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PAUNANG SALITA

Ang hanbuk na ito ng estatistiks tungkol sa kababaihan at
kalalakihan sa Pilipinas ay isa sa mga nagawa ng United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN
ESCAP) Project on Improving Statistics on Gender Issues, isang
dalawang-taong proyekto na isinasagawa sa anim na bansa sa
Asya: sa India, Pakistan, Pilipinas, Sri Lanka, Thailand at
Vietnam.

Sa Pilipinas, ito ay isinasagawa ng isang pangkat
panggawain na kumakatawan sa maraming sektor, sa
pamamatnubay ng isang Pambansang LupongTagaugit.

Sa pangunguna ng National Statistical Coordination Board
(NSCB), ang Proyekto ay gumawa ng isang talaan ng mga
priyoridad na paksa at kaukulang estatistiks at palatandaan tungkol
sa kalagayan ng kababaihan kaugnay doon sa kalalakihan. Ang
mga paksa at palatandaang ito ay kinapapalooban ng labing-isang
larangan 0 sektor na kung saan ay itinuturing na kailangang
harapin agad ang mga isyu tungkol sa kasarian ayon sa
napagtibay sa First User-Producer Workshop: na idinaos noong
Hulyo 1994 sa SEAMEO, Innotech, Quezon City.

Upang masuri ang mga natukoy na paksa tungkol sa
kasarian, ang mga kinakailangang talahanayang estatistikal at iba
pang impormasyon ay kinalap, sinuri at tinipon sa isang estatistikal
buklet.

Nilalayon ng proyekto na mapahusay ang paglalaan ng
estatistiks at katapatan sa mga isyu tungkol sa kasarian sa mga
pambansang sistemang estatistikal ng mga nagpapaunlad na
bansa ng ESCAP. Nilalayon din ng proyekto na makatulong sa
pangkalahatang pagbuo ng estalistiks sa pamamagitan ng
paglikha ng isang pambansang buklet tungkol sa kalagayan ng
kababaihan at kalalakihan at ng pambansang mga plano ng
gawain na pupuno sa mga pagkukulang sa estatistiks tungkol sa
kasarian. Bukod sa mga resultang ito, mahalaga ring layunin ang
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pagsusulong ng interaksyon ng mga gumagamit at lumilikha ng
estatistiks tungkol sa kasarian.

Inaamin na hindi karaniwang makukuha nang madali ng
mga kinauukulan ang estatistiks tungkol sa kababaihan at
kalalakihan. Kung minsan, mahirap makakuha ng estatistiks
sapagkat ang mga ito ay nakakalat sa marami at iba't ibang
larangan at ang paraan ng paglalahad ng masalimuot na mga
talahanayan ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa maraming
nais gumamit niyon.

Ang hanbuk na ito tungkol sa kababaihan at kalalakihan ay
isang pagtatangka na iharap ang estatistiks sa paraang nauukol sa
nangangailangan, kalMli-1M1i at madaling maintindihan sa
pamamagitan ng mga simpleng talahanayan at tsart na may
kasamang maikling pagsusuri at paliwanag.

Inaasahan na ang estatistikal hanbuk na ito ay
makapagbibigay ng impormasyon sa mga tagaplano, mananaliksik
at iba pang gagamit para magabayan sila sa kanilang gawain at sa
pagbalangkas ng mga plano, programa, at patakaran na
magtataguyod naman sa pagsulongng kababaihan.

Nais naming pasalamatan ang kooperasyon at
mahalagang tulong na ipinagkaloob ng iba't ibang ahensya ng
pamahalaan, ng mga samahang di-pampamahalaan at ng UN
ESCAP sa paglalathala ng publikasyong ito.

Nais din naming pasalamatan ang United Nations
Development Fund for Women (UNIFEM) at Swedish
Intemational Development Agency (SIDA) sa pagkakaloob ng
kinakailangang tulong na pinansiyal para maisagawa ang
proyel<tongito.

Enero 1996
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PANIMULA

Ang saligang pagkakapantay ng kababaihan al kalalakihan
ay pinatotohanan ng Konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 na
nagtatakda:

"Kinikilala ng Eslado ang ginagampanan ng kababaihan sa
pagbuo ng bansa at litiyakin nito ang pangunahing pagkakapantay
sa balas ng kababaihan at kalalakihan."

Gayon man. sa kabila ng mahalagang probisyong ito al ng
iba pang mahahalagang batas na nagtataguyod sa kababaihang
Pilipino. sila ay patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon at
pagpapailalim sa mga sumusunod na problema:

1. Ang patuloy al bumibigat na pasanin ng karukhaan sa
kababaihan;

2. Oi panlay na pagtalamo ng edukasyon;
3. Oi pantay na kalusugan at pagtalamo ng nararapat na

pangangalagang pangkalusugan;
4. Karahasan laban sa kababaihan;
5. Epekto sa kababaihan ng armadong labanan 0 iba pang

uri ng labanan ;
6. Oi pantay na paglatamo at paglahok ng kababaihan sa

kaayusang pangkabuhayan al paggawa ng palakaran al sa
mismong proseso ng produksyon ;

7. Oi pagkakapantay ng kalalakihan at kababaihan sa
paghahati ng kapangyarihan at paggawa ng desisyon sa
lahat ng antas;

8. Oi sapat na pamamaraan sa lahat ng antas para ilaguyod
ang pagsulong ng kababaihan;

9. Kawalan ng kaalarnan. al pagtalalaga, sa mga karapatan
ng kababaihan na kinikilalang pambansa at pandaigdig;

10. Oi sapat na paggamit ng mass media para ipalaganap ang
mga kontribusyon ng kababaihan sa lipunan; at

11. Kawalan ng sapal na pagkilala at suporta sa kontribusyon
ng kababaihan sa pangangasiwa ng Iikas na kayamanan at
pangangalaga sa kapaligiran.



Nakadagdag pa sa problemang ito ang kawalan at
kakapusan ng impormasyong estatistikal lungkol sa kababaihan at
sa kanilang tiyak na mga \<alagayanat suliranin.

Ang hanbuk na ito ay naglalaman ng pinakahuling
estatistiks tungkol sa kababaihan at kalalakihan, na
pinaghahambing ang iba't ibang mga kalagayan at tinitiyak ang
mga paksang ito. Oahil nakalutulong ito sa paglalantad sa
kababaihan al sa kanilang kontribusyon sa kabuhayan at tiyak na
mga pangangailangan at problema, tinutukoy ng hanbuk na ito na
kailangan ang magkabukod na dalos para sa mga kasarian upang
maging batayan ng mahusay na patakaran at paglataguyod ukol
sa kasarian.

PAGSUSULONG SA KATAYUAN NG KABABAIHANG PILIPINO

Sa pagtatapos ng unang United Nations Decade for
Women noong 1985 ay malaki ang nagawang pagsusulong sa
kababaihan sa Pilipinas. Kabilang dito, bukod sa iba pa, ang mga
sumusunod:

• Ilinatadhana sa Artikulo II, Seksyon 14 ng Konstitusyon ng
Pilipinas ng 1987 na: "Kinikilala ng Estado ang
ginagampanan ng kababaih2n sa pagbuo ng bansa at
titiyakin nito ang pangunahing pagkakapantay sa batas ng
kababaihanat kalalakihan."

• Ang pagpapatibay ng Bagong Kodigo ng Pamilya ng 1987
na may mga tadhanang nagbibigay ng pantay na mga
karapatan sa kababaihan sa pamilya tulad ng tadhana na
ang lalaki at babae ay dapat magkatuwang na mamahala
sa mga ari-arian ng mag-asawa;

• Ang paglalakip sa Medium-Term Philippine Development
Plans (1987-1992 at 1993-1998) ng mga pahayag ng
patakaran tungkol sa kasarian al pagpapaunlad;
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• Ang pagpapatibay ng pamahalaan ng Philippine
Development Plan for Women (PDPW), 1989-1992 at ang
pagpapalabas ng Executive Order No. 348 na nag-aatas
sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na isakatuparan ang
mga programang binalangkas sa Plan;

• Ang pagsasabatas ng Republic Act No. 7192 na tinatawag
r.a "Women in Development and Nation-Building Act"
bilang isang pangunahing pagsasabatas sa pagsusulong
sa kababaihan sa gawaing pambayan. Ang saligang
patakaran ng Estado na inilalahad sa WID Act ay ang
pagtalakda ng mga karapatan at pagkakataon sa
kababaihan na kapantay sa kalalakihan. Inaatasan ng
batas ang lahat ng kagawaran at ahensya ng pamahalaan
na tiyaking ang kababaihan ay makikinabang nang pantay
at tuwirang lalahok sa mga programa at proyekto sa
pagpapaunlad laluna iyong tinutustusan sa ilalim ng
opisyal na dayuhang lulong sa pagpapaunlad at mga
ahensya at organisasyong multi-lateral; at repasuhin al
baguhin ang lahal ng kanilang mga regulasyon, sirkular,
pahayag at pamamaraan upang maalis ang pagtatangi sa
kasarian. Ang National Economic and Development
Authority (NEDA) at ang National Commission on the Role
of Filipino Women (NCRFW) ay inalasang pangasiwaan
ang implemenlasyon ng ilinaladhana ng Batas;

• Ang pagsasabatas ng Batas Republika Big. 7160,
tinatawag na Kodigo sa Pamahalaang Lokal ng 1991, na
kinapapalooban ng isa pang pangunahing pagbabatas
hindi lamang dahil sa pagkakaloob ng higit na awtonomya
sa mga yunit ng pamahalaang 10kal, kundi gayundin dahil
sa pagtiyak na ang mga paksang nauukol sa kababaihan
ay isinasaalang-alang sa pagbabatas sa antas munisipal,
panlungsod al panlalawigan;

• Ang paglagda at pagpapalibay ng Batas Republika Big.
6725 na inaalis ang mga probisyong may diskriminasyon
laban sa kababaihan at ilinutuwid ang umiiral na
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diskriminasyon sa pamamagitan ng nararapat na mga
susog;

• Ang pagsasabatas ng Republic Act No. 6955, na
kinapapalooban ng pangunahing hakbang sa pagbabatas
para masugpo ang problema sa pagkalakal ng kababaihan
sapagk'lt ginagawa nitong ilegal ang pa!1gangalap ng mga
Pilipinang mail-order brides;

• Ang pagbalangkas ng isang plano sa paghalili ng National
Commission on the Role of Fifipino Women (NCRFW),
tinatawag na Phifippine Plan for Gender Responsive
Development (PPGD) 1995-2025, na tutukoy sa
direksyong pagtutuunan sa pagpapaunlad ng mga paksang
nauukol sa kasarian;

• Batas Republika Big. 6657 (1988) 0 ang Batas sa
Komprehensibong Repormang Pansakahan na
ginagarantiyahan at tinitiyak ang pantay na mga karapatan
sa pagmamay-ari ng lupa, pantay na pagpaparte sa ani sa
bukid at pagkatawan ng kwalipikadong kababalhan sa mga
kalupunang tagapayo 0 angkop na mga kalupunang
gumagawa ng desisyon; at

• Batas Republika Big. 7877, Batas na Naghahayag na
Labag ang Sexual Harassment sa Kapaligiran ng Empleo,
Edukasyon 0 Pasanayan, at Ukol sa Iba Pang Layunin.
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PAMAMARAAN UKOL SA PAGSULONG NG KABABAIHAN

Sa Pilipinas, ay mayroong !atlong ahensya ng pamahalaan
na sadyang humaharap sa mga paksang may kinalaman sa
kababaihan. Ito ay ang NCRFW, ang kinikilalang pambansang
kaparaanan ukol sa kababaihan sa i1"lim ng Tanggapan ng
Pangulo, ang Bureau of Women and Young Workers (BWYW) ng
Department of Labor and Employment (DOLE) at ang Bureau of
Women's Welfare sa ilalim ng Department of Social Welfare and
Development (DSWD).

• Ang NCRFW ay gumaganap na kalupunang tagapayo sa
Pangulo at sa Gabinete sa pagbalangkas ng mga
patakaran at pagsasakatuparan ng mga programa para sa
lubos na integrasyon at mobilisasyon ng kababaihan sa
pambansang pagpapaunlad.

• Ang BWYW ay bumabalangkas ng mga patakaran at
naglalagda ng mga kautusan, alituntunin at regulasyon na
nagpapatupad sa mga probisyon ng Labor Code na may
kinalaman sa mga manggagawang babae at minor. Ito ay
inaatasang itaguyod ang kapakanan ng kababaihan na .
plnagtutuunan ng pansin ang pagpigil 0 pagsawata sa ano
mang uri ng pagsasamantala sa kababaihan.

• Ang GAD Focal Point Mechanism ay pangunahing
balangkas para sa implementasyon ng .•Philippine
Development Ptan for Women (PDPW). Ang mga
pinagtutuunan ay nilalayong magsilbing tagasulong sa
pagpaplano at pagsasaprograma na tumutugon sa
kasarian sa iba't ibang ahensyang kahanay.

• Pamamaraang Lehislatibo. Ang Senate at House
Committee on Women and Family Relations ay
nagsisilbing pamamaraang pangkababaihan sa lehislatura
ng Pilipinas.
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POPULASYON AT MGA PAMILYA

Ang labis na pagdami ng populasyon ay nakasisira sa mga
serbisyong panlipunan na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Ang
malalaking pagbabago sa sambahayan at pamumuhay ng pamilya ay
nagbigay sa kababaihan ng mas maraming pagkakataon. Subalit ang
mga ito ay lalong nagpagulo, at kadalasan ay lalong nagpahirap, sa
pagsisikap ng kababaihan na mapagtimbang ang mga pananagutan sa
pamilya, sa sambahayan at sa kabuhayan. Nasa ibaba ang mga
priyoridad na paksa sa sektor:

• Maselan ang mga implikasyon ng nagbabagong laki ng populasyon,
kaayusan ng pamilya, lumiiitaw na mga uri ng pamilya, kabuuan at
pagbabahagi na katugon sa nakalaang mga gamiUserbisyo hinggil sa
kalagayan ng kababaihan;

• Maramihang pasanin dahil sa gawi ng mga miyembro ng pamiiya na
tukuyin ang ilang mga ginagampanan ng kalalakihan at kababaihan;
at

• Kailangang tukuyin ang mga paksang may kinalaman sa kasarian ng
kabataan, matatanda at may kapansanang kalalakihan at kababaihan.

Upang matukoy ang iian sa mga paksa sa itaas, iniiagda ang mga
sumusunod na patakaran:

• Pagsasabatas ng Kodigo sa Pamiiya na sa ngayon ay pinakamalinaw
na batas na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at katarungan sa
mga miyembro ng pamilya;

• Ang kahalagahan ng pamiiyang Pilipino bilang saligang yunit ng
Iipunan ay binigyang-diin sa Konstitusyon ng 1987 at sa iba pang
umiiral na batas. Kinikiiala ng Konstitusyon at ng iba pang batas na
ang matatag at maligayang pamilya ay siyang kinakaiiangang saligan
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para sa katatagan ng lipunan, pagsulong at pag-unlad ng kabuhayan;
at

• Ang pagkilala na kailangan ang pagkilos at pagtataguyod para sa
patakaran at programa ukol sa pamilya ay kaalinsabay ng pagbabago
sa mga tunguhin at layunin sa pagpapaunlad noong mga taong 1990.
Ito ay itinampok sa UN Declaration of 1994 bilang Pandaigdig na
Taon ng Pamilya na nagtatagubilin sa mga pamahalaan at sa mga
samahang di-pampamahalaan sa buong daigdig na sistematikong
harapin ang mga pangangailangan ng mga pamilya.
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POPULASYON AT MGA PAMILYA.

MGA PIRAMID SA EDAD-KASARIAN
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Mg. Pin'gkun.n: NSO Philippine Veemook, 1939, 1948, 1990
Isinapanahong Inaasahang Daml og Populasyon og NSCB Technical Working Group
on Population Projections, 19;Q..2CXX)

Medyo bala ang edad ng populasyon sa Pilipinas gaya ng makikila sa malapad na base
ng mga piramid,

Noong 1939, ang populasyon ay mabilis na nabawasan mula sa mga pangkal ng edad 5-
9 hanggang 10-14, pagkaraan ay nagpakila ng mabagal na pagbabago mula sa mga
pangkal ng edad 10-14 hang gang 20-24, Dahil marahil sa ibinunga ng digmaan noong
1948, mas ma,ami ang nakababalang kababaihan kaysa kalalakihan gaya ng inaasahan,

Bumaba ang bahagdan ng mga pangkal na balang edad noong 1990, laluna sa mga
pangkal ng edad 0-4 al 5-9 laong gulang. Inaasahang mada,agdagan ang mga nasa
pangkal ng balang edad sa laong 2000 gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang ma!apad na
base.
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POPULASYON AT MGA PAMIL YA

Populasyon 8alay sa Pang kat ng Edad at Tumbasan ng Kasarian,
1975, 1980, 1990 (Sa Libong 8l1ang)

Pangkat 1975 1980 1900

ng Kaba- Kela- Tum- Kaba. Kala- Tum- Kaba- Kala- Tum-

Edad baihan lakihan basa'n baihan lakihan basan baihan lakihan basan

All Ages 20,794 21,276 1023 23,970 24,129 100.7 3:>,116 3:>,443 101,1

Under 5 3,156 3,324 1(6,3 3,733 3,933 1(6.4 4,124 4,342 1(6.3

5-9 3,081 3,249 1(6.5 3,209 3,397 1(6,9 3,936 4,125 104,8

10-14 2,786 2,895 103.9 2,914 3,036 104.2 3,666 3,700 103,6

15-19 2,496 2,454 98.3 2,689 2,567 95.5 3,320 3,321 100.0

20-24 1,944 1,894 97.4 2,378 2,210 92.9 2,902 2,866 98,8

25-29 1,491 1,491 1000 1,936 1,918 00.1 2,486 2,459 98.9

20-34 1,166 1,164 00.8 1,478 1,521 102,9 2,090 2,111 101,0

35-39 1,rna 1,112 101.3 1,191 1,228 103,1 1,733 1,769 102.1

40-44 855 874 102,2 1,031 1,046 101,5 1,364 1,390 101,9

45-49 727 751 103.3 835 825 98.8 1,108 1,113 100,5

50-54 569 582 1023 704 683 97.0 961 945 98,3

55-59 445 470 1(6.6 566 528 93.3 734 706 96.2

6D-64 384 408 106.3 464 441 95.0 581 547 94,1

65-69 242 253 104.5 369 349 94.6 431 377 87,5

70-74 179 194 108.4 224 216 96.4 300 285 88,3

75 and 176 158 69.8 248 230 92.7 379 308 81,3

over

Pinagkunan: NSO Philippine Yearbook. 1990
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POPULASYON A T MGA PAMIL YA

Tumbasan ng Kasarian

Big. ng Lalaki
Taon Kababaihan Kalalakihan ~a Bawal 100

Babae
1970 18,434,135 18,250,351 99.0

1975 20,794,436 21,276,224 102.3

1980 23,969,705 24,128,755 100.7

1990 30,115,929 30,443,187 101.1

Pinagkunan: NSO Philippine Yearbook, 1970, 1975, 1980, 1990

Ang lumbasan ng kasarian ay ang bilang ng lalaki sa bawal 100 babae sa isang
lakdang pOQulasyon na inilalahad balay sa bahagdan. Ang mga lumbasan n9
kasanaf"l na malapil sa 100 ay nagpapahiwalig ng halos pare hong bilang n9
lalakl "I ta'1ae para sa laon ng senso.

Noong 1990, mayroong 101 lalaki sa bawal 100 babae.
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POPULASYON AT MGA PAMIL YA

Ang Karaniwang Bilang ng Taon na Hindi Pa Nag-aasawa
Ang Isang Tao, 1948-1990

27

26

25

24

/'23 - ow
22

21

t20
1948

Kalalakihan

1960 1970

Kababaihan

1980 1990

Pinagkunan: Iba't Ibang Ulat Tungkal sa Sensa, NSO

Ang Katamtamang Edad ng Pag-aasawa (Singulate Mean Age at Maniage
o SMAM) ay tumutukoy sa karaniwang bHang ng taon na hindi pa nag-
aasawa ang isang tao. Ito'y hinalaw sa mga datos tungkol sa mga
proporsyon ng hindi nag-asawa para sa bawat pang kat.

Ang dami ng mga nag-asawa sa kababaihan at kalalakihan ay nadagdagan
mula 1948 hanggang 1975, bumaba nang malaki noong 1980 at tumaas
noong 1990.

Noong 1990, ang SMAM para sa kababaihan ay 23.8 taon at sa kalalakihan
ay 26.3 taon.
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POPULASYON A r MGA PAMILYA

Populasyon 10 Taong GuJang Pataas Batay sa Pag-aasawa,
1980 at 1990

Kasarian at Katayuan 1980_ 1990 .'",
sa Pag-aasawa Bilang Bahagdan Bilang BlIhagdan

Parehong Kasarian 33,826,817 100 44,031,135 100

Hindi Nag-asawa 15,150,676 44,8 20,511,276 46,6
May-asawa 17,125,242 50,6 21,428,785 48,7
Biyudo/da 1,339,895 3,9 1,689,159 3,8
Hiwalay/lJi borsyado/da 182,244 0.5 280,136 0.6
Hindi Isinaad 28,760 0.1 121,779 0.3

Kababaihan 17,027,514 100 22,055,873 100

/

Hindi Nag-asawa 7,280,778 42.8 9,732,286 44.1
May-asawa 8,614,162 50.7 10,776,402 48.9
Biyudo/da 992,011 2.1 1,292,720 5.9
Hiwalay IOiborsyado/da 122,987 0.7 186,441 0.8
Hindi Isinaad 17,576 0.1 68,024 0.3

Kalalakihan 16,799,303 100 21,975,262 100

Hindi Nag-asawa 7,869,898 46.8 10,778,990 49.1
May-asawa 8,511,080 SO.7 10,652,383 48.5
Biyudo/da 347,884 2.1 396,439 1.8
Hiwalay/Oiborsyado/da 59,257 0.4 93,695 0.4
Hindi Isinaad 11.184 0.1 53,755 0.2

Pinagkunan ng Batayang Datos: National Statistics Office

Pansinin: Ang mga bilang ay batay sa mga resulta ng sensa sa populasyon na
isinagawa noong Mayo ng takdang taon.
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POPULA S YON A T MGA PAMIL YA

Pagkakabahagi ng mga Ulo ng Sambahayan Salav sa
Katayuan sa Pag-aasawa, Kalunsuran-Kanayunan, 1990

• Nayon

• Lunsod

8060

Kababaihan

4020

Hiwalay

Oi Isinaad ,)~ __ ~ __ ~ ~- __

o

Biyudo/da

Oi Nag-asawa

Oi Nag-asawa

May-asawa

Kalalakihan

8iyudo/da r
Hiwalay

Oi Isinaad
'----------------~--~
o 20 40 60 80 100

Pinagkunan: NSO Philippine Yearbook, 1990

Mas maraming biyudang babae sa mga kalunsuran at kanayunan kaysa
mga biyudong lalaki, 56.2 porsyento sa kalunsuran at 74.5 porsyento
sa kanayunan.

Mas maraming may-asawang lalaki na ulo ng sambahayan kaysa babae sa
kalunsuran at kanayunan.

Sa mga babaeng ulo n9 sambahayan, 21% sa kalunsuran at 10% sa
kanayunan ay hindi nag-asawa.
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POPULASYON AT MGA PAMIL YA

P.agkakabahagi ng rnga Ulo ng Sarnbahayan Satay sa Laki
ng Sambdhayan (Sa Libong Silang)

Laking Parehong Kababaihan Kalalal<ihan
sambahayan Kasarian

1 332 162 170
2 906 225 681
3 1444 218 1226
4 1800 195 1895
5 1958 158 1798
8 18n 120 1557
7 1240 83 1157
8 952 00 892
9 420 24 396

10 at hig. pa 590 38 552

Kabuuan 11407 1285 10122
Bahagdan 100 11.3 68.7

Pinagkunan: NSO Philippine Yearbook 1990

Nakararami ang mga sambahayang pinamumunuan ng kalalakihan sa
bahagdang 88.7% kung ihahambinQ sa 11.3% na pinamumunuan ng
kababaihan.

Ang karaniwang pinamumunuan ng kababaihan ay malii! na sambahayan.
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POPULASYON AT MGA PAMIL YA

Ang Karaniwang Daml ng Anak Bawat Babae

6

5

4

3

2

o
1973
NOS
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_ RPFS

1983
NOS

1986
CPS

1993
NOS

Pinagkunan: {baY Ibang Sarbey

NDS (NSO) - National Demographic Survey
RPFS (NSO) - Republic of the Philippines Fertility Survey
CPS (UPPI) - Contraceptive Prevalence Survey

Ang kabuuang bilang ng pag-aanak ( total fertility rate 0 TFR) ay
tumutukoy sa kabuuang dami ng mga anak na isisilang ng isang babae
sa buong buhay niya kung daraan siya sa mga edad ng pagbubuntis na
naaalinsunod sa edad ng tiyak na pag-aanak sa isang takdang panahon.

Ang kabuuang bilang ng pag-aanak ng kababaihan ay bumaba mula
1973 hanggang 1993. na no"og 1973 ay may 6 na anak sa bawat
babae kung ihahambing sa 4 na anak sa bawa! babae noong 1993.
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POPULA S YON AT MGA PAMILYA

Populasyon ng Kabalaan sa Sambahayan, 1990
(Sa Milyong Silang)

Pangkat ng Edad Kababaihan Kalalakihan Kabuuan

15 - 19 3.32 3.32 6.64

20 - 24 2.90 2.87 5.77

15 - 24 6.22 6.19 12.41

Kabuuang 30.12 30.44 60.56
Populasyon

Pinagkunan: 199:> Census of Population and Housing

National statistics Office (NSO)

Mga 12 milyon ng kabuuang populasyon ng sambahayan sa Pilipinas
ay mga kabalaan na halos magkasindami ang kababaihan at
kalalakihan.
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POPULASYON AT MGA PAMIL YA

Pangunahing Gawain ng Kabataan mula Enero
hanggang Marso 1994 at ang Kanilang Hanapbuhay

(Sa Bahagdan)

Kababaihan Kalalakihan

Pangunahing Gawain
ng Kabataan mula
Enero /1anggang

Marso 1994

Wala 5.1 6.6
Walang Hanapbuhay 3.6 8.3
Gawaing Bahay 26.7 4.6
Nagtatrabaho 20.3 38.1
Nag-aaral 44.3 42.5

N= 5,613.0 5,266.0
Hanapbuhay ng

Kabataan

Mataas na Puwesto 12.2 4.2
sa Opisina

Mababang Puwesto 23.4 8.5
sa Opisina

Pagsasaka 2.8 35.2
Manggagawa 60.9 52.0
Mababa ang Kita 0.7 0.1

N= 1,208.0 2,114.0

Pinagkunan: 1994 Young Adult Fertility and Sexuality Survey
University of the Philippines Population Institute (UPPI)

Ang malaking bilang ng mga kabataang Pilipino, kapwa babae at
lalaki, ay mga estudyante.

Batay sa hanapbuhay, karamihan sa mga kabataan ay mga
manggagawa.
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POPULA S YON AT MqAJ!/lMIL YA

Katayuan sa Pag-aasawa at Pinag-aralan ng Kabataan
(Sa Bahagdan)

LI

Kababaihan Kalalakihan

Katayuan sa Pag-aasawa

Walang Asawa 39.4 43.4
May-asawa '2.2 5.0

Pinag-aralan

Elementarya 22.7 24.2
Hayskul 26.5 22.3
Kolehiyo 2.8 , .5

Pinagkunan: 1994 Young Adult Fertility and Sexuality Survey

Uniwrsity of the Philippines Population Institute (UP?I)

Mas marami ang walang asawa na kabataang lalaki kaysa babae.

8atay sa pinag-aralan. mas mataas ang pinag-aralan ng kabataang
babae kaysa lalaki.
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GAWAIN

Dahil sa pagdami ng kababaihan sa parmal at di-parmal
na sektor ng manggaga'N8, nakaranas ng mga problema na
nakaapekto sa kanilang pagiging produktibo at sa kanilang kita.
Nasa ibaba ang mga nangungunang problemalisyu hinggil sa
kababaihan sa sektor ng manggaga'N8:

• Di pantay na mga kondisyon sa pagtatrabaho at mga
benepisyo para sa kababaihan, laluna sa mga manggaga'N8 sa
pabrika;

• Di pantay na mga pagkakataon sa pasahod sa pagitan ng
kalalakihan at kababaihan;

• Di pantay na mga pagkakataon sa empleyo sa pagitan ng
kalalakihan at kababaihan;

• Kailangang palakasin ang partisipasyon ng kababaihan bilang
mga lider sa mga samahan ng manggaga'N8 at sa iba pang
asosasyon; at

• Kailangang dagdagan ang paglahok ng kababaihan sa mga
samahang pangmanggaga'N8.

Ang sumusunod na mga kaganapan ay nakatulong para
harapin ang nabanggit na mga suliranin sa sektor ng
manggaga'N8:

• Ang paghirang ni Pangulong Ramos ng unang babaing kalihim
para sa Department of Labor and Employment (DOLE) na
magandang palatandaan sa pagsusulong ng kapakanan ng
kababaihan sa pag-eempleyo. Si Secretary Confesor ay
dating Komisyoner ng NCRFW;

• Isang mataas na antas ng NGO-GO labor mission sa
Kanlurang Asya ang masusing nagsiyasat sa kalagayan ng
inabusong mga katulong na Pilipina 0 Domestic Helper (DH) at
matagumpay na nakipag-ayos para sa repatrasyon ng mahigit
sa 400 DH sa KU'N8it. Nilakad din nito ang pagpapatibay ng

25



isang batas sa Kuwait na nagtatakda ng parusa at kontrol sa
mga ilegal na ahente at abusadong employer;

• Isa pang matagumpay na misyon sa Kingdom of Saudi Arabia
na kabilang ang tagapangulo ng NCRFW para kumatawan sa
kababaihan; at

• Pinangunahan ng kinatawan ng Pilipinas sa UN ang isang
resolusyon para sa kapakanan ng mga babaing migranteng
manggagawa.

Ang sumusunod na mga programa at reporma sa patakaran,
kabilang ang isang nangungunang batas laban sa sexual
harassment, ay nakatulong upang mabawasan ang di
pagkakapantay ng kalalakihan at kababaihan kapwa sa pormal at
di-ponmalna sektor:

• Ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995 na pinagtibay bilang
isang batas. Ipinaliwanag ng Philippine Development Plan for
Women (PDPW) ang sexual harassment na kinapapalooban
ng di nais at di nararapat na mga puna sa avos allo gawaing
sekswal ng isang tao na nakaaapekto nang tuwiran 0 di-
tuwiran sa pagtupad sa trabaho, promosyon 0 ebalwasyon ng
taong iyon;

• Ang kaugnay na gawain para sa at ng kababaihan ng Tulong
sa Tao - NGO Micro-Credit Program (TST/NGO-MCP).
Nilalayon ng programang ito ng Department of Trade and
Industry (DTI) na harapin ang kakaiJanganing pag-utang ng
kasalukuyan at potensyal na mga micro-entrepreneur sa
pamamagitan ng malawakang paggamit ng NGO biJang mga
tulay sa pagpapautang at tulong teknikal. Ang bahaging para
sa kababaihan ay tinatawag na Tulong sa Kababaihan;

• Ang mga pagsisikap ng DTI na mapasigla ang pakikinabang sa
mga pag-unlad ng rehiyon ay ipinalalagay na magbibigay ng
empleyo sa kanayunan, laluna sa kababaihan;
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• Pantay na pagkakataon ng kababaihan sa mga programa sa
pagsasanay ng kakayahang panghanapbuhay ng Technical
Education Skills Development Authority (TESDA). Mas
marami ang mga trainee na babae kaysa lalaki at ngayon ay
nagsasanay na sila sa micro at small entrepreneurship; at

• Ang kababaihan sa mga gawaing di-tradisyunal, 0 isang
programang pinopondohan ng ibang bansa, na nagsasanay sa
mga kabataang babae, karaniwan ay mga kabataang wala sa
paaralan, sa mga gawaing panghanapbuhay gaya ng welding,
karpinterya, pagtutubero at iba pang gawaing tradisyunal na
para sa lalaki.
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GAWAIN

Katayuan ng Empleo ng Populasyon 15 - 65 Taong Gulang
Oktubre 1994

Populasyon 15-65 taong gulang
42.7 mil on

Kababaihan: 21.4 million
Kalalakihan: 21.3 million

Wala sa lakas manggagawa
15.2 mil on

Kababaihan: 52.7%
Kalalakihan: 18.4%

Walang Trabaho

Kababaihan: 9.4%
Kalalakihan: 7.9%

Nasa lakas manggagawa
27.5 mil on

Kababaihan: 47.3%
Kalalakihan: 81.6%

May Trabaho

Kababaihan: 90.6%
Kalalakihan: 92.1 %

Kalunsuran Kanayunan Kalunsuran Kanayunan

B 50.6",. B 49.4% B 59.7% B 40.3%
44.4% L 55.6",. L 71.7% L 28.3%

alunsuran ,Kanayunan

B 52.7% B 47.3%
L 00.3% L 9.7%

Pinagkunan: National Statistics Office
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Silang ng Paglahok ng lakas Manggawa: 1994
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Pinagkunan: National Statistics Office, Integrated Survey at Households

Ang nakatalang bilang ng paglahok ng lakas manggagaW<l para sa
kababaihan ay mababa nang malaki kaysa kaukulang bilang para sa
kalalakihan.

Ang paglahok ng lakas manggagaW<lkapW<lsa kababaihan at kalalakihan ay
tumaas nang husto sa mga pangkat ng edad 25-54.
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Kababaihan al Kalalakihan Salay sa Hanapbuhay, Oklubre 1994

Kabuuan
.Propesyonal. teknikal at Kaugnay na

manggagawa
. Pampangasiwaan,taga pagpaganap

at tagapamahala

. K1erikal & kaugnay na manggagawa

. ManggagalJlla sa Bilihan

. Manggagawa sa Serbisyo

. Pagsasaka,Paghahayupan at
paggugubat

. Pabrika at kaugnay na mang-
gagawa ,transportasyon

Hanapbuhay na di-tiyak na inuri

1354
1

2801

9771

319°1

215°1

106031

5110 I
331

100 50 a 50

Kalalakil'ian

100

Pinagkunan: National Statistics Office, Integrated Survey of Households

Mas nakakalamang ang mga kalalakihan kaysa kababaihan sa larangan ng
pampangasiwaan, tagapagpaganapat tagapamahala.

Mas maraming babae kaysa lalaki sa gawaing propesyonal, teknikal at
kaugnay na trabaho. Subalit mas marami naman ang lalaki kaysa babae sa
gawain sa pabrika, transportasyon at kaugnay na trabaho (79.8% vs. 20.2%)
gayundin sa trabaho sa pagsasakaat paggugubat (74.9.1% vs. 25.1%).

Ang bilang ng kababaihan sa gawaing bilihan (68.9%) ay mahigit sa doble ng
kalalakihan (31.3%).

Nakararami rin ang kababaihan sa mga hanapbuhay na may kinalaman sa
serbisyo.
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K.b.b.ih.ng N.gt.tr.b.ho s. Industriy', Oktubre1994

Pagsasaka,pangingisda at
paggugubat

Minahan at Tibagan

Pabrika

Elektrisidad,Gas at Tubig

Konstruksyon

. Pakyawan at Tingian

Transp.,Pag-iimbak at Negosyo

Pananalapi,Seguro,Realtyat

. Serbisyong Pa~w.~r-
yanan,Panlipunan at Personal
. Industriya na hindi nakaulat

100 50 o 50

Kalalakitian

Kabuuan

1 107261
1 1471

I 25231
1 911

II 10621
1 32761

I I 12041
I 4441
I 42031

[ 191

100

Pinagkunan: Nation.1 Statistics Office, Integrated Survey of Households

Ang malaking bilang ng kababaihan ay nagtatrabaho sa gawaing pakyawan
at tingian (66.3%) at gayundin sa serbisyong pampamayanan, panlipunan at
personal (33%).

Kakaunti ang babaing nagtatrabaho sa mga industriya ng tansportasyon,
pag-iimbak at konstruksyon na karaniwan ay higit na nakararami ang mga
lalaki.

Mas maraming nagtatrabahong lalaki kaysa babae sa mga industriya ng
pagsasaka, pangingisda at paggugubat gayundin sa minahan attibagan.
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PARTISIPASYONG PANGKABUHAYAN

Isa sa mga puvvangna kailangang punan ng pamahalaan
ay ang pagbilang sa gawaing pambahay ng kababaihan. Kung ang
di binabayarang trabaho ng kababaihan sa pamilya ay
pansustentong pagsasaka, gawaing bahay at pag-aalaga sa
pamilya ay ibibilang nang husto sa estalistiks ng lakas
manggagawa, maaring fumitaw na ang kanilang partisipasyon sa
fakas manggagawa ay kapantay 0 higit pa sa kalakihan. At kung
ang kanilang di binabayarang gawaing bahay at pag-aalaga sa
pamilya ay ibibilang na Produktibong gawain sa mga pambansang

'bilang, tataas nang malaki ang mga sukatan ng kabuuang
pambansang gawain. Dahil sa walang wasto at sapal na
impormasyon lungkol sa lalagang ginagawa ng kababaihan at ang
halaga ng nagagawa nila, ang pamahalaan ay walang sapat na
mapagbabatayan sa pagtugon sa panloob na mga patakarang
pangkabuhayan na kabilang ang kababaihan. Nasa ibaba ang mga
priyoridad na isyu na kailangang lutasin:

• Kawalan ng Iinaw at di pagbilang sa kontribusyon ng
kababaihan sa ekonomiya; at

• Limitadong pagkakataon ng kababaihan sa pag-utang.

Upang maalis ang ilang balakid sa gawaing
pangkabuhayan ng kababaihan, inilagda ang Batas Republika Big.
7192. Sa ilalim ng Seksyon 5 ng Balas na ito, ang mga babaing __
nasa hustong edad, ana man ang katayuang sibil, ay may
kakayahang pumasok sa mga konlrata na sa lahat ng bagay ay
kapantay sa mga lalaki sa katulad na mga kalagayan.

Sa lahat ng mga kalagayang kontraktwal na may
kakayahang magpasya ang mga lalaking may-asawa, ang mga
babaing may-asawa ay may kapantay na mga karapatan. Ukoldilo:
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• PARTISIPASYONG PANGKABUHA YAN

Bahagdan ng Pagkakahati ng Maralita at Oi Maralitang Pamilya

Taonl Kabuuang Pamilya Kasarian ng Ulo ng
Kategorya Big. % Sambahayan

Kababaihan Kalalakihan

1985
Kabuuang Pamilya 9,847.3 100.0 14.0 86.0
Maralila 4,355.1 44.2 31.3 46.3
Di Maralila 5,492.2 55.8 68.7 53.7

1988
Kabuuang Pamilya 10,533.9 100.0 13.7 86:,9Maralita 4,230.5 40.2 27.1 42.2
Di Maralila 6,303.4 59.8 72.9 57.8

1991
Kabuuang Pamilya 11,975.4 100.0 14.2 85.8
Maralita 4,690.6 39.2 25.8 41.4
Di Maralila 7,284.8 60.8 74.2 58.6

Pinagkunan: Poverty Statistics: A Profile of the Philippine Poor by Nelia R. Marquez and Romulo A. Virola

Ang kabuuang bilang ng mga pamilya ay lumaas ng 21 porsyenlo mula 9.8
milyon noong 1985 hanggang 11.9 milyon noong 1991. Ang mga pamilya na
ang ulo ay kababaihan ay kumakatawan sa mga 14 na porsyenlo ng kabuuang
pamilya sa latlong laon ng Family Income and Expenditures SUlvey.

Ang mga maralilang pamilya ay bumaba mula 44.2 porsyenlo noong 19851
hanggang 39.2 porsyenlo noong 1991.

Ang mga pamilya na ang ulo ay kababaihan ay nakaaangat ng pamumuhay
kaysa kalalakihan.
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AGRIKUL TURA

Bagama't malaki ang naitutulong ng kababaihan sa
pagkamabunga ng agrikultura, sila ay namamalaging mga
magsasakang "di nakikita". Ang Iimitadong pagpapahalaga sa
kababaihan bilang produktibong mga manggagawa sa agrikultura
ay dahil marahil sa pagiging manhid ng mga gumagawa ng
patakaran, mga tagaplano at mga tagapangasiwa sa
ginagampanan ng kababaihan sa pagkamabunga ng agrikultura.
Ito ay kalimitang nagbubunga ng pagkiling sa mga lalaking
magsasaka sa programa sa pagpapaunlad ng agrikultura.
Karamihan sa mga plano, programa at proyekto sa agrikultura at
pangisdaan ay hindi tumutukoy nang sapat sa mga
pangangailangan ng kababaihan. Ang sumusunod ay mga
priyoridad na isyu hinggil sa kababaihan sa sektor ng agrikultura:

• limitadong pagkakataon ng kababaihan sa pagmamay-ari
at paggamit ng lupa;

• li mitadong pagkakataon ng kababaihan sa pag-utang
mula sa mga pampublikong bangko, kooperatiba at iba
pang inpuUserbisyo sa agrikultura; at

• Kawaian ng pagtataguyod sa mga karapatan ng
kababaihang magbubukid at manggagawa sa agrikultura
na magmay-ari ng lupa at magkaroon ng pagkakataon sa
mga serbisyong panaguyod.

Upang matukoy ang nabanggit na mga isyu hinggil sa
kababaihan sa sektor, ang sumusunod na mga patakaran at
programa ay binalangkas at isinakatuparan:

• Ratipikasyon ng General Agreement on Tariffs and Trade
noong Disyembre 1994 na nagtatagubilin sa lahat ng
sektor na makipagkompetensiya at magkaroon ng bahagi
sa pamilihang pandaigdig. Sapagkat ang agrikultura at
pangisdaan ay nakapag-aambag ng halos ikaapat na
bahagi sa kabuuang pambansang produkto at nagbibigay
ng hanapbuhay sa kalahati ng lakas manggawa, ito ay
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kailangang gamiting lunsaran sa pagsusulong ng kasarian
at sa pagtalamo ng mga layunin ng Philippines 2000;

• Ang Medium-Term Agricultural Development Plan
(MTADP) ay naglalayong mapataas ng mga magsasaka at
mangingisda ang kanilang kita al mapaangat ang kanilang
pamumuhay;

• Ang Department of Agriculture ay unang ahensya na
bumalangkas ng mga gabay para sa pagsusulong ng
kasarian na nauukol sa ahensya sa Guidelines for
Inlegrating Gender Concerns in the DA Planning System;

• Ang mga nahihinggil sa kasarian ay inilakip sa mga
modyul sa pagsasanay tungkol sa Farm Systems
Development;

• Ang Grains Production Enhancement Program (GPEP)
Rapid Rural Appraisal Survey ay isinagawa mula
Selyembre 1992 hanggang Marso 1993 na panahon -ng
taniman al nakabuo ng datos sa magkabukod na kasarian;

• Ang Grameen Bank Replication Program, na nakatuon sa
pagbibigay ng pautang sa kababaihan sa kanayunan
gayundin sa pagtataguyod ng pag-iimpok at pagpapalago
ng puhunan, ay isinakatuparan;

• Pinasimulan ang pagbuo ng
Technologies para sa kababaihan;

Small Engineering

• Isinakatuparan ang Kasaganaan sa Sakahan al Kalikasan
(KASAKAKALIKASAN), isang pambansang pinagsanib na
programa sa pagpuksa ng peste. 110 ay naglalayong luruan
ang mga magsasaka sa tamang pag-aalaga ng pananim at
pamamahala pagkatapos ng ani sa pamamagitan ng
masaklaw na pagsasanay. Tiniliyak ng proyekto ang
paglahok ng 30 porsyento man lamang ng kababaihang
magsasakalteknisyan sa buong bansa; at
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• Pagbuo ng isang mapaiiral na agrarian reform community
(ARC), tungo sa mabilis, malinis at mas makabuluhang
pagsasakatuparan sa CARP ng DAR sa loob ng
katamtamang panahon (1993-1998), Ang mga ARC ay
magsisilbing mga yunit panggawain na magtutugma at
magsasanib ng pamamahagi ng lupain at paghahatid ng
mga serbisyong panaguyod. Ang mga pamamagitan na
inilaan sa mga ARC ay magdudulot ng dagdag na ani sa
bukid, mataas na kita sa pamilya at pagtataguyod ng
tuluyang pagpapaunlad ukol sa may 3 milyong magsasaka
na napapaloob sa 2 milyong ektarya ng lupaing
agrikultural.
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Plnagkunan ng Batayang Datos:

AGRIKUL TURA

Mga Manggagawa sa Agrlkultura , Salay sa Uri ng Manggagawa
1980, 1985, 1990 and 1994

:IF' Uri ng Manggagawal Total Kababaihan Kalalakihan
"\,.;; Kasarian Big. % Big. % Big. % ~

1980 8,453 100.0 2,021 100.0 6,432 100.0

ahod 1,231 14.6 249 12.3 982 15.3

Manggagawa may sari ling kita 4,406 52.1 395 19.5 4,011 62.4

iNalang bayad na manggawang 2,816 33.3 1,377 68.1 1,439 22.4

pampamilya
1985 9,698 100.0 2,465 100.0 7,233 100.0

Sahod 1,997 20.6 436 17.7 1,561 21.6

Manggagawa may sari ling kita 4,936 50.9 684 27.7 4,252 58.8

~alang bayad na manggawang 2,765 28.5 1,345 54.6 1,420 19.6

pampamilya
1990 10,381 100.0 2,662 100.0 7,719 100.0

Isahod 2,167 20.9 486 18.3 1,682 21.8

r"anggagawa may sariling kita 5,300 51.1 652 21.5 4,648 60.2

f,Nalang bayad na manggawang 2,914 28.0 1,524 57.3 1,390 18.0

pampamilya
1994 11,251 100.0 2,804 100.0 8,447 100.0

Isahod 2,369 21.1 484 17.3 1,885 22.3

r-n~nggagawa may sariling kita 5,804 51.6 805 28.7 4,999 59.2

~alang bayad na manggawang 3,078 27.3 1,515 54.0 1,563 18.5

pampamilya
National Statistics Office, Labor Force Survey
Third QuarterRounds: 1960,1985.1000 at 1994

Ang bilang ng kababaihang manggagawa sa seldor ng agrlkultura ay nadagdagan
mula 1980 hang gang 1984. Malaki ang agwat ng kababaihan at kalalakihang
manggawa. Patuloy na napa paul at na ang kababaihan ay walang bayad na
manggagawang pampamilya; samantalang ang kalalakihan ay mga manggagawang
may sariling kita. Subalit mula 1980 hanggang 1994, tumaas ang bahagdan ng
kababaihang manggagawa na may sariling kita (mula 19.5% hanggang 28.7 %) at
mga manggagawang may sahod (mula 12.3% hang gang 17.3%). Sa kalalakihan,
ang galaw ay mula sa walang sahod na mga trabahong bukid patungo sa mga

trabahong may sahod.
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AGRIKUL TURA

Pagmamay-ari ng Lupain sa 1990
(Sa bilang na libo)

Uri ng Pag-aaring
Lupain

Lahat ng
Sambahay,lilQ
Big. %

Kabuuang
sambahayan 11407 100.0 1,285 100.0 10,122 100.0

Sambahayang
Walang lupa 6,296 55.2 627 48.8 5,668 56.0
May lupa 5,111 44.8 658 51.2 4,454 44.0

---Sambahayang----------- ------ --- ._----- ----

may lupang
agrikullural 2,851 25.0 341 26.5 2,510 24.8

Pinagkunan ng Batayang Datos: National Statistics Office (NSO)

Mga 45 porsyento ng lahal ng sambahayan ay nag-mamay-ari ng lupain sa
bansa.

Mas kakaunli ang mga walang lupa sa mga sambahayang ang ulo ay
babae (49 porsyento) kaysa mga sambahayang ang ulo ay lalaki (56
porsyenlo).

Sa mga sambahayang ang ulo ay babae, ang 26.5 porsyento ay
nagmamay-ari ng lupaing agrikullural kumpara sa 24.8 porsyenlo sa mga
sambahayang ang ulo ay lalaki.
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AGRIKUL TURA

Kababaihang Nakinabang sa Pautang Agrikultural
Sa Pamamagitan ng Grameen Bank Program: 1995

3%

o Kalalakihan

• Kababaihan

97%

Pinagkunan ng Batayang Datos: Department of Agriculture (DA)

Agricultural Cred~Polley Council

Ang Grameen Bank Replication Program ay isang programa
sa pagpautang ng Agricultural Credit Policy Council ng
Department of Agriculture na naglalayong tulungan ang mga
magsasaka/mangingisda sa kanayunan. Ito ay nauukol sa
nakabababang 30 porsyento ng taganayong maralitang
kababaihan at nagkakaloob ng pautang na hindi na kailangan ang
kolateral.

Ang tulong plnansiyal na ipinagkaloob sa ilalim ng programa
ay umabot na sa 31.4 M hanggang 1993. Sa ngayon ay
napakinabangan na ito ng halos 13,000 mamamayang
taganayon, na karamihan ay kababaihan (mga 97 porsyento).
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AGRIKULTURA

Mga Pinagkalooban ng Lingkurang Ekstensyon
1990-1994

~ 1400
~ 1200
~ 1000
Ii' 800~
0: 600
'"Ii 400~
.5 200~
'" a

1991

---- Kalalakihan

----Kababaihan

1992

Taon

1993 1994

Pinagkunan n9 Batayang Datos: Department of Agriculture

Sa loob ng panahong 1991 hanggang 1992, mas marami ang
kababaihang pinagkalooban ng mga pagsasanay sa agrikultura kaysa
kalalakihan. Ang mga pagsasanay na ito ay nakatuon sa pagkatapos ng
ani at mga Iingkurang pampangasiwaan.

Subalit noong 1994, ang kalalakihang pinagkalooban ay umabot sa
50 porsyentong mahigit sa kababaihan sa mga pagsasanay sa
agrikultura tungkol sa pag-ani at pagsasapamilihan.
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AGRIKUL TURA

Sukat ng Lupaing Naipamahagi sa Mga Mayhawak ng EP at CLOA
(Sa Ektarya)

1992

Kababaihan % '!II
• Ii!

%Kategorya Kalalakihan

Emancipation
Patents (EP) 35,815 10.0 327,461 90.0

Certificate of
Land OlM1ership
Award (CLOA) 12,841 14.4 76,296 85.6

Kabuuan 48,656 10.8 403,757 89.2

Katamtamang 1.38 1.53
sukat ng lupain

Pinagkunan n9 Batayang Datos: Department of Agrarian Reform

Noong 1992, umaabot sa 363,276 ektarya ng lupaing agrikultural
ang ipinamahagi sa pamamagitan ng Emancipation Patents (EPs);
samantalang 89,138 ektarya naman ang ipinamahagi sa pamamagitan
ng Certificate of Land OlM1ership Awards (CLOA).

Walumpu't siyam na porsyento ng kabuuang ipinamahaging lupain
ay napunta sa kalalakihan, at mga 11.0 porsyento ang napunta sa
kababaihan.

Babahagya lamang ang pagkakaiba ng katamtarnang sukat ng
lupain na ipinagkaloob sa kababaihan at sa kalalakihan.
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AGRIKULTURA

Mga Mayhawak ng Emancipation Patent (EP) at Certificate
Of Land Ownership Agreement (CLOA) noong 1992

i<
Kategorya Kabuuan % Kababaihan % Kalalakihan %

Emancipation
Patent (EP) 270,096 100 30,103 11 239,993 89

Certificate of
Land O~ership
Award (CLOA) 28,445 100 5,145 18 23,310 82

Pinagkunan ng Batayang Datos: Department of Agrarian Reform

Umaabot sa 270,096 na Emancipation Patents ang naipamahagi sa
bansa noong 1992. Sa kabuuang mga mayhawak ng EP, 11.0
porsyento lamang ang kababaihan kumpara sa kalalakihan (89.0
porsyento).

Sa 28,455 benepisyaryo ng indibiowal na Certificate of Land O~ership
Agreement (CLOA) noong 1992, 18.0 porsyento lamang ang
naipagkaloob sa kababaihang benepisyaryo samantalang 82.0
porsyento ay kalalakihang benepisyaryo.
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EOUKASYON
Ang edukasyon ay nagbibigay ng pagkakataon na hindi natatalian

ng tradisyon at nagsusulong sa pag-aangat ng isang babae sa kanyang
pamumuhay. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay, ang mga
kababaihan ay nakalalampas sa hangganan ng pagiging asawa at ina.
Bukod doon, nagiging priyoridad ang mataas na uri ng pamumuhay sa
pamilya ng isang edukadong babae. Nasa ibaba ang mga priyoridad na
isyu na may kinalaman sa kak1>baihan sa sektor:

• Oi parehas na pagkakataon ng kababaihan sa mga serbisyo at
oportunidad sa ilang larangan ng edukasyon at pagsasanay;

• Kailangang itaguyod ang edukasyon at pagsasanay na walang
itinatanging kasarian; at

• Kawalan ng pagtugon ng edukasyon at pagsasanay sa pag-aangat
ng katayuan ng kababaihan.

Upang matukoy ang isyu ng pagkakataon sa mahusay na
edukasyon, ang pamahalaan ng Pilipinas ay umanib sa kilusang
pandaigdig, ang Education for Ail (EFA). Ukol dito'y bumalangkas ang
pamahalaan ng Philippine Plan of Action for EFA, na binubuo ng mga
malinaw na patakaran at direksyon ng programa upang matamo ang
layunin ng batayang edukasyon para sa lahat pagsapit ng taong 20<Xl:

• Itinatag noong 1990 ang isang Women's Studies Consortium sa
anim na pangunahing unibersidad: ang SI. Scholastica's College,
Philippine Women's University, Miriam College, University of the
Philippines, De La Salle University at Ateneo de Manila University.
Nilalayon ng consortium na mapabilis ang paglinang ng mga pag-
aaral tungkoi sa kababaihan bilang isang larangan ng pag-aaral.

• Upang matukoy ang isyu ng pagtunton sa kasarian sa mga
propesyon, isinatatag ng Technical Education and Skills Develop-
ment Authority (TESDA) ang isang programa na tinawag na Women
in Nontraditional Trades (WI NT). Nilalayon ng W1NT na sanayin at
isangkot ang kababaihan sa iba't ibang kursong di-tradisyunal tulad
ng awtomotib, refrigeration and airconditioning, elektrisidad,
welding, pagtutubero, pagkakantero, karpinterya at iba pa.
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EDUKASYON

Karunungang Bumasa't Sumulat ng Populasyon ng Pilipinas
1960,1970, 1980 at 1990

Taon Kababaihan Kalalakihan

1960 69.5 74.2
1970 80.9 84.3
1980 82.8 83.9
1990 93.2 94.0

Pansinin: Ang datos ay tumutukoy sa populasyon na edad 15 taon pataas.
Pinagkunan ng datos: National Statistics Office (NSO), Census of Population

and Housing (CPH), 1960, 1970, 1980 at 1990

Lumlliit na Agwat
ng Karunungang Bumasa't Sumulat

ng Kababaihan at Kalalakihan

• Kababaihan

Oahil sa malawakang
edukasyong primarya at
mga programa para sa
pagtuturo ng pagbasa at
pagsulat sa loob ng
nakalipas na ilang dekada,
tumaas ang antas ng
karunungang bumasa't
sumulat ng populasyon 15
taong gulang pataas,
subalit mas marami pa rin
ang kalalakihang maru-
nong bumasa't sumulat
kaysa kababaihan sa
bansa ngayon.

Bahagdan
1CXJ
ro
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70
00
50
<10
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20
10
o

1900 1970 1980

L2J Kalalakihan

Gayon pa man, ang proporsyon ng kababaihang di marunong bumasa't
sumulat ay mabilis na bumaba, kava lumiit ang agwat ng kababaihan at
katatakihan mula sa halos Iimang puntong bahagdan noong 1960
hanggang sa wala pang isang puntong bahagdan pagsapit ng 1990.
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EDUKASYON

Tumataas na Karunungang Bumasa'l Sumulal
ng Kababaihang Taganayon

1970-1990

Bahagdan
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~ Kalunsuran _ Kanayunan

Nabawasan nang malaki ang kakulangan ng kababaihan sa
kal1Jnungang bumasa'l sumulal, laluna sa kababaihang laganayon.
Sa gayon, ang malaking agwal ng kalunsuran at kanayunan sa
kal1Jnungang bumasa'l sumulat ng kababaihan ay nabawasan ng
kalahali sa loob lamang ng dalawang dekada - mula sa 16 na
punlong bahagdan noong 1970 hang gang sa 8 puntong bahagdan
na lamang noong 1990. .
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EDUKASYON

Antas ng Edukasyon
ng Populasyon 10 Taong Gulang Pataas

1990

Pinakamataas, Kababaihan Kaiaiakihan

na Pinag-aralan Bilang Bahagdan Bilang Bahagdan

Elementarya 9,332,571 50.5 9,674,091 51.9

Hayskul 5,528,142 29.9 5,676,194 30.5

Post Sekundarya 560,857 3.0 563,314 3.0

Oi Nakatapos 1,525,490 8.3 1,599,224 8.6
ng Kolehiyo

May Natapos 1,527,812 8.3 1,116,920 6.0
na Oigri

KABUUAN 18,474,872 100.0 18,629,743 100.0

Pinagmulan ng datos: NSO, CPH 1990

Sa kabila ng mababang pangkalahatang kanmu-
ngang bumasa't sumulat, ang antas ng edukasyon ng
kababaihan ay .mas mataas kaysa kalalakihan.
Umaabot sa 19.6 1orsyento ng kababaihan ang may
post sekundarya at mas mataas na edukasyon, at
mula rito, 8.3 porsyento ang may natapos na digri.
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Pansinin:

EDUKASYON

Enrolment sa mga Paaralang Sayan ayon sa Antas ng Edukasyon
Pampaaralang Taon 1993-1994

Antas ng Edukasyon Kababaihan Kalalaklhan

Elemenlarya 4,612,912 4,690,192

Sekundarya 1,984,879 1,863,704

Mas Mataas 519,842 393,060
na Edukasyon

Hindi kasama sa mas mataas na edukasyon ang
enrolment sa gradwado at post-gradwado.

Pinagkunan: Department of Education.Culture and Sports

Enrolment sa Paaralang Sayan
Pampaaralang Taon 1993-1994

Sa Silang
na Milyon

5

4

3

2

o

III Kababaihan

Kalalakihan

Elementarya Sekundarya Mas Mataas
na Edukasyon

Ang malaking bilang ng enrolment ng kababaihan sa anlas ng
edukasyong sekundarya al mas malaas na edukasyon ay
umaalinsunod sa kanilang kalamangan sa pinag-aralan.
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EDUKASYON

Mga Nagtapos ng Mas Mataas na Edukasyon ayon sa Programa
Pampaaralang Taon 1992-1993

Programa Kababaihan Kalalakihan

Silang Sahagdan Silang Sahagdan

Edukasyon 48,654 28.4 20,391 11.1
sa Negosyo

Kaugnay sa Kalusugan 47,046 27.5 11,114 6.0

Edukasyon sa 37,491 21.9 9,844 5.3
Pagiging Guro

Sining al Siyensya 23,474 13.7 11,889 6.5

Inhinyerya 7,499 4.4 118,378 64.3

Agrikultura 5,673 3.3 5,343 2.9

Kriminolohiya 1,481 0.9 5,942 3.2
at Balas

Relihiyon 35 0.0 1,224 0.7
at Teolohiya

Kabuuan 171,353 100.0 184,125 100.0

Pansinin: Kapwa kabilan9 sa datos ang mga paaralang publiko at pribado

(mga pinangangasiwaan ng DECS, stale colleges and univer-

sities, at community colleges). Ang edukasyong Maritima ay

inuri sa ilalim ng Inhinyerya; ang Information Technology sa

ilalim ng Sining at Siyensa at Inhinyerya.

Pinagkunan: Bureau of Higher Education, DECS
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EDUKASYON

Mga Larangan ng Dalubhasaang Pag-aaral
ng Kababaihan at Kalalakihan
Pampaaralang Taon 1992-1993

100% 50% o

Kursong Kaugnay
sa Kalusugan

Edukasyon sa
Pagiging Guro

Edukasyon sa
Negosyo

Sining at Siyensiya

Agrikultura

Kriminolohiya
at Batas

Inhinyerya

Relihiyon
at Teolohiya

o 50% 100%

Kababaihan 171,353 Kalalakihan 184,125

Ang mga kababaihan ay nakakiling sa mga career sa mga
propesyong may kinalaman sa kalusugan, pagtuturo,
negosyo, at sining at siyensiya, Nakahihigit naman ang
kalalakihan sa mga kurso sa relihiyon at teolohiya,
inhinyerya, kriminolohiya at batas.
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KALUSUGANAT NUTRISYON

Kailangang malusog ang katawan at isip ng kababaihan, na bumubuo sa
kalahati ng populasyon ng bansa, upang sila ay produktibong makatulong sa
pagpapaunlad ng bansa.

Bilang mga ina at tagapag-al1.Jgang mga anak, ang kababaihan ay
nasusukol sa katayuan ng pagdadalang-tao, pagsisilang at pagpapasuso at
dumaranas ng malnutrisyon, impeksyon, pagkahapo at pag-aalala dahil sa
mabigat na gawain. Dumaranas sila ng mga pangangailangan at problema sa
kalusugan na kaugnay sa pag-aanak. Kabilang sa kanilang mga suliranin ang:

• Kawalan ng kakayahan ng sistemang pangkalusugan at pagsisilang na
matugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan at pag-aanak ng
kababaihan;

• Kailangang iangat pa ang kalagayang pangkalusugan at pangnutrisyon ng
kababaihan at mga bata; at

• Kailangang pasiglahin ang partisipasyon ng kababaihan sa paghahatid ng
mga serbisyong pangkalusuganat pangnutrisyon.

Kabilang ang sumusunod sa ilan sa mga pinakahuling patakaran, mga
isinagawang pang-institusyon at programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon:

• Ang paglalagda ng Department of Health (DOH) ng mga patakarang
makabuluhan sa kasarian at pagpapaunlad gaya ng : "Periphery as a Bias" at
"Population Management". Isinasaad sa mga patakaran na ang mga taong
kapus-palad, laluna ang maralila, mga bata, kababaihan, katutubong
mamamayan, matatanda at may kapansanan, ay dapat maging priyoridad ng
DOH. Dapat na tiyakin sa kanila ang kaalaman, edukasyon at serbisyong
pangkalusugan upang sila ay maging responsable sa kanilang kalusugan at sa
kalusugan ng kanilang mga pamayanan. Isinasaad sa ikalawang patakaran na
sa paraang makatao at nagpapahalaga sa kasarian, ang DOH ay maglalaan
sa lahat ng tao ng pantay na pagkakataon sa impormasyon, mga serbisyo at
gabay sa pagpaplano ng kanilang mga pamilya, maging iyon ay sa
pamamaraang natural 0 artipisyal, upang mapabuti ang kanilang kalusugan at
kagalingan. Ang pinagsasaligang mga priyoridad ay pagpapalakas sa
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kalusugan ng kababaihan, pagtiyak sa ligtas na pagdadalang-tao at
pagtataguyod sa pagkabuhay ng anak sa pamamagitan ng pag-aagwat ng
panganganak.

• Ang Women's Health and Safe Motherhood Project (WHSMP) na sinimulang
ipatupad noong kalagitnaan ng 1995. Nilalayon nito na mapabuti ang
kalusugan ng kababaihan bilang pagtataguyod sa kasalukuyang kampanya ng
pamahalaan na mapababa and pagkakasakit at pagkamatay ng mga babae.
Sukod sa pagkakaloob ng batayang serbisyong pangkalusugan, itataguyod ng
programa ang sama-samang pagsisikap na mabigyan ng kapangyarihan ang
kababaihan sa mga pamayanan para mapabuti ang kanilang kalagayang
pangkalusugan.

• Ang pagkakaloob ng DOH ng mahigit sa 100 medical card sa comfort \Mlmen
noong 19

• 94 sa pamamagitan ng NGO Task Force on Filipino Comfort Women. Upang
lalong maging epektibo ang Comfort Women Program, binalangkas ang mga
pamantayang pamamaraan at panuntunan para isakatuparan at imonitor ang
programa.

• Ang Maternal and Under-Five Care Program na naglalayon, higit sa lahat, na
mabawasan ang pagkakasakit ng mga ina sa panahon at pagkaraan ng
pagbubuntis. Ang isa sa pangunahing gawain nito ay ang pagpapalawak ng
proyekto nito na Female Functional Uteracy sa pitong lalav.igan.

• Silang pagsasaalang-alang sa mga ina at mga bata na pinakamahinang
pangkat sa maralitang tagalungsod, pinagtuunan. ng Urban Health and
Nutrition Project ang komprehensibong serbisyong pangkalusugan ng ina at
anak upang maliyak ang pagkabuhay at paglaki ng mga bata; at pangalagaan
ang mga ina sa maraming karamdaman na makapagdudulot ng panganib sa
kalusugan ng ina.

• Ang Guidelines on HIV/AIDS IEC Activities (print, brodkas at interpersonal na
komunikasyon) na binabalangkas ng Philippine National AIDS Council at
inirekomenda na ang mga gawain ng IEC ay dapal magpahalaga sa kasarian.
Hindi dapat ilarawan sa mga gawain ng IEC na ang kababaihan ay mababa sa
kalalakihan, hal., pinalitaw na ang kababaihanay sex objects ng kalalakihan.
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KALUSUGANA TNUTRlSYON

Dami ng Namamatay na Sanggol (IMR) at Dami ng
Namamatay na Bata (CMR), 1990

IMR CMR
Babae Lalaki Babae Lalaki

53.37 59.86 25.42 23.29

Pinagkunan: National Statistical Cordination Board (NSCB)

Task Force on Infant Mortality Rate

Ang dami ng namamatay na bata ay ang bHang ng namamatay na
bata sa bawa't 100,000 bata 1.4 na taong gulang sa isang takdang
taon.

Bagama't totoong mas maraming batang lalaki kaysa babae
gaya ng nakasaad sa mataas na bilang ng kasarian nang
isilang, mas maraming balang lalaki ang namatay sa
kasanggulan kumpara sa mga babae. Ang malaas na bilang ng
namatay na balang lalaki ay umaalinsunod sa mas maikling
buhay ng mga batang lalaki pagkasilang.
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KALUSUGAN AT NUTRISYON

Pagkamalay Ng Mga 5anggol, 1976 -1990

Oami n9 namamatay na sanggol
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Pansinin: Ang Dami ng Namamalay na 5anggol ay tumutukoy sa bilang ng mga
namamatay na sanggol sa bawa'l 1000 isinilang nang buhay na
ginagamil ang isinaayos na populasyon noon9 1990 na 62,04 M.

Mg Pinagkunan: 1978 Republic of the Philippines Fertility Survey (RPFS), 1983
and 1988 National Demographic Surveys (NOSs)

Ang bilang ng mga namamatay na sanggol ay bumaba mula 1978 hanggang
1982, tumaas mula 1984 hanggang 1986 at bumaba sa 57 porsyento noong
1990.
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KAL USUGAN A T NUTRISYON

Dam; ng Namamatay na Ina Salay sa Edad,
1980 - 1986 a/1987 - 1993
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Pinagkunan: 1993 National Demographic Survey. National Statistics Office

Ang dami ng namamalay na ina ay ang bilang ng mga babaing namalay
dahil sa pagdadalang-lao sa isang takdang laon sa bawat 100,000
panganganak sa taong iyon.

Pinakamaraming namalay na ina sa kababaihang 30 - 34 laong gulang sa
loob ng panahong 1980 - 1986. Noon namang 1987. 1993, mas maraming
kababaihan na edad 45 - 49 laon ang namalay dahil sa panganganak.
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KALUSUGAN A TNUTRISYON

Mga Pangunahing Sanhi ng Pagkamatay ng Ina, 1991

Pagduru:,Jo

Pagkakunan

Iba pang kumpli-
kasyon

Mataas na presyon

Pinagkunan: Vital Statistics Division, National Statistics Office

Pagdurugo pag-
kapanganak

Noong 1991, ang pangunahing sanhi ng pagkamalay ng ina ay pagdurugo
pagkapanganak, na umaabol sa 34 porsyenlo ng kabuuang pagkamalay ng mga
ina.
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KALUSUGAN AT NUTRISYON

Tagal ng 8uhay, 1990.2020

Panahong Saklaw Kababaihan Kalalakihan

1990.1995 68.83 63.58
1995.2000 70.83 65.58
2000.2005 72.33 67.08
2005.2010 73.83 68.58
2010-2015 75.03 69.78
2015.2020 76.03 70.98

Pansinin: Ang datos ay mga inaasahang mangyayari batay sa 1990 Census

of Population and Housing

Pinagkunan; National Statistical Coordination Board - Technical Working

Group on Population Projections

Ang tagal ng buhay ay ang tinatayang katamtamang bilang ng mga karagdagang
taon na inaasahang tatagal ang buhay n9 isang tao, batay sa dami ng

namamatay sa takdang edad sa isang tiyak na taon.

Inaasahang mas malagal ang buhay ng kababaihan kaysa
kalalakihan nang humigil-kulang sa Iimang laon.
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KALUSUGAN AT NUTRISYON

Paggamit Ng Kontrasaptibo,1968 -1993
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Pinagkunan; National Demographic Survey. National Statistics Office

Ang bahagdan ng gumagamil ng konlraseptibo sa kababaihan 15 - 44 na
taong gulang ay nadagdagan mula 15 porsyenlo noong 1968 hanggang
36 porsyer,to noong 1988. Parami nang parami ang gumagamit ng
modemong konlrasepsyon mula 3 porsyenlo hanggang 22 porsyenlo.
Ang gumagamil naman ng lradisyunal na pamamaraan ay nadagdagan
mula 6 porsyenlo noong 1973, umabol sa pinakamaraming 22 porsyen1o
noons 1978 al pagkalaPOsay bumaba sa bahagdan nilo na 15 porsyen1o
noong 1993..
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KALUSUGAN A TNUTRISYON

Ginamit na Pamamaraang Kontraseptibo, 1993

Pamamaraan Edad
15-49 15 -19 :D- 24 25-29 3:>-34 35 -:l!l 40-44 45.41

Modemo 24.9 9.6 18.9 23.5 29.0 29.4 27.0 19.4
Pill 8.5 7.0 13.3 13.3 10.9 6.1 3.5 0:(
IUD 3.0 2.7 41 J' 3.8 3.1 1.9 1.5.' I
Condom 1.0 0.0 O.ti 1.4

I
18 O£O 07 0.4,

sterilization sa 8abae '1.9 0.0 0.8 5.4 12.0 I 18.6 :;0.5 16.1
Sterilization sa Lalaki 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.4 0.6
100pang Pamamaraan 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0

Tradlsyun.al 15.1 7.6 12.9 15.6 16:1 18.8 18.2 7.9
Natural na pagpaplano 7.3 2.0 4.9 7.1 9.0 9.1 8.8 3.7
ng pamilya

Wlhdrawal 7.4 4.9 7.5 7.9 7.5 9.4 7.1 3.9
lba pang Pamamaraan 0.4 0.7 0.5 .0.8 0.2 0.3 0.3 0.3

Pinagkunan: 1003 National Demographic Survey, National Statistics Office

Nangunguna ang sterilization sa babae (12 porsyenlo) at pangalawa ang pill
(9 porsyento) sa modemong parnamaraan ng kontrasepsyon. Ang
pinakagamiting tradisyunal na pamamaraan ay ang wthdrawal (7.4
porsyento) at natural na pagpaplano ng pamilya (7.3 porsyento). Kakaunti
ang gumagamit ng iba pang pamamaraan, na bawa't isa ay ginagamit ng
isang porsyento 0 mababa pa ng mga babaing may asawa.
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KALUSUGAN AT NUTRISYON

Pagkakahati ng mga Nasa Hustong Edad (20 Taon Pataas) na
Ginagamit na Sukatan ang Pangangatawan
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Katamtaman IIKulang sa Timbang oSobra sa Timbang DNapakataba

Pinagkunan:: FNRI, DOST Fourth National Nutrition Survey, 1003

Ang Sukatan n9 Pangangatawan (Body Mass Index) ay sukatang ginagamit para mataya ang
kalagayang pangnutrisyon n9 mga nasa hustong edad. Ito ay tinutukoy na timbang n9 kata......-an na
itinama para sa taas salig.sa palagay ns ang mga tumbasan ay inihahalintulad nang husto sa labis
na katabaan.

Ang kababaihang populasyon ns nasa hustong edad (2:>taon pataas) ay mas madaling makaranas
n9 kakulangan sa nutrisyon at labis ns katabaan kaysa kalalakihang populasyon na nasa hustong
edad.
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KALUSUGAN AT NUTRISYON

Napaulat na mga Kaso ng HIV/AIDS, 1984 - Enero 1995
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Pinagkunan: National Epidemic Sentinel Surveillance SY5tem

Annual Report, Department of Health

Ang pagkakasakit ng HIV at AIDS ay pinakamarami sa kababaihang 2D. 29
na taong gulang at sa kalalakihang 30 - 39 na taong gulang.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Ang ikalawang bahagi ng pagpapaunlad ng lipunan hinggil sa
kababaihan ay nauukol sa mga tiyak na disbentahe na daranasin ng mga
pangkat ng kababaihan, na humahadlang sa kanila para makahati sa
panlahatang kapakinabangan ng pag-unlad. Ang mga disbentaheng iyon ay
maaring maging sanhi ng mga patakaran sa lawak na pangkabuhayan a
pampulitika na di naaangkop at walang pagpapahalaga sa kasarian; a
maaaring mga palatandaan ng kakatwang kalagayan ng lipunan sa mga bagay
na may kinalaman sa kasarian. Ang sumusunod ay mga priyoridad na
problemalisyu na may kinalaman sa kababaihan sa seldor:

• Mabuway na katayuan ng kababaihan kumpara sa kalalakihan sa
populasyon na ang kita ay mababa sa kasapatan sa pagkain; at

• Limitadong pagkakataon sa pangangaiJangan Ipakikinabang sa mga
serbisyo ng kagalingang panlipunan.

Ang sumusunod na mga pangunahing patakaran, mga kaganapang
institusyonal at programa hinggil sa kasarian ay binalangkas upang tukuyin
ang nabanggit na mga isyu:

• Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay nagtayo
ng 40 Women's Productivity Center sa buong bansa. Sapul noong 1990,
ang mga sentro ay nakapagkaloob ng malawakang mga programa ng
pagsasanay na nakatuon sa mga programang pagkakakitaan para sa mga
babaing kapus-palad at maralita.

• Inilagda ang Batas Republika Big. 6972 noong 1990 na nagtatakda ng
pagtatayo ng mga day care center sa bawat barangay. Ang
pagsasakatuparan ng batas ay nagbigay sa kababaihan ng mas malaking
pagkakataon para makalahok sa mga gawaing pampamayanan at
pangkabuhayan.

• Pinagtibay ang Batas Republika Big. 7882 (Women in Micro and Cottage
Enterprise Assistance) noong Pebrero 20, 1995 na nagkakaloob ng tulong
sa kababaihang nagsasagawang micro enterprise.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Pinaglingkurang mga Ulo ng Pamilya al Iba Pang
Nangangailangan na Nasa Huslong Edad,

Salay sa Kategorya, 1990

Kabuuang Ule ng Pamilya
atlba Pa

lba Pa

Taga~mpon na may
Problema

Mag-asa'llola na
Magkakaanak

Sol009 Magulang

Mag-asavvang may
Problema

Ulo 09 Pamilya na Walang
Trabaho

o 20 40 60 80 100

• Kababaihan

Pinagkunan: Department of Social Welfare and Development

Kalalakihan

Sa pangkalahatan, ang marami sa mga pinaglingkuran ng DSWD sa lahal ng kalegorya
ay mga kapus-palad na kababaiha"ngnasa huslong edad.

Animnapul walang parsyenla ng mga salang magulang ay kababaihan.

Animnapul anim na parsyenta ng"mga magulang a tagaampang magulang na may
problema sa pagiging magulang ay kababaihan.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Pinaglingkurang Kapus-Palad na Kababaihan,
Balay sa Kategorya, 1990

Kategorya ng Plnagllngkuran Kabuuan % , , I
Kapus-palad na Kababaihan 515,868 97.93

Kababaihan sa mga Gipit na Kalagayan 10,880 2.06

.><:

Mga Biktima ng Di Kagustuhang 2,799 0.53
Prostitusyon

Mga Biktima ng lIegal Rekrutment 1,706 0.32
Kababaihang Nasa Detensyon 1,655 0.31
Bugbog na Kababaihan 736 0.14
Mga Biktima ng Panggagahasa/lncest 236 0.04
Mga Biktima ng Labanan 3,748 0.71

Kabuuang Pinaglingkurang Kababaihan 526.748 100.0

Pinagkunan: Department of Social Welfare and Development

Ang marami sa mga pinaglingkuran ay mga babaing kapus-palad. Ang
mga ito ay kababaihan, 18 - 59 na taong gulang, na limitado ang 0 walang
pagkakataon sa edukasyon, pangangalaga sa ina at anak, mga
kasanayan/pagsasanaylhanapbuhay at pagpapaunlad ng sarili, kava
napipigil sila sa paglahok sa pagpapaunlad.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Pinaglingkurang Mga Bala Na Nasa Gipil na Kalagayan,
Balay Sa Kalegorya, 1990

o Lalaki

• Babae
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Timbang

Satang
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Oi lnaasikaso

Pinagsaman-
talahan

Delingkwente

o 20 40 60 80 100

Pinagkunan: Department of Social Welfare and Development

Ang mga bala na sinasablng nasa gipil na kalagayan na pinaglingkuran ng DSWD
ay karamihang kulang sa timbang at di inaasikaso, na nakararami ay mga babae.
Malaking bahagi rin ng pinaglingkuran ng DSWD ang mga batang biktma ng
labanan at mga batang Iansangan.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Pinaglingkurang Mga Kabataan Na Nasa Gipit Na Kalagayan,
Balay Sa Kategorya, 1990

D Lalaki

• Babae=====
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PinabayaanlOl
lnasikaso
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Labanan
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Pinagkunan: Department of Social Welfare and Development

Sa pangkalahatan, mas marami ang kabalaang lalaki kaysa babae na
nasa iba'l ibang gipil na kalagayan. Karamihan ay mga lalaki ang
lumabag sa balas, delingk'tJenleal kabataang lansangan.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Mga Biktima ng Kalamidad at Kaguluhang Panlipunan,
Batay sa Kategorya ng Pinaglingkuran, 1990

Kategorya ng Pinaglingkur %sa Kabuuan
Kababaihan Kaialaklhan

50.14 49.86
21.97 78.03
36.09 63.91
43.51 56.49
52.36 47.64
50.95 49.05
50.26 49.74

50.73 49.27

Mga Biklima ng mga Pananalanta
na Dulot ng Kalikasan at
Kagagawan ng Tao

Mga Evacuee
Mga Rebel Returnee
Mga Repatriate
Mga Pamayanang Kultural
Mga Iskwater na Inilipat ng Tirahan
Mga Taong Nasa Krisis
Iba Pa

KABUUAN

5,099,958

284,510
34,358
3,602
34,674
41,707
361,725
4,359

5,864,893

50.99 49.01

Pinagkunan: Department of Social Welfare and Development

Halos magkasindami ang kababaihan at kalalakihan na pinagkalooban ng
serbisyo bilang mga biktima ng mga kalamidad at kaguluhang panlipunan.
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KAGALINGANG PANLIPUNAN

Pinaglingkurang Mga Taong May Kapansanan,
Batay sa Kategorya ng Pinaglingkuran, 1990

%sa Kabuuan
Kategorya ng Pinaglingkuran Kabuuan ,

Kababaihan Kalalakihan

Bulag/Mahina ang Paningin 11,390 46.95 53.05
Bingi/Mahina ang Pandinig/Pipi 7,916 49.60 50.40
May Kapansanan sa Buto 12,527 41.95 58.05
Iba Pang Kapansanan (Bingot, 9,029 48.32 51.68
Ngongo, Tisiko)

Gumaling na Maysakit sa Utak 1,179 54.37 45.63
Kulang-kulang ang Isip 1,745 49.34 50.66
Pinalayang Bilanggo 821 12.67 87.33
Negatibong Hansenites 884 31.22 68.78
Gumaling na Sugapa sa Droga 562 20.82 79.18
Gumaling na Lasenggo 460 22.39 77.61
Pulubi 2,984 52.55 47.45
Matatanda 216,705 54.90 45.10
Iba Pa 486 41.56 58.44

KABUUAN 266,688 53.15 46.85

Pinagkunan: Department of Social Welfare and Development

Mahigit sa kalahati ng pinaglingkurang may kapansanan ay kababaihan.
Karamihan sa mga ito ay matatanda.
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PAMBAYANG PAMUMUHAY

Ang kababaihan ay nakakaranas ng diskriminasyon dahil
sa di parehas na pagkakataon sa paggawa ng desisyon na nauukol
sa Iipunan at nagtatakda sa mga isyung pangkaunlaran at mga
inisyatibang pangkapayapaan. Dahil sa diskriminasyong ito ay
hindi napapakinabangan ang tali no ng kababaihan at nasasayang
ang mahalagang kakayahang tao na kailangan para sa
pagpapaunlad at pagpapairal ng kapayapaan. Kailangang
isangkot ang kababaihan sa paggawa ng desisyon upang
maipaloob sa mga paksang panlipunan ang kanilang mga
kapakanan at mithiin. Nasa ibaba ang mga priyoridad na isyu sa
sektor:

• Babahagya ang partisipasyon ng kababaihan sa paggawa ng
desisyon sa lahat ng antas;

• Karamihan sa kababaihan ay humahawak ng mababang
katungkulan, subalit lumiliit ang kanilang partisipasyon habang
tu mataas ang katung kulan; at

• Maliit ang partisipasyon ng kababaihan sa prosesong pulitikal.

Ang partisipasyon ng kababaihan sa pambayang
pamumuhay ay patuloy na lumiliit kumpara sa kalalakihan. Gayon
man, may mahahalagang kaganapan na nagbigay sa kababaihan
ng pagkakataong aktibong lumahok sa mga gawaing pulitikal ng
bansa at sa iba pang tung kuling gumagawa ng desisyon. lIan sa
mga ito ay kinabibilangan ng sumusunod:

1. Ang 1987 Philippine Constitution na nagtatakda ng
representasyon ng kababaihan sa Konggreso. Sina Pangulong
Aquino at Ramos ay kapwa humirang ng mga kinatawang
babae sa Konggreso.

2. Ang Local Government Code of 1991 (RA 7190) na
nagtatakda rin ng sektoral na representasyon ng kababaihan
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sa antas ng Sanggunian bagama't hindi pa ipinatutupad ang
probisyong ito.

3. Ang pagtatatag ng Senate Committee on Women and Family
at ang katumbas nito na Committee sa Mababang
Kapulungan. Ang mambabatas na babae ay nagtatag ng isang
caucus na tinawag na Philippine Organization of Women
Elected Representatives (POWER) na naglalayong
bumalangkas ng mga batas para itaguyod ang mga
panukalang-batas na nagtataguyod sa kapakanan ng
kababaihan.

4. Pagbuo ng Voters' Educational Manual ng Katipunan ng
Bagong Pilipina (Alliance of New Pilipina) at Training Modules
na nagtuturo sa KababaihanKung Paano Mananalo sa Halalan
at Paano ang Kababaihang Nahalal Magpalakad sa
ikatataguyod ng Bansa.

5. Pagtatatag ng Ugnayan ng Kababaihan sa Pulitika (UKP),
isang samahang binubuo ng kababaihan mula sa mga NGO,
mga ahensya ng pamahalaan, paaralan at mga kalupunang
panghalalan. Binalangkas ng UKP ang Women's Political
Agenda na nilagdaan at ipinatupad ng noon ay kandidato sa
pampanguluhan Fidel V. Ramos kasama ang marami sa mga
kababaihang kandidato at iba pang kandidato para sa
katungkulang pambansa.

6. Ang Congressionai Research and Trainir'Q Center (CRTS) na
nagdaraos, bukod sa iba pa, ng pagsasanay para sa
kababaihan at naglalaan ng forum para pag-usapan ang mga
paksa hinggil sa kasarian ukol sa pagsasabatas.

7. Patuloy na pagsisikap ng National Commission on the Role of
Filipino Women na maisulong ang Gender and Development
Agenda sa pamahalaan laluna sa paglalakip ng mga paksang
nauukol sa kababalhanlkasarian sa mga plano, patakaran at
programa.

90



8. lsang proyektong "Women and Politics" ng PILIPINA na
naglalaan ng edukasyon at pagsasanay sa kababaihan bilang
mga kandidato at humahawak ng katungkulang pambayan at
bilang mamamayang electoral.
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PAMBAYANG PAMUMUHAY

Mga Mambabatas, 1946-1992

Taon Big. ng Iha- Big. ng Halal na
ng halal na Ka- Optsy'QI,o

Halalan Tanggapan tungkulan Kababaihan Kalalakihan

1946 Senado 8 1 7
1947 Senado 8 1 7
1949 Kapulungan ng mga Kinatawan 100 1 99
1953 Interim Batasang Pambansa 102 1 101
1955 Senado 8 1 7
1957 Kapulungan ng mga Kinatawan 102 1 101
1961 Senado 8 1 7

Kapulungan ng mga Kinatawan 104 2 102
1963 Senado 8 1 7
1965 Sen ado 8 1 7

Kapulungan ng mga Kinatawan 104 6 98
1967 Senado 8 2 6
1969 Senado 8 0 8

Kapulungan ng mga Kinatawan 109 3 106
1971 Senado 8 1 7
1978 Interim Batasang Pambansa 165 9 156
1984 Mambabatas Pambansa 181 10 171
1987 Senado 23 2 21

Kapulungan ng mga Kinatawan 202 19 183
1992 Senado 24 4 20

Kapulungan ng mga Kinatawan 200 22 178

Pinagkunan: Commission on Elections

Sa loeb ng nakalipas na panahon, patuloy na hawak ng kalalakihan ang
mga halal na katungkulan sa bansa.

Noong 1992, ang mga kababaihang mambabatas sa Pilipinas ay
humawak ng 22 katungkulan lamang 0 11 porsyento ng kabuuang
puwesto sa Kapulungan ng mga Kinatawan.
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PAMBAYANG PAMUMUHAY

Partisipasyong PulitikaJ sa mga Halalang Pambansa at Lokal, 1992

Pangulo
Pangalawang
Pangulo
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Kinatawan

Governador

Bise.
Gobernador

Sokal

Alkalde

Sise-Alkalde

Konsehal

o Kalalakihan

o 20 40 60
Sa bahagdan

80 100

Pinagkunan ng datos: Commission on Elections

lalaki pa rin ang namamayani sa pulitika sa Pilipinas, ang mga babae ay
humahawak iamang ng 17 porsyento ng kabuuang bHang ng mga halal na
katungkulan.
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PAMBAYANG PAMUMUHAY

Mga Tauhan sa Pamahalaan Balay sa Kalegorya
ng Serbisyo, 1991

Kategorya ng Serbisyo Kababaihan Kalalakihan Kabuuan

Kabuuan 673,130 713,653 1,386,783

Sa Bahagdan 49 51 100

Career 58 42 100

Non-Career 31 69 100

Pinagkunan: Civil Service Commission

Sa Bahagdan

70
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40
30
20
10
a
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baihan

Kalala-
kihan

• Career

Non-Career

PANSININ: Kailangan sa paghirang sa isang katungkulan sa career service ang nararapat
na civil service eligibility samantalang sa paghirang sa non-career service ay
hindi tala9an9 kailangan ang eMI service eligibility.

Sa 104M lauhan ng pamahalaan, nakahihigil nang kaunli ang
kalalakihan sa kalegoryang career service,
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PAMAYANANG PAMUMUHAY

Antas ng Katungkulan sa Pambansang Pamahalaan, 1991
(Sa Bahagdan)

lahat ng Antas

Pangatlang
Antas

Pangalawang
Antas

Unang Antas

II!
Kalalakihan

o 10 20 30 40 50 60 70

Pinagkunan: Civil Service Commission

Unang Antas - Gawaing klerikal at kasanayang kinapapalooban og gawaing non-
professional at subnational.

Pangalawang Antas • Gawaing teknical at siyentipiko sa katayuang non-supervisory 0

supervisol)'; hanggang sa antas ng puna n9 dibisyon.

PangatlongAntas Career Executive Service (CES); humahawak og rnga
karungkulang undersecretary, bureau director at department
chief. at iba pang opisyal na tinutukoy 09 Career Executive
Service Board.

Sa pangkalahatan, ang malaking bahagi ng naglilingkad sa pambansang
pamahalaan ay kababaihan. Gayan man, ang bahagdan ng kababaihan sa
pangatlang antas ay mababa kumpara sa kalalakihan (30% para sa kababaihan
laban sa 70% para sa kalalakihan).

95



MIGRASYON



MIGRASYON

Ang pandarayuhan ay pangunahing sanhi ng mga sumusunod
na dahilan: (1) paghahangad ng mas mabuting kalagayan; (2) ang
Iiberalisasyon sa mga patakaran sa migrasyon ng pupuntahang
bansa; (3) pagtangkilik ng mga naunang migrante; at (4) ang
dumaraming bilang ng pag-aasawa ng mga Pilipino at dayuhan.

Gayon man, ang desisyong lumipat sa ibang bansa ay hindi
palaging makagiginhawa sa mga migranteng Pili pino. Karaniwang
may mga problema sa umpisang paninirahan sa ibang bansa, laluna
kung ang mga migrante ay hindi handa sa ibubunga ng migrasyon.
Karamihan sa mga migrante ay pumapasok sa mababang trabaho
bilang katulong at nagbibigay ng aliw. Sila ay pinagsasamantalahan
ng mga employer at ahente, at hinahamak ng Iipunan.

Nasa ibaba ang mga priyoridad na isyu hinggil sa migrasyon:

• Kawalan ng pagkakataon sa lokal na empleo kava napipilitan ang
kababaihan na tanggapin ang mapanganib na trabaho sa ibang
bansa na mababa ang bayad at buhos ang panahon;

• Mga kababaihang OCW na pumasok na mga domestic v.orker at
entertainers na nahahantad sa sekswal na pang-aabuso at iba
pang uri ng pagmamalupit;

• Kailangang palakasin at palawakin ang saklaw ng pre-departure
orientation seminars kabilang ang pagsusuri sa mga kontrata na
kasama ang iba pang mahahalagang bagay tulad ng kaugalian,
tradisyon, mga karapatan, pribilehiyo, benepisyo at batas ng
tatanggap na bansa;

• Limitadong tulong at serbisyo sa lugar laluna ang tulong
pambatas at tirahan, para sa mga manggagawa sa ibayong dagat;

• Dumaraming napaulat na mga kaso ng kababaihan na mga
.•biktima ng ilegal rekrutment; at "
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• Kailangang itaguyod ang mas nakatutugong pananaw hinggil sa
pag-aasawa sa dayuhan.

Sa loob ng nakalipas na panahon, ang pagsasabatas at mga
patakarang nagtataguyod sa kagalingan at pangangalaga ng
migranteng kababaihan ay masiglang binalangkas kapwa sa mga
sangay tagapagpaganap at tagapagbatas ng pamahalaan. Han sa
mga ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

1. Pagtatakda ng minimum na edad para sa mga nagnanais
magtrabaho sa ibang bansa bilang katulong, upang masiguro na
husto na ang kanilang pag-iisip at handa na silang harapin ang
mga panganib ng pagtatrabaho sa ibang bansa.

2. Pagpapatigil 0 pansamantalang pagbabawal sa pagpapadala ng
mga OCW sa mga bansang may kaguluhan at dumarami ang
kaso ng pagmamalupit at pang-aabuso sa mga manggagawang
migrante.

3. Paglalagda ng DOLE Department Order No. 13, Serye ng 1994
na nagtatagubilin, una sa lahat, ng pagbuo at pag-uugnay ng mga
programa para sa kagalingan ng mga katulong sa bahay, na
ipatutupad sa Overseas Centers ng Philippine Overseas Labor
Officers. Kasunod nito, and Philippine Overseas Employment
Agency (POEA) ay naglagda ng Memorandum Circular na
nagtatatag ng isang Household Workers Center sa POEA,
nagtatakda ng mga pamantayan para sa mga Iisensyadong
ahensya sa pagpapadala ng mga katulong sa bahay, at pag-
akredil sa mga dayuhang placement agency.

4. Pagtataas ng minimum na takdang edad para sa mga babaeng
nagtatanghal sa 23 taong gulang at itinatakda na sila ay
kailangang nakatapos ng pag-aaral at pagsasanay at pagsubok sa
kakayahan bago ipadala sa ibang bansa.

5. Paglalagda ng Executive Order No. 182 noong Abril 1995 na
nagtatatag ng Assistance to Nationals Task Force, isang multi-
ahensyang task force na ilinalaga sa mga paksang nahihinggil at
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mga problemang bung a ng migrasyon at sa paglinang ng
epektibong koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan laban
sa ilegal rekrutment at pagsasamantala sa mahihinang pangkat
ng mga migrante.

6. Ang pagpapatibay ng Batas Republika 6955 na ipinagbabawal
ang operasyon ng mga marriage bureau at pen pal club na
inihahanap ang mga dayuhan ng mapapangasawang babaing
Pilipina. Ipinagbabawal din nito ang pag-aanunsyo, publikasyon,
paglilimbag at pamamahagi ng babasahin na nagtataguyod ng
mail-order brides.

7. Ang paglalagda ng Department of Foreign Affairs ng Department
Order No. 15-89 na nagtatakda sa lahat ng Pilipino na mga
kasintahan 0 asawa ng mga dayuhan na dumalo sa guidance and
counselling sessions ng Commission on Filipinos Overseas bago
sila makakuha ng pasaporte.

8. Pagpapatibay ng isang Batas na nagtatakda ng mga patakaran
tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa at ng mas mataas na
mga pamantayan sa pangangalaga at pagtataguyod ng
kapakanan ng mga migranteng manggagawa, ang kanilang
pamilya, at mga nagigipit na Pilipino sa ibayong dagat. Ang
Batas na ito ay tatawaging Migrant Workers and Overseas Act of
1995.

Nagsagawa rin ng mga repormang institusyonal ang mga
kinauukulang ahensya. Halimbawa, mas marami na ngayon ang
babaing opisyal na nakatalaga sa mga pangunang yunit ng Overseas
Workers Welfare Administration (OWWA) at sa mga operasyon nito
sa ibang bansa para asikasuhin ang mga tanging pangangailangan at
problema ng kababaihang OCW. Gayon din, handa na ang iba't ibang
programa para makalikha ng lokal na empleo at tulungan ang mga
gustong magtrabaho sa ibang bansa.
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MIGRA S YON

Mga Pilipinong Naninirahan sa Ibang Bansa, 1981.1994
(Sa Bilang na Libo)
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Pinagkunan og Batayang Datos: Commission on Filipinos Overseas

Sa loob ng mga nakalipas na taon (1981-1994), matangi noong 1982, mas
maraming Pilipinong kababaihan kaysa kalalakihan ang naninirahan sa
ibang bansa.
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MIGRASYON

Mga Pilipinong Naninirahan sa Ibang 8ansa, 1981-1994
(Sa 8ilang na Libo)

Taon Kababaihan Kalalakihan Kabuuan

1981 28,517 20,350 48,867
1982 32,201 31,752 63,953
1983 24,665 17,816 42,481
1984 24,581 16,970 41,551
1985 26,860 18,409 45,269
1986 28,930 20,408 49,338
1987 32,429 23,921 56,350
1988 33,424 24,642 58,066
1989 32,914 22,789 55,703
1990 37,784 25,424 63,208
1991 37,863 24,808 62,671
1992 39,035 25,137 64,172
1993 40,165 26,248 66,413
1994 38,353 26,184 64,537

Kabuuan 457,721 314,858 772,579
,

Pinagkunan ng 8atayang Datos: Commission on Filipinos OvelSeas
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MIGRASYON

Itinalagang Panlupang Pilipino oew, 1992-1994
(Sa Silang na Libo)

:rno
250.0

2(X).0

150.0

100.0

50.0

0.0

Kalalakihan

Pinagkunan og Batayang Datos: Philippine Overseas Employment Administration

Ang biJang ng kababaihang oew ay nadagdagan mula 262,290
noong 1992 hanggang 292,582 noong 1993, at bumaba sa 273,310
noong 1994. Ang biJang naman ng kalalakihang OeWay bumaba
mula 287,365 noong 1992 hanggang 258,290 noong 1993 at tumaas
sa 291,916 noong 1994.

Mula 1992-1994, ang biJang ng kalalakihang bagong pasek (new hire)
ay bumaba mula 143,571 noong 1992 hanggang 107,484 noong 1994.
Bukod doon, mas marami ang kalalakihang umuulit (rehire) kaysa
kababaihan.

Ang biJang n9 kababaihang bagong pasok na oew ay nadagdagan
mula 147,648 noong 1992 hanggang 161,227 noong 1994.
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MIGRASYON

Mga Manggagawa sa Pabrika at Katulong sa Bahay sa
mga Piling Bansa sa Asya, (Mga Bagong Pasok)1992-1994

Bansa 111112 1993 ~~
K8 biilhan Kalalakihan Kababaihan Ka Iit<illi bar;;; lila

Malaysia 4,619 710 8,065 1,901 6,528 1,_

Katulong 4,517 12 5,704 2 5,576 8
Pabrika 29 829 2,314 1,834 827 1,397
Iba Pa 73 69 47 65 125 41

Taiwan 372 800 12,091 10,425 16,634 11,467
Katulong 80 1 7,279 171 8,791 152
Pabrika 290 606 4,450 9,982 7,606 10,706
lba Pa 2 193 362 272 237 609

South Korea

Trainee sa 59 56 163 356 1,221 3,571
Pabrika

?inagkunan ng Batayang Datos: Philippine Overseas Employment Administration

Sa Malaysia at Taiwan, ang kababaihan ay malamang na mapasok bilang mga
katulong sa bahay at ang kalalakihan ay manggagawa sa pabrika. Sa South
Korea, dumami ang bilang ng mga babaing trainee sa pabrika mula 1992-1994.

Nadagdagan nang malaki ang mga Pilipinong kababaihang manggagawa sa
Taiwan mula 1992 hanggang 1994. Ang mga katulad nila sa Malaysia ay halos
nadoble mula 1992 hang gang 1993, at bumaba noong 1994.
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MIGRASYON

Pagkakabahagi ng mga Itinalagang OCWsa mga Piling Bansa, 1994
(Sa Bilang na Libol
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Pinagkunan ng Batsyeng Datos: Philippine Overseas Employment Administration

Noong 1994, pinakamarami ang Pilipino OCW sa Saudi Arabia, na
karamihan ay mga lalaki. Kasunod nilo ang Japan na nakahihigil nang
marami ang kababaihan kaysa kalalakihan.

Malangi sa Marianas Islands al Saudi Arabia, mas marami ang
kababaihang naglalrabaho sa ibayong dagal kaysa kalalakihan.
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MIGRA S YON

P.gk.k.b.h.gi ng mg. M.ngg.g.w.ng Kont,.t. s. Ib.yong D.g.t
sa Bawat Rehiyon ng Daigdig

1992-1994

Sansa 1992 1993 1994

Kaba- Kala- Kaba- Kala- Kaba- Kala-

baihan lakihan baihan lakihan baihan lakihan

Aprika 9 770 19 1,1a; 29 1,974

Asya 00,642 8,100 84,267 18,747 102,218 Z3,785

Amerika 2,312 2,176 2,629 2,262 3,692 2,200

Europa 1,2<6 325 884 522 1,149 662

Git. Silangan 56,791 113,700 51,400 90,831 46,756 72,824

Oceania 19 325 29 234 41 122

Trust Territory 132,131 128,<67 140,664 115,533 155,326 103,566

Pinagkunan ng Balayang Datos: Philippine Overseas Employment Administration

Makikita na unti-unting nababawasan ang pagtatalaga ng mga
lalaki at babae sa Gitnang Silangan.

Mula 1992-1994, dumami ang kababaihang nagtrabaho sa mga bansa
sa Asya kaysa Gitnang Silang an. Dumami ang kalalakihang patuloy
na nagtrabaho sa Gitnang Sliangan.

Mas marami ang kababaihang nagtrabaho sa ibang bansa kaysa
kalalakihan sa lahat ng rehiyon matangi sa Aprika, Gitnang Silangan
at Oceania.
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KAPAYAPAAN AT KARAPATANG PAN TAO

Dahil sa mga labanan sa Pilipinas ay umusbong ang mga
sumusunod na pangunahing isyu at suliranin:

• Paglikas ng mga pamilya mula sa kanilang sariling
pamayanan na nakaapekto sa kababaihan laiD na sa kanilang
kalusugan, edukasyon at mga pagkakataong kumita;

• Ang kababaihan sa mga 'Iugar ng labanan ay madaling
makaranas ng sexual harassment, pagmamalupit at iba pang
uri ng karahasan;

• Pangangailangan sa pagpapalakas ng pamumuno ng
kababaihan bilang mga tagapamayapa; at

• Pangangailangan sa pagpapataas ng kamalayan ng lahat ng
sektor tungkol sa mga karapatan ng kababaihan bHang mga
karapatang pantao, at bumalangkas at magpatupad ng mga
patakarang mangangalaga sa mga karapatang ito.

Kasalukuyang isinasaayos ng pamahalaan ang prosesong
pangkapayapaan sa pamamagitan ng mga usapang
pangkapayapaan sa tatlong armado/rebeldeng pang kat.
Gayonman, dalawang babae lamang ang humahawak ng
katungkulan sa tatlong panel na pangkapayapaan ng pamahalaan.

Mas malaki ang ginagampanang papel ng kababaihan sa
mga pang kat na pangkapayapaan ng NGO at sa mga samahang
pangkapayapaang ito ay may higit na bahagdan ng pamumuno
ang kababaihan (kumpara sa ibang isyu at mga kilusang sektoral).

Ang isang mahalagang natamo sa antas na pandaigdig ay
ang paninindigan na ang mga karapatan ng kababaihan ay mga
karapatang pantao sa ginanap na Wond Conference on Human
Rights noong 1993 sa Vienna, Austria. Pinanawagan din sa
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nasa bing conference ang pag-aalis ng karahasang nababatay sa .
kasarian atlahat ng uri ng sexual harassment at pagsasamantala.

Ang Pilipinas, isa sa mga lumagda sa Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) ay may kinalawan sa CEDAW committee sa loob ng
tallong takdang panahon.
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KAPAYAPAAN AT KARAPATANG PANTAO
I

Paghahamblng na Estalislikal ng Krimen, Plllpinas: 1990-1994

1990 1991 1992 1993 1994

INDEX CRIMES

Krimen vs Tao 43,918 37,132 36,637 33,603 31,104

Murder 9,294 8,250 8,263 7,758 6,446
Homicide 8,954 7,700 7,912 7,123 6,390
Physical Injuries 25,670 21,102 20,462 18,722 18,268

Krimen vs Arl-arlan 43,560 32,890 28,538 22,796 21,931

Robbery 15,608 12,820 11,164 9,856 9,434
Theft 27,952 20,070 17,374 12,940 12,497

Krimen vs Kapurihan 1,970 1,828 2,149 2,285 2,475

Rape 1,970 1,828 2,149 2,285 2,475

Kabuuan 89,446 71,850 67,324 58,684 55,510

Plnagkunan: Philippine National Police Computer Center

Sa nakalipas na mga laon ay naragdagan nang malaki ang bilang ng napaulal
na mga kaso ng rape.
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KAPAYAPAAN AT KARAPATANG PANTAO

Bahagdan ng Pagkakabahagi ng mga Biktima ng Krimen, Pilipinas: 1989-1991

TaoniUri
L~~9

Kababaihan Kalalakihan HindiAlam
ng Krimen Bi a

1989

Lahal n9 Krimen 100 22.5 66.1 11.4
Index 100 21.0 74.3 4.7
Non-Index 100 24.6 54.7 20.7

1990

Lahal ng Krimen 100 21.2 67.8 11.0

Index 100 19.2 77.5 3.3
Non-Index 100 23.7 55.2 21.1

1991

Lahal ng Krimen 100 21.5 65.4 13.1
Index 100 193 77.3 3.4
Non-Index 100 24.4 49.4 26.2

Pinagkunan ng Batayang Datos: Philippine National Police Computer Center

Mahigil sa kalahati ng mga biktima n9 krimen ay kalalakihan.
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KAPAYAPAAN AT KARAPATANG PANTAO

Silang ng mga Internal Refugee

Taon/Lugar Silang ng Silang ng Silang ng
Pamilya Kababaihan mga Sata

1991

Luzon 4,002 4,039 11,036
Visayas 8,103 8,673 23,504
'Mindanao 14,072 14,079 77,618

Kabuuan 26,177 26,791 112,158

1992

Luzon 273 273 219
Visayas 76 63 265
Mindanao 4,480 4,480 13,165

Kabuuan 4,829 4,816 13,649

Mga Pinagkunan: Ecumenical Movement for Peace and Justice
Ecumenical Commission for Displaced Families and Communities

Task Force on Detainees

Salay sa mga dokumenladong kaso ng paglikas ng mga pamilya, ang
bilang ng kababaihan al mga bala ay bumaba nang malaki mula 1991
hanggang 1992.
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KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN

Sa mga nakalipas na panahon ay tumaas ang kamalayan
tungkol sa laganap at Iikas na karahasan laban sa kababaihan sa
Iipunang Pilipino at ang maraming uri nito. Maraming isinagawang
hakbang na kabilang ang mga reporma sa batas at mas mahusay
na mekanismo ng pagsasakatuparan, iba't ibang pagsisikap na
mapahusay ang pagrereport tungkol sa mga kJimen, pagpapayo at
rehabilitasyon ng mga biktima, at pagtuturo sa pamayanan. Sa
kabila ng lahat ng ito, marami pa ang kailangang isagawa sa mga
lugar na ito. Nasa ibaba ang mga priyoridad na isyu at suliranin n9
kababaihan sa sektor: ,

• Pagdami ng alam na mga kaso ng karahasan, rape, incest,
pambubugbog, sexual harassment at pomograpiya;

• Pagdami ng alam na mga kaso ng prostitusyon at sex
trafficking;

• Di kasapatan ng mga batas (Ialo na sa rape) para
mapangalagaan ang kababaihan; mga problema sa
pagpapatupad ng batas at pag-uusig; at

• Di kasapatan ng mga serbisyong pantulong para sa
kababaihang biktima/nakaligtas sa karahasan.

Ang isang pangunahing naganap ay ang pagpapatibay ng
R. A. 7877 0 ang Anti-Sexual Harassment Law na ginagawang
kJimen ang sexual harassment sa pinagtatrabahuhan at mga
paaralan.

Nagkaroon din ng mas tiyak na pagtugon sa problema ng
karahasan laban sa kababaihan tulad ng pagtatayo ng
karagdagang crisis. support centers para sa kababaihan na ang
marami sa mga ito ay sa pangunguna ng mga lokal na GO-NGO.
Pinasimulan na ang pampamayanang pagtulong para sa
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kababaihang biktimalnakaligtas sa karahasan at tumataas na ang
pagpapahalaga sa pangangailangan ng pemenistang pagpapayo
sa pagtulong sa kababaihan.

Isang Direktiba ng Pangulo na may petsang Marso 8, 1993
ang nag-aatas ng pagtatalaga ng policelM:lmen's desk sa mga
priyoridad na lugar at ang pagsasagawa ng pagsasanay tungo sa
mas may malaking pagsasaalang-alang sa kasarian na pagtugon
ng mga tagapagpatupad ng batas sa mga kaso ng karahasan
laban sa kababaihan.
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KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN

Karahasan sa Tahanan at Pananakit' sa Panahon ng Pagbubuntis

Bahagdan ng
Bahagdan ng nag report na Bilang

Batayang nagreport na sinaktang ng mga
pagkatao sinaktang pisikal respondent

pisikal habang
buntis

Pang kat ng Edad
<20 14.5 6.4 113
20-34 10.2 3.1 4,177
35+ 9.1 2.5 4,191

Pinag-aralan
Di nakapag-aral/primarya 11.4 3.7 3,739
Hayskullbokasyonal-te knikal 10.1 2.7 2,968
Kolehiyo 5.5 1.3 1,772

Tirahan
Kalunsuran 9.7 2.7 4,383
Kanayunan 9.8 3.0 4,098

Kabuuan 9.7 2.8 8,481

Plnagkunan: 1993 Safe Motherhood Survey

National statistics Office (NBO)

'Sinuntok man, sinampal, sinipa 0 sinaktang pisikal habang buntis

Isa sa sampung respondent ay sinaktang pisikal ng taong malapit sa kanila; mga
ika~ong bahagi nito ang nagreport din na sinaktan sa panahon ng pagbubuntis.

Ang karahasan sa tahanan ay pinakamadalas ireport ng mga respondent na wala
pang 20 taong guJang (15 bahagdan), at di gaanong narereport ng mas
edukadong mga respondent (6 bahagdan). Ang problemang ito ay parehong
nagaganap sa kalunsuran at kanayunan.

Ang pagkatao ng mga respondent na nagreport na sila'y sinaktang pisikal sa
panahon ng pagbubuntis ay katulad na katulad ng mga nagreport na sila'y
sinaktang pisikal.



KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN

Rape

Bahagdan ng
Batayang nagreport Bilang
pagkatao na sila ay ng mga

sapilitang respondent
ginahasa

Pang kat ng Edad
<20 3.7 113
20-34 2.5 4,177
35+ 2.7 4,191

Pinag-aralan
Di nakapag-aral/primarya 3.0 3,739
Hayskul/bokasyonal-tekni kal 2.7 2,968 :
Kolehiyo 1.5 1,772

Tirahan
Kalunsuran 2.5 4,383
Kanayunan 2.7 4,098

Kabuuan 2.6 8,481

Pinagkunan: 1ES3 Safe Motherhood Survey
National statistics Office (NSO)

Mga tatlong bahagdan ng mga respondent sa sarbey ay nag report na sila
ay sapilitang nakipagtalik sa isang lalaki.

Ang rape ay pinakamadalas ire port ng mga respondent na wala pang 20
taong gulang (3.7 bahagdan) at di gaanong narereport ng mas edukadong
mga respondent (1.5 bahagdan).

Walang malaking pagkakaiba sa bahagdan ng sapilitang pakikipagtalik na
inireport ng mga respondent sa kalunsuran at kanayunan.
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ANO PA ANG DAPAT GAWIN '.

Ang Estatistikal Hanbuk ay nagbigay ng impormasyon
tungkol sa kababaihan kaugnay sa mga paksang tulad ng
karahasan, migrasyon, at kapayapaan :1a hindi pinagtuunan sa
tradisyonal na mga publikasyong eslatislikal subalit napakahalaga
sa pagpapaunlad ng kalagayan ng kababaihan. Silang isang
kasangkapan sa pagtalaguyod, nilalayon ng impormasyong
estatistikal na mapataas ang kamalayan ng populasyon sa mga
isyung may kinalaman kapwa sa kababaihan at kalalakihan.
Kasabay nito, ang eslatistiks ay dapat patuloy na maging
kasangkapan para matulungan ang mga tagaplano at tagagawa ng
desisyon sa pagtukoy at pag-alam sa mga problema para iyon ay
mabisang malutas.

May patuloy na mga paksa sa Philippine Slatislical
System (PSS) na kailangang harapin kaugnay sa estalistiks
tungkol sa mga isyu ng kasarian. Kabilang dito ang:

• mga problema sa paghahambing at pagiging palagian ng
mga konsepto, kahulugan at k1asipikasyon;

• hilaw na datos tungkol sa kasarian na hindi naisasaayos;

• mga kakulangan sa dalos tungkol sa maseselang isyu na
kailangan ang malaking panustos para makalap;

• di sapat na mga sistema ng pag-iimbak, pagkuha at
paggamit ng estatistiks tungkol sa kababaihan; at

• iba pang problema sa pagkuha ng datos.

Silang isang hakbang sa pagbuo ng estatistiks lungkol sa
kasarian upang matukoy ang nabanggit na mga suliranin, tinataya
na ang mga datos sa PSS na nauukol sa mga senso, sarbey at
mga gamit pampangasiwaan. Ang isinasagawang pagtaya ay
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~umasaklaw sa mga konsepto, katipunan at kaayusan ng
eslalistiks tungkol sa kasarian. Sa pamamagitan ng ESCAP
Project na ilo ay binuo ang isang plano sa pagpapahusay ng datos
upang matukoy ang mga kahinaan al kakulangan ng estatistiks sa
kasarian sa bansa. Ituturo ng Programa ng Pagkilos na ito ang
mga target, mga panukalarog gawain at mga inaasahang resulta na
nakatuon sa mga sumusunod na larangan:

• paglinang ng mga kasangkapan 0 pamamaraan sa
pagliklha ng mga palatandaan tungkol sa mga tanging
suliranin, hal., pagtukoy sa dami ng gawaing bahay; at

• pagsasainstitusyon ng mga suliranin sa kasarian sa
subnasyonal na sistemang estalislikal laluna sa Mga Yunil
ng Pamahalaang Lokal;

Dapal ding paghusayin ang mga kasalukuyang gawain na
kabilang ang;

• karagdagang pagproseso sa datos tungkol sa maseselang
suliranin

• pagbabago sa paraan ng pag-uulal pampangasiwaan; at

• pagpapalakas sa netw:>rking ng mga gumagamit at
lumiliklha ng eslalisliks sa kasarian.

Ang pagliklha ng estatistiks ay nananatiling responsibilidad
ng pambansang sistemang eslalistikal. Ito ay patuloy na magiging
isang proseso ng pagtutulungan ng mga estatistisyan at ng mga
gumagamit.
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MGASUDLONG



TALAAN NG MGA PINAGKUNANG AHENSYA /DATOS

1. National Statistics Office
Census of Population and Housing
Integrated Survey of Households
National Demograhic Surveys (1973, 1983, 1988, 1993)
Republic of the Philippines Fertility Survey (1978)
Family Income and Expenditure Survey
Safe Motherhood Survey (1993)

2. Commission on Elections
3. Commission on Filipino Overseas
4. Civil Service Commission
5. Career Executive Service Board

; 6. Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council
7. University of the Philippines Population Institute
8. Philippine Overseas Employment Administration
9. Department of Health

National Epidemic Sentinel Surveillance System
Annual Report

10. Department of Social Welfare and Development
11. Philippine National Police Computer Center
12. Ecumenical Commission for Displaced Families and

Communities
13. Task Force on Detainees
14. National Statistical Coordination Board

Updated Population Projections, 1990-2000,
TWG on Population Projections

Final Report of the Task Force on Infant Mortality Rate

15. National Commission on the Role of Filipino Women
16. Bureau of Higher Education, Department of Education,

Culture and Sports
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ACPC
BAExt
BWW
BWYW
BLES
CHED
CSC
COMELEC
CFO
CHR
DAR
DA
DECS
DFA
DOH
- DOLE

DND
DOST
DSWD
ECDFC

EMPJ
FNRI
IPC
NCRFW
NEDA
NSCB
NSO
NGO
OWWA
PNP
POEA
PRC
SC
TESDA
UPPI

Mga Akronim Ng Mga Ahensya

- Agricultural Credit Policy Council
Bureau of Agricultural Extension

- Bureau of Women's Welfare
Bureau of Women and Young Workers
Bureau of Labor and Employment Statistics
Commission on Higher Education

- Civil Service Commission
- Commission on Elections

Commission on Filipinos Overseas
~ Commission on Human Rights
- Department of Agrarian Reform

Department of Agriculture
Department of Education, Culture and Sports
Department of Foreign Affairs
Department of Health
Department of Labor and Employment

- Department of National Defense
- Department of Science and Technology

Department of Social Welfare and Development
Ecumenical Commission for Displaced Families
and Communities

- Ecumenical Movement for Peace and Justice
Food and Nutrition Research Institute
Institute of Philippine Culture

- National Commission on the Role of Filipino Women
National Economic and Development Authority
National Statistical Coordination Board
National Statistics Office

- Non-Government Organization
- Overseas Workers Welfare Administration
- Philippine National Police

Philippine Overseas Employment Administration
Professional Regulations Commission
Supreme Court
Technical Education and Skills Development Authority

- University of the Philippines Population Institute
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Mga Akronim Ng Mga Pangunahing Gawaing Estatistikal

CPH
CPS
FIES
FLEMMS
ISH
LFS
NDS
NNS
RPFS
SHOA
SMS
YAFSS

- Census of Population and Housing
- Contraceptive Prevalence Survey
- Family Income and Expenditures Survey
- Functional Uteracy, Education and Mass Media Survey

Integrated Survey of Households
- Labor Force Survey

National Demographic Survey
- National Nutrition Survey
- Republic of the Philippines Fertility Survey
- Survey of Household-Operated Activities
- Safe Motherhood Survey
- Young Adult Fertility and Sexuality Survey

1)31



Career Service

Mayhawakng
CLOA

Dami ng Krimen

Mga Gawaing
Pangka-
buhayan

Emancipation
Patents (EP)

MGA KATAWAGANG TEKNIKAL

- Iingkurang batay sa merito at kaangkupan na
pagpapasyahan hangga't maisasagawa sa pamamagitan.
ng kompetibong pagsusulit, 0 batay sa lubhang teknikal
na mga kwalipikasyon; pagkakataong umangat sa mas
mataas na career position; at katatagan sa
panunungkulan.

- tumutukoy sa isang magsasakang benepisyaryo na
pinagkalooban ng isang Certificate of Land Ownership
Agreement (CLOA) ukol sa lupaing binubungkal nila
alinsunod sa Executive Order No. 228 at Batas Republika
Big. 6657 na tinatawag na Comprehensive Agrarian
Reform Law. Ang CLOA ay isa ring titulong ipinagkaloob
sa mga magsasakang benepisyaryo nang isa-isa 0 sama
sama.

bilang ng krimeng naganap sa bawat 100,000
populasyon.

- kabilang ang mga gawaing tulad ng panimulang
produksyon, pagproseso ng mga pangunahing produkto
at p~gbuo ng palagiang kapital.

- tumutukoy sa isang magsasakang benepisyaryo sa mga
palayan at maisan na napapailalim sa Presidential
Decree No. 27 na inisyuhan ng Emancipation Patent
(EP). Ang EP ay titulong ipinagkakaloob sa mga
magsasakang benepisyaryo sa sandaling makatupad sa
lahat ng ilinatakda ng pamahalaan. Ito'y sumasagisag sa
ganap na emansipasyon ng magsasaka sa pagkaalipin
sa pamumu~san.
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Sambahayan

Kaugnay na
Karalitaan

Index Crimes

Lakas Mangga-
gawa

Dami ng Paglahok
ng Lakas
Manggagawa

Dami ng Maru-
nong Bumasa't
Sumulat

Non-Career
Service

Non-Index
Crimes

Manggagawang
May Sariling
Pinagkaka-
kitaan

- binubuo ng isang pang kat ng mga lao na magkakapiling
sa iisang tirahan at may panlahatang pag-aayos ukol sa
paghahanda at pagkunsumo ng pagkain. Ang isang lao
na mag-isang namumuhay ay binubuo ng isang hiwalay
na sambahayan.

- ang proporsyon ng mga pamilya na ang kita ay mababa
sa hangganan ng karalitaan.

- Kabilang sa mga krimeng ito ang sumusunod: murder,
physical injury, robbery, theft at rape.

- tumutukoy sa populasyon 15 laong gulang palaas na
maaring may lrabaho 0 walang lrabaho.

ang tumbasan ng kabuuang bilang ng mga tao sa lakas
manggagawa sa kabuuang populasyon 15 taong gulang
pataas.

- ang bahagdan ng populasyon na makababasa at
makasusulat ng isang simpleng kalatas sa ana mang v.ika
o diyalekto.

- Iingkurang ang mga batayan ay bukod sa mga
karaniwang pagsusulit ng merito at kaangkupang
ginagamit sa career service.

- lahat ng uri krimen na hindi itinuturing na index crimes.

- isang tao na may sariling hanapbuhay 0 negosyo 0
nagsasarili sa isang propesyon 0 gawain, at hindi
kumukuha ng mga empleado para sa karamihan ng mga
araw na ang ka[1yang negosyo 0 kalakal ay nasa
operasyon sa loob ng tinutukoy na panahon.
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Oi Binabayarang
Manggagawang
Pampamilya

Mga Mangga-
gawang May
Sahod

- ilo ay mga miyembro ng pamilya na lumutulong sa isa
pang miyembro sa operasyon ng negosyo 0 gawaing
pangkalakal ng pamilya nang walang ano mang sahod 0
bayad sa kanilang lrabaho.

- ilo ay mga laong may lrabaho na lumalanggap ng sahod,
komisyon, lip, bayad na kalumbas 0 por piraso para sa
isang pribadong employer 0 para sa pamahalaan.
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PROYEKTO PARA MAPAHUSAY ANG ESTATISTIKS
TUNGKOL SA MGA PAKSANG PANGKASARIAN

PAMBANSANG LUPONG TAGAUGIT

Tagapangulo:

Pangalawang
Tagapangulo:

Mga Kagawad:

Romulo A. Virola, NSCB

Nelia R. Marquez, NSO

Teresita S. Castillo, NCRFW
Senena I. Martinez, DEVCON
Ertinda M. Capones, NEDA
Jurgetle A. Honculada, WAND
Remedios I. Rikken, PILIPINA

PAMBANSANG PANGKAT PANGGAWAIN

Tagapangulo:

Mga Kagawad:

Una V. Castro, NSCB

Eufrosina O. Dumlao, NCRFW
Karen N. Tafiada, WAND
Paula Monina G. Collado, NSO
Metis F. lIagan, NEDA

KALUPUNANG PANAGUYOD SA PROYEKTO

Direktor ng Proyekto: Romulo A. Virola

Tagapamahala ng
Proyekto:

Katuwang na
Tagapamahala
ng Proyekto:

Una V. Castro

Margarita D. Salutan
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Mga Dalubhasa sa Paksa:

Redencion M. Ignacio
Emelyn G. Quinto
Estrellita S. Natalia
Raquel Susan V. Obedoza
Marietta V. Gumela

KASANGGUNI: Carmelita N. Ericta



TUNGKOL SA MGA KARAGDAGANG IMPORMASYON
MAKIPAG-UGNAY SA:

The Social Sectors Division
Statistical Programs and Resource Management Office
(SPRMO)
National Statistical Coordination Board (NSCB)
21FMidland Buendia Building
403 Senator Gil Puyat Ave.
Makati, Metro Manila
Tel. # 890-96-78
Fax. # 890.94-'18
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