapitalista.
Ang mga manggagawa na walang pag-aaring kasangkapan sa kabuhayan ay obligadong
ibenta ang kanilang lakas para mabuhay. Wala silang opsyon kundi magpaalila o
magtrabaho sa mga kapitalista para mabuhay.
Sa isang tingin, pantay na kontrata ang nagaganap sa pagitan ng manggagawa at
kapitalista. Sa tingin ng marami, binabayaran ang mga manggagawa ayon sa nalikha
nilang produkto. Pero sa katotohanan, ang bayad o sweldo ng manggagawa ay hindi
nakabatay sa kanilang nililikha sa loob ng pagawaan.
Ang halaga ng sahod ng mga manggagawa ay hindi nakabatay sa kanilang ginawa.
Nakabatay ito sa gastos na kailangan para panatilihin ang kanilang lakas at talino sa
pagtatrabaho. Para mapainog ang sistemang kapitalista, kasama na sa gastos na ito ang
kakayahang bumuhay ng pamilyang magiging salinlahi ng mga manggagawa.
Iba pa ang halagang nalilikha ng mga manggagawa oras na magtrabaho sila sa pabrika.
Kaya kung kukwentahin ang buong halagang nalikha nila sa pagawaan, ang isang bahagi
nito ay masasabing katumbas ng ipinasahod sa kanila. Ito ang halagang binayaran.
Pero higit pa rito ang kanilang ginawa. Kaya ang isang bahagi ng kanilang pagpapawis
ay masasabing walang katumbas na bayad. Ito ang “sobrang-halaga” na nagiging
batayan ng tubo ng kapitalista. Ito ang halagang nagmula pa rin sa pawis ng manggagawa
pero inaangkin ng kapitalista dahil siya ang may-ari ng kapital.
Kung tutuusin, ang krusyal na kapital sa pabrika ay yaon lamang kapital na ginamit sa
pag-arkila ng mga manggagawa. Ang mga manggagawa ang “buhay na kapital” dahil
tanging ang kanilang pawis at talino ang nagluwal ng bagong bagay at kung gayon,
dagdag na halaga. Ang iba pang anyo ng kapital na ginamit nila para lumikha ng bagong
bagay ay maituturing na mga “patay na kapital” – kapital na hindi nagdadagdag ng

anumang halaga. Wala itong silbi at mabubulok o masisira lamang kung hindi dadaan sa
kamay ng mga manggagawa at mabubuo bilang mga bagong produkto.
Sa matagal na panahon, masasabing matagal nang natumbasan ng mga manggagawa ang
kapital na ginamit ng kapitalista sa pamamagitan ng iniakyat niyang tubo, na ang
pangunahing pinagmulan ay ang pawis at talinong ipinundar nila.
Dahil dito, kailangang palayain ang kapital sa kontrol ng mga pribadong may-ari at ilagay
ito sa kamay ng mga manggagawang humuhubog at lumilikha dito bilang mga bagong
yaman. Dapat itong gamitin para sa kapakanan ng lahat. At kapag sinabing lahat, kasama
na rito ang mga asendero at kapitalista na magkakaroon din ng parte sa yaman pero hindi
na sa batayan ng pagmamay-ari at paghamig nila ng bulto ng yaman, kundi sa batayan ng
pantay-pantay na hatian at pangangailangan ng bawat indibidwal.

7. Ibibigay ba ng kusa ng mga may-ari ng lupa, pabrika, bangko at empresa ang
kanilang mga ari-arian?
Hindi. Mangangailangan ng isang gobyerno at pwersa na kukumpiska nito sa anyo ng
nasyonalisasyon o sosyalisasyon ng malalaking ari-arian.
Hindi ito gagawin ng mga gobyernong pinamumunuan ng mga asendero at kapitalista.
Wala sinuman sa kanila na mag-iisip na ipagkaloob ang kanilang ari-arian para sa
kapakanan ng buong lipunan.
Ang magkakaloob lamang nito ay isang gobyerno na pamumunuan ng mga walang-wala.
Pero walang-wala na pangunahing lumilikha ng yaman sa lipunan. Sila ang uring
manggagawa – ang mga walang ari-arian o kasangkapan sa kabuhayan at nabubuhay
lamang sa pamamagitan ng pagpapatulo ng pawis o pagpapaarkila ng kanilang lakas
paggawa sa mga kapitalista at mamumuhunan.
Sila ang mga trabahador sa pabrika, sa sakahan, sa opisina at sa mga empresa na hawak
ng mga kapitalista. Sila ang mga manggagawang bukid o mga magsasakang walang
sariling lupa. Sila ang hukbo ng mga walang trabaho na dahil hindi maipaupa ang
kanilang lakas sa mga kapitalista ay kailangang gumawa ng lahat ng paraan para
mabuhay – mga street vendors, tricycle drivers, ekstra sa mga construction sites at iba
pang katulad na mga trabaho.
Ang gobyerno ng mga manggagawa, magsasaka at mahihirap na mamamayan ang siya
lamang makapagpapatupad ng abolisasyon ng pribadong pagmamay-ari para gamitin ito
sa kabuhayan at kapakanan ng lahat.

8. Hindi ba ito ay komunismo? Kung wala nang pribadong pag-aari, paano na ang
mga bahay, kotse, at mga ari-ariang ipinundar ng bawat pamilya? Lahat ba ito ay
magiging pag-aaring publiko?

Ang tinatanggal na pribadong pag-aari ay yaon lamang mga kasangkapan sa paglikha ng
yaman, o mga kasangkapan na nagiging dahilan para alipinin ng iilan ang nakararami.
Binubuo ito sa pangunahin ng mga lupain na ginagamit sa malawakang pagtatanim; mga
pabrika, gusali, makina at hilaw na sangkap na ginagamit sa paglikha ng bagong
produkto; ng mga bangko at ng mga kapital at salapi na pinagugulong ng mga kapitalista
sa mga institusyong pinansyal; at iba pang malalaking empresa sa serbisyo (tubig,
koryente, transportasyon, at iba pa) na ginagamit para pagtubuan ang nakararaming
mahihirap.
Hindi bahagi ng mga kasangkapan sa kabuhayan ang mga tahanan, lupang kinatitirikan
nito, pribadong sasakyan, mga kasangkapan sa bahay, at marami pang personal na gamit
na kailangan sa pagpapaunlad ng kalagayan sa buhay ng mga tao.
Sa mahabang panahon, kahit ang maliliit na negosyong ipinupundar para paunlarin ang
kabuhayan ng isang pamilya (sari-sari store, restoran, parlor, machine shop at mga gaya
nito) o negosyong kooperatiba ay hindi sinasaklaw ng sosyalisasyon.
Ang sosyalisasyon ay doon lamang sa malalaking negosyo at empresa dahil ito ay, una,
nangangailangan ng mas malaking puhunan at organisasyon, at ikalawa, maramihan at
malakihang tumutugon ito sa pangangailangan ng masa.
Ang dalawang bagay na ito ang mismong dahilan kung bakit mas mainam at mas angkop
na isosyalisa ang malalaking empresa. Kailangan ang higit na sentralisasyon ng rekurso
para patakbuhin ang ganitong negosyo na tumutugon sa malakihan at maramihang
pangangailangan ng masa. Nagiging maaksaya at nagkakaroon ng anarkiya sa
produksyon kung ang ganitong negosyo ay tangan ng maraming pribadong kapitalista. 3
Ang sosyalismo ay tinatawag din ng ilan na komunismo, sapagkat ang yaman sa lipunan
ay magiging pag-aaring komunal (pag-aaring komon o pag-aari ng buong komunidad).
Itinuturing naman ng iba na ang komunismo ang mas maunlad na yugto ng sosyalismo.
Gayunman, marami nang mga propaganda laban sa komunismo dahil sa pagtutol dito ng
mga may-ari ng lupa at kapital na kumokontrol din sa media. Pero ang dapat tandaan, ang
tunay na usapin ay ang karapatan ng nakararami na mabuhay at makinabang sa yaman na
pinagpaguran ng lahat.

9. Ano ang ibig sabihin ng dalawang yugto ng sosyalismo, kung saan sa unang
yugto ay hahatiin ang yaman batay sa trabaho ng bawat tao, pero sa susunod na
yugto ay ibabahagi na ito ayon sa pangangailangan ng bawat tao?
3

Ang anarkiya sa produksyon ay batay sa kompetisyon ng maraming kapitalista. Bawat isa ay
naghahangad na kopohin ang merkado at lumilikha ng mga produktong labis-labis sa kakayahan na bilhin
ng mamimili. Ang sobrang produksyon ay nagbubunga ng krisis at pag-aaksaya ng mga produkto na
hinahayaang mabulok na lamang o kaya‟y itinatapon o sinusunog para hindi ganap na bumagsak ang
presyo nito.

Sa unang yugto ng sosyalismo, ang yamang nalilikha ay paghahatian ayon sa trabaho.
Tatanggapin ng bawat isang nagtatrabaho ang halagang segun sa oras at kalidad na
kanyang ipinagtrabaho. Dahil dito, may pagkakaiba sa matatanggap ng ordinaryong
manggagawa at mga inhinyero. Ang dating mga kapitalista, na dapat ding magtrabaho, ay
tatanggap ng ganansya sang-ayon sa oras at kalidad ng kanilang trabaho.
(Ito ang dahilan kung bakit sinasabi na sa ilalim ng sosyalismo, lahat ay magtatrabaho.
Hindi ito sapilitan, kundi sang-ayon sa prinsipyo na ang paghahati-hati ng yaman ay
batay sa iniambag na oras ng paggawa ng bawat isa.)
Ang ilang bahagi ng dating tinatawag na tubo (profit) na hinahamig lamang ng kapitalista
(at ng mga kapitalistang bangko na nagpautang ng salapi sa empresa) ay mailalaan na
ngayon sa tatlong bahagi:
(i) isang bahagi na idadagdag sa kita ng bawat manggagawa sa pabrika;
(ii) isang bahagi na ilalagay sa modernisasyon at pagpapalawak ng empresa; at
(iii) isang bahagi para sa “social fund” na ilalagak bilang buwis sa gobyerno.
Kung sa ilalim ng kapitalismo, ang buwis ay pangunahing ibinubulsa ng mga namumuno
sa gobyerno, sa ilalim ng sosyalismo, ito ay ibinabalik sa kapakanan ng lahat sa anyo ng
“social fund.”
Ang social fund ay binubuo ng mga serbisyo at produktong kaugnay sa pagpapagamot at
kalusugan, edukasyon, pabahay, koryente, tubig, pampublikong transportasyon, at iba
pang batayang pangangailangan ng mamamayan na matatanggap nila ng libre o halos
libre (may maliit o nominal na bayad lamang para sa administrasyon ng serbisyo).
Nilalayon ng sosyalismo na palakihin ang social fund at sa kalaunan ay gawing libre ang
lahat ng pangangailangan ng mamamayan.
Sa ikalawa o mas mataas na yugto ng sosyalismo, kung saan susulong na ang produksyon
dahil hindi na ito binabansot ng pribadong pagmamay-ari, uunlad ang kakayahan ng
lipunan na lumikha ng sobra-sobrang yaman batay sa dami ng populasyon. Sa panahon
ng tinatawag na “abundance” ng yaman, ang pamamahagi nito ay magiging sang-ayon na
sa pangangailangan ng bawat indibidwal. 4
Sa panahon ding ito, ang maraming oras ng tao ay maibubuhos na sa sariling hilig at
pagpapaunlad ng sariling kakayahan.
Isang anyo nito ang pagpapalaki ng social fund na sasaklaw sa halos lahat ng bahagi ng
mga panlipunang serbisyo gaya ng libreng laundry centers, 24-hours child-care centers,
dining centers, at iba pa. Ang mga serbisyong ito ay malaking ambag sa pagpapagaan ng
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Si Karl Marx, ang founder ng syentipikong sosyalismo, ang gumamit ng islogan na “mula sa kakayahan
ng bawat isa, tungo sa pangangailangan ng bawat isa” (from each according to his ability, to each according
to his need) para ibandera ang ultimong layunin ng sosyalismo.

trabaho at pagpapalaki ng oras ng pahinga (“leisure time”) laluna ng mga kababaihan na
kinukuba sa paglalaba, pag-aalaga ng mga bata at pagluluto ng pagkain ng pamilya.
Sa sosyalismo, ang mga bagay na ito ay magiging responsibilidad ng lipunan at malaya
ang kababaihan (at lahat ng mamamayan) na gamitin ang serbisyong panlipunan para
magkaroon sila ng maraming oras sa kanilang sarili. Sa madaling sabi, ang pangangalaga
ng mga bata, ng damit at kasuotan, ng pagkain, at kahit ang paglilinis ng bahay (na
pangunahing binabalikat ng kababaihan) ay magiging serbisyo publiko.
Magtatayo ng mga community centers na magbibigay ng total package ng mga
serbisyong kailangan ng tao at ipagkakaloob ito nang walang bayad. Patatakbuhin ito sa
pamamagitan ng pagtutulungan ng mga tao sa kanilang komunidad. Mga tao na dahil
lumaya na sa nakakakubang trabaho sa sakahan, pabrika at empresa ay maaari nang magambag ng kanilang panahon at kakayahan sa mga gawaing serbisyo sa komunidad.
Sa panapanahon, ang bawat indibidwal ay maaaring mamili, halimbawa, kung siya ay
magiging kusinero, musikero, pianista o tagapagsilbi sa community fast food dining
center, opereytor ng community laundry shops, teacher at child carer sa day-care at nightcare centers, vacuum cleaners sa home-free cleaning service, at marami pang iba.
Sa isang panahon, maaari niyang tapusin ang community service para mas malaking
panahon ang maigugol niya sa pag-aaral sa unibersidad, pananaliksik, at paglikha ng mga
imbensyon.
Walang bagay na hindi magagawa kung ang lahat ng tao ay malaya, walang pagkakahatihati ayon sa uri at yaman, at nabubuhay na naglilingkod para sa kapakanan ng lahat.

10. Kung ang sosyalismo o komunismo ay magandang bagay, bakit ito bumagsak sa
maraming bayan na nagpatupad nito, at bakit ito itinuring ng mga tao roon na
sistemang mapanupil?
Ang sosyalismong umiral at ipinatupad ng mga komunistang estado sa Rusya (Soviet
Union) at iba pang lugar sa Europa (Eastern Europe) ay nagsimulang bumagsak noong
1989 hanggang ganap na maglaho sa unang bahagi ng 1990s.
Maraming dahilan sa pagbagsak ng mga naunang sosyalistang estado. Isa rito ang
pangyayari na ang sosyalismo ay ipinatupad sa mga bansang hindi gaanong maunlad ang
kabuhayan. Dahil dito, ang nililikhang yaman ay hindi sapat para paghatian ng lahat.
Nagbunga ito ng pagkakatayo ng burukrasya sa estado (na karaniwa‟y tangan ng
namumunong partido) na humamig ng malaking parte ng yaman para sa sarili nito.
Ikalawa, ang naunang mga sosyalistang bayan ay pinaligiran ng mga kapitalistang bansa
na nagsagawa ng blockade, embargo at iba‟t ibang paraan ng panggigipit sa mga
sosyalistang bayan. Ang mga produkto ng una ay hindi maaaring ikalakal sa mga
kapitalistang bansa; ang salapi ng una ay hindi tinatanggap sa malaking pamilihan ng

kapitalismo. Nagbunga ito ng mabagal na pagsulong ng ekonomya ng mga sosyalistang
bansa.
Gayunman, ang pinakamalaking dahilan sa pagbagsak ng naunang sosyalismo ay ang
kabiguan nito na ipatupad ang malawakang demokrasya sa gobyerno at sa lipunan.
Pinamunuan ng iisang partido ang gobyerno, pati na ang makaisang-panig na pagpaplano
sa kabuhayan ng lipunan.
Tutoo na ang mga komunistang estado ay gumawa rin ng mga pandarambong at
panunupil sa kanilang mamamayan kaya ito ibinagsak sa pamamagitan ng people‟s
power o pagkilos ng masa na sumambulat noong huling bahagi ng 1980s.
Itinatakwil natin ang tipo ng sosyalismong ipinatupad ng mga komunistang partido at
komunistang estado doon, laluna sa usapin ng burukratikong administrasyon nito. Hindi
ito tunay na sosyalismo kundi isang baluktot na bersyon na ipinatupad ng mga tumayong
burukrasya sa estado. Kahit wala nang pribadong pag-aari, ang mga burukrasya na ito
ang nakinabang at naghati-hati sa malaking bahagi ng panlipunang yaman (social wealth)
na nililikha ng mga empresang tinanganan ng estado. Dahil dito, nanatili sa karukhaan
ang marami.
Pinatunayan ng karanasang ito na ang sosyalismo ay hindi maipatutupad sa pagsasapubliko lamang ng mga kasangkapan sa paglikha ng yaman. Mahalagang komponent ng
sosyalismo ang isang estado na ang bumubuo ay hindi isang burukratikong saray na
nagmula sa mga partidong komunista doon – kundi isang estado na pinatatakbo sa
pamamagitan ng demokratikong paghahari ng masang manggagawa at maralita.
Mahalaga sa ilalim ng demokratikong sosyalismo na ang mga manggagawa ang mismong
nagpapatakbo ng pabrika (workers‟ control at administrasyon), ang mga organisasyong
masa ang nagpapatakbo ng komunidad (communal power), at maraming organisasyon o
partidong hinahayaang umiral (multi-party system) para katawanin ang interes ng masa.

11. Bakit hindi bumagsak ang sosyalismo sa Cuba? Ano ang kaibhan ng
sosyalismong nagaganap doon?
Naiiba ang sosyalismong pinaiiral sa Cuba. Ang sosyalismo doon ay nakabatay din sa
sosyal na pagmamay-ari ng lahat ng kasangkapan ng yaman (lupa, pabrika at malalaking
empresa), pero tinatambalan ito ng people‟s power government na nakatayo sa antaskomunidad pataas sa Pambansang Asembleya (pinakamataas na kongreso ng masa sa
Cuba). Sa isang salita, may demokrasya sa ekonomiya at sa pulitika sa ilalim ng
sosyalistang Cuba.
Ang Pambansang Asembleya ay inihahalal sa pamamagitan ng direktang eleksyon. Ang
mga kandidato ay nominado ng mga pangmasang organisasyon. Lahat sila ay binibigyan
ng pantay na panahon at pantay na halaga ng publisidad at pangangampanya na libre o

sinasagot ng gobyerno. Gayundin, lahat ng halal na kinatawan ay maaaring i-recall ng
mga bomoto sa kanila kung ang mga tao ay hindi nasisiyahan sa kanilang performance.
Ang mga kinatawan sa Pambansang Asembliya ay hindi pinasuswelduhan (maliban sa
Konseho ng Estado o ang buong Gabinete). Nananatili silang tumatanggap ng sweldo
bilang manggagawa sa orihinal nilang pinagtatrabahuhan. Pagkatapos ng sesyon ng
Asembliya, balik sila sa kanilang komunidad at sa kanilang mga trabaho. Ang Asembliya
ang nagpapasa ng batas na nagmula sa mga komunidad at dumaan sa deliberasyon ng
mga lokal na asembliya. Ang Pambansang Asembliya rin ang nagpapatupad ng batas
pagbabalik nila sa kanilang mga lokalidad.
Ang lahat ng opisyales ng gobyerno sa Cuba ay tumatanggap ng sweldong kapantay ng
tinatanggap ng mga manggagawa. Walang burukrasya na nagtatamasa ng ibayong luho
gaya ng sariling dacha (villa), resort houses, luxury consumer shops, at private funds na
gaya nang naganap sa Soviet Union at Eastern Europe.
Kahit mahirap na bansa ang Cuba, nagawa nitong magkaloob ng libreng health care at
medisina, libreng edukasyon5, libreng childcare, at halos libreng pabahay6 sa lahat ng
mamamayan. Ang Cuba ang may pinakamaraming doktor7 at teachers segun sa bilang ng
populasyon; mas malaki pa ito kaysa Estados Unidos. Tinitiyak ng gobyerno na bawat
indibidwal ay may trabaho. Kung hindi mabigyan agad ng trabaho, hinihikayat ang mga
manggagawa na mag-aral at mag-retrain para makapasok sa iba pang trabaho. Ang pagaaral, kabilang ang board and lodging sa unibersidad at mga kagamitan sa klase, ay
sinasagot ng estado.
Ang ganitong sistema ay hindi umiral sa maraming “komunistang” bansa sa Soviet Union
at Eastern Europe kaya madali itong bumagsak. Gayunman, sa pagbagsak ng baluktot na
anyo ng sosyalismo doon, ang humalili ay hindi isang matinong sistema ng sosyalismo
kundi ang pagbabalik ng kapitalismo.

12. Sosyalismo na ba ang Venezuela sa ilalim ng administrasyon ngayon ni Hugo
Chavez? O ang Bolivia sa ilalim ni Evo Morales? Sinasabi ng dalawang
presidenteng ito ng dalawang bansa sa Latina-Amerika na itinatayo nila ang
sosyalismo sa kanilang mga bayan.
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Libre pati ang pagkain sa mga eskwelahan. Maraming high school at college students (kabilang ang ilang
university students) ang nakatira sa eskwelahan at tumatanggap ng libreng uniporme at lahat ng
pangangailangan. Ang university students ay may tinatanggap pang stipends o panggastos habang nasa
unibersidad.
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Sa batas sa Cuba, maksimum na 10% lamang ng sahod ng manggagawa ang dapat mapunta sa
pagbabayad ng bahay. Noong 2000, 85% na sa mga nakakuha ng pabahay ang pag-aari na ang mga ito.
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May isang doktor sa bawat 175 na populasyon.

Bagamat sinisikap ng nasabing dalawang lider sa Latina-Amerika na itayo ang
sosyalismo sa kanilang mga bayan, ang sistema doon ay nananatili pa ring kapitalista.
Naroon ang intensyon ng dalawang lider subalit ang mga institusyon ng estado, kabilang
ang militar, media, Simbahan, at iba pa ay lumalaban sa sosyalismo.
Bilang panimulang hakbang, isinabansa ni Hugo Chavez ang industriya ng langis at
pinatalsik ang dating mga nasa burukrasya na kumontrol sa industriya at
nakipagsabwatan sa mga dambuhalang kompanya ng langis sa Estados Unidos. Ang 3040% ng tubo sa langis ay ginagamit ni Chavez para palakihin ang social fund at
pondohan ang mga proyektong gaya ng libreng medisina at pagpapagamot, libreng
edukasyon, murang pabahay, tubig at koryente. Ang mga proyektong ito na tinawag na
mga Misyones8 ay itinatag sa mga komunidad para organisahin at pakilusin sa
pamamahagi ng social fund ang mahihirap sa mga komunidad. Tumutulong ang Cuba sa
pagpapadala ng mga doktor na nagbibigay ng libreng operasyon at pangangalaga sa
kalusugan sa maraming baryo.
Isa rin sa naunang mga hakbang ng gobyerno ni Chavez ay ang pagkakaloob ng lupang
tiwangwang (gobyerno at pribado) sa mga magsasaka. Sa ngayon, pinalalakas ni Chavez
ang mga kooperatiba sa agrikultura para magkaroon ng pagtutulungan ang mga
magsasakang nagkaroon na ng lupa.
Bukod sa reporma sa lupa at mga serbisyong publiko sa mahihirap, pinalalakas ni Chavez
ang demokrasya sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Communal
Councils. Ang mga konsehong ito ay binibigyan ng pondo ng gobyerno para tustusan
ang pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Pinabuksang muli ni Chavez ang mga
pabrika na nilisan o isinara ng mga kapitalista, at inilagay ito sa ilalim ng pamamahala o
kontrol ng mga manggagawa. Nagsisimula na rin ang gobyerno na armasan ang mga
komunidad, at magbigay ng treyning sa depensa sa mga naninirahan doon, lalake at
babae, laluna nang lumaganap ang balita na maaaring lumusob ang United States Army o
ang Colombian Army para ibagsak ang gobyerno ni Chavez.
Ganito rin ang ginawa ni Evo Morales nang isabansa niya ang industriya ng natural gas
na siyang pangunahing industriya sa Bolivia. Ginagamit ngayon ang mga ganansya sa
industriya para sa kapakanan ng mahihirap.
Bagamat nagsisimula na ang dalawang lider na itayo ang mga pundasyon ng sosyalismo
sa kanilang bayan, malayo pa ang kanilang lalakbayin. Nakatayo pa ang kapitalistang
estado at mga institusyon nito na siyang humaharang sa anumang pagsisikap ng dalawang
sosyalistang lider na tuluy-tuloy na isulong ang sosyalismo sa Venezuela at Bolivia.
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Kabilang rito ang Misyon Robinson, Misyon Rivas at Misyon Sucre (mga pangalan ito ng mga bayani sa
Venezuela) na ang layunin ay pawiin ang illiteracy at pagtapusin ng libreng high school hanggang college
ang maraming mahihirap sa mga komunidad. Ang Misyon Baryo Adentro naman ay nagkakaloob ng
libreng community health care sa tulong ng may higit 1,000 doktor mula sa Cuba. Ang Misyon Mercal ay
nagtatayo ng mga food distribution outlets sa mga baryo sa presyong mas mababa kaysa sa merkado.

13. Kung ang Pilipinas ay magiging sosyalista, anu-ano pa ang mahahalagang
pagbabago na magaganap kumpara sa kalagayan ng bansa ngayon?
Ang sosyalismo ay maaaring gradwal na itayo sa Pilipinas. Ang mga pangunahing
aksyon na dapat gawin para mangyari ito ay gaya ng sumusunod:
 Pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa sa anyo ng nasyonalisasyon ng lupa at
pamamahagi nito sa mga magsasaka at koooperatiba at pagtatayo ng mga state
farms sa ilalim ng kontrol ng mga manggagawa at mga samahan nila.
 Pagkakaloob ng lupa at disenteng pabahay sa lahat ng maralitang mamamayan sa
urban areas.
 Pagkansela ng lahat ng titulo ng lupa mula sa absentee landlords at pagbibigay ng
karapatan sa pagbungkal at paggamit nito sa mga taong nagpaunlad ng lupain sa
nagdaang limang taon.
 Paglimita ng pribadong pag-aari sa anyo ng progresibong pagbubuwis, malaking
inheritance tax sa mga kagyat na kapamilya, pagbuwag ng inheritance sa mga
susunod na kamag-anak, at iba pa.
 Pagpapatupad ng universal health care para sa libreng pagpapagamot at medisina
sa lahat ng mamamayan.
 Gradwal na kumpiskasyon ng ari-arian ng asendero, kapitalista, bangko at
malalaking empresa. Ibabatay ang kompensasyon sa kanila sang-ayon sa
kapasidad ng gobyerno.
 Pag-oorganisa ng mga manggagawa sa lahat ng pagawaan at pagtataas ng
kanilang sahod kapantay sa mataas na pasahod na ipinagkakaloob ng gobyerno sa
mga empresang isinailalim sa nasyonalisasyon. Pagtatatag ng workers‟ control sa
mga kompanyang isinara ng mga may-ari nito sa anumang dahilan.
 Sentralisasyon ng pananalapi at pautang sa kamay ng gobyerno sa pamamagitan
ng Bangko Sentral na may kapitalisasyon mula sa gobyerno, at pagsasara ng lahat
ng pribadong bangko at pagpapautang.
 Sentralisasyon ng mga batayang serbisyo na kailangan ng mamamayan, gaya ng
tubig, elektrisidad at public transport. Pagbibigay ng pinakamababang presyo sa
paggamit ng mga serbisyong ito.
 Libreng pag-aaral sa lahat ng kabataan mula pre-school hanggang unibersidad.
 Pagtatayo ng public transport system sa malawakang saklaw.
Ilan lamang ang mga ito sa kagyat o hakbang-hakbang na dapat gawin ng gobyerno para
simulan ang pagtatayo ng sosyalismo sa Pilipinas.

14. Kung tutugunan ang pangangailangan ng lahat, saan kukuha ng panustos ang
sosyalistang gobyerno? Hindi ba mauubos ang panahon ng mga manggagawa sa
pagtatrabaho mabigyan lamang ng ginhawa ang marami?
Kung tutuusin, kahit marami ang walang trabaho sa ilalim ng kapitalismo, ang mga ani at
produktong nalilikha sa sakahan at pabrika ay sobra-sobra sa pangangailangan ng lahat.
Pero iilan lamang ang nakabibili nito dahil ang iba ay walang trabaho at ang may trabaho

ay may maliiit na sweldo lamang. Ang pinakamalaking kita ay hinahamig lamang ng
mga asendero at kapitalista.
Kung magiging sosyal ang pagmamay-ari ng lupa at pabrika, ang ganansya nito ay
paghahatian ng marami. Kung magkakaroon ng trabaho ang lahat, mas maraming
magagawang produkto at serbisyo at mas malaki ang kitang paghahatian ng lahat. Dahil
dito, maaari nang planuhin ang trabaho na hindi kinukuba ang mga manggagawa o
inaalisan siya ng oras ng pahinga at oras para sa kanyang sarili.
Sa ilalim ng kapitalismo, ang oras ng trabaho ng manggagawa ay hindi bababa sa 8 oras
kada araw. Kaya sinasabi na para sa manggagawa ang 24 oras ay nahahati sa tatlo: 8 oras
na trabaho, 8 oras na tulog, at 8 oras na paglilibang o oras para sa pamilya. Sa ilalim ng
kapitalismo, ito na ang ideyal na paghahati ng oras ng manggagawa.
Sa Pilipinas, ang karaniwang oras sa trabaho ng mga manggagawa ay 12 oras (kasama
ang 4 na oras na “overtime” na kailangan para kumita nang mas malaki. Ibig sabihin, 4 na
oras na lamang na paglilibang (o oras pampamilya) ang natitira sa mga manggagawa.
Pero maaari pang paikliin nang husto ang oras ng trabaho kung papawiin ang pagkamal
sa tubo na nauuwi sa kamay ng kapitalista o may-ari ng kasangkapan sa kabuhayan.
Nilalayon ng sosyalismo na palakihin nang palakihin ang oras ng paglilibang o oras na
ginugugol ng manggagawa sa pagpapaunlad ng kanyang sarili.
Sa halip na 8 oras ng trabaho, paiikliin ito sa 6 o 4 na oras na lamang bawat araw. Sa
halip na isang araw na walang trabaho (tuwing Linggo), sisikapin ng sosyalismo na
gawing dalawa, tatlo, o apat na araw na hindi nagtatrabaho ang mga manggagawa pero
hindi binabawasan ang kanilang kinikita.
Layunin ng sosyalismo na paunlarin ang kalagayan ng sangkatauhan at bawat indibidwal
sa lipunan. Hindi gaya ng kapitalismo na pinayayaman lamang ang iilan na nagmamayari sa mga kasangkapan sa paglikha ng yaman.
Ang sosyalismo ay isang lipunan na magsisikap na ganap na paunlarin ang potensyal ng
sangkatauhan. Ang pag-unlad ng kakayahan ng tao ang pinakaultimong layunin ng
sosyalismo.
Sa pagpapalaki sa oras ng paglilibang (“leisure time”), binibigyan ang bawat indibidwal
ng ganap na kalayaang gamitin ang oras sa sariling kapasyahan. Dahil hindi pagod sa
trabaho, ang oras na ito ay magagamit ng indibidwal sa pagpapaunlad ng sariling
kakayahan, gaya ng pag-aaral ng mga kursong nahihiligan at kapakipakinabang sa kanya
(medisina, arts & sciences, languages, at iba pa), pagtugtog ng musika (hindi lamang
karaoke kundi piano lessons at paggamit ng iba pang instrumento), paglikha ng pelikula,
pagsusulat, mga imbensyon, sports, at iba pa.
Ang mga bagay na ito, na sa ilalim ng kapitalismo ay isang pribilehiyo na tinatamasa
lamang ng mga elite at mayayaman, ay maaari nang tamasahin ng lahat. Sa sosyalismo,

ang bawat tao ay may pagkakataon na paunlarin ang sarili sang-ayon sa kanyang
pagsisikap.
Sa sosyalismo, hihinangin ang pagkakapatiran (solidarity) at pagtutulungan (mutual
support) ng bawat mamamayan. Hindi sila kailangang makipagkompitensya sa kapwa
manggagawa para lamang guminhawa. Hindi gaya ng kapitalismo, kung saan ang
pagkakamal ng yaman ay batay sa pagsasamantala sa kapwa, sa sosyalismo ang tao ay
may pagkakaisa at nagtutulungan.
Hindi gaya ng kapitalismo o iba pang makauring lipunan (lipunang pyudal, lipunang
alipin), kung saan ang pag-unlad ng indibidwal ay nakabatay sa pang-aalipin,
pagsasamantala at panlalamang sa kapwa tao – sa sosyalismo, ang lipunan ay itatatag sa
prinsipyo kung saan “ang malayang pag-unlad ng bawat isa ay kondisyon para sa
malayang pag-unlad ng lahat.” 9

15. Ang sabi ng iba, ang kapitalismo ay katumbas ng demokrasya. Kung itinatakwil
ng sosyalismo ang kapitalismo, itinatakwil din ba nito ang demokrasya?
Ang kapitalismo ay hindi demokrasya. Ang tunay na kahulugan ng demokrasya ay
paghahari ng karaniwang tao. Sa kapitalismo, ang naghahari ay ang iilan na may kontrol
ng kapital at kasangkapan sa paglikha ng yaman – ang mga elite, ang mga trapo, ang mga
kapitalista at asendero.
Paano naging demokrasya ang kapitalismo kung ang naghahari ay iilan at
kinukubabawan ang nakararaming walang pag-aaring anuman?
Sinasabi ng kapitalismo na demokrasya ito dahil may halalan. At ang mga nagpapatakbo
sa gobyerno ay yaong pinili ng mga tao sa pamamagitan ng malayang eleksyon.
Una, ang demokrasyang ito ay huwad. Hindi dahil may halalan ay may demokrasya na
ang mamamayan sa pagboto. Batid ng lahat na ang eleksyon ay tadtad ng pamimili ng
boto, pananakot, pamamaslang, at paggamit ng milyun-milyong piso para maipanalo ang
mayayamang kandidato.
Ikalawa, walang demokrasya kung ang mahihirap ay walang karapatan at walang
kakayahan na tumakbo bilang mga kandidato. Sa aplikasyon pa lang ng kanyang
kandidatura, wala nang kakayahan ang mahirap na tao. Laluna sa panahon ng kampanya.
Manalo man sila sa boto, tiyak na matatalo pa rin sila sa bilangan. Kung ang mga may
kaya na ay nagpapaligsahan sa pagpapabaha ng pera at nagpapatayan para makuha ang
pwesto, paano na kaya lalaban ang mahihirap na walang pera, walang makinarya, at
walang armas at mga goons para magamit sa pagpapanalo? Kahit wala pang eleksyon ay
tagilid na ang mga mahihirap. Dehado sila sa antas ng edukasyon na narating ng
9
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mayayaman at sa koneksyon o network ng mga angkan nito na matagal nang nagpapalitpalitan sa pagtangan ng poder.
Ikatlo, ang konsepto ng demokrasya na ang katuturan ay eleksyon lamang (kung saan
malayang pumili ang masa ng mga bagong magpapahirap sa kanila tuwing ika-3 o ika-6
na taon) ay makitid na pananaw sa demokrasya. Paano na ang demokrasyang pangekonomiya (economic democracy) – ang demokrasya para sa access ng marami sa mga
kasangkapan sa paglikha ng yaman?
Ang tunay na demokrasya ay ang hinahangad at ipatutupad ng sosyalismo. Hindi ang
tinaguriang „kapitalistang demokrasya‟ na ang ibig sabihin lamang ay „demokrasya sa
balota‟ – isang limitado, baluktot at huwad na anyo ng demokrasya.
Ang sosyalistang demokrasya ang tunay na kahulugan ng demokrasya – ito ang paghahari
ng karaniwang tao o karaniwang mamamayan, ang paghahari ng pinakamarami. Dahil
dito, ang tunay na tagapagtanggol ng demokrasya ay ang mga sosyalista, hindi ang mga
kapitalista at may-kaya.

16. Ano ang pananaw ng sosyalismo sa nasyonalismo? Sabi ng iba, ang tunay na
ideolohiyang kailangan ng Pilipinas ay nasyonalismo, hindi sosyalismo.
Ang nasyonalismo ay hindi isang sistemang pangkabuhayan gaya ng sosyalismo. Ito‟y
isang ideolohiya na pumapatungkol sa pagmamahal sa bayan, sa pagtatanggol ng
soberaniya at sariling pagpapasya ng bayan laluna sa harap ng pagsasamantala ng mga
mananakop, imperyalista at mapagsamantalang bayan.
Ang masugid na tagapagtaguyod ng nasyonalismo ay ang mga sosyalista, hindi ang mga
kapitalista o mga elite. Para sa mga kapitalista at elite, walang masama na dominahan ng
mga dayuhang korporasyon ang ekonomiya ng bayan sapagkat makapagbibigay ito ng
trabaho sa mga Pilipino at nakapag-aakyat ng yaman sa Pilipinas (sa totoo lang, nakapagaakyat ng yaman sa kanila, hindi sa mahihirap).
Itinataguyod ng mga sosyalista ang nasyonalismo nina Bonifacio, Rizal, Mabini, Luna,
del Pilar, Macario Sakay, at iba pang bayani na tunay na lumaban sa kolonyalista at
imperyalistang kapangyarihan. Kritikal naman ang mga sosyalista sa mga mayayamang
Pilipino na nakipagkutsabahan sa mga kolonyalista at mga imperyalista.
Ang mga sosyalista ay tutol sa pagsasamantala ng mga imperyalista, kabilang na ang
Estados Unidos, Hapon at iba pang bansa na nais dominahan ang ekonomiya ng Pilipinas.
Pero bukod sa pagiging makabayan, ang mga sosyalista ay tutol din sa pagsasamantala ng
mga lokal na naghaharing uri sa malawak na mamamayan. Kung ang ilang kapitalista at
trapo ay nagbabandila ng nasyonalismo para protektahan ang negosyong Pilipino laban sa
mga dayuhan – ang mga sosyalista ay nagsasabi na protektahan din ang karapatan ng mga

manggagawa at masang Pilipino laban sa pagsasamantala ng mga lokal na asendero at
kapitalista.
Hindi maaaring bumibigwas ang kanang kamay laban sa mga dayuhan, samantalang ang
kaliwang kamay ay nakatali habang binibigwasan ito ng mga lokal na kapitalista at
magpagsamantala. Parehong dapat ginagamit ng mga sosyalista ang kanan at kaliwang
kamay para bigwasan ang dalawang kaaway ng masa.
Gayunman, hindi kinalilimutan ng mga sosyalista na maaari ding magkaroon ng
pansamantalang alyansa sa mga lokal na kapitalista kung ang kaharap ay isang
dambuhalang dayuhang kapitalista na nais pagharian ang buong bayan.
Naiiba rin ang sosyalismo sapagkat hindi lamang ito nagpapalimita sa ideolohiya ng
nasyonalismo. Internasyonalista ang mga sosyalista. Ibig sabihin, batid ng mga
sosyalista na ang kahirapan ay dulot ng paghaharing makauri ng mga kapitalista at ng
kanilang pandaigdigang korporasyon na lumulukob sa maraming bayan. Sa madaling
sabi, para ganap na mapuksa ang kahirapan, dapat magkaisa ang lahat ng
pinagsasamantalahan at inaaping manggagawa at mamamayan sa daigdig.
Ang sosyalismo ay isang pandaigdigang sistema, gaya ng kapitalismo. Pero hindi ito
ipupundar sa paghahari ng mga kapitalista, kundi sa paghahari ng uring manggagagawa.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga pundador ng sosyalismo ay matagal nang
nananawagan ng pagkakaisa ng manggagawa sa buong daigdig para lagutin ang kanilang
mga tanikala ng pagkaalipin. Sa sosyalismo, ang pagkakapatiran at ang demokrasya ay
magiging isang pandaigdigang kalakaran.

17. Ano ang pananaw ng mga sosyalista sa relihiyon at sa Simbahan?
Ang mga relihiyon ay ekspresyon ng makasaysayang yugto ng pag-unlad ng mga tao.
Nagkaroon ng progresibong papel ang relihiyon para labanan ang mga pagsasamantalang
ginagawa sa mga alipin, magsasaka at mahirap na mamamayan. Habang hindi ito
ginagamit para bigyang-katwiran ang pang-aapi at pagpapahirap sa masa, ang relihiyon
ay dapat ituring na isang personal na karapatan sa pagsamba at pananampalataya ng
bawat tao.
Sinasabi ng marami na kontra sa relihiyon ang sosyalismo dahil si Karl Marx, ang ama ng
sosyalismo, ang mismong nagsabi na ang relihiyon ay opyo o “opyum ng masa”. Pero
ang buong sinabi ni Marx ay ito: “Ang relihiyon ang buntung-hininga ng mga inaapi, ang
puso ng walang-pusong mundo, ang kaluluwa ng walang-kaluluwang lipunan. Ito ang
opyum ng masa.”
Ang ibig sabihin ay nagiging paraan ang relihiyon para maalpasan ng masa ang kanyang
paghihirap, ang walang-pusong mundo at walang-kaluluwang lipunan. Gayunman, ang
kailangan ay maging isang katotohanan ang pag-alpas na ito, hindi lamang sa ibabaw ng
langit kundi sa ibabaw ng mundo.

18. Ano ang pananaw ng mga sosyalista sa usapin ng kababaihan?
Sinusuportahan ng mga sosyalista ang mga layunin ng feminismo at kilusang kababaihan
para sa pagkakapantay-pantay at pagpapalaya ng kababaihan.
Doble ang
pagsasamantalang dinaranas ng kababaihan ngayon –bilang aping uri at bilang babae.
Nagaganap ang pagsasamantalang ito hindi lamang sa pabrika at lansangan, kundi pati sa
kanilang mga tahanan. Habang naipagwagi na ng mga kababaihan ang karapatang
bomoto at magkaroon ng kinatawan sa gobyerno, malayo pa ang kailangang marating
para malasap ng kababaihan ang tunay at makabuluhang pagkakapantay-pantay sa
pulitika, ekonomiya at buong larangan ng lipunan.
May diskriminasyon sa kababaihan bilang manggagawa. Ang trabahong inilalaan sa
kanila ay mga trabahong mas maliit ang kita kaysa trabaho ng kalalakihan, at mga
trabahong nakababagot (tedious) at paulit-ulit. Madalas na dumaranas din sila ng sexual
harassment at pang-aabuso mula sa kanilang mga boss na lalaki. Pag-uwi, sila pa rin ang
pangunahin o solong gumagampan ng mga gawaing-bahay at nag-aaruga at nagpapalaki
sa mga anak. At ang mga trabahong ito na bahagi ng “reproduksyon” ng salinlahi ng
uring manggagawa – trabahong mahalaga para patuloy na uminog ang kapitalistang
sistema sa mundo – ay hindi itinuturing na produktibo o kaya‟y may katumbas na presyo.
Gayundin, ang karapatan sa pagpapasya sa sariling katawan, na isang pundamental na
karapatang pantao, ay bagay na ipinagkakait ng gobyerno, ng Simbahan at ng lipunan sa
kalahatan. Isang krimen at mortal na kasalanan ang aborsyon kahit ang di-ninais na
pagbubuntis ay banta na sa kalusugan ng babae. Ang kawalan ng diborsyo sa Pilipinas ay
isang paraan din para panatilihin ang kababaihan sa isang matrimonyang mapang-abuso
at walang inihahatid na ligaya para sa kanila.
Ang mukha ng kahirapan ngayon ay kababaihan pa rin. Ang mayorya ng mahihirap na
tao sa mundo ay binubuo ng mga babae. Dahil dito, mahalaga na isulong bilang bahagi
ng sosyalista at feministang kahilingan ang redistribusyon ng yaman mula sa naghaharing
uri tungo sa mahihirap na kababaihan, ang kanilang mga pamiloya at komunidad.
Walang tunay at makabuluhang pagkakapantay-pantay ng kasarian (gender) kung walang
pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at hustisyang panlipunan.
Sa pinakabuod, hindi magkakaroon ng sosyalismo hanggang hindi lumalaya sa pang-aapi
ang mga kababaihan. Dapat manguna ang mga sosyalista sa pakikipaglaban para sa
kagyat na mga benepisyo ng kilusaang kababaihan, gaya ng reproductive rights,
pagwawakas ng pandarahas at lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa mga babae.
Walang sosyalismo kung walang paglaya ng kababaihan; at walang paglaya ng
kababaihan kung walang sosyalismo na siyang batayan at pundasyon ng paglayang ito.

19. Ano ang pananaw ng mga sosyalista sa usapin ng krisis sa kalikasan?

Ang krisis sa kalikasan ay likha ng isang sistemang pangkabuhayan na maaksaya, walang
plano, at nakatuon sa pagkakamal ng ibayong tubo para sa mga pribadong korporasyon at
kapitalistang gobyerno. Ito ang sistema ng kapitalismo.
Ang pagmimina, laluna ng mga non-renewable na anyo ng enerhiya (langis, natural gas,
coal, at iba pa), ay sumisira sa kalikasan at nagdadagdag sa problema sa global warming.
Ang paggamit ng langis sa koryente (sa halip na “clean at renewable energy”) at ang
bilyun-bilyong produksyon ng pribadong sasakyan (sa halip na mass transportation) ay
dumadagdag sa problemang ito.
Sinisira ng ganitong kalakaran ang natural na takbo ng kalikasan. Hindi kataka-taka ang
sukdulang pagbabago ng panahon na nakaapekto sa buhay, kalusugan at katayuan sa
buhay ng mamamayan – ang heat waves, walang tigil na buhos ng ulan (gaya ng bagyong
Ondoy na lumunod sa maraming lugar sa Metro Manila), bush fires, at mga gaya nito.
Dagdag pa sa pagsira ng kalikasan na dulot ng kapitalistang pagmimina at produksyon
ang nagaganap na walang-habas na illegal logging sa Pilipinas. Ito ang isa sa mga dahilan
sa mga delubyo ng landslide, soil erosion at malawakang pagbabaha sa bansa.
Layunin ng sosyalismo na itigil ang ganitong kalakaran at itayo ang isang sistemang
pangkabuhayan na batay sa planadong paggamit ng “clean at renewable energy” (solar,
wind, at mga gaya nito), planadong produksyon, at produksyon na nakatuon sa
pangangailangan ng sangkatauhan, kabilang na ang pangangalaga at replenishment ng
natural na takbo ng kalikasan.
Kapitalismo ang ugat ng krisis ngayon sa kalikasan, kaya tanging sosyalismo ang may
kakayahang pigilan ito.

20. Paano makakamit ang sosyalismo sa Pilipinas kung ang mga elite, ang mga
asendero, kapitalista at trapo ay ayaw nito at hinahadlangan ang pagbabagong nais
ipatupad nito?
Hindi makukuha ang sosyalismo sa pag-apela lamang sa sentido komon ng mga
asendero, kapitalista at trapo. Nakikinabang sila sa kasalukuyang sistema, kahit batid nila
na namamatay na sa gutom ang marami nating mamamayan.
Ang problema ay sila ang nakasalaksak sa gobyerno. Sabi nila, sila naman ay malayang
pinili ng mamamayan sa pamamagitan ng eleksyon kaya sila nakaluklok sa poder. Ang
hindi nila inaamin ay ginamit nila ang lahat ng pandaraya, pananakot at pamimili ng boto
para lamang sila maupo sa pwesto.
Pero ang problema ay nagsisimula doon pa lamang sa pagpapatakbo ng sariling kandidato
ng masa. Walang paraan na matapatan nang mahihirap ang salapi at kapangyarihan ng
mga elite. Sa pagsusumite pa lamang ng intensyon na kumandidato, kailangan nang
maglabas ng daan-libong pera ang mahirap na kandidato. Sa kampanya, kailangan nang

maglabas ng milyun-milyon. Sa dayaan, kailangan pang maglabas ng milyun-milyon ding
pampadulas sa Comelec at sa mga bibilang ng boto.
Naniniwala ang mga sosyalista na ang halalan ay isa lamang larangan para sa
pagsusulong ng kanilang layunin. Pero hindi ito ang pinakamapagpasyang larangan.
Kung mayroon mang natitirang puwang para makapagpanalo ng sosyalistang kandidato
ang masa, ito ay maaaring pagsikapang gawin. Pero hindi mangyayaring makopo ng
sosyalistang kandidato o sosyalistang partido ang mga sangay ng gobyerno sa
pamamagitan lamang ng halalan.
Ang mas mahalagang larangan ay ang pakikibakang masa sa labas ng parliyamento.
Naniniwala ang mga sosyalista na kailangan ang walang-tigil na pag-oorganisa at
pagpapakilos ng masa para sa pagsusulong ng kanilang karapatan. Kabilang din dito ang
patuloy na pagtataas ng kamalayan ng masa sa kung ano ang layunin at ninanais na
pagbabago ng mga sosyalista.
Ang pagsapi sa Partido Lakas ng Masa (PLM) ay isang unang hakbang para rito.#

Eksena sa Banaag at Sikat*
*Ito ang kauna-unahang sosyalistang nobela sa Pilipinas na isinulat ni Lope K. Santos
noon pang 1906. Ang eksena ay ang sagutan sa pagitan ng mga sosyalistang kabataan na
sina Fidel at Felipe at ng dalawang mayamang don, sina Don Ramon at Don Felimon. Sa
sagutan, na naganap sa may batis ng Antipolo kung saan nagtipon ang mga pamilya ng
huli, kasama ang mga anak na babae at mga manliligaw nila, ipinagtanggol ni Lope K.
Santos sa katauhan nina Delfin at Felipe ang kahulugan at kabutihan ng sosyalismo.
Sa eksena, nagrereklamo si Don Ramon kay Don Felimon hinggil sa welga ng mga
tabakero at tabakera sa pabrika ng una. Inalipusta ng dalawa ang mga obrero at ang
kanilang mga samahan. Ang noo‟y nakikinig na si Delfin, isang lider ng “Kapisanan ng
Paggawa sa Pilipinas” at isang sosyalista ay hindi nakatiis na magsalita. Sa kalaunan ay
nakisangkot na rin sa pagtatalo si Felipe, isa pang sosyalistang lider.

Delfin: Saanman may namumuhunan at manggagawa, maylupa at magsasaka, panginoon
at alipin, mayaman at dukha, ang mga aral ng Sosyalismo ay kailangan; sapagkat diyan
kailanman namumugad ang pagkaapi ng mahihina at pagpapasasa ng iilan sa dugo ng
karamihan. Dito kaya sa Pilipinas ay wala ng mga ito?
Don Filemon: At ano? Ang lagay ba‟y kayo ang babago sa talagang lakad ng panahon,
sa talagang tadhana ng Diyos sa mga nilikha? Sapul pa nang ang mundo‟y mundo, ang
pagkakaiba ng buhay ng tao ay talagang ganyan na, gaya ng kaibhan ng pula sa puti, ng
itim sa dilaw. Ibig ba ninyong mga sosyalista na lahat ng tao‟y maging mayaman na‟t
panginoon?
Felipe: Hindi po ganyan, Don Filemon, ang nais ng mga sosyalista, kundi isang bayan
na ni mayaman, ni mahirap, ni panginoon, ni busabos ay wala. Lahat ay mamumuhunan
at lahat ay manggagawa. Lahat ng lupa, lahat ng ani, lahat ng gawa ay di ari ng iilan
lamang kundi ari ng lahat. Hindi paris ngayon na ang kayamanan at dilang ginhawa ay
natatangi sa kamay ng iilan lamang; samantalang ang karamiha‟y siyang nalulugami sa
karalitaan. Ngayon ang sa mayaman ay sa mayaman, at ang sa mahirap ay sa mayaman
pa rin. Ito po ang inuusig ng mga tinatawag na sosyalista.
Don Ramon: Ang mga kahirapang inyong pinagsasabi ay hindi nangyari kahapon ni
ngayon lamang, kundi mapabukas at kailanpaman. Kung kailangan ang maging mayaman
at masalapi dito sa lupa – sapagkat kapag salapi ang nawala ang tao‟y walang
magagawang anuman – ay kailangan din naman ang magkaroon ng mahihirap na sa
paggawa ay inuupahan ng salaping iyan. Ngunit hindi inuupahan ang di gumagawa. Ang
ibig mabuhay ay kailangang kumilos. Ang ayaw mamatay ng gutom ay huwag
magtamad-tamaran. Ang kayamanan ay bunga ng kasipagan. Ang puhunan ay galing sa
pagtitipid. Ang paggawa naman ay katungkulan ng tao, palibhasa‟y parusa sa kanya ng
Diyos mulang magkasala si Eba‟t si Adan...

Don Filemon: Ang ibig ng mga sosyalista ay mabalik ang panahon ni Moises; mabuhay
sa nahuhulog na manna.10 Wala na pong manna ngayon!...
Delfin: Laking pagkakamali ninyo! Bagaman ang mga tunay mang sosyologo ay di lubos
na umaayon sa mga pananaw tungkol sa sosyalismo; ang lahat ay nagkakaisa kung sa
bagay na iyan: ang lahat ay walang sagisag kundi ang kadakilaan ng paggawa. Talaga po
namang ang paggawa lamang ang lumilikha ng madlang kailangan. Huwag ninyong
sabihin, Don Filemon, ang manna. Sukdulang magnais man ng ganyan ang mga
manggagawa, ay hindi alangan; pagka‟t sila, mula pa sa sinapupunan ng ina hanggang sa
kainin ng lupa, ay walang ibang banig, walang ibang sunong, pasan, kipkip, bitbit, hila...
kundi kahirapan! Karapat-dapat din naman silang makapaghangad ng hindi manna
lamang kundi ng higit pang ginhawa sa pagpapahinga. Datapwa‟t hindi ito ang
nangyayari! Inuusig ng mga sosyalista ang mga nabubuhay nang di gumagawa:
nagpapasasa at nagpapaginhawa ng sarili sa pawis ng iba. Sa kinasadlakan ng
sangkatauhan ay marami ang nahihirapang iyan sa pagbibigay ng maginhawang buhay
para sa iilan lamang. Ipinababatid ng mga sosyalista na dapat nang tigilan ang pagbuhay
sa mga linta; ang gumagawa ay siyang dapat mabuhay at hindi mamatay.
Don Ramon at Don Filemon: Oo, sa inyo‟y puro paggawa na lamang. Paano na ang
puhunan?
Delfin: Ang puhunan po‟y hindi gumagawa, kundi siyang nagpapagawa, anupa‟t tanda
ito ngayon ng kapangyarihan ng isang tao sa kapwa tao. Ang puhunan, gaya rin naman ng
lupa, ay di dapat ariin ng sinuman, kundi dapat pakinabangan ng lahat ng
nangangailangan, sapagka‟t katulad ng hangin, ng dagat, ng liwanag, ang lupa at ang
puhunan ay di maaangkin ng sinupaman: ang lahat ng bagay na iya‟y para sa lahat ng tao.
Pagsulpot ng tao sa ibabaw ng lupa ay may karapatan na silang mabuhay. Anumang
kailangan niyang naririto lamang sa lupa ay di dapat ipagkait. Ang kalikasan ay
mayamang-mayaman at hindi sukat magkulang sa pagbuhay sa lahat ng tao. Ang
umangkin ng alinmang bahagi o ari ng kalikasan, ay pagnanakaw. Ang mag-ari o
sumarili ng anumang bagay na labis sa kailangan ng kanyang buhay, at kakulangan para
sa iba, ay pangangamkam at pagpatay sa kapwa. Ang lupa at ang puhunan, ay siyang
lalung-lalo nang hindi maaaring sabihin na akin, ni iyo, ni kanya, kundi atin: sapagka‟t
ang una‟y pinaka-punlaan ng mga binhi ng buhay na panlahatan, at ang ikalawa‟y pinakakasangkapan sa pagbuhay ng mga itinatanim ng paggawa ng lahat.
Don Ramon: Ang aking mga pag-aari ay hindi ko ninakaw, kundi minanang malinis sa
aking mga magulang, at ngayo‟y malinis kong pinangangasiwaan, alangan ba akong
makinabang?
Delfin: Pinagpawisan at minana! Iisa-isahin ko kayong sagutin, Don Ramon. Kapag ang
pakinabang ay hindi lumalampas sa karampatang halaga ng pawis na ginugol, alalaong
baga‟y ang paggawa ay tinumbasan ng pakinabang, ang sosyalismo ay hindi pa
kailangan. Datapwa, kailanma‟t salapi na ang pinagagana, at lakas o pawis na ng iba ang
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inuupahan, ay narito na ang panganib ng pagtatamasa ng iisa o iilang tao sa gawa ng
marami, at narito na rin ang maraming nagtitiis ng kasalatan sa kanilang ginawa. Hindi
inianak ang sinuman upang mabuhay sa paggawa ng iba, kundi sa paggawa niya rin. Ang
nakagagawa ng sampu ay dapat managana sa sampu, ngunit huwag nang maghangad na
makadalawampu, kung ang sampu pang labis na ito ay manggagaling na sa kamay ng
ibang gumagawa at nangangailangan din. Makapagtutulungan ang marami o ang lahat ng
lakas o pawis sa paggawa ng isang bagay na pakikinabangan, datapwa‟t ang marami o
ang lahat na iyan ang may karapatang makinabang sa bagay na pinagtulungan. Anupa‟t
kailanman ay di matwid na managana ang kahit sino sa pawis ng may pawis.
Don Ramon at Don Filemon: Pawis ng may pawis na binabayaran!
Delfin: Kung inupahan man po ang pawis ng isang manggagawa ay di masasabing lubos
na natutumbasan ng upa ang kanyang mga ginawa. Ang salapi ay di maaaring
makatumbas ng paggawa saanmang pagawaan na ang naghahari‟y takaw ng
mamumuhunan sa malaking pakinabang. At gaano na ang kasalukuyang upa o sahod?
Karaniwan na ngayon ang kakarampot na piso sa maghapon. Iyan lamang araw-araw ang
halaga ng buhay ng isang mag-anak! Sa halagang iyan manggagaling ang kakainin ng
asawa at ng mga anak. Diyan manggagaling ang mga pananamit nilang lahat. Diyan din
ang bahay at lahat ng kasangkapan sa pamamahay. Diyan ang mga buwis, ang palibangan
at lahat na. Sa kakarampot na halagang iyan, ang isang asawa‟y nalalayo ng maghamaghapon, ng magda-magdamag, ng buwan-buwan o taun-taon, sa pagmamahal ng
kabiyak ng puso, natitipid sa paghalik sa mga bunga ng kanyang paggiliw, at di
bibihirang hindi makadalo sa mga kaanak na naghihingalo o dinatnan ng anupamang
kapahamakan. Ah, ang nagagawa ng sahod na iyan! Ang kapangyarihan ng salapi!
Katumbas na kaya ang kaunting halaga sa magha-maghapong ganitong buhay? At mabuti
nang mabuti kung laging may napapasukan; at kung wala, na siyang madalas na
mangyari?... Talaga, talaga pong malinaw na ang salapi‟y tanda lamang ng
kapangyarihan ng tao sa kapwa tao, at di kailanman ng paggawa!
Don Ramon at Don Filemon: Pero ang yaman nami‟y may katibayang ante-Notario,
malinis na mana sa aming mga magulang!
Delfin: Naniniwala po akong kayong dalawa ay tangi sa karamihan. Ngunit ang hindi
lamang masabi ay kung ang mga pinagmanahan ninyong magulang ay di gumawa ng
mga gayon ding kaparaanan. Hindi po ako ang unang nakapagsabi ng ganyan, kundi ang
pantas na si Goethe,11 nang isulat niya ang sagutan ng isang maestro at isang alumno,
tungkol sa buong pinagmulan at kasaysayan ng yaman o pag-aari. Itinanong daw ng
maestro – „Turan mo, saan galing ang kayamanan ng iyong ama?‟. „Sa ama po ng aking
ama,‟ tugon ng mag-aaral. „At ang ama ng iyong ama?‟ „Sa ama ng ama ng aking ama.‟
„At ang ama ng ama ng ama ng iyong ama?‟ „Ninakaw po.‟...
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Si Goethe ay isang bantog na manunulat noong araw.

Kami ay sosyalista. Naninindigan sa pagbubuo ng isang lipunan na makatao,
malaya sa pagsasamantala at pang-aapi, may kakayahang isustine (sustainable), at
nagtataguyod ng hustisyang panlipunan at pagkakapantay-pantay. Isang lipunan
kung saan ang pag-unlad ng bawat indibidwal ay sukatan sa pag-unlad ng lahat.

Address: Partido Lakas ng Masa
Website: masa.ph
Email: partidolakasngmasa@gmail.com
Telephone: 437-1066

