
Paano Gawing Maka-pampamilyang 
Sakahang Asyano ang Programang 

Paggugol ng Gobyerno

Asian Farmers’ Association
for Sustainable
Rural Development

I S S U E  P A P E R
Magtanong. Suriin. Itaguyod. Kumilos!

TOMO 8
BILANG 1

ABRIL  2016



2 TOMO 8  •  BILANG 1

AFA ISSUE PAPER

 1. Ano ang Pampublikong Pagbili ng 
Gamit?

  Ang pampublikong pagbili ng gamit ay 
tumutukoy sa proseso na kung saan ang 
mga ahensiya ng gobyerno ay bumibili o 
nagbabayad ng mga gamit o serbisyo upang 
maisakatuparan nito ang kanyang araw-araw na 
tungkulin upang maglingkod sa sambayanan. 
Responsibilidad ng gobyerno na bumili, umupa, 
o tiyakin na ang mga gamit o serbisyo ay sapat 
sa implementasyon ng kanyang mga programa. 
Sa simpleng salita, tinutulungan ang gobyerno 
na magampanan ang kanyang tungkulin sa 
pamamagitan ng pampublikong pagbili ng gamit 
o serbisyo.

  Samantala, higit dito, may mga umuusbong 
na bagong papel nito bilang instrumento sa (1) 
pagtulong sa pamahalaan na maabot ang mga 
layuning pangkaunlaran tulad ng proteksyon 
sa kalikasan, kaseguruhan sa pagkain at sa 
pagbaka sa kahirapan, at (2) pagtulong sa mga 
maliliit na magsasakang babae at lalaki upang 
organisahin ang kanilang sarili upang iangat 
ang kanilang kapasidad sa pakikipag-harap sa 
gobyerno, sa pagtitiyak na may seguradong bibili 
ng kanilang ani, at sa pag-aangat ng kanilang 
kita at pamumuhay. 

 2. Mahalaga ba ang programang ito ng 
pampublikong pagbili ng gamit para 
sa gobyerno at sa mga maliliit na 
magsasaka?

 a. Nitong mga nagdaang taon, naging taga 
suplay ang mga maliliit na magsasaka ng 
mismong mga gamit at serbisyo, at hindi lang 
tagatanggap ng mga binibili ng gobyerno. 
Naging mamimili ang gobyerno ng mismong ani 
at serbisyo ng mga maliliit na magsasaka. Kaya 
para sa maliliit na magsasaka, ang gobyerno ay 
naging tiyak na merkado. Dahil dito, lumawak 
ang oportunidad sa pwedeng mabentahan ng 
kanilang ani, at natulungang i-organisa ang sarili 
upang magkaroon ng lakas na makatawad sa 
mas patas na presyo ng kanilang ani - habang 
sinisikap na pataasin ang kalidad ng produksyon 
upang makalaban sa kumpetisyon sa palengke.

 b. Malaki ang impluwensiya ng pampublikong 
pagbili ng gamit at serbisyo sa merkado, at sa 
kabuhayan tungo sa pagkakamit ng seguridad 
sa pagkain, paglaban sa kahirapan, panlipunang 
seguridad at likas-kayang kaunlaran.  
Halimbawa, sa pagtitiyak na may sapat na 
pagkain, nasa pasiya ng gobyerno kung kukunin 

niya ito mula sa kanyang mga magsasaka o 
aangkatin: Kung sa kanyang magsasaka niya 
ito kukunin, itinataas nito ang pangangailangan 
sa lokal na produkto, at sa proseso, ay 
sinusuportahan ang lokal na agrikultura at ang 
pambansang kabuhayan. 

  Sa Britanya, bumibili ang gobyerno ng pagkain 
na umaabot sa 2.4B pounds mula sa kanilang 
lokal na sektor ng pagkain at agrikultura,1 
na siya namang humihikayat sa lokal na 
produksyon. Sa Sri Lanka, hinihikayat ng 
gobyerno ang pag-unlad ng maliliit at medyo 
malaking negosyo sa sektor teknolohiya sa 
pamamagitan ng pagbili ng mga gamit at 
serbisyo mula dito.2 Pinatunayan ng Brazil, sa 
programa nitong “Zero Hunger”, na kayang 
itaas ang kita ng mga magsasaka, itaguyod ang 
trabaho sa kanayunan at iangat ang katiyakan 
sa pagkain at bawasan ang kahirapan sa 
pamamagitan ng pagbili nang hindi bababa sa 
30% (na kailangan ng programa) mula sa lokal 
na agrikultura kaysa umasa sa pag-angkat 
ng mga ito. Sa Europa, ang Maka-Kalikasang 
Pampublikong Programa ng Pagbili ay ginamit 
upang tiyaking umunlad ang organikong 
pagsasaka.

 c. Kaya ring itaguyod ng Programa ng 
Pamblikong Pagbili ang pag unlad ng kabit-
kabit na negosyo sa agrikultura.  Sa usapin 
ng kalikasan, nakikita na natin ang maraming 
halimbawa kung paano nito nagamit ang 
pondo upang suportahan ang produksyon ng 
ligtas at organikong sistema ng agrikultura.  
Halimbawa, ang Sustenableng Programa ng 
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Pagbili (SPP), na sinusuportahan ng United 
Nations Environmental Program (UNEP) ay 
naglalayong gamitin ang 15-25% ng GDP, 
upang makamit ang mga layuning kaugnay ng 
proteksyon ng kalikasan.3 Kabilang dito ang 
pagbili ng 100% na organikong produkto ayon 
sa panahon sa Denmark, ang programa ng 
paggamit ng mga kompyuter na may mababang 
masamang epekto sa kapaligiran sa Estonia, 
at ang programa ng malinis na enerhiya sa 
Bremen, sa Alemanya, ang ilan sa mga ito.4 Sa 
Asya, ang mga ahensiya ng gobyerno sa Tsina, 
sa lokal at pambansang antas ay inuuna ang 
mga produktong kasama sa kanilang “listahan 
ng maka-kalikasang produkto”.5 Sa Hapon, 
tinataguyod nito ang pagbili ng mga produktong 
hindi nakakasira sa kapaligiran at naghihikayat 
ng palitan ng impormasyon sa sustenableng 
produksyon ng mga maka-kalikasang produkto 
at serbisyo sa pamamagitan ng kanilang “Batas 
sa Maka-Ekolohiyang Pagbili ng Pamahalaan”.6 
Sa hanay ng mga magsasaka, maaari nating 
hikayatin ang gobyerno na bumili lamang 
ng mga pagkaing ligtas at organiko, para sa 
kanilang mga programa ng pagpapakain (sa 
mga bata) at sa kanilang inihahain sa mga 
kumperensiya at seminar.  

 3. Paano itinataguyod ang seguridad sa 
pagkain ng programa ng pampublikong 
paggugol habang nag-iimbak ng butil at 
sinisikap ding tulungan ang mga lokal na 
magsasaka?  

  Maraming gobyerno sa Timog Silangang 
Asya ang bumibili ng butil upang tiyaking may 
nakaimbak bilang pagtupad sa layunin ng 
kaseguruhan sa pagkain. Ang reserbang ito ay 
proteksyon ng konsyumer sa oras na biglang 
kumonti ang suplay sa merkado. May mga 
ilang kaso rin na kung saan ang pagbili ng 
gobyerno ng butil ay pagtitiyak din na ang mga 
magsasaka ay makakabenta ng kanilang ani sa 
makatwirang presyo. 

  Sa Pilipinas, bilang mandato ng batas, Ang 
National Food Authority (NFA), ay bumibili ng 
bigas na magtitiyak na may sobrang suplay 
sa loob ng 15 araw (ng ating pambansang 
konsumo).7 Iniaatas ng batas na dapat itong 
bumili ng palay nang mas mataas sa presyo sa 
merkado upang tiyaking ang mga magsasaka 
ay kikita sa kanilang ani. Sa kasamaang-palad, 
maliit ang badyet ng NFA upang bumili ng 
sapat na dami upang maging makabuluhang 
mamimili ng ani ng ating mga magsasaka. 

Madalas, Hindi rin nito kayang bumili nang 
mas mataas sa presyo ng palay sa merkado, 
kaya hindi niya mabisang napapababa ang 
presyo nito. Dito napapatunayan na kailangang 
tiyakin ang sapat na badyet upang epektibong 
maisulong ang mga pangkaunlarang layunin 
ng bansa. Sa Indonesia, ang Batas Hinggil sa 
Pagkain 2012, ay nag-atas na magkaroon ng 
imbak na pagkain sa pambansa, probinsya, at 
pang nayong antas.8 Noong Enero 2015, Ang 
BULOG, ang ahensiyang siyang responsable 
sa pagbili ng imbak na butil, ay may reserbang 
1.7M-1.8M metro toneladang bigas.9 Bumibili din 
ito upang protektahan ang presyo ng palay, na 
malaking tulong sa kanilang magsasaka. Noong 
Nobyembre 2014, nakabili ito ng 2.4 metro 
tonelada ng bigas mula sa lokal na magsasaka. 
10 

  Sa Malaysia, hindi tuwirang namimili ng bigas 
ang gobyerno. May konrata ito sa BERNAS, 
isang pribadong kumpanya na siyang bumibili, 
nag-iimbak at nagbebenta ng bigas. Ayon sa 
kontrata, hindi lang ang pagtitiyak na may 
reserbang bigas ang mandato ng BERNAS. 
Siya rin ang huling bentahan ng magsasaka ng 
kanilang ani. Ngayon, mga 800,000 tonelada 
ng palay ang nabibili nito sa mga lokal na 
magsasaka sa pamamagitan ng mga tindahan 
nitong nakakalat sa buong bansa.11 

  Sa Thailand, ang desisyong itaas ang 
pinakamababang presyo ng bigas sa ilalim 
ng isang programa sa bigasan ay nagbunga 
ng pagtaas ng imbak ng pagkain, na lumikha 
ng malaking reserba. Ang programang ito 
ay hindi istriktong masasabing programa ng 
pampublikong paggugol. Programa ito sa 
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panahong pinipili ng mga magsasakang bayaran 
ang kanilang mga utang sa pamamagitan ng 
pagbebenta ng kanilang ani sa gobyerno. 
Noong 2011, nahikayat ang mga magsasakang 
sa gobyerno ibenta ang kanilang ani nang itaas 
ng gobyerno sa USD500 bawat metro tonelada 
ang bigas.12  

  Sa antas rehiyon, patuloy na binubuhay ng 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
ang ASEAN Plus Three Emergency Rice 
Reserve (APTERR) kasama ng kanyang tatlong 
kasanggang bansa, ang Tsina, Hapon at South 
Korea. Ang APTERR ay isang permanenteng 
mekanismo na nagtitiyak na may pagkukunan ng 
bigas ang mga bansang ASEAN sa mga biglaang 
panahon. Kaya nitong mag-ipon ng aabot sa 
787,000 metro tonelada ng bigas.13

  Hindi maikakaila ang kahalagahan ng pagtitiyak 
ng reserbang bigas lalo na sa lalong lumalalang 
kawalan ng katiyakan sa produksyon ng pagkain 
na dulot ng pagbabago sa panahon. Lalong 
titindi ang problema ng kaseguruhan sa pagkain 
dahil sa dalas ng mga matitinding panahon at 
ang mga epekto ng pagtaas ng tubig dagat sa 
halos lahat ng panig ng mundo. Kaya’t lalong 
tumitindi ang pangangailangan na bumili sa lokal 
na magsasaka ang gobyerno upang itaguyod 
ang lokal at mas akma sa panahong produksyon 
upang matiyak na may imbak na pagkain bilang 
hakbang tungo sa seguridad sa pagkain.

 4. Ano-ano ang mga bagong anyo ng 
pampublikong paggugol?

  Sa nagdaang dekada kakikitaan ng mga 
iba’t ibang inisyatibo sa publikong pamimili 
upang makamit ang magkakahalong layuning 
panlipunan. Ang kaaya-ayang halimbawa ay ang 
Zero Hunger Program sa Brazil, na kung saan 
napatunayan kung paanong ang paggastos ng 
gobyerno ay maaaring maging bahagi ng isang 
komprehensibong plano para sa seguridad sa 
pagkain, kaunlaran sa kanayunan at paglaban 
sa kahirapan. Sa ilalim ng programa, ang mga 
imbak na butil ay halos binili lahat mula sa mga 
lokal na magsasaka. At ang pag-aangkat ay 
iniiwasan lalo pa’t may sapat na produksyong 
lokal.  Iniatas din ng programa na ang mga 
programa sa pagpapakain sa mga bata ay 
kailangang bilhin sa lokal na magsasaka at mga 
maliliit na pampamilyang sakahan. Pinapakita 
ng unang talarawan sa ibaba ang mga 
katangian ng mga inisyatibo ng pampublikong 
pamimili bilang bahagi ng “Zero Hunger 
Program” ng Brazil. 

Ang Zero Hunger Program ng Brazil ay isang 
maliwanag na halimbawa kung paanong ang isang 
progresibong programa ng pampublikong paggugol 
na nakatuon sa pampamilyang sakahan bilang 
isang mahalagang elemento ay matagumpay 
na malabanan ang gutom at kahirapan. 
Pinakilos ang mga ahensiya ng gobyerno sa 
pangunguna ng Ministry of Food Security sa isang 
komprehensibong planong labanan ang gutom 
at matinding kahirapan, ayon sa layon nitong 
nakahanay sa Millenium Development Goals ng 
UN. Pinasinayaan ang programa noong 2003 
ni Pangulong Luiz Ignacio Lula da Silva.  Isang 
nakatulong sa tagumpay ng programa ay ang 
mga itinatag na mekanismong nagtiyak sa papel 
ng mga magsasaka at iba pang samahan ng mga 
sektor bilang kabahagi sa pagdidisenyo at mismong 
implementasyon ng programa.

Sa ilalim ng Food Acquisition Program (PAA) ng 
Zero Hunger Program, ang mga suplay na pagkain 
ay binili ng gobyerno sa mga maliliit na sakahang 
pampamilya.  Ngunit hindi lang ito. Tinulungan din 
nito na iangat ang kapasidad ng mga magsasaka 
sa produksyon upang makaagapay sa lumalaking 
pangangailangan sa pagkain. Ang programa ay 
nakabatay sa mga patakaran na naglalayong 
paunlarin pa ang produksyon at itaas ang kita ng 
mga magsasaka. Kasama rito ang repormang 
pansaka, pagpapalawak ng mga iba pang anyo 
ng panlipunang proteksyon, at pagtitiyak na may 
pagkukunan sila ng pautang bilang dagdag kapital.  
Pinagkalooban rin ang mga maliliit na magsasaka 
ng maraming insentibo tulad ng seguro sa pananim, 
pagsasaliksik at teknolohiya, at tulong sa pagbubuo 
at pagpapalakas ng mga kooperatiba. Dahil sa 
tulong ng mga insentibong ito, mabisang nakalahok 
ang mga maliliit na magsasaka sa programa ng 
pampublikong paggugol ng gobyerno. 

Isa sa mga katangian ng Family Food Acquisition 
Program na ito ay ang pagpapahintulot sa mga 
magsasaka na makabale mula sa mga produktong 
kanilang balak ibenta sa gobyerno. Ang bale ay 
nagsisilbing pautang, na nagbibigay ng puhunan 
sa mga magsasaka para sa kanilang kapital sa 
produksyon. 

Box 1

continued on page 8
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May ilang salik na nakatulong sa tagumpay ng 
programang ito: 

Una, sinagawa ang programa nang may tunay 
na konsultasyon sa iba’t ibang may kinalaman sa 
programa lalo na ng mga magsasaka at iba pang 
samahan ng mga 
mamamayan. Kaya 
hindi katakataka na 
ang programa ay 
nilikha at dinesenyo 
na tumugon sa mga 
posibleng hahadlang 
sa mabisang 
partisipasyon ng mga 
magsasaka mismo. 
Ang programa kasi 
ay nilikha mula sa 
rekomendasyon ng mga grupong magsasaka sa 
mga unang buwan ng administrasyon ni Presidente 
Lula. Mahalagang banggitin na noong kampanya 
ni Lula sa pampanguluhan, isinama ng mga 
samahang magsasaka ang kandidato sa mga 
nayon upang makausap at malaman niya ang 
sitwasyon, pangangailangan at kahilingan ng mga 
magsasaka. Sinuportahan ng tatlong pangunahing 
samahang magsasaka ang programa kabilang ang 
Agricultural Workers’ Confederation (CONTAG), 
ang Federation of Workers in Agriculture (FETRAF) 
and ng Landless Movement (MST). Ang tatlong ito 
ay aktibong kasapi ng CONSEA (National Council 
on Food Security and Nutrition). Ang disenyo ng 
programa ay pinaunlad at isinagawa nang may 
mahigpit na koordinasyon sa mga samahang 
nabanggit sa pamamagitan ng CONSEA. 
Hanggang ngayon, ang palagiang pag-uusap ay 
ginagawa upang lalong sinuping tumugon ang 
programa sa pangangailangan ng mga magsasaka.

Ikalawa, ang programa ay suportado ng 
pinakamataas na pamunuan ng gobyerno. Ang 
suportang teknikal at pangpolisiya mula sa iba’t 
ibang ahensiya ay natiyak dahil na rin sa ang 
programa ay suportado ni Lula bilang pangulo ng 
bansa. Naisabatas din ng Law No. 10,696/2003 
ang mga legal at pampatakarang batayan ng 
Family Farming Food Acquisition Program, sa ilalim 
ng Zero Hunger Program na siyang naghikayat 
sa mga maliliit na sakahang ibenta ang kanilang 
mga ani sa gobyerno.14 Malaking tulong din na 
nilinaw ng gobyerno ang depenisyon ng maliliit na 

pamilyang sakahan o family farmers, na siyang 
pangunahing magiging katuwang sa programa. 

Ikatlo, komprehensibo at malawak ang sakop na 
layunin ng programa.  Layon nitong harapin ang 
suliranin ng seguridad sa pagkain at ang pagbaka 

sa kahirapan, habang sinisikap na 
itaas ang kita ng mga magsasaka, 
tinitiyak na may sapat na suplay, 
at may pambili ang mga mahihirap 
dahil sa “cash transfer program”, 
hanggang sa pakikipag-trabaho sa 
iba’t ibang negosyo at bahagi ng 
kabuhayan upang itaguyod ang mga 
programang nagtitiyak ng kasapatan 
sa pagkain.

Ika-apat, malaking badyet ang 
inilaan sa programa. Sa unang taon pa lang ng 
programa, RS 400M ang inilaan ng gobyernong 
pambili ng pagkain mula sa maliliit na magsasaka.15 
Mula ito sa gobyerno at sa mga donasyon ng 
pribadong sektor na nais mag-ambag sa programa 
ng kaseguruhan sa pagkain ng bansa.16

Panglima, may pagtutulungan ang mga ahensiya.  
Pinamunuan ang programa ng Extraordinary 
Ministry of Food Security To Combat Hunger, 
katuwang ang iba pang ahensiya ng gobyerno 
mula sa lokal hanggang sa pambansang antas, 
sa pakikipagsangguni sa iba pang kalahok sa 
programa. Sinuportahan din ito ng Ministry of 
Agriculture at Ministry of Agrarian Development.17 
Susi ang pagtutulungang ito upang mas 
maasahang ang pampublikong paggugol ay 
makapag-ambag sa layunin ng bansa tungo sa 
seguridad sa pagkain at hanapbuhay. 

Inaani ngayon ng Brazil ang tagumpay ng kanyang 
Zero Hunger Program. Napataas niya ng 33% ang 
kita ng mga pampamilyang sakahan mula 2003-
2009. Naabot niya rin ang layunin ng Millenium 
Development Goal na bawasan ng 50% ang 
matinding kahirapan noong 2015.

Brazil’s Zero Hunger Program 
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Pagtutulungan ng gobyerno ng Pilipinas, Food 
and Agricultural Organization (FAO), United 
Nations World Food Programme (UN-WFP) at ng 
pamahalaan ng Brazil ang Partnership Against 
Hunger and Poverty (PAHP) na nilunsad noong 
Disyembre 2013. Dahil sa inspirasyon ng Zero 
Hunger Program ng Brazil, ang PAHP ay isang 
pagsisikap upang itaguyod ang seguridad sa 
pagkain sa Pilipinas. Tulad ng sa Brazil, layon nito 
na bilhin ang pagkain mula sa maliliit na magsasaka 
para sa programang pagpapakain ng gobyerno. 
Sa programang ito, ang mga samahan ng mga 
benipisyaryo ng repormang agraryo ang kinuhang 
taga-suplay ng bigas o gulay sa mga programang 
pagpapakain na pinamamahalaan ng DSWD at mga 
LGUs. 

Patuloy ding inaatasan ng gobyerno ang 
Departamento ng Agrikultura at Repormang Agraryo 
upang tiyaking patuloy na nasusuportahan ang 
mga magsasaka upang mas lumaki at maitaas 
ang kalidad ng kanilang ani. Nagsagawa ng mga 
pagsasanay sa produksyon ng gulay na organiko 
ang mga ahensiyang ito kasama na rin ang 
mga pasilidad at kagamitan para sa organikong 
pagtatanim.

Sinubok ang PAHP sa 9 na probinsiya katuwang 
ang 67 lokal na pamahalaan sa 3 rehiyon.  
Natulungan na nito ang tinatayang 72,722 bata 
mula sa 1,867 day care centers, 126 na samahan 
ng mga benepisyaryo ng repormang agraryo 
at 5,040 magsasaka. Naglaan ang gobyerno 
ng P113.5 milyon sa paunang taon nito - kaya’t 
nakatanggap ng halos P1.7M ang bawat kasangkot 
na lokal na pamahalaan. Inaasahang mga P22,500 
ang maidadagdag sa kita ng bawat magsasakang 
kabilang sa proyekto. 

Noong 2015 nagsimulang sumangkot dito 
ang Pambansang Kilusan ng mga Samahang 
Magsasaka (PAKISAMA), isang pambansang 
kumpederasyon ng mga maliliit na magsasaka, 
mangingisda at katutubo, na isa rin sa mga 
kasapi ng AFA. Nabalitaan nila ito nang 
magkatuwang nilang pinadaloy ng AFA at Collectif 
Strategies Alimentaires ang isang pambansang 
kumperensiya.19 Noong 2015, naging bahagi ng 
delegasyon ang pangulo ng PAKISAMA sa High 
Level Joint Executive-Legislative Study Mission sa 
Brazil. Inihanda rin nito ang dalawang kasaping 
samahan (CNOFA mula sa probinsiya ng Aurora, 
at GPCC/PADC ng Camarines Sur), upang 

makipagtulungan sa programa ng PAHP. Tumulong 
din ang PAKISAMA sa pagpapadaloy ng isang 
pandaigdigang kumperensiya na may kasamang 
pagbisita sa mga lugar, kabilang ang FAO, WFP, 
mga pambansang ahensiya, samahang magsasaka, 
at iba pang pribadong institusyon. 

Isa sa mga kooperatibang lumahok sa programang 
PAHP ay ang May-ogob Agrarian Reform 
Community (MOARC) sa munisipyo ng Ocampo, 
Camarines Sur. Ang MOARC ang nagsu-suplay ng 
mga gulay sa mga day care centers ng naturang 
munisipyo.

Ilang mga resulta: Masayang tinanggap ng mga 
kababaihang magsasaka na sila’y bahagi ng 
programa. Natulungan sila nito na makapag-ani 
nang mas higit sa kailangan ng mga day care 
centers, at nakakapagtinda pa sa mga palengke 
sa kanilang mga lugar.  Kasinghalaga rin nito ang 
kanilang saya na isiping ang mga bata at kabataan 
sa kanilang lugar ang siyang kumakain ng kanilang 
mga tanim na gulay. Ngunit hindi nila tinatanim ang 
ilang gulay na nasa menu ng PAHP. Kaya’t nakipag-
usap sila upang baguhin ang menu at isama ang 
mga gulay na dati na nilang tinatanim. Ngayon, 
nakasama na sa mga putahe ang mga gulay na 
kanilang dating itinatanim.

Ang mga kasapi naman ng CNOFA ay matagumpay 
na nakakontrata sa kanilang Rural Health Unit 
(RHU) sa munisipyo para sa isang beses na 
pagsuplay ng organikong bigas sa magandang 
presyo. Ngunit kinailangang mag-ayos ng mga 
papeles at permit ang samahan. Matapos maihanda 
ang lahat ng papeles, sa kasamaang-palad, may 
dumating na bagyong sumira sa kanilang pananim. 
Hindi nadeliber ng CNOFA ang usapang bigas. Sa 
ngayon, muli silang nagsisikap na makipagkontrata 
upang sa kanila kumuha ng organikong bigas 
ang munisipyo. Ngayon, mas kaya na nilang 
magbigay ng tamang presyo sa kanilang ani na 
makakahikayat sa nasabing RHU.  

Dahil sa paniwalang benepisyo ng 
pakikipagtulungan sa programang PAHP, ang 
mga magsasaka ng GPCC (dating PADC) sa mga 
bayan ng Pamplona, Pasacao at San Fernando ng 
Camarines Sur ay naghanda ng isang “business 
plan”, inayos ang mga kailangang permit at papeles, 
kasama ng mga resibo upang makipagkontrata sa 
mga nasabing munisipyo sa ilalim ng tinatawag na 
“1000 square meter model” 20 ng pamamahala sa 
“supply chain”.  Sa ngayon, inaayos pa ang mga 

Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP)
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kontrata. 

Naniniwala ang PAKISAMA na 
ang pampublikong paggugol ay 
nakakadagdag sa pagpapalakas 
ng kapasidad ng mga magsasaka 
sa merkado dahil hindi lang sila 
nagbebenta, kundi nagbebenta nang 
may layuning pangkomunidad. Bukod 
sa ito’y bago, makakatulong din ito 
upang magbago ang pananaw ng mga 
magsasaka sa nakaugaliang target 
na pagbebentahan. Walang dudang 
pinakamalaking mamimili kanino man 
ang gobyerno. Bagaman maraming 
kailangan na lagpasang hadlang ang mga 
samahan ng magsasaka upang gawing tiyak na 
mamimili ng kanilang ani ang gobyerno, higit nilang 
kailangang maghanda at itaas ang kapasidad, 
at tibayan ang disposisyong lagpasan ang mga 
nasabing hamon. Nasa posisyon ang PAKISAMA 
upang palawakin at palakihin ang PAHP dahil may 
mga kasapi ito sa buong bansa, at sanay na rin sa 
pagpapalakas ng kapasidad ng mga samahan, sa 
pagtulong sa pagnenegosyo at pagpapataas ng 
ani, ng mga magsasaka.

Matapos i-endorso ang PAHP ng lahat ng mga 
magsasakang kinatawan sa mga pambansa 
at pandaigdigang pagtitipong itinaguyod ng 
PAKISAMA, CSA at ng AFA, kanila ring ipinanukala 
ang mga sumusunod na rekomendasyon upang 
ito’y mas maging mabisa pa: 

 1. Isama ang mga samahang magsasaka at iba 
pang samahan ng sambayanan sa bawat yugto 
ng programa - mula sa pagbubuo ng ideya at 
pagpaplano, sa implementasyon, pagsubaybay 
hanggang sa ebalwasyon. Hindi naisama ang 
mga hindi tinutulungang samahan ng DAR sa 
pagsisimula ng programa. Isinama lang sila 
sa antas lokal, bilang benipisyaryo. Malayo 
ito sa karanasan ng Brazil na kung saan ang 
programa ay kumuha ng inspirasyon.

 2. Ang mga kasalukuyang pagbili ng mga feeding 
centers ay dapat mag-alok ng bultuhang benta, 
mataas na presyo sa aning organiko at mga 
produkto ng mga maliliit na magsasaka. Dapat 
itong pagpasiyahan ng Komiteng Tagapag-
ugnay ng Programang PAHP, kasama ang mga 
samahang magsasaka at iba pang institusyon 
sa pambansa at lokal na antas. 

 3. Ang kasanayan at kakayahan ng mga 

samahan at kooperatiba ng mga lokal na 
magsasaka sa pagnenegosyo, at pag-ani 
at pagluluwas ng ani ayon sa hinihingi ng 
gobyerno, nang regular at parehong kalidad, 
ay dapat mai-angat sa pamamagitan ng mga 
pagsasanay, pagme-mentor sa pagpaplano 
ng negosyo, produksyong may kalidad, at sa 
pagbebenta. Ito’y maaring kontribusyon ng 
nagtutulungang mga pambansang samahan 
ng mga magsasaka, mga iba pang institusyong 
pangkaunlaran at ng gobyerno. 

 4. Kailangang mai-institusyonalisa ang PAHP 
upang patuloy itong makatulong sa mga bata, at 
sa mga babae at lalaking magsasaka, lampas 
sa adminsitrasyong ito.  Ang panukalang batas 
sa pambansang kaseguruhan sa pagkain na 
ini-akda ng dating Congresswoman at ngayon 
Bise Presidente Leni Robredo ay hindi naipasa. 
Papasok ang bagong administrasyon at nawa’y 
ipagpatuloy ang programang ito. 

 5. Isulat at ilimbag ang mga aral at mga tagumpay 
ng PAHP na makakatulong sa mismong 
pagtutulak upang mai-institusyonalisa ang 
nasabing programa.

Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP)
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  Nang makita ang tagumpay ng Zero 
Hunger Program ng Brazil, ang Pilipinas ay 
nagsimula rin ng katulad na programa tungo 
sa kaseguruhan sa pagkain, kaunlaran sa 
kanayunan at pagbaka sa kahirapan sa isang 
komrehensibo at nagsasanibang pamamaraan. 
Pinasinayaan nito ang Partnership Against 
Hunger Program (PAHP) noong 2013, katuwang 
ang pamahalaan ng Brazil, World Food 
Programme (WFP) at ang Food and Agricultural 
Organization (FAO) ng United Nations (UN).18  
Isa sa mga pangunahing elemento nito ay ang 
pagbili ng pagkain mula sa mga magsasakang 
ang mga lupain ay isina-repormang agraryo, 
para sa mga feeding centers na nasa ilalim ng 
programa ng PAHP.

5.  Paano matitiyak ng mga gobyerno na 
ang kanilang programa sa pampublikong 
paggugol ay mabisang nakakatugon sa 
mga iba’t ibang layuning pangkaunlaran?

  Ang programang paggugol ng gobyerno, hiwalay 
man o kasama ng mas malawak na planong 
pangkaunlaran, ay magiging matagumpay 
lamang kung mayroon itong suportang 
pananalapi, insitusyonal, legal at pampatakaran. 
Mahalaga ang lahat ng mga uri ng suporta dahil 
ito’y magkakaugnay. Kung kulang ang isa man 
lang, hihina ang kakayahan ng gobyerno na 

mabisang magamit ang kanyang mga patakaran 
sa pampublikong paggugol sa salapi ng bayan.

  Ang mga ganitong programa, lalo na yung 
nais makaapekto sa presyo ng suplay ng mga 
produkto at serbisyo, ay kailangang tiyaking 
may sapat na pondo. Mahalaga ito kung nais 
ng gobyerno na maging tunay na bahagi ng 
merkado. Tulad ng naipakita sa kaso ng Brazil, 
makakatulong ito sa mga magsasaka habang 
nagtitiyak ng sapat na imbak ng pagkain, kung 
may malaking badyet na nakalaan sa pagbili 
ng mga produkto mula sa mga magsasaka. 
Makakayanan lamang ng gobyernong ibaba 
ang presyo kung kaya nitong bumili ng mga 
ani ng mga magsasaka sa presyo na kapantay, 
kung hindi man mas mataas pa, sa presyong 
inihahain ng iba pang negosyante, at sa bultong 
makakapagpababa ng presyo. Sa mga bansa 
ng OECD, ang badyet para sa pampublikong 
paggugol ay katumbas ng 12% ng GDP, kaya 
nagiging malaking mamimili ang gobyerno sa 
merkado.21 

  Bukod sa suportang badyet, ang papel ng mga 
institusyon ay mahalaga rin sa tagumpay ng 
programa. Ang ganitong programang nakaugnay 
sa mas malawak na planong pangkaunlaran 
ay nangangailangan ng kordinasyon ng mga 
iba’t ibang departamento ng gobyerno, at ng 
mga mekanismo ng pagtutulungan. Sa kaso 
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ng Brazil, sa simula pa lang ay kasangkot na 
ang mga samahang magsasaka at iba pang 
samahang pang-mamamayan. Dahil sa kanilang 
kaalaman, kasanayan sa pagmomobilisa at pag-
aangat ng kapasidad, ang mga pambansang 
samahan ng magsasaka ay makakatulong sa 
gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na 
samahan. 

  Panghuli, ang mga ganitong inisyatiba ay 
kailangang suportado ng maliwanag na 
patakaran at batas. Sa isang banda, mahalaga 
na may mga patakarang hahadlang sa 
korapsyon at magsusulong ng pagiging bukas 
sa pinansiya, at pagtukoy kung sino ang 
responsable. Ang ganitong mga patakaran ay 
nagtataguyod ng mabuting pamamahala at 
magtitiyak na walang nasasayang sa bawat 
sentimong lumalabas sa gobyerno. Sa kabilang 
panig naman, kailangan din ng mga patakarang 
magbibigay kapangyarihan sa gobyerno na 
gumastos, ayon sa mga estratehiya at layuning 
pang-kaunlaran ng bansa. Hindi dapat matali 
ang kamay ng ahensiya sa paggugol habang 
sinisikap pa ring itaguyod ang kompetisyon. 

 6. Paano makakatulong ang gobyerno 
at iba pang samahan na makalahok at 
makapag-ambag ang mga magsasaka 
sa ikatatagumpay ng programa ng 
pampublikong paggugol? 

  Dapat simplehan at gawing malinaw ang 

proseso ng pampublikong paggugol. Kung 
hindi, manghihinawang makilahok ang 
mga magsasaka. Makakatulong din ang 
mga malalaking samahang magsasaka at 
institusyong pangkaunlaran upang iugnay ang 
mga magsasaka sa gobyerno.  

  Mahalagang masuportahan ang mga 
magsasaka upang may sapat silang kakayahan 
upang makilahok sa programa at kayaning 
tugunan ang hinihinging kalidad at bulto 
ng produkto (halimbawa, tulad ng sa Brazil 
na nakakakuha ng bale bilang dagdag na 
puhunan). Kung wala ito, hindi makakapagtanim 
ang mga magsasaka o mapipilitang sa mga 
usurero o negosyante ibenta ang kanilang 
ani. Ang gobyerno naman ay muling mag-
aangkat at hindi matutulungan ang kanyang 
lokal na magsasaka. Sa ganitong pangyayari, 
nawawalan ng bisa ang programa ng 
pampublikong paggugol upang itaas ang 
pangangailangan habang binubuhay ang lokal 
na kabuhayan. Hindi maikakaila na upang 
matagumpay na muling buhayin ang lokal na 
kabuhayan at iangat ang buhay ng mga maliliit 
na magsasaka, kailangang isama sa mga 
patakaran ang mga suporta sa kakayahan nila 
sa produksyon. 

  Sa ibang bansa, ang kahirapang iluwas ang 
mga ani ng mga magsasaka sa mga sentrong 
pamilihan ng gobyerno ay isang balakid.  
Nilutas ito ng ilang gobyerno sa pamamagitan 
ng pagkakakalat ng mga bilihang-bayan sa 
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maraming dako. Sa iba naman, pumupunta ang 
mga trak ng gobyerno na bibili ng mga ani sa 
mga malalayong lugar. Lahat ng ito ay dapat 
bigyang-pansin upang matiyak ang paglahok ng 
mga maliliit na magsasaka sa programa. May 
pangangailangan ding iangat ang kapasidad ng 
mga magsasaka sa pagtalima sa mga batas at 
proseso ng programa. 

 7. Paano makakatulong ang mga samahan 
upang mas mapaunlad pa ang programa 
ng paggugol ng gobyerno?

 a. Mag-organisa at iangat ang Kakayahan! 
Laging nasa mas magandang posisyon upang 
makalahok at masamantala ang bunga ng 
pakikilahok sa programa ng paggugol ng 
gobyerno ang mga organisadong samahan, 
mapa lugar o ayon sa kanilang aning produkto. 
Sila ang nasa posisyon upang makahingi ng 
ayuda upang makasunod sa mga hinihinging 
rekisitos lalo na sa isyu ng dami at kalidad 
ng produkto. Halimbawa, sila ay maaaring 
magtipon ng mga ani ng mga magsasaka, kaya 
naman madali silang maging taga suplay ng 
kakailanganin ng gobyerno, kaysa magkanya-
kanya. 

 b. Itulak ang gobyerno at iba pang institusyong 
pang kaunlaran na magbalangkas ng mga 
patakaran sa paggugol na nagtataguyod sa 
pampamilyang pagsasaka. Sa pagtutulak 
nito,  mahalagang maitampok na ang mga 
programa ay dapat komprehensibo upang 
matagumpay na matugunan ang maraming 
layuning magkakaugnay tungo sa kaunlaran. 
Tulad ng pinatunayan ng Programang Zero 
Hunger sa Brazil, hindi lamang ito dapat 
malimita sa mismong paggugol kundi dapat din 
itong tumutok sa pagpapataas ng kapasidad ng 

mga maliliit na magsasaka upang maitaas ang 
kanilang ani. 

 c. Makipagtrabaho sa mga pambansa at 
pandaigdigang samahan sa paghahanap ng 
mga modelo ng nagtagumpay na programa 
ng paggugol kasangkot ang mga maliliit 
na magsasaka. Ang mga aral mula rito ay 
maaaring maging batayan upang magpatibay 
ng mga mabibisang patakaran. Maaari din 
itong makatulong na maging pangunahing 
patakaran sa paggugol ng gobyerno, bukod 
sa pagtataguyod ng trabaho sa kanayunan at 
seguridad sa pagkain. 

 d. Hikayatin ang palitan ng mga kaalaman ng 
mga grupong magsasaka, “non-government 
organizations”, institusyong pangkaunlaran 
at pamahalaan. Sapat na pagsimulan ang 
mga kasalukuyang halimbawa ng mabisang 
programa sa pampublikong pamimili na 
maaaring palakihin at isama sa iba’t ibang 
programa ng pampublikong paggugol.
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