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Pangunahing buod 

Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinakalubhang naaapektuhan ng sapilitang paglisan ng tahanan 
(na tinatawag na internal forced displacement, o sa bernakular na pagbakwit, mula sa salitang 
‘evacuate’). Karamihan sa mga Pilipinong nagbabakwit ay nakatira sa katimugang bahagi ng bansa sa 
isla ng Mindanao, partikular na sa lugar na tinatawag na ngayong Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro 
sa Muslim Mindanao (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM) na paulit-ulit 
na tinatamaan ng mga kalamidad, pinangyayarihan ng patigil-tigil na matinding armadong sagupaan, 
at pinagtutuunan ng iba’t ibang pagtugon para sa kapakanan ng mga tao (humanitarian response) 
sa nakalipas na 50 taon. Bagama’t dahil sa kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan noong 2012 ng 
Gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ay nabawasan sa pangkalahatan 
ang karahasan at nagkaroon ng bagong politikal na awtonomiya sa rehiyon, libo-libong tao kada taon 
ang patuloy pa ring napipilitang lisanin ang kanilang tahanan dahil sa mga banta mula sa iba’t ibang 
extremist na grupong gumagaya sa Islamic State, mga pagbaha, mga pagguho ng lupa at lindol, at mga 
armadong hidwaan sa pagitan ng mga pamilya at iba pang alitan na tinatawag na rido o pagbanta. Sa 
pagtatapos ng 2021, tinatayang 65,918 pamilya (humigit-kumulang 267,278 indibidwal) ang sapilitang 
lumisan sa kanilang tahanan sa Mindanao. Kasalukuyang nasa BARMM ang 37% sa kanila (UNHCR, 2021). 

Nakabatay ang lathalaing ito sa mga panayam sa mga aid practitioner, mga pamilyang nakaranas ng 
sapilitang paglisan sa kanilang tahanan (na tinatawag na internally displaced persons o IDP), at mga 
opisyal ng pamahalaan para masuri ang mga isyu ng pagsasama at pagpupuwera sa mga sektor na 
nakatuon sa kapakanan ng mga tao (humanitarian) at pagpapatatag ng kapayapaan (peacebuilding). 
Ginagamit nito ang kaso ng BARMM, isang rehiyon na matagal nang nakararanas ng pagbabakwit sa 
kabila ng pagpapatupad ng mga kasunduang pangkapayapaan at mga proseso ng muling pagpapatatag 
pagkatapos ng krisis. Isinasaad ng mga kasunduang pinirmahan ng pamahalaan at ng MILF na kasama 
ang lahat sa mga isinasaalang-alang sa mga ginagawang patakaran ng bansa, at kinikilala ang naging mga 
pagkakasala ng estadong binubuo ng mayoryang Kristiyano laban sa minoryang Muslim at katutubong 
hindi Muslim (non-Moro indigenous peoples). Gayunpaman, mayroon pa ring malalawak na hidwaan 
sa pagitan ng mga komunidad at kawalan ng pagkakapantay-pantay na malalim ang pinag-uugatan. 
Kaugnay nito, narito ang mahahalagang tanong: sa kabila ng mga inisyatiba ng pamahalaan donors, at 
NGO sa mga nakalipas na dekada, bakit may mga ilan pa ring napag-iiwanan tuwing may krisis, at bakit 
sila nakakaligtaan? 
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Ano ang pagkakaintindi sa pagsasama (inclusion) at pagpupwera (exclusion),  
at paano lumalabas ang mga ito?

May ilang pangunahing tanong na sinusuri ang pag-aaral na ito. Ang unang tanong ay tungkol sa 
pagkakaintindi sa pagsasama (inclusion) at pagpupwera (exclusion), at kung paano lumalabas ito 
sa humanitarian action (pagkilos para sa kapakanan ng mga tao) tuwing may sakuna. Natuklasan sa 
akda na ang iba’t ibang ahensya ay may iba’t ibang konsepto at balangkas hinggil sa pagsasama at 
pagpupuwera, sa iba’t ibang antas, na may epekto sa pagta-target at paghahatid ng tulong. Nagsisimula 
ito sa malalaking pagkakaiba ng mga wika: dahil walang direktang salin para sa ‘inclusion’ sa iba’t ibang 
wika sa Bangsamoro, ang mga salitang gaya ng langkap sa dalawang wikang Maguindanao at Mëranaw, 
lapay, saplag, and sakup sa Sinug, at merafeg o meamung sa Teduray ay ginagamit para tumukoy sa 
pagsasama sa lahat. Ang lahat ng terminong ito ay masasabing nangangahulugang ‘all-encompassing’ – 
pagsasama o pagsaklaw sa lahat (kasama ang lahat sa Tagalog/Filipino) – at walang direktang kasalungat 
ang karamihan sa mga ito. Lumilikha ito ng partikular na interpretasyon sa ‘inclusion’: naniniwala ang 
marami sa mga nakapanayam na aid user at practitioner na kinakailangan ang pangkalahatang pagsaklaw 
(universal coverage) para magkaroon ng ingklusibong pagtugon. Bagama’t tinatanggap ng karamihan ang 
ideya ng pagsasapriyoridad sa mga taong may partikular na pangangailangan (tulad ng mga matanda, 
may sakit, at may kapansanan) kapag hindi sapat ang mga mapagkukunan, kailangang makatanggap 
ng suporta ang lahat ‘di kalaunan, maging ang mga taong itinuturing na ‘mas malakas’ o hindi gaanong 
madaling maapektuhan. Ang naturang pagpapakahulugan ay may pagkakatulad sa mga internasyonal na 
organisasyong humanitarian na nagsisimula nang gumamit ng mas masusing interpretasyon ng ‘inclusion’, 
bilang tugon sa mga alalahaning gaya ng posibilidad na ang pagbibigay ng tulong nang may partikular na 
target ay maging dahilan ng alitan sa mga komunidad, maituring na pag-apak sa komunal at pampersonal 
na dignidad ng mga grupo tulad ng matatanda, o makapagpalaganap ng disposisyong ‘defeatist’ o 
kadaliang sumuko sa isang lipunang apektado ng armadong hidwaan.

Nagkakasundo ang marami na politikal ang mismong konsepto ng inclusion, at may mahalagang papel 
may mahalagang papel ang kalakaran ayon sa kapangyarihan (power dynamics) sa usaping inclusion at 
exclusion sa BARMM. Dapat ay walang kinikilingan at walang pinapanigan ang pagbibigay ng tulong ngunit 
halos imposible itong gawin kapag ang mga pangunahing institusyon na responsable sa paghahatid ng 
tulong ay mga produkto ng negosasyon, lalo na pag nasa kalagitnaan ng pagpapatupad  ng kasunduang 
pangkapayapaan. Nakadepende rin sa prosesong pangkapayapaan kung paano naiintindihan at 
isinasagawa ang inclusion sa mga humanitarian response sa BARMM dahil mga produkto ng negosasyong 
pampulitika (political negotiations) ang mga institusyong bunga nito. Bagama’t ang karamihan ng mga 
alituntunin ng programang humanitarian at pagpapaunlad (socio-economic development) ay may mga 
probisyong tumatalakay sa hindi pagkakapantay-pantay ayon sa kasarian at etnolinggwistikong grupo, na 
naaayon rin sa pambansang batas ng Pilipinas, pinangungunahan ang politika ng tinatawag na ‘tri-people’ 
na sistemang binubuo ng mga grupong Muslim, ‘dayong’ Kristiyano, at katutubong hindi Moro (non-
Moro IPs). Sa madaling salita, mga quota at paghahati sa kapangyarihan ang nagiging batayan ng inclusion 
at exclusion. Gayunpaman, sa ganoong sistema, nababalewala ang mas maliit na populasyon tulad ng 
mga taga-islang lalawigan ng Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi na mas kaunti at hindi gaanong maayos ang 
natatanggap nilang suporta mula sa internasyonal at lokal na organisasyon.
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Sino ang itinuturing na napupuwera (excluded) sa mga humanitarian response?

Ang ganitong modelong nakasalalay sa representasyong politikal ay may mga epekto sa komunidad. 
Dahil inuuna ang paghihimas at pagaayos sa kahit anumang mga tensiyon at pagpapanatili ng tahimik na 
relasyon sa mga kapitbahay, ito’y posible ring magdulot ng exclusion. Kung maging ingkusibo man, ito’y 
nakadepende sa papel ng mga ‘broker’, na kinabibilangan ng mga kapitan ng barangay, mga kawani ng 
mga non-governmental organization (NGO), at iba pang tagapamagitan. Mahalaga ang tagapamagitan 
sa pagsusulong ng kapakanan ng mga sektor na di natutulungan at napapagiwanan (‘unaddressed 
populations’), na kadalasang kinabibilangan din nila mismo. Gayunpaman, ang labis na pagtuon sa 
tinatawag na consensus, o sa pagkakasundo ng nakararami, ay maaring sanhi ng exclusion ng minorya, at 
pagkikil sa mga tumututol sa pasya ng mga may kapangyarihan. Bagama’t maganda-ganda ang markang 
nakukuha ng Pilipinas sa mga sukatang may kaugnayan sa pagkapantay-pantay ng kasarian (gender 
equity) at karapatan ng mga kababaihan (women’s rights), may laganap na paniniwala na kalalakihan 
lamang ang maaaring lantarang mamuno; hindi puwedeng maging lantad ang mga taong LGBTQI+ 
sa maraming lugar; at malimit na isinasawalang-bahala ang mga taong may kapansanan (people with 
disabilities o PWD). Sa sistema ring ito, nagiging labis na makapangyarihan ang mga broker at madaling 
makuha ng mga naghaharing-uri ang tungkuling ito, na tinatawag na elite capture. Hindi madalas na 
pagusapan ang pagkakaugnay ng kakayahang magbigay at magtanggap ng serbisyo at ang uring datu 
sa Bangsamoro, o mga pamilya na kalimitang natutukoy ang kanilang pinagmulan (lineages) sa haba 
ng ilang siglo. Ayon sa isang nakakataas na opisyal na nakapanayam, ang exclusion ay maiuugnay sa 
tinatawag niyang ‹sultanic syndrome› o ‹pag-aastang malasultan› kung saan ginagamit at inaabuso ang 
kapangyarihan. Upang masupil ang ganoong kalakaran, kinakailangan ng mahusay na pamamagitan at 
pagtulay ng mga taong may kaalaman sa rehiyon. Para sa ilan, ito rin ang nagtatakda ng papel para sa 
ilang tagalabas na di umanong mas walang kinikilingan. Higit sa lahat, ang mga prosesong tumutukoy 
sa pagiging ingklusibo ay nakasalalay sa tiwala at sinasabi ng mga kapanayam na ‘80% relasyon, at 
20% teknikal’.

Ang exclusion sa mga humanitarian response sa BARMM ay natutukoy rin ng pangkanluraning sistema 
ng pagbibigay ng tulong. Mas pinapaboran ng mga donor ang malalaki at pamilyar na internasyonal 
na partner na ahensya (INGO). Kadalasan ay pauna silang pumipili ng mga uri ng proyekto at target 
beneficiaries nang hindi isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng tao sa komunidad. Bilang 
nakagawian, isinasagawa lang ang mga proseso ng konsultasyon para sabihin na sumunod sa mga 
regulasyon at pamantayan ng donor. Sa halip na gawing sentro ng proseso ang apektadong komunidad, 
ang pananagutan ng mga local na NGOs at mga nakakontratang internasyonal na NGO (INGO) ay sa 
pangkanluraning donors. Nagpapatuloy pa rin ang ganitong kalakaran kahit nagmumula na sa gobyerno 
ng Pilipinas at buwis ng karaniwang Pilipino ang malaking bahagi ng pondo para sa humanitarian 
assistance sa Mindanao. Para sa maraming practitioner na nakapanayam, ang patuloy na pag-exclude sa 
mga bakwit ay maiuugnay sa hindi pagtugon ng humanitarian agencies sa mas malalimang problema ng 
sektor, gayundin sa kakulangan sa koordinasyon ng mga internasyonal na ahensya at ang pamahalaan. 
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Kailan nagkakaroon ng exclusion sa pangmatagalang krisis? 

Mahalagang suriin kung kailan nagkakaroon ng exclusion, sa konteksto ng maraming krisis at sakuna 
sa loob ng matagal na panahon. Nabibigyang-diin ng matagal at paulit-ulit na mga krisis sa BARMM 
kung gaano nakadepende sa panahon ang pagsasama at pagpupuwera (o sa Ingles, ang tinatawag na 
‘temporal dimension of inclusion and exclusion’). Ayon sa mga nakapanayam, pinakaramdam ang pagiging 
ingklusibo sa kalagitnaan at mismong pagkatapos ng sakuna. Subalit, mabilis humuhupa ang pagsasama at 
pagiging ingklusibo sa paglipas ng panahon. Isang malinaw na epekto ng pag-iral ng exclusive na kalakaran 
ay ang nakagawiang pag-pokus lamang sa humanitarian ‹surge› phase, o ang agarang yugto mula 0-6 
hanggang 6-12 na buwan pagkatapos ng sakuna. Dahil maraming IDP sa Bangsamoro ang nananatiling 
walang permanenteng tirahan kahit taon na ang lumipas habang may dumaragdag pang mga krisis at 
walang malinaw na katapusan sa kawalang-katiyakan ng kanilang sitwasyon, kailangang baguhin ang 
ginagawa upang masigurong natutugunan ang mga pangangailangan ng mga IDP kahit lumipas na ang 
unang anim na buwan. Sa gayon, dapat magsagawa ng mga pang-aangkop para matugunan ang pagigting 
ng itinuturing na pagpupwera (exclusion) sa paglipas ng panahon. 

Matinding pagsubok ang kakulangan ng maasahang estadistika at systema ng pagaayos ng datos (reliable 
statistics and data ecosystem). Ang bansag na bakwit (evacuee) ay madalas na may dalang bahid ng 
kahihiyan sa mata ng lipunan, kaya may ilan na nagkukubli ng kanilang kalagayan. Isang malaking balakid 
sa paghahatid ng ingklusibong serbisyo, lalo na ngayong may pandemyang COVID-19, ang kawalan ng 
mga sapat na impraestrukturang panlipunan, pisikal, at digital upang suportahan ang matatagal nang 
IDP, pati na matiyak din ang accessibility para sa mga PWD.

Upang maisagawa ang humanitarian action na kayang tumugon sa maramihan at mahabaang krisis, 
kailangan ding maisama o i-mainstream ang humanitarian assistance sa regular na pagpaplano at 
paghahatid ng serbisyo ng mga local na pamahalaan (local government planning and delivery).  

Kakailanganin ito para mapunan ang maraming pagkukulang sa pagtugon sa mga krisis at sakuna, na sa 
tagal ng panahon ay sinisira ang ugnayan ng mga miyembro ng komunidad sa isa’t isa.  Kasama na dito 
ang pag papatupad ng mahihigpit na alituntunin sa pagbalik sa mga bahay pagkatapos ng sakuna at 
pag-gamit ng batas sa expropriation, o pag-kupkop ng gobyerno ng lupa para sa paggamit ng publiko, 
na naging dahilan na may mga IDP na napagbawalang makabalik sa kanilang lupain at magpatayo muli ng 
kanilang mga tahanan. Ang pag-pokus ng relief goods at ibang humanitarian support sa mga evacuation 
centers ay nagiging sanhi ng exclusion ng mga IDPs na nakikitira sa mga bahay-bahay, o ang tinatawag na 
house-based IDPs.

Upang ayusin ang mga kalakarang ito, kakailanganing malagpasan ang limitasyon ng mandato at project 
timelines, upang maibsan ang tinatawag na donor fatigue.

Malaking bahagi ng gawain ang mas mahusay na koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng miyembro 
ng Mindanao Humanitarian Team (MHT) at ng mga tradisyonal na ahensya na may mandato sa 
pagpapaunlad at pagpapatatag ng kapayapaan, na dating tinawag na Mindanao Working Group (MWG). 
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Nakakatulong ba ang mas maigting na lokalisasyon (localisation) at awtonomiya 
(autonomy) sa inclusion? 

Sa konteksto ng awtonomiyang politikal at pinansyal ng BARMM, na kakaiba sa ibang rehiyon ng 
Pilipinas, kailangang suriin kung mas ingkusibo nga ba ang humanitarian response kung may higit na 
pakikibahagi ang mga lokal na sektor. Sumang-ayon naman ang karamihan sa nakapanayam, na talagang 
maaaring makatulong ang mas maigting na lokalisasyon at ang awtonomiyang piskal, legal, at kultural sa 
pagtitiyak na naaayon sa mga pangangailangan ng mga tao ang mga ginagawang pagtulong. 

Upang maging epektibo at ingklusibo ang inisyatibang humanitarian, kadalasang pinagsasama-sama ang 
mga Kanluranin at tradisyonal na konsepto at pamamaraan ng paghahatid ng tulong, gaya ng sadaqah o 
pagkawanggawa at iba’t ibang uri ng pagtutulungan. Kasama na rito ang iba’t ibang klase ng mutual aid, 
na kadalasang dumadaan sa tradisyonal at kinship-based na pagkikipagugnayan. 

Mahalaga rin ang proceso kung saan nagpapalitan ng impormasyon ang mga komunidad at ang NGOs, 
INGOs, donors, at ahensya ng gobyerno na tumutulong sa kanila. 

Kailangan ding tuloy-tuloy ang pangunguna ng komunidad hindi lang sa pagpaplano kundi na rin sa pag 
implement ng proyekto at pagtitiyak ng sustainability. 

Gayunpaman, kakailanganing maglagay ng proteksyon (process safeguards) para mapigilan ang 
dominanteng kalakaran na mas may kapangyarihan at akses ang ilang partikular na grupo habang 
hinahayaang makaligtaan ang iba. 

Para maging tunay na ingklusibo, kailangang maging accountable ng mga ahensyang humanitarian at 
mga opisyal ng estado sa pangakong susuportahan ang mga IDP na makabalik sa kanilang dating tirahan 
o kung di man makabalik, magkaroon ng maayos na tirahan sa pipiliing paglilipatan.
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Mga Rekomendasyon

Isinaad ang mga sumusunod na rekomendasyon (Talahanayan 1) para sa pagtugon sa matagal at paulit-
ulit na mga komplikadong krisis gaya ng nararanasan sa Bangsamoro, at para siguraduhin ang direkta at 
ingklusibong humanitarian at development action. 

Talahanayan 1 Mga rekomendasyon para sa humanitarian response sa mga paulit-ulit at 
komplikadong krisis (ipinagpatuloy)

Pangkalahatang 
rekomendasyon

Mga partikular na rekomendasyon

Para sa pamahalaan ng Pilipinas, 
donors, at mga INGO

Para sa BARMM at mga lokal na ahensya sa 
rehiyon

1. Bumuo ng mga 
makatuwirang 
patakaran ukol sa 
inclusion batay sa uri 
ng krisis, pati na rin 
sa mga kasalukuyang 
pangangailangan 
at oportunidad sa 
mga partikular na 
rehiyon. Siguraduhin 
ang social and 
environmental 
process safeguards 
para sa lahat ng uri ng 
proyekto. 

• Magsimulang gumamit ng 
pangkalahatang pagsaklaw (universal 
targeting and coverage), na hindi lang 
batay sa sektor ang pagta-target.
• Kuwestiyunin ang kasalukuyang 
kalakaran at kinikilingan (biases) na may 
kaugnayan sa inclusion at exclusion. 
Tugunan ang  sala-salabit na mga 
pangangailangan (intersectionality of 
needs), nang may pagsasaalang-alang sa 
edad, kasarian, etnisidad, kapansanan, at 
iba pang basehan.  
• Suriin ang mga pambansang patakaran 
sa DRRM para matukoy ang pagkakaiba ng 
mga alituntunin at protokol para sa mga 
kalamidad at armadong sagupaan.
• Ipasa ang pambansang batas para sa 
karapatan ng IDP at iba pang nakabinbin 
na batas at polisiya na may kinalaman 
sa inclusion.
• Baguhin ang mga kautusan (issuances) 
na gumagawa ng mga Task Force 
para sa post-crisis reconstruction 
sa BARMM at iba pang lugar, upang 
matiyak na mas malakas ang boses at 
kapangyarian ng mga residente at lokal na 
ahensyang sibilyan. 

• Magsimulang gumamit ng pangkalahatang 
pagsaklaw (universal targeting and coverage), na 
hindi lang batay sa sektor ang pagta-target. 
• Ipasa ang panrehiyong batas para sa karapatan 
ng IDP at iba pang nakabinbing panukala ng BTA 
na may kaugnayan sa inclusion ng mas maraming 
iba-ibang grupo at pagsasaalang-alang sa 
kanilang mga pangangailangan.  
• Ipagpatuloy ang ginagawa ng BTA sa 
pagsasaayos ng pambansang patakaran at 
pamamaraan upang matiyak na naaangkop ito 
para sa sitwasyon ng BARMM, kabilang ang 
pagkilala sa mata ng batas sa tradisyonal at 
customary practice alinsunod sa BOL. Kasama 
rito ang pagbibigay-daan sa kombinasyon ng 
tradisyonal at legal na mga pamamaraan gaya 
ng tri-people na mga konseho ng matatanda 
at pagpapasok sa tri-people councils of elders,  
at mga lider ng relihiyon para sa pagpapasya, 
pagpapakalat ng impormasyon, at paghahatid ng 
serbisyo sa panahon at pagkatapos ng krisis.
• Mamuhunan sa batayang impraestrukturang 
pisikal, panlipunan, at digital para masigurong 
pantay-pantay na makakapaghatid ng serbisyo sa 
buong rehiyon. Magagamit nito ang mga budget 
na nakalaan para sa post-peace agreement 
rehabilitation and reconstruction.  
• Magsagawa ng mga konsultasyon para 
matalakay ang may malalim na pinag-uugatang 
mga kinikilingan (biases) at kalakarang patuloy 
na nagsasanhi ng pagpupuwera (exclusion) 
sa lipunan.



10 Working paper ng HPG

Talahanayan 1 Mga rekomendasyon para sa humanitarian response sa mga paulit-ulit at 
komplikadong krisis (ipinagpatuloy)

Pangkalahatang 
rekomendasyon

Mga partikular na rekomendasyon

Para sa pamahalaan ng Pilipinas, 
donors, at mga INGO
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2. Pagsabayin 
ang pagtatasa 
(assessment) para 
sa short-term events 
at mga pagsusuri 
na pangmatagalan 
at tutok sa lugar 
ang pananaw. 
Kabilang dito ang 
mga tinatawag na 
conflict analysis 
and stakeholder 
assessments. 
3. Para sa 
kasalukuyang 
pangyayaring 
nagdudulot ng 
pagbabakwit, bumuo 
ng ‘catch up plans’ 
upang masiguro 
ang pagbalik at 
permanenteng 
paninirahan na 
batay sa mga 
‘pangmatagalang 
solusyon (durable 
solutions)’.
4. Magtakda ng tuloy-
tuloy na pagpopondo 
(sustainable and 
sustained financing) 
para masuportahan 
ang pagpatuloy ng 
mga programa. 

• Isapriyoridad ang pangmatagalang 
(long-term, multi-year) daloy ng pondo at 
tiyaking sustainable ang mga exit strategy. 
• Suriin ang inclusion safeguards sa iba 
pang gawain kabilang ang proseso ng 
normalisasyon sa pagitan ng Pamahalaan 
ng Pilipinas at MILF. 
• Buhayin ang mga mekanismo para 
sa koordinasyon sa pamamagitan ng 
pamahalaan, mga donor, civil society, 
at ng pribadong sektor. Ito ay mahalaga 
di lamang para sa pagbabahagi ng 
impormasyon, paguulat, at pagmonitor, 
kundi para na rin sa sabayang 
pagprograma (joined-up programming).

• Isama ang mga pangangailangan ng mga IDPs 
sa konteksto ng post-disaster rehabilitation and 
reconstruction sa Planong Pagpapaunlad sa 
Bangsamoro (Bangsamoro Development Plan), 
mga Plano para sa Panlalawigang Pagpapaunlad 
at Pisikal na Balangkas (Provincial Development 
and Physical Framework Plan o PDPFP), at 
Komprehensibong Plano para sa Paggamit ng 
Lupa (Comprehensive Land Use Plan o CLUP). 
Ito ay mahalaga hindi lamang sa munisipyong 
apektado ng pagbakwit, pati na rin sa mga 
lugar na pinaglikasan o ang tinatawag na ‘host 
community’. Kabilang dito ang ang pagkakaloob 
ng sapat na tirahan, mga public utilities, at iba 
pang serbisyo.  
• Buhayin ang Mindanao Working Group at 
tiyakin ang pakikipagugnayan sa MHT at sa iba’t 
ibang programa ng BARMM na pinopondohan ng 
Block Grant at iba pang pondong lokal.
• Suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa 
wastong paggamit ng pondo tulad ng Internal 
Revenue Allotment at disaster financing upang 
magkaroon ng maayos na tirahan ang mga IDP.

5. Bumuo ng mga 
panukala para sa mga 
natukoy na sektor 
habang tinitiyak na 
may balanse at ‘dual 
targeting’.

• Suriin at muling tasahin ang mga 
estratehiya para sa pagsubaybay at 
pagsuporta sa mga natukoy na grupo: mga 
kababaihan at batang babae, kabataang 
lalaki, PWD, ulila, biyuda, matatanda, at 
katutubong hindi Moro.

• Ipatupad ang mga pinagkasunduan sa CAB 
at BOL kaugnay sa pagsasama (inclusion) at 
suporta para sa partikular at pangunahing sektor 
(basic sectors).
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6. Makipag-partner at 
makipagtulungan sa 
lokal na organisasyon 
at mismong mga 
apektadong 
residente. Suriin ang 
mga posibleng ‘blind 
spots’ o aspektong 
hindi napapansin 
na nagsasanhi ng 
exclusion sa mga 
komunidad. 

• Tiyakin na may lokal na representante 
at kinatawan sa mga mekanismo ng 
gobyerno kung saan bumubuo ng 
mahalagang desisyon tungkol sa buhay ng 
mga tao. Siguraduhin na may pagkakaiba-
iba (diversity) sa pinagmulan at pananaw 
ng mga kalahok.
• Magpasok ng mga lokal na organisasyon 
bilang mga katuwang at kapwa aplikante 
sa mga aplikasyon para sa grant, hindi lang 
bilang mga benepisyaryo ng programa o 
subgrantee.
• Mamuhunan sa pagpapatatag 
ng kapasidad at pagpapaunlad ng 
organisasyon para sa mga lokal na 
network ng masa.

• Suportahan ang mga inisyatibang 
pinangungunahan at ipinapatupad ng lokal na 
residente. Tiyakin ang lokal na pangunguna 
(local leadership) at pakikilahok (local 
participation). habang sinisigurong iba-iba 
ang pinagmulan at pananaw ng mga bumubuo 
sa mga partnership. Maaring gawing salitan 
(rotation) ang pagrerepresenta sa mga 
mekanismo at implementasyon ng mga 
programa para masubukang maibsan ang pag-
aako ng tungkulin ng mga naghaharing-uri (elite 
capture) at/o iba pang negatibong anyo ng pag-
consolidate ng kapangyarihan. 
• Tiyaking may mga lokal na representante sa 
lahat ng antas ng pagtugon sa krisis at sakuna. 

7. Tiyaking may 
komprehensibong 
social preparation 
o paghahanda 
sa komunidad. 
Magkonsulta sa mga 
grupo ng apektadong 
residente. 
Siguraduhing may 
social preparation at 
consultation sa bawat 
yugto ng proyekto.
8. Mamuhunan 
sa komunikasyon 
bilang stratehiyang 
pang-inclusion. 
Tiyakin na ingklusibo 
ang mismong 
mga mensahe at 
pamamaraan ng 
komunikasyon na 
ginagamit. 

• Lumikha ng mga safe space at 
platform kung saan pinapahintulutan at 
pinoproseso ang iba-ibang opinyon.
• Bumuo ng mga pamamaraan para sa 
pagtugon at pagwawasto ng mga hinaing 
(grievance redress mechanisms). 
• Mamuhunan sa suportang pang-
accessibility para sa mga taong may mga 
problema sa pandinig, paningin, o pag-iisip 
at para sa mga taong hindi nakakaalis ng 
bahay dahil sa pandemya (hal., mga may 
karamdaman at immunocompromised). 

• Magtakda ng mga two-way na channel para sa 
komunikasyon at koordinasyon gamit ang mga 
wika at platform na naiintindihan ng mga residente 
– nakasulat sa wikang ginagamit sa araw-araw, 
gamit ang mga online/offline na platform gaya ng 
radyo, pagpupulong sa bulwagang bayan, at iba 
pang regular na pagtitipon (hal., khutbah o sermon 
tuwing Biyernes, maliit na kumustaan at pulong-
bahay). 
• Mamuhunan sa suportang pang-accessibility 
para sa mga taong may mga problema sa 
pandinig, paningin, o pag-iisip at para sa 
mga taong hindi nakakaalis ng bahay dahil sa 
pandemya (hal., mga may karamdaman at 
immunocompromised).
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9. Gamitin ang datos 
bilang basehan sa pag 
desisyon. Magtakda 
ng sistemang 
pang monitoring 
and evaluation na 
kayang suriin ang 
impormasyon sa mas 
matagalang panahon. 

• Siguraduhin ang ganap na pagpapatupad 
ng mga batas na may kaugnayan sa 
datos, kabilang ang  Community Based 
Monitoring System Act.   
• Pagtibayin ang pag-gamit ng datos 
sa pagtugon ng mga krisis at sakuna. 
Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga 
household surveys at pagmamapa. 
Siguraduhin ang mga naaangkop na antas 
ng pagdedetalye (disaggregation).  
• Tiyakin ang mabilis at madaling pag 
pagbabahagi at pagpapalitan (sharing and 
interoperability) ng mga dataset. Kasama 
na rito ang datos na pinangangasiwaan 
ng mga internasyonal na humanitarian 
agencies, development organizations, 
lokal na pamahalaan, at komunidad.  

• Magpatupad ng mga reporma na may 
kinalaman sa paggamit ng datos sa lahat ng 
kagawaran ng BARMM. Makipagtulungan sa 
mga donor at pambansang ahensya upang 
mailipat sa BARMM ang access at kapasidad 
sa pangangasiwa ng datos ng mga malakihang 
pambansang survey pati na rin ng mga dataset 
na partikular sa krisis na hawak ng pambansang 
pamahalaan o di kaya ng donor at INGO (hal., 
Kathanor ng Marawi; iba’t ibang survey na 
isinasagawa ng UN). 
• Mamuhunan sa pagsasanay at pagpapatatag 
ng kapasidad para mas mahusay na magamit ang 
datos sa lokal na antas. 

10. Tiyakin ang 
transparency at 
accountability ng 
parehong donor at 
implementing agency.

• Magsagawa ng mga donor transparency 
portal para sa lahat ng malakihang 
humanitarian response.
• Siguraduhin ang third-party monitoring 
at citizen accompaniment sa lahat 
ng programa.

• Palakasin ang kapasidad at magsagawa ng 
organisational development na may kinalaman 
sa procurement and service delivery. Mahalaga 
ito upang maiwasang may masayang na budget 
at may makatanggap ng mga benepisyo na 
hindi nararapat.
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