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MANIFESTO 25N 2020  
  

Internasyonal na Araw para sa Pagtanggal ng Karahasan laban sa Kababaihan  

  

Animnapung taon na ang nakalilipas sa taong ito, ang mga magkakapatid na Mirabal, tatlong 

aktibistang politikal at mga aktibong miyembro ng paglaban, ay pinatay. Sa kanilang 

karangalan, ang petsang ito ay itinatag bilang Internasyonal na Araw para sa Pagtanggal ng 

Karahasan laban sa Kababaihan. Mula noon, ang mga panlipunan, peminista at iba pang 

mga kilusan ay hindi tumitigil sa kanilang pagsisikap na puksain ang karahasan laban sa 

mga kababaihan. Totoo rin na sa loob ng ilang taon na ngayon, ilang mga tanyag na 

pagkukusa kabilang ang #NoEstàsSola (Hindi ka nag-iisa), #Metoo at #YoSiTeCreo 

(Naniniwala ako sa iyo), ay nagpapahayag na tapos na ang panahon ng mga lalaking 

tsowinista. Napakalaki ng hamon: tungkol ito sa pagbabago ng lipunan at pagwasak sa 

kapangyarihang patriyarkal.  

  

Ngunit malinaw na ngayon na nagbabago na ang alon at na lumalakas na ang pagtanggi ng 

lipunan sa karahasan ng lalaking tsowinista. Walang alinlangan na ang pagtatanggol sa 

pinakamahalagang mga karapatang pantao ay unti-unti nang umiiral. Kaya't hindi dapat 

mawala sa ating paningin ang abot-tanaw na hindi pa natin naaabot, habang isinasaalang-

alang ang daan na nalakbay na natin. Kailangan nating palakasin ang diskarte at parehong 

pangako na puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa kasarian. Ang mga nagaganap sa 

pagitan ng mag-asawa o sa mga dating nagsasama, o sa loob ng kapaligiran ng pamilya, at 

kung saan sa loob ng maraming taon ay itinuturing na isang pribadong problema, ngunit pati 

na rin ang mga nangyayari sa lugar ng trabaho o sa mga setting ng lipunan at pamayanan, 

at kung saan ayon sa kaugalian hindi gaanong nakikita, tulad ng panliligalig na batay sa 

kasarian o sekswal, sapilitang pag-aasawa o pagbebenta ng mga batang babae at 

kababaihan para sa sekswal o iba pang mga mapagsamantalang hangarin.  
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Madalas ay tinanong tayo "Ano ang magagawa ko upang mabago ang mga bagay na hindi 

ko gusto?" at, sa kabutihang palad, ang mga nagtatanong ay tumayo na sa paglaban sa 

karahasan sa kasarian. Walang alinlangan, hindi pa kailanman nagkakaroon ng ganoong 

malawak at kamalayan na pakikipag-ugnayan sa isyu ng karahasan sa kasarian. At malinaw 

na ang nakaraang ilang buwan ay naging napakahirap para sa mga kababaihan at bata na 

naninirahan sa mga sitwasyon ng karahasan, dahil tiyak na magiging mahirap ito sa mga 

darating na buwan, hangga't nariyan ang pandemya.  

  

Inakma ng mga agrador ang kanilang karahasan sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga 

bagong siwang upang makapagpatuloy silang umunlad, na ibinabagay ang kanilang mga 

sarili sa mga pangyayari. Ipinakita sa atin ng Lockdown na ang mga indibidwal na nais na 

gamitin ang kontrol sa mga kababaihan, bata man o matanda, ay naging mas madali kaysa 

dati. Sa katunayan, ang mga salarin ay nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap kaysa 

sa dati upang magpatuloy na maipataw ang kanilang mga hinahangad at pribilehiyo. Ang 

paghihiwalay at tumaas na karahasang sikolohikal ay naging pangkaraniwan sa mga 

konteksto kung saan ang mga social network ng kababaihan at regular na mga aktibidad ay 

nabawasan dahil sa paghihigpit ng kadaliang kumilos, nabawasang pakikipag-ugnayan sa 

lipunan o nadagdagang pagtatrabaho sa bahay. Umusbong ang mga sitwasyon ng sekswal 

na panliligalig kapalit ng mapagkukunang pampinansyal o panunuluyan kapag ang 

kababaihan ay nagdanas ng pagkawala ng kita at ang kinahinatnang mga paghihirap sa 

ekonomiya na nagpahinto sa kanilang pagpapatuloy sa buhay. Ang mga pag-atakeng 

sekswal ay naganap sa impormal na mga setting ng paglilibang kung saan walang mga 

propesyonal na sinanay sa karahasang sekswal. Gayundin, sa birtwal na mundo, ang 

tumaas na karahasan sa online ay nakakaapekto sa maraming kababaihan, bata man o 

matanda, hanggang sa punto ng paglalagay sa panganib ng kanilang buhay. Ang 

cyberviolence, tulad ng pagkontrol o panliligalig sa pamamagitan ng mga aplikasyon at mga 

social network o pagpapakalat ng sex, ay naging mas kilalang sa mga sitwasyon ng 
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lockdown at pinayagan ang mga abusador na kontrolin at ligaligin ang kanilang mga biktima, 

mga kababaihan at batang babae, nang hindi kinakailangang tumira kasama nila.    

  

Ngunit kapag ang karahasan ay umangkop sa mga bagong sitwasyon, gayon din ang mga 

paraan kung saan lumalaban ang mga biktima nito. Madalas na mali ang ating naiisip, na 

ang mga biktima ay walang tutol at tanggap na ang kanilang sitwasyon at hindi natin 

napagtatanto na patuloy silang nagkakaroon ng pag-unlad at pag-aayos ng mga paraan 

kung saan sila mananatiling buhay. Binago ng pandemya ang ating mga buhay at, sa loob 

ng isang panahon, inalis din ang ating pampublikong buhay at marami sa mga bagay na 

nagpapanatiling masaya at ligtas sa mga tao. Nalaman namin na, para sa marami, ang 

pananatili sa bahay ay hindi kasingkahulugan ng kapayapaan ngunit sa halip ay takot at 

karahasan.   

  

Marahil ito ang taon kung saan matutunan natin, higit sa dati, na ang itinuturo sa atin ay 

maaaaring hindi totoo at, salungat sa iniisip natin, maaaring ang pinakaligtas na lugar para 

sa mga kababaihan, bata man o matanda, ay ang mga lansangan, mga parke, mga lugar 

kung saan ginagawa natin ang ating buhay, habang ang tahanan, kalapitan, kung ano ang 

itinuro sa atin ay isang kanlungan, ay maaaring ang pinakamapanganib na lugar para sa 

atin.  

  

Ang mga bahay ay maaaring naging mga bunker kung saan ang layunin ng agrador ay ang 

makontrol ang kanilang biktima, upang magamit ang kapangyarihan sa kanya, kung hindi 

dahil sa maraming mga panglipunan at pang-institusyon na kampanyang inilunsad upang 

masugpo ang karahasan.   

  

Nang mabawi na natin ang mga kalye at ang ating mga lugar, nakita ng mga lalaking 

tsowinista na nawalan na sila ng kapangyarihang ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang 
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pinakamasamang yugto ng karahasan ay eksaktong naganap sa sandaling ang lockdown 

ay tinanggal.   

  

Nakakalungkot na ang bilang ng mga tawag at tugon ay tumaas sa makasaysayang mga 

numero.  

Mula sa lahat ng mga awtoridad, ipinapahayag natin ang ating matatag na paninindigan na 

magpatuloy sa pagtatrabaho upang maglabas ng mga patakaran sa publiko upang wakasan 

ang lahat ng uri ng karahasan sa kasarian at masiguro ang pangangalaga, paggaling at 

pagbabago ng mga nakaligtas.  

  

Iyan ang dahilan kung bakit dapat nating kilalanin ang lahat ng mga kababaihan na 

nagtagumpay sa tipikal na "ito ay isang problemang mag-asawa" at kinuha ang telepono, at 

lahat ng mga asosasyon, samahan at mga pangkat na pambabae sa bansa na nagpataas 

ng agarang pangangailangan upang makahanap ng mga solusyon sa mga ito sa mga 

panahon ng kagipitang ito. Ngayon, higit sa dati, kailangan natin ng pinag-isang pangako 

mula sa lipunan at mga awtoridad na garantiyahan ang isang marangal na buhay para sa 

mga kababaihan.   

  

Sa pamumuhay sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ating mga kasamahan, mga 

kaibigan, ang mga taong pinagbabahagihan natin ng iba't ibang mga aktibidad, ay nagiging 

impormal na mga tagapag-alaga ng kapakanan. Nagbabahagi tayo ng mga alalahanin, 

damdamin, inoobserbahan ang mga pagbabago at samakatuwid ay inaalagaan ang ating 

sarili. Kapag ang lahat ng ito ay natapos na, magiging mas mahalaga kaysa kailanman para 

sa lahat na gumawa ng isang hakbang pasulong at tuligsain ang karahasang batay sa 

kasarian sa lahat ng mga anyo nito.  

  

Tinutugunan natin ang lahat ng mga kababaihan na lumaban sa karahasan at hinintay ang 

tamang sandali upang ipaliwanag ito sa iba; Gayundin, para sa lahat ng mga hindi ito 
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magawa, at kung saan ang kanilang mga kapitbahay ang nagbigay ng pansin sa sitwasyong 

kanilang pinagdurusahan, para sa mga nagawang makatakas. Higit sa lahat ay tinutugunan 

namin ang mga, sa panahong walang kasiguruhan gaya ngayon, na mananatili pa rin sa 

bahay kasama ang kanilang agrador.   

  

Panghuli, hinihikayat namin ang mga kalalakihan na tutol sa karahasang ito at alam na ang 

isa sa kanilang mga kaibigan, miyembro ng pamilya, o kakilala ay nakikibahagi rito: panahon 

na para ikaw ay kumilos at makialam. At pangwakas:  sa mga agrador, isang paalala: walang 

magiging kaligtasan sa parusa.  

  

Ang karahasan sa kasarian ay maaari lamang matanggal mula sa ugat, dapat kang maging 

katuwang sa pagbuo ng isang mas mahusay na mundo.  

  


