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kabuuan. Sa ngayon, wala pa rin karagdagang sick
leave ang mga kawani at REPS. (Tingnan ang
talahanayan sa ibaba.)

Ang hindi pag-aksyon sa mas matagal nang
kahilingan ng mga admin. staff at REPS ay lalong
nagpapalinaw sa diskriminasyong nagaganap sa UP.
Nananawagan ang ALL-UP Workers Alliance hindi
lamang ng dagdag na sahod at benepisyo para sa
lahat ng sektor kundi ng pagkakapantay-pantay din
sa ating pamantasan. Ngayon, higit kailanman,
kailangang pukawin ang kamalayan ng lahat ng
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Bilang bahagi ng sektor pang-edukasyon at bilang
pampublikong entidad, ang UP ay nakikiisa sa
malawakang panawagan sa mga pagbabago sa ating
sektor sa bagong panguluhang Aquino. Tunay na
mahalaga para sa ating sektor ang paninindigan at
pagharap ng bagong administrasyon sa mga kagyat
na isyung iniinda ng ating hanay.

Mayroong APAT NA DAPAT na
pangkalahatang mga isyung kinakaharap ang sektor
ng edukasyon:

1) Buong implementasyon ng SSL3
ngayong 2010. Kailangang ngayong taong 2010 na
ipatupad nang buo ang Salary Standardization Law 3
(SSL 3) sa halip na paabutin pa hanggang 2012.
Hilahod na sa krisis sa kabuhayan ang mga guro at
kawani sa sektor ng edukasyon dahil sa patuloy na
pagtaas ng presyo ng bilihin, gastusin sa tubig at
kuryente, at iba pang batayang pangangailangan ng
pamilya.

2) Pagsibak kay GSIS Manager Winston
Garcia at pagtuwid ng mga baluktot na
pamamalakad ng GSIS. Kailangang tanggalin sa
puwesto si Garcia upang kagyat na matamasa nang
buung-buo ng mga kawani at guro ang kanilang
pinaghirapang benepisyo. Bukod sa pagsibak kay
Garcia, dapat din siyang panagutin sa lahat ng
kaniyang katiwalian.

Malaking kaginhawaang isipin na sa pagbaba
sa pwesto ng kontra-mamamayang Administrasyong
Arroyo ay kasama na ring bababa sa pwesto ang
buhong na si Garcia. Higit na magiging
makatarungan ang paninindigan laban sa
Administrasyong Garcia kung ipapaimbistiga ang
ilang midnight transactions gaya ng joint ventures sa
MEGAWORLD at SM Development Corporation
(SMDC)-Residence condo-hotel.

3) Pagpapataas ng badyet sa edukasyon.
Patuloy na bumababa ang badyet na inilalaan para sa
sektor ng edukasyon. Para sa taong ito, kailangan ng
karagdagang P91.54 B para lamang tugunan ang
kakulangan sa 54,064 na guro, 61,343 klasrum,
816,291 upuan at 113,051 water at sanitation
facilities

4) Katarungan para sa lahat ng
biktimang guro at kawani ng extrajudicial
killings at politikal na pandarahas. Kagyat na
panagutin ang papalabas na Administrasyong Arroyo
sa sistematikong paglulunsad ng politikal na

pamamaslang at pandarahas sa mga mamamayan,
kabilang na ang mga guro at kawani ng sektor ng
edukasyon. Patuloy na ipinapanawagan ang
pagpapatigil sa operasyon ng kontra-mamamayang
Oplan Bantay Laya at sa mga palisiyang lantarang
lumalabag sa karapatang pantao. Patuloy ring
ipinapanawagan ang pagpapanagot sa militar, kasama
ang amo nitong is Arroyo, dahil sa libu-libong kaso ng
extrajudicial killings, pagdukot, pagtortyur, at iba pang
tipo ng politikal na pandarahas at panunupil ng mga
pulis, militar at ahente ng gobyerno.

Ang mga naihanay na kagyat na panawagang
inaasahang tutugunan sa unang tatlong buwan ng
panguluhang Aquino ang nakikitang maglalantad sa
katangian ng pamahalaang itataguyod nito sa susunod
na anim na taon. Patuloy na magbabantay ang sektor
ng edukasyon sa mahigpit na pakikipag-ugnayan nito
sa mga sektor na inaapi sa lipunang Pilipino upang
matamo ang tunay na pagbabago, kapayapaan at
hustisya sa bayang Pilipinas. 

Hamon sa Unang 100 Araw
ng Panguluhang Noynoy Aquino:
Apat na Dapat sa Sektor ng
Edukasyon

ACT Teachers Partylist. Naiparating rin ang mga
isyung dapat tutukan at ipinabatid din sa mamamayan
ang tunay na kalagayan ng sektor ng edukasyon.
Napatampok, sa pagkakapanalo ng kinatawan sa
Kongreso ng nasabing partylist ang pagdadala nito ng
mga sumusunod na isyu:

(1) Paggigiit sa mga pang-ekonomikong
karapatan at at kagalingan ng mga guro at kawani sa
sektor ng edukasyon;

(2) Pagtataguyod ng mga reporma sa balangkas
ng de-kalidad subalit abot-kayang edukasyon at may
pagsusuhay sa makabayang adhikain;

(3) Pagtataguyod ng good governance at
kagalingang ng mayorya ng sambayanang Pilipino.

Naiguhit ng ACT Teachers Partylist  ang
kakayanan nitong makapaglunsad ng kampanya sa
antas  pambansa  dahil na rin sa mahigpit na ugnay
nito sa ACT (Alliance of  Concerned Teachers) na
tampok  sa halos tatlong dekada ng pakikibaka sa
sahod, trabaho at karapatan ng sektor ng edukasyon.
Isa sa tagapagtatag na miyembro ng koalisyong
MAKABAYAN ang ACT Teachers Partylist. Bilang
unang nominado, kakatawanin ni Prop. Antonio Tinio
(guro ng UP Diliman at lider ng ACT) ang ACT
Teachers Partylist.

Isa sa mga inaasahang tsapter na maglulunsad
ng mga kampanya ang ACT Teachers Partylist UP
Diliman Chapter na pormal na itinayo noong Marso
26, 2010 sa Balay Internasyunal.  Ang mga balangay na
naipundar ang magsisilbing gulugod sa gawaing
pagpapalawak at pag-oorganisa para sa pagtitiyak ng
demokratikong proseso sa sektor pang-edukasyon.  

sektor sa Unibersidad para tigilan na ang pagturing sa
mga kawani at REPS bilang second class o third class
sa loob ng Unibersidad.

IPAGLABAN ANG ADDITIONAL 10 DAYS SICK
LEAVE NG MGA KAWANI AT REPS!
IGIIT ANG PANTAY NA PhP 10,000.00 SAGAD
AWARD PARA SA LAHAT!
DISKRIMINASYON SA PAMANTASAN,
TUTULAN!  LABANAN!  HUWAG
PAHINTULUTAN!

EDITORYAL

DAIG PA SI ONDOY

Inihaharap muli sa bagong halal na pangulong si Noynoy
Aquino ang hamon ng mamamayan na bigyan ng
pinakamataas na prioridad ang sektor ng edukasyon.
Kasabay ng hamon na ito ang pagsingil sa mga
responsable para sa inabot na karumal-dumal na
kalagayan ng sistemang pang-edukasyon. Malinaw na
may pangunahing pananagutan si Gloria Macapagal-
Arroyo sa pagtalikod at pagpapabaya ng estado sa
serbisyong pang-edukasyon. Ang kanyang walang
pagpipigil na kasakiman sa personal na kapangyarihan at
garapalang korupsyon ang naging sanhi ng walang tigil
na krisis pampulitika, pagkabulok ng mga serbisyo, at
lalong pagkalugmok sa kahirapan ng malawak na
mamamayan.
Sa ilalim naman ni Presidente Roman sa UP ay umigting
na mga problema sa pamamalakad at pangangasiwa ng
pamantasan. Sa ngalan ng mga prinsipyong nakamodelo
sa negosyo ay sinisikap ng administrasyong Roman na
bawiin at pakitirin ang mga espasyo ng demokratikong
representasyon ng tinig ng mga kaguruan, kawani, REPS,
mag-aaral at lahat ng kabilang sa komunidad ng

pamantasan. Malinaw na umaayon ang mga hakbang na
ito sa walang kaparis na tindi ng implementasyon ng mga
plano patungo sa  pribatisasyon at korporatisasyon ng UP.
Ang mga taon ng pamumuno ni Gloria Arroyo sa bansa
at ni Presidente Roman sa UP ay mga taon ng sakuna sa
larangan ng serbisyong pang-edukasyon na mas malala pa
kaysa bagyong Ondoy. Tulad ng pagkawasak na dulot ng
bagyo ay masusukat ang bilang ng mga nasalanta ng mga
patakarang komersyalisasyon sa dami ng mag-aaral na
napilitan nang talikdan ang kanilang hangaring mag-aral sa
UP.
Ilan na ang matatalinong kabataang nakapasa sa UP na
hindi makatuloy dahil ginagawang pamantasang para sa
maykaya na lamang ang dapat na maging pamantasan ng
bayan? Ilang mag-aaral ang nawawalan ng pag-asang
makapagtapos dahil sa napipintong mga pagtaas ng
matrikula at mga bayarin? Ilang mga talino ang
mapupundi ang liwanag sa paghahangad ng kaalaman
dahil sa pagturing sa edukasyon bilang negosyo? Dapat
managot para dito ang isang administrasyong mukhang
kita at utak tubo na tinalikdan na nang ganun-ganun na
lamang ang tungkulin ng pamantasang ng bayan na
magbigay ng de-kalidad at abot-kayang edukasyon sa
mamamayan. 
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Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay very bad Roman

Roman, Ro-, Roman
Roman, Ro-, Roman
Reyna ng komersyalisasyon
Roman, Ro-, Roman
Roman, Ro-, Roman
Reyna ng pribatisasyon

300 percent na tuition increase
Sangkaterbang lab fee increase
Ano ba yan? Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
Pinatalsik ang Student Regent
Pinatalsik si Joe Gonzales
Ano ba yan? Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
(Yan! Yan! Yan! Ano ba yan?) 
FMAB  na iligal Sundan sa p. 2

Patuloy ang pagsirit ng presyo ng mga
pangunahing bilihin at iba pang bayarin tulad
ng kuryente, tubig at dagdag pa ang walang

patumanggang pagtaas ng produktong petrolyo,
tuition fee, gamot at serbisyong medikal.

Ang ipinatupad na SSL3 (Salary Standardiza-
tion Law) ng gobyernong Arroyo ay kaunti lang ang
idinagdag sa ating kakarampot na sahod at ibibigay
pa ito nang installment sa loob ng apat na taon.
Hindi rin ito pumapabor sa mga empleyado na may
mababang salary grade na  relatibong maliit ang
halagang naidaragdag sa sweldo.

Ano ang kinalaman ng UP dito ?
Kahit dito sa UP ay hindi pantay-pantay ang

pagtrato ng administrasyon sa iba’t ibang sektor.
Hindi maipagkakaila ang katotohanang may
nagaganap na diskriminasyon sa UP sa kawani at
REPS partikular sa usapin ng mga benepisyo.

PGH pina-privatize
Ikaw na’ng bad, ang bad Roman

UP naming kaymahal-mahal
Inilayo mo sa sambayanan
Kinulot mo pa’ng katotohanan
Ikaw talaga ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay very bad Roman
Roman, Ro-, Roman
Roman, Ro-, Roman
Kakambal ka ni Gloria Arroyo

Asan ang tunay na demokrasya?
Pamamahala ay tiraniya
Ng iilan! Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
10 days sick leave o severance pay
Sa REPS at admin ay ipinagkakait
Diskriminasyon! Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
(Yan! Yan! Yan! Ano ba yan?) 
Demolisyon at negosyo
Tanggalan sa trabaho
Ikaw na ang bad, bad Roman

Kung ang UP ay iyong mahal
Ibalik mo ‘to sa sambayanan
Hindi kami papayag kailanman
Na kami’y iyong apak-apakan!
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay very bad Roman
Roman, Ro-, Roman
Wakas, wakasan
Ang Imperyo ni bad Roman!

BadBadBadBadBad
RomanRomanRomanRomanRoman
(Sa tono ng “Bad Romance” ni Lady Gaga.
Halaw ng isang kasapi ng CONTEND-UP)

Nagiging kasangkapan ang administrasyon ng UP sa
pambubusabos at pang-aapi sa mga kawani at REPS.

Mahaba-haba na rin ang laban para sa pantay-
pantay na benepisyo para sa lahat ng sektor sa loob ng
UP. Simula pa noong 2008, naglunsad na ng petisyon
sa pamamagitan ng signature campaign para sa dagdag
na sick leave benefit sa mga kawani at REPS na una na
nang ipinagkaloob sa mga faculty.

Nitong Enero 2010, inihapag ni Staff Regent
Buboy Cabrera sa BOR ang daang-daang pirma ng mga
kawani at REPS para sa dagdag na sick leave na
mariing sinuportahan ng mga concerned faculty mula
sa ALL-UP Academic Employees Union. Subalit sa
pulong ng BOR noong Hunyo 2, 2010, sa halip na
tugunan ang kahilingang ito ay mas inuna pa ang
dagdag na limang araw na sick leave ng faculty na sa
kasalukuyan ay mayroon nang labinglimang araw na sa

Ihinto ang komersyalisasyon at pribatisasyon ng UP!

Ang Unibersidad at ang PGH ay serbisyo hindi
negosyo!

Itakwil ang mga anti-estudyante, anti-kawani, anti
REPS, anti guro at anti-mamamayang patakaran ng
Administrasyong Roman!

Itaguyod ang demokratiko at konsultatibong
pamamahala sa UP!

Ipaglaban ang UP bilang demokratikong
unibersidad ng sambayanan!

UP ang galing mo, ialay sa bayan!



Makasaysayan at makatarungan ang
paggawad kay Prop. Sarah Raymundo
ng tenure na isang dekada niyang

pinaghirapan sa Unibersidad ng Pilipinas (UP).
Matapos ang halos dalawang taon ng matiyagang
pagsunod sa ligal at wastong proseso ng aplikasyon
at apila para sa tenure, pinaboran ng UP Board of
Regents (BOR) noong Mayo 27, 2010 ang
paggawad ng tenure kay Raymundo.

Sa nasabing pulong ng BOR, ipiniresenta ni
Pangulong Emerlinda Roman ang “Statement of
Concern” na pirmado ni Tsanselor Sergio Cao,
limang bise-tsanselor at 22 dekano at direktor ng
mga kolehiyo’t programa sa UP Diliman. Sa
nasabing pahayag, inudyok ng mga nakapirma na
isaalang-alang ng mga miyembro ng BOR ang
rekomendasyon ng akademikong departamento at
ng pangulo ng Unibersidad (na hindi bigyan ng
tenure si Raymundo) patungkol sa apila ni
Raymundo.

Ngunit sa desisyon ng BOR, isinaalang-
alang nila ang batayang akademiko sa pagbibigay-
tenure sa isang guro ng unibersidad. Sa
pamamagitan ng botong 5-2-1 (pabor, di-pabor at
abstain), nagdesisyon ang BOR pabor sa apila ni
Raymundo sapagkat walang malinaw na
akademikong batayan ang Departamento ng
Sosyolohiya, Opisina ng Tsanselor ng Diliman at
Opisina ng Pangulo ng UP upang ipagkait kay
Raymundo ang tenure. Sa katunayan, sa kahit na
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anong administratibong opisina o lebel ay hindi
kailanman kinuwestiyon na naabot, at nalagpasan pa
nga, ni Raymundo ang minimum na akademikong
kahingian upang mabigyan ng tenure sa unibersidad.

Sa bukas na liham naman ng alyansang Rights
of Untenured UP Faculty (RU UP Faculty) sa BOR,
pinasalamatan nila ang mga miyembro ng BOR na
pumabor sa tenure ni Raymundo. Nilinaw rin nila ang
“posibleng maling pananaw” na inihahayag ng
“Statement of  Concern” na pinamunuan ni Tsanselor
Cao patungkol sa akademikong proseso ng paggawad ng
tenure. Ipinaalala ng RU UP Faculty na nirespeto ni
Raymundo ang proseso ng aplikasyon at apila ng
kaniyang tenure. Dagdag pa nila, kaya humantong sa
BOR ang apila ni Raymundo ay sapagkat nakakita siya
ng kawalang-katarungan sa mga desisyon ng
Departamento ng Sosyolohiya, ni Tsanselor Cao at ni
Pangulong Roman. Pinakamatingkad sa kawalang-
katarungang ito ang katotohanan na walang anumang
akademikong batayan ang departamento, tsanselor at
pangulo upang hindi bigyan ng tenure si Raymundo.

Ipinabatid rin ng RU UP Faculty na tulad ng
tsanselor, mga bise-tsanselor, mga dekano at direktor, at
pangulo, itinuturing ng alyansa at ni Raymundo na
sagrado ang akademikong autonomiya. Ngunit tulad ng
nakasaad sa dokumentong “Shaping Our Institutional
Future: A Statement on Faculty Tenure, Rank and
Promotion” (OVPAA, 2004), inaasahan rin na
binabalanse ng akademikong autonomiya ang (1)
karapatan ng tenured faculty na magdesisyon, at (2)
karapatan ng untenured faculty sa isang makatao at
makatarungang desisyon.

Nakamit na ni Raymundo ang kaniyang tenure
ngunit ipinaglalaban pa rin niya ang pagkakaroon ng
teaching load ngayong semester at ang pagproseso ng
kaniyang departamento para sa basic papers ng
kaniyang tenured na posisyon. 

Ilang Update sa Huling Pulong ng BOR

Ang sumusunod ang mga ilang napag-usapan sa
nakaraang Mayo 27 at Hunyo 2, 2010 BOR
meeting: 1) Nanalo sa botohan sa BOR meeting ang
makatarungang pagbibigay ng tenure kay Prop.
Sarah Raymundo.
2) Naaprubahan ang Financial Assistance Program
for Hospitalization Expenses (FAPHE) para sa
faculty, administrative staff  at REPS na
nagkakahalaga ng P200,000. Babalangkasin pa
lamang ang implementing rules and regulations.
Bagamat nagpapasalamat tayo sa benepisyong ito,
iginigiit pa rin natin ang pagbigay ng administrasyon
ng isang kumprehensibong health program para sa
lahat ng sektor.
3) Na-defer ang proposal na Sagad Award na
P10,000 sa faculty at P6,000 sa admin at REPS.
Ang ating proposal ay dapat pantay na P10,000 sa
lahat ng sektor, lalo na at ang admin staff ay
lubhang napakababa na ng mga sahod at ito ay
minsan lamang naman ibinibigay.
4) Inaprubahan ang kahilingan ng mga empleyado
ng Office of  Admissions na mabigyan sila ng
P10,000 cash incentive (for at least 65,000
applicants) at P8,000 (for less than 65,000
applicants)
5) Inaprubahan ang additional 5 days sick leave sa
faculty (dagdag ito sa 10 days na nauna nang
naibigay sa faculty). Samantalang ang ating 10 days
additional sick leave o severance pay na matagal ng
hinihiling at pinetisyon natin ay naka-defer pa rin.
Deferred ang kahilingang ito at pag-aaralan pa raw
ang financial aspect nito. Ayaw rin itong iendorso ni
Pres. Roman.
6) Lumabas na ang report ng komite para sa UP
Position Classification and Compensation Plan
(PCCP). Ilalagay ito sa UP website.
7) Inaprubahan ang First Rice Subsidy.
8) PGH Directorship – hihingi ng opinyon sa
Department of Justice (DOJ) na kung muling
pagbobotohan ang isyu ng appointment ni Dr.
Gonzalez ay hindi ito magiging sub judice dahil nga sa
may nakafile na kaso si Dr. Gonzalez sa korte.
9) FMAB – bagama’t may lumabas ng opinyon ang
DOJ na may paglabag ang UP sa bagong charter,
inaantay pa rin ang sagot ng Commission on Audit
(COA) sa inquiry ng UP hinggil sa kontratang
pinirmahan nito.
10) Inaprubahan din ang internal operating budget
ng UP para sa 2010.
11) Pag-apruba ng pagtaas ng sangkatutak na fees.

Pulong ng National Council ng 2 Unyon,
Matagumpay na Nailunsad

Sa pagsisimula ng taong 2010, maagang nasimulan  ang
gawaing pagpapatatag ng All-UP Academic Employees
Union sa pagsasagawa ng pulong ng National Council
(NC) nitong Enero 18-19, 2010 sa Diliman. Samantala
nitong Abril 13-15, 2010 ay matagumpay ring
nailunsad ng All-UP Workers Union ang pulong ng NC
nito sa UP Mindanao na may temang “Pagkakaisa,
Pagkilala at Dignidad.” Kapwa tinalakay sa
magkahiwalay na pulong ang kalagayan ng bansa at ng
Unibersidad  upang higit na maipwesto ang mga
gawaing unyon nito para sa taong 2010.  Naging
malinaw sa hanay ng mga kawani ang kahalagahan ng
matalinong pagboto sa nakaraang Halalang 2010 sa
pamamagitan ng panayam ng Pambansang Tagapangulo
ng Alliance of  Concerned Teachers at kasalukuyang
kinatawan ng ACT TEACHERS Partylist na si Prop.
Antonio Tinio.

Malaking bahagi rin ng kani-kanilang programa
ang pag-uulat hinggil sa kalagayang pang-organisasyon
ng mga balangay kung saan kapwa naging masigasig sa
mga lokal na tagumpay subalit parehong pag-iibayuhin
sa pagpapawalak ng kasapian at tuluy-tuloy na gawaing
edukasyon. Nagkaroon rin ng inisyal na tasa sa antas
ng pagpapatupad sa kani-kaniyang Collective
Negotiation Agreement (CNA). Napagtuunan rin ng
pansin sa mga pulong ng dalawang unyon ang krisis sa
pamumuno ng Administrasyong  Roman kung saan
tumitindi ang tunguhin sa pagpapabilis ng
pribatisasyon ng edukasyon at komersyalisasyon ng
pasilidad at lupain ng Unibersidad na nararapat sana ay
nakalaan lamang sa layuning pang-edukasyon nito.  

ACT Teachers Partylist Nagwagi sa Eleksyon

Napangibabawan ng ACT Teachers Partylist ang
napakaraming balakid para tuluyang makaupo ang
isang kinatawan sa ika-15 Kongreso ng Republika ng
Pilipinas.

Maaalala ang tangkang diskwalipikasyon ay
pormal lamang naisantabi nitong Pebrero 2010, mga
pagharap sa mga huwad na kinatawan ng sektor ng
edukasyon sa anyo ng iba’t ibang partylist (gaya ng
isang partylist ng mga private school owners), black
propaganda laban sa mga progresibong partylist, at
hanggang sa araw ng botohan, ay ang pagkakaroon ng
kalituhan sa pagboto ng mga guro o malawakang
disenfranchisement. Lahat ng nabanggit na balakid ay
nalampasan dahil sa kolektibong pagkilos at
pagkampanya ng mga tsapter, opisyal at miyembro ng

Protesta sa Seremonya ng Pagtatapos ng mga
Mag-aaral sa UP Manila, 2010

ALL-UP WORKERS UNION (AUPWU)
NATIONAL OFFICERS

 Arnulfo “Noli” Anoos
National President
Jossel  Ebesate

National Executive Vice-President;
Gina Roa

National Secretary;
Clodualdo “Buboy” Cabrera

National Treasurer
Belinda “Billie” Santos

National Auditor
Alexis “Alex” Mejia

National P.R.O.
National Council Members

Sydna Lozada,  Joanne  B. David, Remegio “Boy” Rullan,
Rosendo de Quilla, Eliseo Estropigan

ALL-UP  ACADEMIC EMPLOYEES UNION (AUPAEU)
NATIONAL OFFICERS

Dr. Erlinda Castro-Palaganas
National President

Dr. Teodoro Mendoza
National Vice President for Faculty

Dr. Leticia S. Tojos
National Vice President for REPS

Prof. Melania Abad
General Secretary

Prof. Mykel Andrada
Treasurer

Dr. Simplicio Medina
Auditor

Dr. Edilberto Villegas
PRO

 Directors
Prof. Roland Simbulan, Dr. Danilo Mendoza,

Joanne Serrano, Eleanor NicolasSundan sa p. 7

Tenured na si
Prop. Sarah Raymundo!

Pero wala pa rin siyang
teaching load!
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Paano nga ba Pipiliin ang
Susunod na Faculty Regent?

Dalawang pagbabago sa katangian ng opisina ng
Faculty Regent (FR) ang ibinukas ng UP Charter
(RA 9500 at may petsang April 29, 2008): “One
Faculty Regent representing all teaching
personnel, chosen in accordance with the rules
and qualifications set by the constituent university
councils to serve for a term of  two (2) years.”
Mula sa isa ay magiging dalawang taon na ang
termino ng FR, at ikalawa, maaaring baguhin at
paunlarin ang kasalukuyang paraan at
kwalipikasyon ng pagpili ng FR.

Noong Oktubre 6, 2008, sa pamamagitan
ng Memorandum No. PERR-08-22, isinaad ni
Pang. Emerlinda Roman na dahil hindi pa handa
ang mga bagong paraan at kwalipikasyon para sa
2008 FR Selection Process, ang kasalukuyan pa
ring proseso ng pagpili ang gagamitin. Batay ito sa
rekomendasyon ng mga University Council (UC)
ng mga constituent university (CU) at pinagtibay
ng Board of Regents (BOR) noong September 29,

Mga Pamantayan sa Pagpili ng
Susunod na UP President

Noong 1999, inilabas ng All UP Workers Union ang
sumusunod na pamantayan sa paghahanap ng
susunod na UP President. Muling inilalabas ang
pahayag na ito bilang bahagi ng preparasyon sa ating
mahalagang partisipasyon sa paghirang ng susunod na
UP President na maglilingkod mula Pebrero 2011
hanggang 2017.

Anu-ano ang mga Katangiang Dapat Taglayin
ng UP President?

Ang unyon, bilang organisasyon ng mga guro,
REPS at administratibong kawani ng unibersidad, ay
naninindigan para sa kagalingan at mga
demokratikong karapatan ng lahat ng empleyado ng
UP. Gayundin, sinusuportahan ng unyon ang mga
makatarungang kahilingan ng mga mag-aaral,
residente sa komunidad, at iba pang miyembro  at
sektor sa unibersidad. Naniniwala ang unyon na ang
sitwasyon at mga suliranin ng mga empleyado ng UP
ay hindi maihihiwalay sa sitwasyon at mga suliranin
ng iba pang empleyado ng gobyerno. Nakikiisa rin
ang unyon sa pangkalahatang pakikibaka ng
mamamayan ng bansa at sa bisyon ng unibersidad:
ang pagbibigay ng tunay na serbisyo sa mamamayang
Pilipino.

2008. Ang UC ay binubuo ng mga gurong may
posisyon mula Assistant Professor hanggang Full
Professor bawat CU.

Patapos na ngayong taon ang termino ng
kasalukuyang FR na si Dr. Judy Taguiwalo. Mayroon
ng mga mungkahing “rules and qualifications” ang
mga UC ng CUs at nakatanggap na ang FR ng
kopya. Ang mahalaga ngayon ay maipalaganap na
ito sa kabuuan ng faculty upang maging bahagi ang
opisina ng FR sa pagkonsolida ng mga proposal
mula sa iba't ibang CUs at maipalaganap ang
konsolidadong bersyon sa mga CU, sa unyon ng mga
faculty at sa kaguruan bago ito ihapag sa BOR para
sa pag-apruba.

Sa kasaysayan ng unibersidad, isa sa
pinakademokratikong proseso ng pagpili ng uupong
rehente sa BOR ay ang indibidwal na direktang
pagboto (direct voting) ng lahat ng fulltime na guro
ng UP mula sa listahan ng opisyal na tinanggap ang
nominasyon sa pagka-FR. Tanging sa mas
demokratikong partisipasyon lamang matitiyak na
mas demokratiko ang proseso ng pagpili ng
rehenteng magrerepresenta sa mga guro sa BOR. 

Kaugnay nito, ang unyon, katulad sa mga
nagdaang proseso ng pagpili at paghirang sa mga
opisyal ng unibersidad, tulad ng mga tsanselor, faculty
regent o dekano ng mga akademikong yunit, ay
nagsasaad ng mga pamantayan upang makapag-ambag
sa pamamaraan ng ebalwasyon ng mga kandidato bago
at matapos ang proseso ng seleksyon.

Para sa All UP Workers Union,  dapat taglay ng isang UP
President ang sumusunod na mga katangian:
1)  Naninindigan para sa kagalingan at kaunlaran ng
mga empleyado ng unibersidad.
2)  Naniniwala sa demokratisasyon ng unibersidad at
sumusuporta sa inisyatiba ng mga miyembro ng
unibersidad para sa pagsulong ng mga demokratikong
karapatan, kabilang ang karapatan ng mga faculty,
REPS at administratibong empleyado sa pagtatag at
pagmintina ng kanilang mga unyon at asosasyon.
3)  Tinututulan ang komersyalisasyon at pribatisasyon
ng unibersidad, sa anumang porma o paraan ng
pagkukubli nito, sapagkat niyuyurakan nito ang
batayang katangian ng UP bilang isang state
university.
4)  Tinutunggali ang lahat ng porma ng dayuhang
interbensyon, sa larangan man ng kurikulum o sa
pambansang antas, na isinasangkalan ang autonomiya
ng unibersidad at ang soberanya ng bansa. 

BALUKTOT NA PAMAMAHALA

1. Pag-alis sa UP Student Regent Charisse Bernadine
Banez sa teknikal na dahilang hindi nakapag-file ng
residency sa panahon ng registration period samantalang
napagbigyan naman ang dalawang estudyante ng UPLB na
nagkaroon din ng ganitong problema.
2. Pag-alis sa nakaupong UP-PGH Director Jose Gonzales.
Unang pagkakataon ito sa kasaysayan ng UP na binawi ang
pagtalaga sa isang opisyal na nakapanumpa na at nakaupo
na sa katungkulan na may terminong tatlong taon.
3. Panggigipit sa UPLB Workers Union Pres. Freddie
Sambrano
4. Pagtolerate sa patuloy na pagiging kagawad nina
Abraham Sarmiento, Nelia Gonzales at Francis Chua
gayong paso na ang kanilang mga appointment bilang
“acting Regents.”
5. Pagtolerate sa paggamit ng kwalipikasyong “PhD
candidate” ng isang nominadong dekano ng UP Visayas
gayung matagal nang inabot ito ng maximum residency rule
at paso na ang mga kinuhang yunit sa kanyang doktorado.
6. Pagtolerate sa red-baiting sa mga aktibistang estudyante
at ilang faculty sa UPLB.
7. Pagtolerate sa large class policy ng UPLB at ang
resultang di na muling pag-hire sa mga untenured faculty na
tutol sa ganitong patakaran.
8. Patuloy na pagbubukas sa ikatlong termino para sa mga
dekano habang hindi naman nililinaw kung ano ang batayan
ng sinasabing “exceptional case.”
9. Pagtolerate sa patuloy na panunungkulan ng Director ng
UP Pampanga Extension Program kahit nakatatlong termino
na ito bilang Director.
10. Pagdagdag at pagpaparami ng mga administrador sa
UP System sa pagkakaroon ng maraming Assistant Vice
President at mga Executive Assistant.
11. Pag-deny sa appeal ni Sarah Raymundo para sa tenure
sa simpleng muling pagsagawa ng referendum sa
Departamento ng Sosyolohiya gayung mga usapin ng
batayan at proseso ang inihapag na reklamo sa apela.
12. Pagsuporta sa panukala ng College of Engineering na
manatili sa  sa Academic Oval gayung may nakalaan nang
napakalaking espasyo sa kanila sa Engineering Center.
13. Pagtalaga sa UP Mindanao Chancellor Gilda Rivero
para sa isa pang termino gayong hindi pa naipaliwanag ang
lampas-lampas na gastos sa kanyang investiture ng 2007.

MGA “PINAKAUNA-” SA PANAHON NG
UNANG BABAENG PRESIDENTE NG UP

1. First time na binawi ang appointment ng isang opisyal na
nakapanumpa na at umupo na bilang administrador na may
terminong tatlong taon. Ito ang kaso ni PGH Director Jose
Gonzales.
2. First time na pinatalsik ang isang Student Regent bunga ng
teknikal na kahinaan at hindi dahil sa mga akademiko o
pangdisiplinang dahilan. Ito ang kaso ni Rehente Charisse
Bernadine Bañez.
3. First time sa kasaysayan na di natuloy ang pulong ng BOR
bunga ng pagwalk-out ng apat na rehente (Enero 29, 2010).
4. First time sa kasaysayan ng UP na kinansela ang Lantern
Parade (2006) bunga ng pinangangambahang protesta ng
mga estudyante sa 300% na pagtaas ng tuition.
5. First time sa kasaysayan ng UP na maglalaan ng espasyo sa
dormitoryo batay sa pinanggagalingang kolehiyo na siyang
nakakuha ng donasyon sa halip na batay sa “year” o
probinsyang pinaggalingan ng mag-aaral. First time din sa
kasaysayan ng UP na ibibigay ang pamamahala ng dormitoryo
sa isang pribadong kompanya.
6. First time na pinangalanan ang isang mayor na gusali ng UP
sa isang pribadong kompanya. GT- Toyota Building ng Asian
Center.
7. First time rin sa kasaysayan na pinalaki nang husto ang
papel ng legal counsel sa mga pulong ng BOR.
8. First time rin sa kasaysayan ng UP na ang Presidente ang
naging commencement speaker ng lahat na pagtatapos ng
mga constituent universities.

RUMARAGASANG KOMERSYALISASYON

Naming rights: GT (George Ty) Toyota Building ng Asian
Center;  Ayala Techno Hub; Alpha Language Program ng
Asian Center; UPLB kontrata sa mga Koreano; Faculty and
Medical Arts Building (FMAB) sa PGH na napunta sa Daniel
Mercado Hospital na pinapayagang magtayo ng mga
pribadong laboratory, radiology at pharmacy sa loob ng
PGH; Binigay ang pamamahala sa Centennial Dormitories
na itinayo ng Phinma sa Phinma mismo.

PRIBATISASYON

1. Pagtaas ng tuition ng undergraduate students mula noong
Hunyo 2007. Mula P300 bawat yunit tungo sa karaniwang
P1,000 per unit. Ang desisyon na ipinasa ng BOR noong
Disyembre 2006 ay may kalakip pang desisyong taunang
pagtaas ng matrikula batay sa implasyon.
2. Walang humpay na pagtaas sa mga iba pang bayarin sa mga
estudyante. Mahaba ang listahan ng dagdag o bagong bayarin
sa mga estudyante na inihapag ng Administrasyong Roman na
sinang-ayunan ng mayorya ng BOR. Pagtaas ng mga laboratory
fee, pagpataw ng mga laboratory fee sa mga kursong dating
wala naman nito. Kung kailan pa sobra na ang pagtaas ng tuition
ay sandamakmak naman ang ipinataw na bagong bayarin.
3. Patuloy na pagtaas ng tuition para sa mga graduate program
ng unibersidad.
4. Planong pag-outsource ng kursong CWTS ng UP Diliman sa
isang pribadong kompanya.
5. Pagpataw ng mga bagong bayarin sa PGH at pagtaas ng mga
singilin ng UP Health Service sa Diliman
6. Pagsasara sa University Food Service sa UPLB (2006) ,
printery ng UP Press (2006) at planong pagsara sa UFS ng UP
Diliman

T
H

E
 R

O
M

A
N

 E
M

P
IR

E
!


