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Ating Boses, Ating Karapatan
Itinatag ng Asia Indigenous Peoples Pact ang Indigenous Voices in Asia
Network (IVAN) noong Hulyo 2013. Ang IVAN ay isang tungtungan
upang itaguyod ang pagkakaisa at pakikipagtulungan sa pagitan ng
katutubo at hindi katutubo na mamamahayag at mga aktibista para
sa karapatan ng mga katutubo na nagsusulong at nagtatanggol ng
malayang pamamahayag, malayang impormasyon, at karapatan ng
mga katutubo at demokrasya sa Asya.

Ang aming mga Layunin
1.

Upang i-angat ang bisibilidad at makakalap ng mas malawak
ng atensyong publiko sa mga isyu at interes ng mga katutubong
mamamayan gamit ang lahat ng porma ng midya;

2.

Upang itaguyod at ipagtanggol ang mga demokratikong 		
karapatan ng mamamayan para sa kalayaan ng media at
maabot sa lahat ng porma ng midya;

3.

Upang mapakilos ang midya sa pamamagitan ng pamamahagi
ng mga makabuluhang impormasyon sa mga katutubong
mamamayan sa Asya gamit ang iba’t-ibang porma ng 		
midya, tungo sa paglikha ng mas mahusay na pag-unawa
at atensyon sa mga mga isyu at karapatan ng mga katutubong
mamamayan;

4.

Upang pagtibayin ang kakayahan ng mga katutubong 		
mamamayan upang mabisang makipag-ugnay sa midya at
makapagtatag ng kanilang sariling midya;

5.

Upang makapagbigay ng suporta sa mga manggagawa sa midya
para sa kanilang seguridad at iba pang interes.

Ang aming mg Gawain
1.

Magbahagi at patanyagin ng impormasyon ukol sa isyu ng
mga katutubong mamamayan sa mga kasapi nitong mga
bansa;

2.

Bigyang kapangyarihan ang mga manggagawa sa midya
at ang mga aktibista para sa karapatan ng mga 		
katutubong mamamayan sa pamamagitan ng 		
pagsasagawa ng mga aktibidad na magpapa-unlad sa
kanilang kakayanan;

3.

Pakikipag-ugnayan sa mga pambansang pamahalaan
at rehiyonal na mekanismo para magkaroon ng mas
malawak na kakayanan makapasok ang mga katutubong
propesyonal at mga aktibistang pangkarapatan sa 		
impormasyon at sa karapatan sa komunikasyon/midya

4.

Pagbubuo ng mga network at pakikipagkaisa sa mga
mainstream media para sa dagdag na pagkakaunawa at
sensitibidad sa mga isyung pang-katutubo

5.

Matulungan ang mga katutubong komunidad na 		
makapagtatag at mangasiwa ng kanilang sariling 		
empresang pang-midya.
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Panimula

Anu-ano ang mga pangunahing hamon
na kinakaharap ng mga katutubong
mamamayan sa pagbabalita ng midya ng
Ang mga katutubong mamamayan ay bumubuo sa malaking
bahagdan ng mga mahihirap at bulnerableng populasyon sa Asya.
Ang kanilang bulnerabilidad ay nagmumula sa sitwasyong sila ay
madalas naisasantabi sa mga pang-ekonomikong programa ng mga
Estado, at walang pampulitikang partisipasyon sa kani-kanilang
mga bansa sa rehiyon.
Ang mga katutubong mamamayan sa Asya ay karaniwang may
limitadong oportunidad upang maipagbigay-alam ang kanilang
mga hinaing at makabahagi sa mga debateng publiko. Ang isang
salik na nakaambag sa ganitong sitwasyon ay ang kakulangan ng
impormasyon at hindi sapat na daluyan ng komunikasyon upang
maipahayag nila ang kanilang pananaw at makapag-impluwensya
ng opinyong publiko. (UNDP 2012) Ang mga katutubong komunidad
at organisasyon ay kailangang mabigyan ng mas maraming
pamamaraan upang marinig ang kanilang mga tinig.
Sa kasalukuyan, ang mga katutubong mamamayan ay kalakhang
umaasa sa pangunahin at tanyag na midya upang iulat ang
kanilang mga usapin. Subalit, ang kalagayan ng pagbabalita ng
mga panguhahing institusyong pang-midya sa mga katutubong
mamamayan ay malayo sa ideyal. Isang katotohanan na ang mga
isyu ng mga katutubong mamamayan ay nananatiling mababa
ang antas ng pagbabalita sa kanila sa tradisyonal na pangunahing
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media. Maliit na bahagdan lamang sa maraming balita sa rehiyon
ang tumatalakay sa mga usapin ng mga katutubong mamamayan.
Karaniwang mga kahindik-hindik o kagulat-gulat na kaganapan
lamang, tulad ng mga pagpatay o mga malalaking mobilisasyon ng
mga katutubo ang nagpapataas ng pagbabalita ng mga tanyag na
institusyon ng midya sa mga isyu nila (JHR 2013)
Habang ang mga mahahalagang isyu tulad ng pagbabago ng klima,
kapaligiran, karapatan sa lupa at kultura ay naibabalita sa mga
pahayagan, may kakulangan sa paglalathala ng mga pananaw ng
mga katutubo sa mga isyung ito, at ang mga partikular na epekto ng
mga mahahalagang isyung ito sa kanilang buhay.
Malimit na ang mga katutubo ay isinasalarawan ng midya bilang
sangkap sa pang-akit ng mga turista, na nagmamaliit at kinakalakal
ang katutubong kultura, at niroromantisa ang katutubong paraan
ng pamumuhay. Kadalasan, ipinapakita ang mga katutubong
kababaihan sa kanilang marilag na kasuotan, na maaring tumungo
sa pagsasamantalang sekswal.
Dagdag pa, ang mga katutubong organisasyon ay karaniwang walang
sapat na rekurso at kakayanan upang makapagtayo ng sariling
pasilidad pang-midya upang sila mismo ang makapagpakita ng
kanilang mga kalagayan at magpahayag ng sarili nilang tinig. Sa mga
ilang kasong mayroong ganitong pasilidad, hindi namamaksimisa
ang mga ito ng mga katutubong komunidad para sa epektibong
pulitikal na adbokasiya. (UNDP 2012)

Introduction
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Anu-ano ang mga hamong kinakaharap
ng mamamahayag sa pag-uulat ng mga
isyu ng katutubong mamamayan?
Marami pang kailangan paunlarin sa paggamit ng mga daluyan sa mga
pangunahing midya para sa pananaliksik at pagpapakalat ng impormasyon
hinggil sa mga isyu ng mga katutubo. Maraming mamamahayag at
manggagawa sa midya na kulang ang kaalaman at kakayanan upang mas
epektibo at sensitibo silang mapapag-ulat sa mga isyu ng katutubong
mamamayan sa mga tanyag at pangunahing midya.
Ang isang hamon ay ang kakulangan ng batayang pag-unawa sa mga isyu
ng mga katutubo sa hanay ng mga manggagawa sa midya. Halimbawa,
karaniwang hindi napapahalagahan ang mga ginagampanang bahagi
ng mga katutubong mamamayan sa likas-kaya at patas na pag-unlad, o
sa katutubong karapatan at kultura na likas na kolektibo. Kung gayon,
marami sa mga isyu ng mga katutubong mamamayan ay nananatiling hindi
naiuulat ng mga tanyag at pangunahing institusyon ng midya, o di kaya’y
mali ang pagsasalarawan, nangungutya, nagkakahon o nagroromantisa sa
kanila.
Ang kakulangan sa kaalaman sa mga pagkakaiba ng katutubo at hindikatutubong kultura ay isa pang hamon na maaring magresulta sa maling
pagkatawan sa katutubong mamamayan o pag-uulat ng nakalalapastangan
sa kanila. (ABC Message Stick 2008)
Ang negatibo o baluktot na pagsasalarawan sa mga katutubong mamamayan
ay nananatiling laganap, kahit na ang ilang organisasyon ng midya ay
Page
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sumusubok na gawing balanse ang tingig ng kanilang pagbabalita. Ang
mga opinyon ng mga mamamahayag, kolumnista, at iba pa ay madalas
naka-ugat sa daantaong estereotipya at hindi sa katotohanan. (Plater)
Sa ilang mga bansa o sa ilang partikular na pagkakataon, ang mga tanyag
at pangunahing midya ay pumapailalim sa pagususuri ng pamahalaan, at
kailangan ng mga mamamahayag na sensurahin ang sarili sa kanilang mga
ulat o artikulo lalo na pag ito ay kritikal sa pamahalaan.

Ano ang papel na ginagampanan ng mga
mamamahayag sa pagtataguyod ng mga
Ang mga mamamahayag ay may mahalagang papel na ginagampanan
upang itaguyod ang masaklaw na partisipasyon ng mga katutubong
mamamayan sa pampublikong kapakanan, midya, at iba pang
daluyan ng impormasyon. Ang midya at impormasyon at ang
teknolohiyang pang-komunikasyon ay nagbibigay ng malaking
potensyal para maibsan ang mga suliranin na nakakaambag sa
pagsasantabi sa mga katutubong mamamayan.
Ang midya ay makapagbubukas ng mga daluyan upang ang mga tinig,
pananaw, kalagayan, suliranin at mga alternatibo ng mga katutubong
mamamayan ay marinig. Mahalaga para sa mga mamamahayag na
bigyan ng mas malaking kunsiderasyon ang pag-uulat ng mga isyu
ng mga katutubong mamamayan, para matugunan at mapigilan
ang panlipunang pambubukod at mababang partisipasyon ng mga
katutubong mamamayan sa larangang publiko.

Introduction
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Bakit kailangan ang gabay na ito?
Ang praktikal na patnubay para sa mamamahayag ay nilalayon na
magbigay ng batayang kaalaman, gabay, at paalala na magagamit
para sa epektibo at magalang na pagbabalita sa mga isyu ng mga
katutubong mamamayan sa Asya. Kailangan ng mas malaking
pagsisikap para mapagbuti ang pag-uulat sa mga katutubong
usapin upang maisalarawan ang mga katutubong mamamayan
sa pamamaraan tunay na sumasalamin sa kanilang kalagayan at
kaibhan ng kanilang mga kultura.
Walang iisang panuntunan na aplikable sa lahat ng mga katutubo o
sa lahat ng sitwasyon. Subalit, ang patnubay na ito ay magbibigay ng
ilang batayan at prinsipyo upang matulungan ang mamamahayag
na makahanap ng pinakamabuting pamamaraan upang manaliksik,
pumanayam, magsulat at maglathala ng mga artikulo na tumatalakay
sa mga katutubong mamamayan.
Ang mga partikular na layunin ng praktikal na patnubay na ito ay
ang mga sumusunod:
1.

Upang ipadamdam sa mga mamamahayag ng mga 		
karapatan at isyu mga katutubong mamamayan; at

2.

Upang hikayatin ang mga mamamahayag na mag-ulat sa
mga isyu ng katutubong mamamayan.

Page
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Sino ang mga
katutubong
mamamayan ng Asya?

Ano ang kahulugan ng katutubong
mamamayan?
Ayon kay Rodolfo Stavenhagen, Espesyal na Tagapag-ulat sa Karapatan ng
mga Katutubong Mamamayan ng UN mula 2001-2008:
“Ang mga katutubong komunidad, mamamayan, at nasyon ay ang
(mga), kalipunan ng mamamayan na nakapagpa-unlad ng kanilang mga
teritoryo dahil sa makasysayang pagpapatuloy ng lipunang nabuo bago
ang kolonisasyon at pananakop, at itinuturing ang mga sarili na naiiba
sa ibang sektor ng lipunan sa teritoryong kanilang sinasakupan o mga
bahagi nito. Sila ang kasalukuyang bumubuo ng hindi-nangingibabaw
na sektor ng lipunan ng may determinasyong pangalagaan, paunlarin, at
maipalipat sa sunod na salinlahi ang mga lupaing ninuno at ang kanilang
pang-etnikong pagkakilanlan bilang batayan ng kanilang patuloy na
pag-iral bilang mamamayan, na naayon sa kanilang kultural na disenyo,
institusyong panlipunan at mga sistemang ligal.” (AIPP, IWGIA 2010)

Anu-ano ang mga termino na ginagamit
upang tukuyin ang mga katutubong
Sa pangunahin, ang katawagan na ginagamit ng mga katutubong
mamamayan ay ang mga pangalan na ibinigay ng kanilang mga ninuno,
habang ang ilan naman ay ginagamit ang katawagang nakaugnay sa
pangalan ng mga lugar na kanilang lupang ninuno. Halimbawa, ang mga
katutubong Igorot sa Kordilyera sa Pilipinas ay gumagamit ng unlapi na
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‘i’ (na ang ibig sabihin ay “mula”) sa pangalan ng kanilang pinagmulang
lugar. Kailangan lamang na tanungin ng mamamahayag kung anong
partikular na pangalan ang nais itawag ng mga grupo ng mamamayan sa
kanilang mga sarili.
Maraming pamahalaan sa Asya ay may pasubali sa paggamit ng salitang
katutubong mamamayan sa kanilang mga bansa. Mas nais nilang gamitin
ang mga salitang ‘pangkat etniko’ o ‘minoryang etniko’ para buo-buong
tukuyin ang kalipunan ng mga katutubong mamamayan sa kani-kanilang
bansa. Ang mga katawagang laganap o opisyal at katanggap-tanggap na
katawagan sa mga katutubo sa Asya ay ang mga sumusunod:

Mga terminong ginagamit upang tukuyin ang
mga katutubong mamamayan sa Asya:
Bangladesh: Pahari, Jumma, Adivasi, Tribal
Burma/Myanmar: Ethnic Minorities
Cambodia: Indigenous Minorities
China: Ethnic Minorities
India: Scheduled Tribes, Adivasi
Indonesia: Masyarakat Adat
Japan: Indigenous Peoples (ngayon ay opisyal na
ginagamit upang tukuyin ang mga Ainu)

Who are the indigenous peoples in Asia?
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Laos: Ethnic Minorities
Malaysia: Orang Asli, Natives, Orang Asal
Nepal: Adivasi, Janajati, Indigenous Nationalities
Pakistan: Adi vaas, Tribal People
Philippines: Katutubong Pamayanang Kultural/		
		
Katutubong Mamamayan
Thailand: Ethnic Minorities, Hill Tribes , Hill/		
Mountain People
Vietnam : Ethnic Minorities

Pinagmulan: AIPP and IWGIA Who we are – Indigenous Peoples
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Ang ibang pangalan na ginagamit ng mga hindi katutubo ay malimit
na may mapanirang kahulugan o di kaya ay nagpapahiwatig na sila
ay may mas nakakababang kultura, tulad ng pagiging “primitibo”,
“hindi sibilisado”, o “atrasado.” Ang mga terminong ito ay nakasasakit
at dapat na iwasang gamitin. Ang ilang halimbawa ng mga ito ay ang
sumusunod:

Mga mapanirang termino na ginagamit upang
tukuyin ang mga katutubong mamamayan:
Cambodia: chuncheat (ibig sabihin ay “etnisidad”, 		
		
sa literal na salin ay “mamamayang 		
		pambansa”)
Bangladesh: upajati (“pantribu”)
Thailand: sakai (sa literal na salin ay “alipin”) 		
		
ginagamit upang tukuyin ang mga grupong
		
nangangaso o nangangalap sa gubat
China:
		
		

fan “primitibong mamamayan” unang 		
ginamit ng mga Tsinong Han noong sila ay
pumunta sa isla ng Taiwan

Pinagmulan: AIPP and IWGIA. Who we are – Indigenous Peoples in
		
Asia. Chiang Mai 2010

Who are the indigenous peoples in Asia?
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Anong bahagdan ng populasyon ng Asya
ang mga katutubong mamamayan?
Sa buong mundo, ang mga katutubo ay tinatayang bumibilang sa 370
milyon, bumubuo sa humigit-kumulang 4.4% ng populasyon ng mundo.
Tinatayang nasa 2/3 ng kabuuang 370 milyong populasyon ng mga
katutubo sa buong mundo ay naninirahan sa Asya.
Ilang Estado lamang sa Asya at kumikilala sa mga katutubong mamamayan.
Kung gayon, mahirap na magbigay ng tiyak o kahit na tantiyang populasyon
ng mga katutubong mamamayan sa rehiyon, sa dahilang hindi isinasama
ang mga katutubong mamamayan sa paghahanda sa mga pambansang
senso. Halos walang maituturing na maasahang datos ng katutubong
populasyon sa pabansang antas. (AIPP, IWGIA 2010)
May malawak na pagkakaiba-iba ang mga katutubo sa Asya, maging ang
mga katutubo na nasa loob ng iisang bansa. Halimbawa, sa Vietnam ay
may 53 pangunahing pangkat etniko; sa Burma mayroong 8 pangunahing
pangkat etniko, at mahigit 100 na minor na pangkat etniko; sa Pilipinas,
may 110 na kinikilalang Katutubong Pamayanang Kultural o katutubong
mamamayan. Kalakhan ng mga grupo ng mga katutubong mamamayan
ay may maliit na mga bilang. Ang ibang mga katutubong populasyon ay
bumibilang sa ilang libo, ang iba naman ay ilang daan lamang.
Tala: Para sa bilang mga mga pangkat etniko at populasyon ng mga
katutubong mamamayan sa Asya, maaaring sumangguni sa: AIPP and
IWGIA. Who we are – Indigenous Peoples in Asia. Chiang Mai 2010
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Ano ang pinagkaiba ng mga katutubong
mamamayan sa mga grupong minorya o
dominanteng pangkat etniko?

Ang mga katutubong mamamayan ay ang mga mamamayang namuhay sa
kanilang mga komunidad bago pa man ang panghihimasok ng mga dayuhan,
ipinagtanggol at napanatili nila ang kanilang lupa, teritoryo, at mga rekurso. Sa
loob ng maraming taon, sa mahigpit na ugnayan sa kalikasan at kapaligiran, ang
mga katutubong mamamayan ay nakapagbuo ng kanilang natatanging kultura at
kolektibong pagakakakilanlan.
Lahat ng mga katutubong mamamayan ay may sariling wika, kultura, kinaugaliang
batas, at mga sosyal at pulitikal na institusyon na kaiba sa mga dominanteng
pangkat etniko sa bawat bansa. Habang may malawak na pagkakaiba-iba sa
pagitan ng mga katutubong mamamayan, komun sa mga katutubo ang mahigpit
na pagkapit ng kultura sa lupa, at ang malapit na dependence sa lupa, kagubatan,
at iba pang likas na yaman para sa kanilang tradisyunal na kabuhayan. Ang lupa
ang pinagmumulan ng kanilang buhay at batayan para sa kanilang identidad
bilang mga katutubo. Ang mataas na pagpapahalaga sa lupa at mga rekurso ay anf
marka ng pagiging isang katutubo. (AIPP, IWGIA 2010)
Ang mga katutubo ay nakolonisa at patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon.
Sila ay dominated at marginalized sa pulitika, ekonomiya, kultura, at sosyal at
sa proseso ng pagbubuo ng bansa at sa globalisasyon sa pamamagitan ng mga
polisiya ng asimilasyon o integrasyon. Sa kabila ng mga ito, ang mga katutubo ay
nanatiling buhay, at patuloy na iginigiit ang kanilang mga karapatan at identidad
sa pamamagitan ng kanilang pakikibaka para maipagtanggol ang kanilang lupa,
teritoryo, at rekurso.
Who are the indigenous peoples in Asia?
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Ano ang mga
karapatan ng
mga katutubong
mamamayan?

Ang mga katutubo ay nagtataglay ng likas at kolektibong karapatan, na
kinikilala ng iba’t ibang internasyunal na kapulungan, instrumento,
at pamantayan. Ang kolektibong karapatan ng mga katutubo na
nakasaad sa Deklarasyon ng UN sa mga Karapatan ng mga Katutubo
(UNDRIP) ay likas na karapatan ng mga katutubo, na kinikilala rin
ng iba’t ibang internasyunal na instrumento kabilang ng, liban sa iba
pa, ang Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatan ng Tao, ILO
Convention 169, Internasyonal na Kasunduan sa Sibil at Pulitikal
na Karapatan, at International Convention on the Elimination of all
forms of Racial Discrimination. (AIPP, IWGIA, Forum-Asia 2010)
Ang

Deklarasyon ng UN sa mga Karapatan ng mga Katutubo

(UNDRIP), na pinagkasunduan noong Setyembre 2007 ng
Pangkalahatang Asambleya ng UN, ay nagtatakda ng mga minimum
na pamantayan sa pagkilala ng kolektibong karapatan ng mga
katutubo. Ito ay naglalatag ng mga kinakailangang hakbang upang
masagot ang partikular na sitwasyon ng mga katutubong mamamayan
sa pagwawasto ng kawalang katarungan at diskriminasyon sa mga
katutubo sa kasaysayan. (AIPP, IWGIA 2010)
Ang mga mayor na bungkos ng karapatan ng mga katutubong
mamamayan ay ang mga sumusunod:
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Karapatan sa Lupa, Teritoryo, at Rekurso
Ang karapatang ito ay nasa Artikulo 25 at 26 ng UNDRIP, na
nagsasaad “Ang mga katutubo ay may karapatan sa kanilang
lupain, nasasakupan at likas na yaman. Ang mga Estado ay dapat
magbigay ng ligal na pagkilala at proteksyunan ang mga lupaing
ito, teritoryo at likas-yaman. Ang pagkilalang ito ay dapat isagawa
na may paggalang sa kaugalian at tradisyon ng sistema ng pag-aari
ng lupa ng mga katutubo”.

Karapatan sa Sariling Pagpapasya
Ayon sa Artikulo 3 ng UNDRIP, “Ang mga katutubo ay may
karapatan ng sariling pagpapasya. Sa pamamagitan ng karapatang
ito sila ay malayang nagtatakda ng kanilang estadong pampulitika at
malayang naisusulong ang pang-eknomiya, panlipunan at kultural
na pag-unlad.” Sa Artikulo 4, pinapalawig na “sa pagsasagawa ng
kanilang karapatan ng sariling pagpapasya, (ang mga katutubo)
ay may karapatan sa otonomiya o sariling pamamahala sa mga
bagay hinggil sa kanilang panloob at lokal na usapin.” Subalit sa
Artikulo 46 ng Deklarasyon, idinidiin na walang ano mang laman
ng Deklarasyon ang maaring pakahulugan na nagbibigay ito sa
kahit sinong grupo o indibidwal ng karapatan na magsagawa ng
anumang gawain o hakbang na makakapinsala ng integridad ng
teritoryo o pampulitikang pagkakaisa ng mga Estado.

What are the rights of indigenous peoples?
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Karapatan sa Malaya, Nauuna, at
Napaalamang na Pagsang-ayon (Free Prior
and Informed Consent, FPIC)
Ang FPIC ay nangangahulugan na ang mga katutubo ay may
karapatan na tanggapin o tanggihan ang mga proyekto o kahit
anumang interbensyon sa kanilang pamayanan o nasasakupan,
o di kaya ay ang magtakda ng mga kondisyon sa pagpapatupad
ng mga proyekto na naayon sa kolektibong proseso ng
pagdedesisyon. Partikular na mahalaga ang nakasaad sa Artikulo
10, “Ang mga katutubo ay hindi maaari na sapilitang paalisin sa
kanilang lupain o nasasakupan. Walang paglikas na maaring
isagawa kung walang malaya, nauuna, at napaalamang pagsangayon, at, matapos ng kasunduan sa pagbibigay ng naayon na
kabayaran, at kung ito ay nauukol, may karapatang makabalik.”

Karapatan sa Pag-Unlad
May ilang mga artikulo sa Deklarayon na tumutukoy sa kaunlaran
(artikulo 3, 20, 21, 23, 29, at 32.) Sa kabuuan, ang mga artikulong
ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga katutubo na magpanatili
at paunlarin ang kanilang pulitikal, ekonomiko, at sistemang
panlipunan at institusyon at masiguro ang kanilang sariling
pamamaraan ng likas na kakayahan at kunlaran, kasama rito ang
kalayaan na gawin ang tradisyunal at iba pang gawaing pangekonomiya. Ang pinagkaitan ng mga ito ay mga karapatan sa
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patas at angkop na pagwawasto.

Karapatan sa Kultura
Ang karapatan sa kultura ay itinakda sa Artikulo 8 ng Deklarasyon na
nagsasaad na, “Ang mga katutubong mamamayan at indibidwal ay may
karapatan na hindi maisailalim sa sapilitang asimilasyon at pagkawasak ng
kanilang kultura, at ang mga Estado ay kailangan magbigay ng mabisang
pamamaraan upang mapigilan at magbigay ng patas at angkop na
pagwawasto sa sapilitang asimilasyon.”

Karapatan sa Impormasyon
Mahalaga rin ang pagrespeto sa karapatan ng mga katutubong mamamayan
sa impormasyon at sa kalayaan sa pagpapahayag sa paggamit ng kanilang
karapatan. Ang karapatang ito ay kinikilala sa Artikulo 16 ng UNDRIP
na nagsasaad na: “Ang mga katutubo ay may karapatan na magtayo ng
sariling midya sa kanilang sariling wika at magkaroon ng pagkakataon na
makapasok sa lahat ng media na hindi pag-aari ng mga katutubo na walang
diskriminasyon.” At, “Ang mga Estado ay magsasagawa ng mabisang
pamamaraan para tiyakin na ang mga midya na pag-aari ng Estado ay
nagsasalarawan ng pagkakaiba-iba ng katutubong kultura. Titiyakin ng
mga Estado na may pagsasalang-alang sa buong kalayaan ng pagpapahayag,
na dapat hikayatin ang mga midyang may pribadong pag-aari na hustong
isalarawan ang pagkakaiba-iba ng katutubong kultura.”		
Higit pa, sa Artikulo 19 ng Pandaigdigang Kasunduan sa Karapatang
Pantao ay nagsasaad na: “Ang bawat tao’y may karapatan sa kalayaan
ng pagkukuro at pagpapahayag; kasama ng karapatang ito ang kalayaan
at kuru-kuro nang walang panghihimasok at humanap, tumanggap at
What are the rights of indigenous peoples?
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Anu-ano ang mga
karaniwang isyung
kinakaharap ng
mga katutubong
mamamayan sa Asya?

Ang mga katutubong mamamayan sa Asya ay karaniwang humaharap
sa isyu ng marginalization at diskriminasyon. Kasama dito ang mga
sumusunod:

1. Ang di-pagkilala sa pagiging katutubo
Maraming estado sa Asya ang hindi kumikilala sa pagkakaroon
ng mga Katutubong Mamamayan sa kanilang nasasakupan. Ang
posisyong ito ay batay sa palagay na ang lahat ng mamamayan
sa kanilang bansa ay “pantay na katutubo,” sa kagustuhan ng
mga Estado na asimilahin ang mga katutubong mamamayan sa
pangunahing agos ng pambasang lipunan. Ito ay nagpapahayag
lamang ng malaganap na diskriminasyon laban sa mga katutubo,
na itinuturing na atrasado at dapat na asimilahin sa mas malawak
na lipunan. Marami sa mga programa ng pamahalaan, tulad ng
sapilitang edukasyon at relokasyon, ay nagiging daan sa pagkawala
ng katutubong kultura at identidad na nagpapabilis ng kanilang
asimilasyon sa pangunahing agos ng lipunan.
Ang isa pang isyu ay ang hindi pagkilala sa pagiging
pagkamamamayan ng mga katutubo sa mga bansa. Sa Thailand,
halos kalahati ng mga katutubong populasyon ay hindi
kinikilalang mamamayan ng Thailand sa dahilang wala sila ng
mga kinakailangang dokumento katulad ng rehistro ng kapanakan.
Ang kawalan ng pagkamamamayan ay nagpapalala sa pagiging
bulnerable ng mga katutubo sa paglabag sa kanilang karapatang
pantao.
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2. Agresyon sa Pag-unlad at ang 				
Paglabag sa Karapatan sa Lupa, 			
Teritoryo, at Rekurso
Isang karaniwang suliranin ng mga katutubong mamamayan ay
ang mga tinatawag na proyektong pang-kaunlaran na iginigiit
sa kanila ng walang pahintulot, na nagreresulta sa pagkuha at
pagsasamantala sa kanilang likas na yaman at pagkawasak ng
kanilang lupa at nasasakupang kalupaan. Ang panghihimasok ng
mga mapanirang proyektong ito na walang malinaw na benepisyo
para sa mga katutubo ay tinatawag na agresyon sa pag-unlad. Ang
mga proyektong ito ay paglabag sa karapatan ng mga katutubo sa
kanilang lupa, teritoryo, at rekurso.

3. Di-Pagkilala sa Tradisyunal na 				
Gawaing Pangkabuhayan
Ang mga tradisyunal na kabuhayan tulad ng pagtatanim ng
palay, palipat-lipat na pagbubungkal ng lupa o pagkakaingin,
pangangaso at pangangalap sa kagubatan, pangingisda,
maliitang pagmimina, at iba pa, ay ginagawa ng maliitan ng
mga katutubong pamilya. Sa loob ng maraming salinlahi, ito
ay likas-kayang bumuhay sa mga katutubo. Ito ay nagbibigay
ng kabuhayan habang pinangangalaagan nito ang mga likas na
yaman mula sa labis na eksploytasyon.

What are the common issues
that indigenous peoples in Asia face?
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4. Migrasyon at Sapilitang Pagpapalipat
Maraming mga katutubo ang pinilit lumipat sa ibang mga pamayanan
o bansa dahil sa magkakaibang dahilan. Kasama sa mga dahilang
ito ay ang mga marahas na labanan, pampulitikang panunupil, labis
na kahirapan sa kanilang pamayanan, at pagpapalayas dahil sa
mga malakihang proyektong imprastraktura tulad ng mga dam, na
lumulunod sa mga katutubong komunidad.
Ang ilang pamahalaan sa Asya ay nagpapatupad ng polisiya sa
transmigrasyon, tulad ng paglilipat ng malalaking bilang ng mga hindi
katutubo na setler sa mga lupain ng mga katutubo. Ang migrasyon at
sapilitang pagpapalipat ay may malubhang epekto sa mga katutubo
dahil ito ay nagkakait sa mga katutubo ng kanilang lupa at rekurso.
Ginagawa silang minoridad sa kanilang nasasakupan, at ito ay may
malubhang epekto sa kalidad ng kanilang buhay.

5. Paglabag sa Karapatan ng Kababaihang
Katutubo
Ang mga katutubong kababaihan at bata ay bahagi ng
pinakabulnerableng sektor ng lipunan at nangangailangan
ng espesyal na proteksyon. Subalit, ang diskriminasyon,
karahasan, at pagbubukod sa mga kababaihang katutubo ay
malaganap sa mga bansa sa Asya. Sa kabila ng mahalagang
kontribusyon nila sa produksyong agrikultura, mga likas-
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kayang aktibidad at gawaing pantahanan, dominado ng mga
kalalakihan ang mga tradisyunal na katutubong pamayanan
sa Asya, at ang mga kababaihang katububo ay may karampot,
at minsan ay hindi isinasangkot, sa proseso ng pagpapasya sa
lokal at pambansang antas.

6. Pampulitikang panunupil, militarisasyon
at karahasan laban sa mga katutubong
mamamayan
Ang mga lokal na pakikibaka ng mga katutubo upang igiit ng
kanilang kolektibong karapatan laban sa agresyon sa pag-unlad
ay tumungo sa paglabag sa kanilang karapatang pantao. Ang
ilan sa mga biktima nito ay ang mga katutubong lider at ang
mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Sila ay nakararanas
ng pananakot, pagbabanta, panliligalig, arbitraryong pagaaresto at iba pang paglabag sa karapatang pantao.
Ang militarisasyon ng mga katutubong pamayanan ay
karaniwan, lalo na sa mga lugar na may paglaban sa agresyong
dala ng mga proyektong pangkaunlaran. Ang mga pamahalaan
ay gumagamit ng militarisasyon sa kanilang

programang

kontra-insurhensiya at sa pagpapatupad ng drakonikong batas
para umano tiyakin ang pambansang seguridad.

What are the common issues
that indigenous peoples in Asia face?
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Praktikal na
Gabay para sa mga
Mamamahayag

Paano ka magiging sensitibo sa pagkalap
ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa
mga katutubong mamamayan?
1. Makipag-usap sa pamamaraang 				
madaling maiintindihan.
Sa pakikipagpanayam sa mga katutubo, sikapin na malampasan
ang hadlang sa wika. Magsalita nang malinaw at marahan. Ang
wikang Ingles ay madalas ikalawa, at minsan ay ikatlo o ikaapat
na wika na ginagamit sa malalayong pamayanan ng mga katutubo.
Kung kinakailangan, makipagtulungan sa isang maasahang
tagapagsalin. Mas makabubuti kung ang tagapagsalin ay kilala at
pinagkakatiwalaan ng tao na kinapapanayam. Ilagay sa minimum
ang paggamit ng mga salitang teknikal. Kung gagamit ng mga
terminong teknikal, ito ay kailangang lubos na maipaliwanag.
Ingatang hindi magsalita nang mabilis. Mag-aral ng ilang salita sa
kanilang lokal na wika, ito ay positibong hakbang para paunlarin ang
iyong relasyon sa komunidad.

2. Maging sensitibo sa mga partikular na 		
kultura at kaugalian ng mga katutubo.
Walang madali at tiyak na mga tuntunin sa pakikipagsalamuha sa mga
katutubo. Bawat pamayanan ay naiiba. Ang pamamaraan sa pakikipagugnay sa kanila ay nababatay sa lokasyon ng komunidad--mayroong
malalayong pamayanan, pamayanang rural, mga komunidad sa mga
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bayan sa probisya at sa mga pangunahing lungsod--ang bawat isa
sa mga ito ay dapat kilalanin bilang magkakaiba ang mga kultura.
Subukan na maging sensitibo sa mga partikular nilang kultura at
huwag maging labis na makahadlang o agresibo sa pagpapanayam
sa kanila.

3. Igalang ang mga kaugalian ng mga tao o 		
komunidad
Kilalanin at igalang ang mga kaugalian, tradisyon, institusyong
pulitikal, at mga proseso ng pagpapasya. Halimbawa, kung kailangan
ng komunidad na pag-usapan at pagdesisyunan, ayon sa kanilang
proseso at mga institusyon, ang pagpayag sa kapanayamin sila
maging matiyaga at bigyan sila ng sapat na panahon at espasyo para
gawin ito. Sa huli ay magiging kapakipakinabang ang pagsisikap na
ito.

4. Maging magalang sa pananaw at 			
konsepto sa paggamit at pagmamay-ari 		
ng lupa ng mga katutubo.
Unawain ang malapit na relasyon ng mga katutubo sa kanilang
lupa, teritoryo at likas na yaman. Kilalanin at igalang ang sistema
ng pagmamay-ari ng lupa ng mga katutubo. Subukin na unawain
ng kanilang pananaw sa pamamagitan ng paglagay ng iyong sarili
sa kanilang kalagayan. Magsiyasat ng mabuti upang maunawaan,

Practical guidelines for media practitioners

Page

29

ngunit ingatang hindi nila maramdaman na sila ay isinasailalim
sa interogasyon, sila ay tinatakot, o di kaya ay nag-aalinlangan o
kinukuwestiyon ang kanilang paniniwala.

5. Magbigay ng nararapat na pagkilala sa 		
mga pinagmulan ng impormasyon, 			
kasama ang mga sekundaryong 				
pinagmulan ng impormasyon.
Mahalaga na magbigay ng nararapat na pagkilala sa mga pinagmulan
ng impormasyon sa pagsusulat ng iyong artikulo. Kaya siguraduhin
na tama ang kanilang mga pangalan, ang kanilang katayuan sa
komunidad, ang kanilang organisasyon, at iba pang kinakailangang
impormasyon tungkol sa kanila. Tiyakin ang pagbaybay sa kanilang
mga pangalan at pangalan ng mga lugar. Kailangan din bigyan ng
pagkilala ang mga lokal na produkto at kagamitan, tulad ng mga
disenyong katutubo, produktong habi, likhang sining, larawan, at
iba pa.

6. Protektahan ang pagiging kumpedensyal
ang mga pinagmulan ng iyong
impormasyon at bimbinin ang 				
mga sensitibong impormasyon, kung 			
kinakailangan.
Humingi ng pahintulot bago kumuha ng mga larawan, bago gamitin
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ang mga pangalan ng mga katutubong indibidwal, pinuno at
kinatawan, o ang pagbubunyag ng mga sensitibong impormasyon sa
iyong artikulo. Ang ibang mga tao ay maaring ayaw makilala o ayaw
magpakuha ng larawan, lalo na kung makokompromiso ang kanilng
personal na kaligtasan, tulad ng mga nasa mapanupil o militarisadong
sitwasyon ang mga komunidad. Siguraduhin na pumapayag ang iyong
nakapanayam na ilimbag o isapubliko ang kanilang pangalan o larawan.
Kung hindi, marapat na protektahan ang kanilang pagiging kumpedensyal
sa pamamagitan ng paggamit ng alyas o nilikhang pangalan. Huwag
ilathala ng mga sensitibong impormasyon na maaring makapahamak sa
iyong mga kinapanayam.

7.

Berepikahin at tiyaking totoo ang
mga impormasyon, lalo na sa paggamit ng
sekundaryong pinagmulan ng datos

May ilang pagkakataon na magagamit at nakatutulong ang paggamit ng
sekundaryong datos para makapagbigay ng bakgrawnd o suplemeto sa
impormasyong nakalap mula sa mga panayam. Subalit, tiyakin mo na
ang iyong sekundaryong datos, lalo na ang mga nanggaling sa internet,
ay maasahan. Pinakamahusay kung matitiyak ang katotohanan ng mga
impormasyong ito mula sa iba, o di kaya ay isangguni mismo sa mga
kinauukulang katutubong komunidad.

8. Maging mapagbatid na ang mga ibat-ibang
komunidiad ay may sariling protokol ayon sa
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kanilang kultura.

Ang mga pang-kulturang protokol ng bawat komunidad ay ang mga
patakaran at proseso na kailangang sundin sa pagpasok sa komunidad, na
nakabatay sa batayang prinsipyo ng paggalang sa kultura.
Ang mga prinsipyo na nasa ibaba ay tinukoy ng Aboriginal at Torres
Strait Islanders, bilang batayan ng kanilang mga pang-kulturang
protokol. Mahalagang aralin ang mga batayang prinsipyong ito dahil
ito ay naaangkop at wasto rin para sa mga katutubong mamamayan sa
Asya.

Paggalang
Ang karapatan ng mga katutubong mamamayan upang
pagmay-arian at kontrolin ang kanilang mga kultura ay
dapat na igalang. Ang pagkakaiba-iba ng mga katutubong
kultura ay dapat kilalanin at hikayatin. Ang mga pananaw,
paraan ng pamumuhay, at kinaugaliang mga batas ng mga
katutubo ay dapat na igalang sa kontemporaryong buhay.

Katutubong Kontrol
Ang mga katutubong mamamayan ay may karapatan sa
sariling pagpapasya sa mga usaping pang-kultura.

Konsultasyon, Komunikasyon at PagsangPage
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ayon
Ang mga katutubong mamamayan ay dapat na konsultahin
sa pamamaraan na ang kanilang kasaysayan, pamayanan,
mga panayam, buhay at pamilya ay kinakatawan at
ginagamit. Dapat na sumangguni sa mga katutubo sa
paggamit at pagsasalarawan ng Kultural and Intelektwal
na Pagmamay-ari. Bago ang paggamit ng mga ito,
kailangang ipaalam sa mga katutubo ang mga implikasyon
ng kanilang pagsang-ayon. Ang mga konsultasyon ay
kailangang tumalakay sa likas na komunal na katangian
ng katutubong lipunan at pagpapahayag ng kultura

Interpretasyon, Integridad,

at Pagiging

Tunay
Ang mga katutubong mamamayan ay dapat na konsultahin
sa mga usapin ng integridad at pagiging tunay na
pagkatawan at pagsasalarawan ng kanilang kasaysayan,
pamayanan, mga panayam, buhay at pamilya. Ang mga
katutubo ay dapat konsultahin sa integridad at pagiging
tunay ng pagsasalarawan ng kanilang kultural at
Practical guidelines for media practitioners
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intelektwal na pag-aari.

Pagiging Lihim at Kumpedensyal
Ang karapatan ng mga katutubo na panatilihing lihim
at sagrado ng kanilang kultural na kaalaman ay dapat
na igalang. Ang mga sagrado at lihim na mga materyal
ay tumutukoy sa mga impormasyong ipinagbabawal
sa ilalim ng kinaugaliang batas. Halimbawa, ang ibang
impormasyon ay tanging babae o lalaki lamang ang dapat
makaalam o makakita, o di kaya ay pagkatapos lamang ng
pagtanggap bilang kasapi.
Ang mga katutubo ay may karapatan na panatilihing
kumpensyal ang kanilang personal at kultural na usapin.

Atribusyon
Ang mga katutubong mamamayan ay dapat bigyan ng
tama at nararapat na pagkilala sa kanilang tagumpay.
Ang mga katutubong mamamayan ay dapat na bigyan
ng tama at nararapat na pagkilala para sa kanilang
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kontribusyon at papel sa pagpapaunlad ng mga kwento.
Ang mga katutubong mamamayan ay dapat bigyan ng tama
at nararapat na pagkilala sa paggamit ng mga materyal
mula sa kanilang kultura.

Nagpapatuloy na kultura
Ang mga katutubo ay may responsibilidad na tiyakin na
ang pagsasagawa at pagpapasa ng kanilang kultural na
ekspresyon para sa kapakinabangan ng mga susunod na
salinlahi.
Ang responsibilidad na ito ay dapat igalang ng mga
mamamahayag at dapat na isama sa mga pakikitungo sa
kahit anong materyal ukol sa mga katutubong mamamayan.
Pinagmulan: Message Stick. Aboriginal and Torres Strait
Islanders Online. CULTURAL PROTOCOLS for Indigenous
Reporting in the Media. abc.net.au/message/proper

Paano ka magiging masaklaw at tama sa
Practical guidelines for media practitioners
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pagsusulat ng iyong kwento tungkol sa mga
katutubong mamamayan?
Magpalalim para masuri ang kalagayn ng mga katutubong mamamayan.
Magtanong ng masusi para mas maunawaan ang mga partikular na mga
suliranin at isyu ng mga katutubo, at ng kanilang pakaka-ugnay-ugnay,
mga pananaw, at mga usapin.
Ang mga maaring itanong ay ang mga sumusunod:

1. Ano ang mga mayor na isyu na nakakaapekto
sa pag-unlad ng katutubong pamayanan?
Aralin ang mga partikularidad sa mga isyung ito, tulad ng papalayong
damdamin ng mga katutubo sa lupa (land alienation), mapanirang
proyektong pangkaunlaran, mababang literasiya, mataas na mortalidad
ng mga sanggol, o ang eksklusyon sa pag-unlad. Kuhanin ang pananaw
ng mga katutubo sa mga temang ito.

2. Ano ang mga epekto ng land alienation at iba
pang isyu sa pag-unlad sa mga buhay ng mga
katutubo?
Tingnan ang mga positibo at negatibong epekto nto sa mga tradisyunal
na kabuhayan, spiritwal na paniniwala, pamanang kultura, katutubong
kaalaman, pagkakaisang sosyal, relasyon ng mga kasarian kalusugan at
ibang aspekto.

3. May pagkilala, paggalang o paglabag ba sa mga
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karapatan ng mga katutubo sa lupa, teritoryo, likas
na yaman, FPIC, at karapatan sa sariling pagpapasya
at iba pang karapatan?
Kung may paglabag o paggalang, usisain at unawain ang mga salik sa mga
paglabag, pagkilala, o paggalang.

4. Mayroon bang nakapailalim na usapin na
nagdudulot ng dislokasyon o paghihirap sa mga
katutubo?
Alamin ang mga dahilang kung bakit naghihirap at napapaalis ang mga
katutubo sa kanilang lupa. Halimbawa, ang transmigrasyon o human
trafficking at maaring salik na nagpapalala sa kahirapan at pagsasantabi
sa mga katutubong mamamayan.

Ilang praktikal na paalala para sa mga
mamamahayag sa pagsusulat o pag-uulat sa
katutubong mamamayan:
1. Iwasan ang paggamit ng stereotype o pagpapakita
ng aktidud na may diskriminasyon sa mga
katutubo.
Ang mga katutubong mamamayan ay may kanya-kanyang aktidud at mga
partikular na katangian na kailangan na igalang. Sila ay maaring hindi
Practical guidelines for media practitioners
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Pangkalahatang Pamantayan para sa
Epektibo at Responsableng Pamamahayag
1.

Tiyakin na totoo ang ang iyong impormasyon.

2.

Manatiling obhetibo.

3.

Alamin ang higit pa liban sa isinulat mo sa iyong artikulo.

4.

Maging mapanuri sa lahat.

5.

Isipin ang konteksto.

6.

Magsulat na parang nakikipag-usap.

7.

Magpakita ng kagandahang asal at

8.

Maging higit pa sa mga karaniwang pahayag sa mga 		
bulletin board o pahayag sa midya.

9.

Magpakita ng sigla.

Pinagmulan: Western Michigan University. Accessed on April 5, 2014 		
from homepages.wmich.edu/.../10guide.doc
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Rekomendasyon
para sa patuloy na
pagpapa-unlad sa
pagbabalita ng midya
sa mga isyu ng mga
katutubong mamamayan

Ilan sa mga rekomendasyon para ipagpabuti ang pagbabalita sa mga
usapin ng mga katutubo ay nagmula sa inisyatibo ng UNDP at AIPP
na Boses ng Katutubo ay ang mga sumusunod:

1. Maksimahin ang paggamit ng lokal na radyo, na
pinakamalaganap na proma ng midya sa komunidad. Ang radyong
pangkomunidad ay nababagay sa pag-abot sa mga katutubo dahil
maliit na halaga lamang ang kailangan upang mag-produce at magaccess dito, at kayang abutin ang malalawak na lugar at gapiin ang
iliterasiya. (UNDP 2012)

2. Gumamit ng makabagong digital social media
at mobile na teknolohiyang pangkomunikasyon,
na nagbukas ng malaking potensyal sa pag-abot sa mas maraming
tao, kasama ang nasa malalayong lugar. Mas maraming tao ang
naabot ngayon ng yari na, pandaigdiagan, mobile o may kakayanang
kumonekta sa Web para maka-akses sa impormasyon at ibahagi
ang kanilang opinyon. Ang mga pag-unlad na ito ay nagbibigay ng
pagkakataon para sa demokrasya sa midya at makapagpayabong ng
aksyon sa mga usapin ng mga katutubong mamamayan.

3. Gamitin ang “pag-uulat ng mamamayan” bilang
pinagmumulan ng impormasyon

sa pamamagitan

ng paggamit ng makabagong paraan sa pakikipagsalamuha sa
mga mambababasa at madla tulad ng blog, mensaheng teksto, at
serbisyong bahaginan ng mga bidyo. Sa kasulukuyan, hindi na
lamang tagatanggap ng impormasyon ang mga mamamayan kundi
tagapaglikha na rin ng content, kasama na ang kagyat na tugon sa
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mga isyung binabalita ng midya.

4.

Paghusayin

ang

kakayanan

ng

mga

mamamahayag, sa mainstream at katutubog midya, na ibalita
ang mga isyu, interes, at pananaw ng ga katutubo sa pamamagitan
ng pagbibigay ng mga materyales na impormasyon, pagsasanay,
at pakikipag-ugnay sa mga organisasyon ng mga katutubong
mamamayan.

5. Hikayatin ang mga mamamahayag at propesyunal
sa midya na umanib sa mga rehiyonal na network
ng midya tulad ng Indigenous Voices in Asia Network (IVAN) o
ang mga pambansang organisasyon ng mga mamamahayag tulad ng
Indigenous Peoples Communicators sa Pilipinas o ang Indigenous
Media Network sa Thailand.

Recommendations for
further development of media coverage on IP issues
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Contacts ng mga mayor
na organisasyon ng mga
katutubong mamamayan
sa Asya
Contacts of major indigenous peoples organizations in Asia
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Regional networks
Asia Indigenous Peoples Pact
(AIPP)
108, Moo 5, T. Sanpranate, 		
A. Sansai, Chiang Mai, 		
50210 Thailand
aippmail@aippnet.org
Tel. +66 (0)53 380 168
Fax. +66 (0)53 380752
http://www.aippnet.org
http://www.ccmin.aippnet.org
http://www.iphrdefenders.net

Firdaus Cahyadi
		
firdaus.cahyadi@aman.or.id
Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Philippines)
Pya Argee Malayao
			
kamp_phils@yahoo.com
Inter Mountain Peoples Education
and Culture in Thailand Association
(Thailand)
Nittaya Mee Earkanna
nittaya.mee@gmail.com

		

Indigenous Voices in 		
Asia Network (IVAN)

Asia Indigenous Women’s

http://www.iva.aippnet.org

Network (AIWN)

Asia Indigenous Peoples Pact

AIWN secretariat
1 Roman Ayson Road
2600 Baguio City, Philippines
Tel. +63 74 4447703
Fax. +63 74 4439459
aiwn@asianindigenouswomen.org
www.asianindigenouswomen.org

Dipta Chakma
dipta@aippnet.org

		

Khun Aung
		
ivasia.net@gmail.com

		

Building Community Voices 		
(Cambodia)
Ran Sopheak 				
Pagnapagna@bcv-cambodia.org

Asia Pacific Indigenous Youth

Federation of Nepalese Indigenous
Journalists (Nepal)

#30 Upper P. Burgos
Baguio City 2600, Philippines
Telefax: (+6374) 446 2106
apiyn.org@gmail.com
www.apiyn.net

Hit Bahadur Thapa
			
fonijcenter@gmail.com

Network (APIYN)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(Indonesia)
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National networks and local organizations
BANGLADESH
Bangladesh Adivasi Forum
(BAF)

Bawm Indigenous Peoples’
Organisation (BIPO)

Salma Garden, House #23/25,
Road#4 Shekher Tek, PC Culture
Housing, Mohammadpur, 		
Dhaka-1207 Bangladesh
TEL: +88001711804025
Email: forum.adivashibd@gmail.
com
Kapaeeng Foundation (KF)

Salma Garden, House # 23/25,
Road # 4, Block # B, PC
Culture Housing, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh
Tel:+88028190801
kapaeeng.foundation@gmail.
com
Website: http://kapaeeng.org/

Modhyam Para, P.O.Box 12, 		
Bandarban 46000,
Bandarban Hill Tracts, 			
Bangladesh
Tel:+8803616538
Trinamul

Unnayan

Sangstha

(TUS)

Marma Samsad Building, 		
Pankhaiyapara, Khagrachari
Sadar, Khagrachari-4400
Tel: +88037161179

CAMBODIA
Cambodia Indigenous Youth

Organization to Promote Kui

Association (CIYA)

Culture (OPKC )

P.O.Box 1436, #34, Street 222, 		
Sangkat Boeung Raing, Khan Daun
Penh, Phnom Penh, Cambodia
Tel:+855235550440
Website: www.ciyamedia.org

Lor oet village, Sangkat Kampong
Pranak, Preah Vihear City, Preah
Vihear Province
Tel:+855646363188
Email: opkc.net@gmail.com		
Website: http://kapaeeng.org/

Contacts of major indigenous peoples organizations in Asia
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INDIA
Jharkandis Organisation for

Adivasi Mahila Maha Sangh

Human Rights (JOHAR)

(AMMS)

Gaddi Tola, Post, Bag No.3
P.O. Chaibasa, Dist West Singhbhum, Jharkhand 833201, India
Tel:+916582256416
Fax:+9156582257162/257170
Email: icolt.birsa@gmail.com

Vill post Gholeng, Dist, 		
Jashpur Chhattisgarh India, 496338
Tel:9107763202265
Email: adivasi.mahila.mahasangh@
gmail.com

Indian Confederation of the

(AGMS)

Indigenous and Tribal Peoples
North East Zone (ICITP)

Jebra Ram Muchahary President,
ICITP-NEZ (Guwahati, Assam) &
Chief Advisor, ICITP (New Delhi)

Adivasi Gothra Maha Sabha
Adivasy Gothar maha Sabha, Kartikulam Post, Wayanad, Kerala, 		
India 670644
Tel:+919495216905
Adivasi Navjeewan Gathan
Navjyoti Agua (ANGNA)
T/P.O. KUTRA-770018
dIST- SUNDERGARH, 		
ODISHA, INDIA
Email: ekkaremish@rediffmail.com

INDONESIA
		Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN 			
(Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago)

Jl. Tebet Timur Dalam No 11 A. Jakarta Selatan, INDONESIA
		
Tel/Fax: +62 (0)21 8297954 www.aman.or.id
JAPAN
Association of Indigenous Peoples in Ryukyus (AIPR)
Shisei Toma, Acting Representative
593-2 Nagahama, Yomitan, Okinawa, Japan 904-0324
Tel:+81-90-4100-0454

Email: shisei.toma@hotmail.co.jp
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LAOS
Community Knowledge 		

Gender and Development

Support Association (CKSA)

Association (GDA)

Learning House No. 377/35, CKSA,
Room 12, Ban Naxay, Saphangmor
Rd, Sysetha Dist
Tel:+85621260680

101/5 Ban Saphanthongnue, 		
Sysattanack district, 			
Vientine Capital , 			
Laos P.O.Box 10820

Tel:85621263349
Email: infor@gdglaos.org

MALAYSIA
Jaringan Orang Asal 		

Partners of Community		

Se-Malaysia (JOAS) / 		

Organization (PACOS)

Indigenous Peoples Network of

Taman Flash Gordon,Kg.Ki-

Malaysia

vatu , KM 18 Jalan Tambunan,
Penampang, P.O.Box 511 , 8957
Penampang, Sabah, Malaysia
Tel : +60 88 712 518 , 		
Fax : + 60 88 718 669
Email: annelasimbang@yahoo.
com.sg

Block M, Lot 5, 1st Floor,
Donggongon Town, 89500
Penampang, Sabah, MALAYSIA
Email: joasmalaysia@gmail.com

MYANMAR
Chin Human Rights 		

Nationalities Youth Forum

Organisation (CHRO)

(NY-forum)

P.O.Box (99) Main Post office
Aizawl Mizoram State India 796221
Tel:+66894343156
Website: www.chor.ca

P.O.box 87, Mae Sot, Tak 63110,
Thailand
Tel:+66 0875774432

Contacts of major indigenous peoples organizations in Asia
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NEPAL
National Indigenous Women

NGO-Federation of Nepalese

Federation (NIWF), Nepal

Indigenous Nationalities 			

Kathmandu Metropokitan City , 		(NGO-FONIN)
Ward No.10 ,Tri-Ratna Marg, 		
GPO Box No.7229, Sundhara, 		
House No.88 , Buddha Nager ,Nepal
Kathmandu Nepal
Tel : 977 147 84 192
Tel : 977 1 441 7060
Website: http://www.niwf.org.np/
Email: ngofonin.2004@gmail.com
Nepal Federation of Indigenous
Nationalities (NEFIN)
P.O.Box 8975 EPC 1851 , Kusunti ,
Lalitpur , Nepal
Tel :977 1 5001 754
Fax : 97715001669
Email: info@nefin.org.np

Website: www.nefin.org.np/
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Youth Federation of Indigenous
Nationalities, Nepal (YFIN)
Kathmandu Metropolitan Ward No
14, Kalanki, Shantinagar
Kathmandu Nepal
Tel: 977-1-4672637
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NORTHEAST-INDIA
Borok Indigenous/Tribal Peoples Development Center (BITPDC )
Palace Compound, P.B.80,
Agartala 799001, Tipura, India
Tel:+919436124609/+918575930544
Email: itpdc@rediffmail.com
Indigenous Women Forum for
Northeast India (IWFNEI )
House No.565A/FC Kohima 797001,
Nagaland
Tel:+919436403169
Email: con_iwfnei@yahoo.com
Karbi Human Rights Watch
(KHRW)

Rongnihang, Diphu, Ward

No.III, Karbi Anglong, NE India,
PIN-782460
Tel: +919854026047
khrwatch@yahoo.com
Naga Peoples Movement for
Human Rights (NPMHR)
11 Floor, K.N. Sekhose Complex,
Jail Colony, P.O. Box 27, Kohima
797001,Nagaland, India
Tel : +91 8729812935
Website: http://www.npmhr.org/

Zo Indigenous Forum (ZIF)
V 26, Bawngkawn, Durtlang Road, Aizawl,
Mizoram, India , 796 014
Tel:+919862373371
Email: zoindigenous@gmail.com

PHILIPPINES
Cordillera Peoples’ Alliance
(CPA)
55 Middle Ferguson Road, Baguio
City 2600 Philippines
Tel: +63 74 304 4239
Fax +63 74 443 7159
Website: www.cpaphils.org

Kalipunan ng Mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)
Room 304 NCCP Building, near

Quezon Avenue corner EDSA, West
Triangle, Quezon City, Philippines

Tel. No. 63 (02) 412-5340			
www.katutubongmamamayan.
org
Koalisyon Ng Katutubong 		
Samahan Ng Pilipinas 		
(KASAPI), Inc.

Unit 301, East Side Condominium, #77 Malakas Street,
		Diliman, Quezon
City, Philippines
Telefax: (63-2) 436-9455
tribung_kasapi@yahoo.com
www.kasapi.org

Contacts of major indigenous peoples organizations in Asia
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TAIWAN/CHAINA
Papora Indigenous People Association (PIDA)
36, Tatung Rd, Puli, Nantou, 545, Taiwan
Tel:+886492911421
Email: forwardland@hotmail.com
THAILAND
Assembly of Indigenous and

Inter Mountain Peoples Educa-

Tribal Peoples’ of Thailand

tion and Culture in Thailand

(AITT)

Association (IMPECT)

252 Moo. 2 T. Sanphanate A. Sansia
Chiang Mai 50210, Thailand
Tel:+ 66 53 492544

252 M.2, T.Sansai Noi, A.Sansai,
Chiang Mai 50210 Thailand
Tel: [+66(0)53] 39 8591, 49 2544,
Fax: [+66(0)53] 39 8592, 34 4945,
Website: http://www.impect.org/

Hmong Association for 		
Development in Thailand

Karen Network for Culture and

(MDT)

Environment (KNCE)

201 Moo. 5 Bann Luangnoeu,
T. Luangneou A. Doisaket , 		
Chiang Mai Thailand 50220
Tel:+66 53292230			

252 Moo. 2 T. Sanphanate A. Sansia
Chiang Mai 50210, Thailand
Tel:+ 66 53 492544

Indigenous Women’s Network of Thailand (IWNT)
252 Moo.2 T.Sanphanate A. Sansia,
Chiang Mai 50210, Thailand
Tel:+ 66 53 492544

VIETNAM
Center for Sustainable Development in mountainous Areas
(CSDM)
No 38, lane 203, Chua Boc street , Trung Liet ward,

		

Dong Da district, Ha Noi, Viet Nam Tel : (84).4.33528555
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Ang AIPP sa isang sulyap
Ang Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) ay isang rehiyonal na organisasyon itinatag
noong 1988 ng mga kilusan ng mga katutubong mamamayan bilang isang tuntungan
para sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ang AIPP ay aktibong nagpapaunlad at
ipinagtatanggol ang mga karapatan ng mga katutubong mamamayan at karapatang
pantao; likas-kayang kaunlaran at pamamahala ng mga rekurso at pagprotekta sa
kalikasan.
Sa mga lumipas na mga taon, pinaunlad ng APP ang pagkadalubhasa nito sa ang
pagpapalakas sa kakayahan ng mga komunidad, sa adbokasiya, sa pakikipag-ugnayan
sa lokal at padaigdigang antas, at sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa mga
organisasyon ng mga katutubo, mga suportang organisasyon, mga ahensya ng UN, at
iba pang mga institusyon. Sa kasalukuyan, 47 ang mga kasapi nito mula sa 14 na mga
bansa sa Asya, kunsaan binubuo ng 7 na pambansang alyansa/network, at 35 lokal
at 15 sub-pambansang organisasyon kabilang ang 16 na pang-etnikong organisasyon,
lima (5) sa kababaihang katutubo at apat (4) na orgnanisasyon ng kabataang katutubo.

Ang aming Tinatanaw
Ang mga katutubong mamamayan sa Asya ay mabuhay ng may dignidad at may
lubusang pagganap sa kanilang karapatan, mga natatanging kultura at pagkakakilanlan,
at patuloy na nakapagpapaunlad ng ng kanilang sistema ng pamamahala sa mga
lupain, teritoryo, at mga yaman para sa kanilang kinabukasan at kaunlaran sa isang
kapaligirang may kapayapaan, katarungan, at pagkakapantay pantay.

Ang aming Misyon
Pinapalakas ng AIPP ang pagkakaisa, pagtutulungan, at kakayahan ng nga katutubong
mamamayan sa Asya upang maitaguyod at mapangalagaan nila ang kanilang
kanilang mga karapatan, kultura, at pagkakakilanlan, at para sa tuluy tuloy na nilang
pamamahala ng kanilang mga sistema ng pag-unlad at sariling pagpapasya.

Mga Programa ng AIPP

Ang aming pangunahing trabaho sa iba’t-ibang programa ay ang pagpapakalat
ng impormasyon, pagpapataas ng kamalayan, pagbubuo ng kakayanan,
adbokasiya, at networking mula sa lokal hanggang sa pandaigdigan. Ang
aming mga programa ay ang mga sumusunod:
•
Kampanya sa Karapatang Pantao at Pagsusulong ng mga Patakaran
•
Pagbubuo ng Kapasidad sa Panrehiyunal na Antas
•
Kalikasan
•
Katutubong Kababaihan
•
Pagpapaunlad ng Pananaliksik at Komunikasyon
•
Kabataang Katutubo
Ang AIPP ay kinikilala bilang NGO na may Ispesyal na Konsultatibong
Katayuan sa UN Economic and Social Council (ECOSOC.) Kinikilala din ito
bilang organisasyong tagapagmasid sa United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC), Convention on Biological Diversity, Green
Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF) at ng World
Intellectual Property Organization (WIPO). Kasapi ang AIPP ng International
Land Coalition (ILC).
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