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Napakaraming walang trabaho sa Pilipinas at napakahirap ding 
maghanap ng trabaho. Makahanap man, hindi pa rin tiyak ang 
kinabukasan nating mga manggagawa at anakpawis dahil sa laganap 
na kontraktwalisasyon sa paggawa. Ang kawalan ng seguridad sa 
trabaho ang isa sa pinakamatinding bumabayo hindi lang sa ating mga 
manggagawa kundi maging sa buong masang anakpawis. 
 
Isa sa mga batayang konstitusyunal na karapatan ang seguridad sa 
trabaho o security of tenure. Isa rin ito sa iilang probisyon sa mga 
batas-paggawa na nagpoprotekta sa ating mga manggagawa. Sa 
kabila nito, napakarami pa ring dayuhan at lokal na employer o 
kapitalista na lumalabag dito. 
 
Kaya naman ipinapanukala ng Anakpawis Partylist na ipasa ang House 
Bill 5110 o ang Regular Employment Bill (REB), isang panukalang 
batas na pipigil sa kontraktwalisasyon at magpapatibay sa karapatan 
ng mga manggagawa at masang anakpawis sa seguridad sa trabaho.  
 
Layunin ng praymer na ito na mailinaw ang mga batayan at nilalaman 
ng HB 5110. Magamit sana ito nating mga manggagawa at anakpawis 
lalung-lalo na ang mga biktima ng kontraktwalisasyon sa kanilang 
pang-araw-araw na pakikibaka para sa disente at regular na trabaho. 
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A. Ang Kontraktwalisasyon 
 
1. Ano ang kontraktwalisasyon? 
 
Ang kontraktwalisasyon ay isang iskema 
sa empleyo kung saan para 
makapagtrabaho, kailangang pumaloob 
ang manggagawa sa isang kontrata sa 
employer o agency na tatanggap sa 
kanya. Dahil napakaraming walang 
trabaho at napakahirap maghanap ng 
trabaho, napipilitan ang manggagawang 
magpatali sa mga kondisyong ang 
employer o kumpanya mismo ang 
nagtatakda. Pinagtatrabaho siya sa 
isang maiksing panahon sa katayuang 
hindi permanente o regular.  
 
Pabor na pabor sa mga kapitalista ang ganitong iskema dahil inaalis 
nito ang anumang pananagutan nila sa mga manggagawa na 
nakasaad sa mga batas-paggawa. Sa kabuuan, ang pangunahing 
layunin ng kontraktwalisasyon ay lalong pababain ang sahod, 
tanggalan ng mga karapatan ang mga manggagawa at palobohin nang 
todo ang tubo ng kapitalista. 
 
Pero ang kontraktwalisasyon ay hindi lang panandaliang taktika ng mga 
kapitalista para magbawas ng gastusin at pigilan ang mga 
manggagawa na bumuo ng mga unyon. Ito ay pangmatagalang 
estratehiya para alisin ang lahat ng kanilang obligasyon sa mga 
manggagawa at ipawalambisa ang lahat ng karapatan sa paggawa. 
Samakatwid, tinatanggal nito ang anumang balakid para isadlak ang 
mga manggagawa sa pinakamatitinding porma ng pagsasamantala. 
 
Ito rin ay bahagi ng pangkalahatang estratehiya ng pagpapalaganap ng 
pleksibleng paggawa sa buong mundo ng mga kapitalista para 
magkamal ng sobra-sobrang tubo. Layunin nitong baguhin nang 
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tuluyan ang kaayusan sa empleyo para maiangkop ang mga ito sa 
pangangailangan ng pandaigdigang pamilihan bunga na rin ng 
napakatinding kompetisyon at papabulusok na pandaigdigang krisis.  
 
Iba't iba ang iskema o porma ng pleksibilisasyon. Ilan lang sa mga ito 
ang pagtanggap ng mga kaswal o kontraktwal na manggagawa, 
subcontracting, outsourcing, labor-only contracting at agency hiring. 
Pinapalaki ang tubo ng mga kapitalista ng mga iskemang ito sa 
pagpapatindi sa pagsasamantala sa mga manggagawa. 
 
B. Laganap ang kontrakwalisasyon sa bansa 
 
1. Gaano ito kalawak at saang mga industriya ito 
pinakalaganap? 
 
Napakalaganap ng kontraktwalisasyon sa Pilipinas. Sa katunayan, pito 
sa sampung kumpanya sa bansa ang nagpapatupad ng iba’t ibang 
iskema nito. Mas marami na rin ngayon ang mga manggagawang 
kontraktwal o kaswal kaysa sa mga regular. 
 
Sa ngayon, pinakalaganap ang pleksibilisasyon o kontraktwalisasyon 
sa paggawa sa mga industriya ng serbisyo (Business Processing 
Outsourcing, construction, atbp.), international subcontracting sa 
manupaktura (garments, export-processing zones, electroniks), 
franchising, utilities, banking, transportation and communications, retail 
trade, food service, hotel and restaurant, hospitals, agricultural workers 
at contract growing sa mga corporate farming. 
 
Isa sa mga tampok ng kaso nito ang 
matinding kontraktwalisasyon sa DoleFil 
sa Mindanao kung saan 4,000 lang ang 
regular na manggagawa samantalang 
mahigit 22 hanggang 24 libo ang mga 
kontraktwal na nasa ilalim ng mga labor 
cooperative na siyang tumatayong 
agency o contractor. Tinagurian namang 
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hari ng kontraktwalisasyon si Henry Sy dahil siyam sa 10 manggagawa 
ng kanyang SM ay mga kontraktwal. 
 
Sa NXPSCI sa Cabuyao, Laguna, natatapatan na ng bilang ng mga 
kontraktwal ang bilang ng mga regular na manggagawa. May 1,400 na 
regular na manggagawang kasapi ng unyon at may mga agency hired 
at direct hired na kontraktwal na umaabot sa mahigit 1,000. 
 
2. Gaano kalaganap ang kontraktwalisasyon sa mga ahensya ng 
gobyerno? 
 
Hindi lang sa mga pribadong industriya laganap ang 
kontraktwalisasyon. Pati ang mismong gobyerno, nakikibahagi pa sa 
pagpapalaganap nito at direkta pa ngang lumalabag sa karapatan sa 
seguridad sa trabaho. Malawakan ang kontraktwalisasyong 
ipinatutupad sa mga ahensya ng gobyerno. Sa katunayan, 60.8% ng 
mga kawani ng gobyerno ay mga kaswal o kontraktwal. 
 
Isa sa mga ahensya kung saan pinakalaganap ang kontraktwalisasyon 
ay ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na may 
halos 2,000 na kontraktwal na empleyado. Ang Department of Social 
Welfare and Development (DSWD) naman na siyang dapat 
nangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan ay may lampas 
2,000 na empleyadong “project-based” o pansamantala lang.  
 
Ilan pa sa mga ito ay may mga tampok na kaso ng iligal na pagsibak sa 
mga regular na empleyado para gawing kontrakwal gaya ng Philippine 
Sports Commission (PSC), Metropolitan Waterworks and Sewerage 
System (MWSS) at Intramuros Administration (IA). 
 
Hindi na nakapagtataka na malakas ang loob ng mga pribadong 
employer at malalaking kumpanya na lumabag sa karapatan sa 
seguridad sa trabaho. Mismong gobyerno na dapat nagtataguyod ng 
karapatang ito ay siya pang lumalapastangan dito, paano pa kaya ang 
malalaking negosyante na simula't sapul ay nagsasamantala na sa 
mga manggagawa? 
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K. Ang mga epekto ng kontraktwalisasyon sa mga 
manggagawa at anakpawis 
 
1. Ano ang epekto nito sa kabuuang empleyo sa bansa? 
 
Bukod sa pagiging laganap nito, napatunayan ding wala namang 
magandang nadudulot ang kontrakwalisasyon bagkus lalo pa nga 
nitong pinalala ang kahirapan at pagkabusabos ng mga manggagawa 
at masang anakpawis. 
 
Taliwas sa pangako nito, walang anumang trabahong nalikha ang 
kontrakwalisasyon. Sa halip, lalo pa ngang pinalala ang disempleyo sa 
bansa dahil sa pagwasak nito sa mga disente at permanenteng 
trabaho. Marami pa rin ang walang trabaho sa bansa na ngayon nga ay 
umaabot na sa 27.2% o 11.3 milyong Pilipino mula sa mahigit 39 
milyong lakas paggawa. Higit 7.1 milyon naman ang kulang sa trabaho 
o undermployed ayon narin mismo sa National Statistics Office (NSO). 
 
2. Ano ang epekto nito sa mga manggagawa? 
 
Walang mabuting epekto ang kontraktwalisasyon sa mga 
manggagawa. Sa katunayan, nilalabag nito ang lahat ng karapatan at 
proteksyon na ibinibigay sa kanila ng ating Konstitusyon at mga batas-
paggawa. Mga karapatang matagal na ipinaglaban at 
pinagtagumpayan ng mga manggagawa gaya ng karapatan na 
makapagtrabaho at pagkakaroon ng oportunidad sa empleyo, 
karapatan sa makatarungan at paborableng kalagayan sa paggawa, 
pantay na karapatan sa promosyon at oportunidad sa trabaho, 
karapatan sa seguridad sa trabaho, karapatang magbuo o sumapi sa 
unyon, sama-samang makipagtawaran (collective bargaining) at 
magwelga.  
 
Lalo nitong pinapababa ang pasahod sa bansa. Karamihan sa mga 
kontraktwal ay tumatanggap ng sahod na mula P150 hanggang P350 
kada araw. Napakalayo sa itinatakdang labor standards o kahit sa 
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maliit na ngang minimum wage. Kung ang P426 na sahod nga ng mga 
regular na manggagawa sa Kamaynilaan ay kapos na kapos na, paano 
pa kaya ang sa mga kontraktwal? 
 
Isinasadlak din ng 
kontraktwalisasyon ang mga 
manggagawa sa pinakamasahol 
na kalagayan sa pagtatrabaho. 
Karamihan kasi ng trabaho ng 
mga kontraktwal ay kabilang sa 
mga tinatawag na precarious 
work o mga trabahong marumi, 
mahirap at mapanganib (dirty, 
difficult and dangerous). 
Napakadali para sa mga 
kumpanyang isawalang-bahala 
ang kaligtasan ng mga 
manggagawa dahil inaalis ng batas ang anumang pananagutan ng mga 
employer sa mga kontraktwal nitong manggagawa gaya ng pagbibigay 
ng mga karampatang benepisyo at danyos sa mga nagkakasakit o 
naaksidente sa pagtatrabaho. 
 
Tahasang nilalabag ng kontraktwalisasyon ang karapatan ng mga 
manggagawa na magtatayo ng unyon na isang saligang karapatan na 
nakasaad sa United Nations Declaration, mga probisyon ng 
International Labor Organization (ILO) at maging ng ating Saligang 
Batas. 
 
Dahil nga ginagawang kontraktwal, napapahina ang kakayahan ng mga 
manggagawa na bumuo ng mga unyon. Nagbigay-daan pa ang 
kontrakwalisasyon sa malawakang pagbuwag sa mga nakatayo nang 
mga unyon at samahang manggagawa. Madali rin para sa kanilang 
basta na lang sibakin ang mga lider o kasapi ng mga unyong ito. 
 
Halimbawa, sa Victorias Milling Co. sa Negros Occidental na isa sa 
pinakamalaking sugar milling sa Asya, may mahigit 1,000 manggagawa 
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na unyonisado sa rank and file at supervisory union. Mula nang 
isagawa ng management ang pinakahuling tanggalan noong 2008-
2009, ay nadurog na ang unyon at pinalitan ng mga manggagawang 
kontraktwal at seasonal at ang iba ay ni-rehire at ipinaloob sa labor 
cooperative na isa ring labor agency na pag-aari rin ni Lucio Tan. 
Ngayon, umaabot na sa 2,600 ang mga manggagawang kontraktwal at 
seasonal. 
 
3. Ano naman ang pakinabang ng mga kapitalista sa 
kontraktwalisasyon? 
 

Sobra-sobra ang ganansyang 
nakukuha ng mga kapitalista 
mula sa kontraktwalisasyon. 
Nakakatipid na sila sa gastusin 
sa paggawa, nakakaligtas pa 
sila sa mga pananagutan sa 
mga manggagawa at 
dinidisarmahan ang mga 
unyon na magwelga dahil sa 
pagbuwag sa mga ito. Sila 
Henry Sy, Lucio Tan at iba 
pang gaya nilang mga 

promotor ng kontraktwalisasyon ay namamayagpag bilang mga 
nangungunang bilyonaryo sa bansa at maging sa buong Asya dahil sa 
kanilang paglapastangan sa karapatan ng mga manggagawa sa 
seguridad sa trabaho. 
 
D. Kawalan ng seguridad sa trabaho sa Pilipinas 
 
1. Bakit napakalaganap ng paglabag sa karapatan sa seguridad 
sa trabaho sa bansa? 
 
Dahil sa matinding kawalan ng trabaho sa bansa, napipilitan ang mga 
manggagawa na isuko ang kanilang karapatan sa seguridad sa trabaho 
at iba pang batayang karapatan sa paggawa.  
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Sa halip na itaguyod at protektahan, ang gobyerno pa mismo ang 
nagpapatindi sa kawalan ng seguridad ng trabaho dito sa Pilipinas sa 
ipinapatupad nitong “flexible labor policy”. Para makahikayat ng 
dayuhang pamumuhunan, pinahihintulutan at ginagawang pang-
engganyo pa nga ng gobyerno ang iba’t ibang iskema ng 
pleksibilisasyon at kontraktwalisasyon. 
 
2. Anu-ano ang mga batas na nagpapahina o nag-aalis ng 
karapatan sa seguridad sa trabaho? 
 

Ang Republic Act 6715 of 1989 o 
ang Herrera Law ang isa sa mga 
unang naging hakbang para iayon 
at paglingkurin sa 
pangangailangan ng 
pandaigdigang pamilihan ang 
lakas-paggawa dito sa Pilipinas. 
Pinahintulutan nito at pinalaganap 
ang kontraktwalisasyon habang 
inalis ang lahat ng karapatan ng 

mga manggagawa gaya ng pag-uunyon, pagtanggap ng minimum na 
pasahod at ng mga karampatang benepisyo. 
 
Sinundan ang Herrera Law ng marami pang batas, panukalang batas, 
kautusan ng mga korte at mga patakaran ng mga ahensya ng gobyerno 
na nakabalangkas sa pagpapalaganap ng kontraktwal na paggawa. 
 
Halimbawa na dito ang ipinatupad ng Department of Labor and 
Employment (DOLE) na Department Order (DO) No. 10 noong 1997 na 
tuluyang nagligalisa sa kontraktwalisasyon. Nakasaad sa DO na ito na 
ang “contracting” at “subcontracting” ay pinahihintulutan ng batas.  
 
Pero noong 2001, pinawalang-bisa ni DOLE Sec. Patricia Sto. Tomas 
ang DO No. 10 hindi para ipagbawal ang kontraktwalisasyon kundi para 
palalain pa ito sa pamamagitan ng pagpasa ng Department Order No. 
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18-02. Bukod sa higit pang pagpapalaganap ng kontraktwalisasyon, 
ang DO No. 18-02 pa mismo ang nagturo sa mga kapitalista paano 
ipatupad ang iba’t ibang iskema nito. Nagbigay-daan ang DO na ito sa 
malawakang pagbuwag ng mga unyon at tanggalan ng mga regular na 
manggagawa kasabay ng pagpalit sa kanila ng mga kaswal o 
kontraktwal. 
 
3. Bakit patuloy ang paglaganap ng kontraktwalisasyon sa ilalim 
ni Pang. Benigno “Noynoy” Aquino III? 
 
Sa ilalim ng administrasyong Aquino, lalong nagiging matuwid ang 
daan para sa mga lumalabag sa karapatan ng mga manggagawa sa 
seguridad sa trabaho. Sa kaniyang Medium-Term Philippine 
Development Plan at Philippine Labor and Employment Plan 2011-
2016, ibinubuyangyang nang todo ang mga manggagawa sa 
kontraktwal na paggawa sa pagsasalalay nito sa dayuhang puhunan 
para sa paglikha ng trabaho sa bansa. Maging ang balak niyang 
pagrepaso sa kurikulum ng edukasyon sa ilalim ng K-12 Program at 
TESDA ay nakabalangkas sa todo-todong kontraktwalisasyon at 
pleksibilisasyon sa paggawa. 
 
Layunin ng administrasyon ni Aquino na repasuhin at gawin daw 
makabago ang Batas Paggawa at iayon ang mga probisyon nito sa 
pangangailangan ng pandaigdigang pamilihan sa paggawa. Pero 
habang itinutulak ang pagrepaso ng batas sa Kongreso, 
pinangungunahan na ito ng DOLE sa paglalabas ng mga Department 
Orders at Advisories. 
 
Si Aquino pa nga mismo ang nagbibigay ng garantiya sa mga 
kapitalista na magpatupad ng kontraktwalisasyon.  
 
Patunay dito ang pagsang-ayon niya kay Lucio Tan na ipatupad ang 
iskemang outsourcing na sumibak sa 2,600 na regular na manggagawa 
ng Philippine Airlines (PAL) para lamang i-rehire sila bilang mga 
kontrakwal. Malinaw na ang iskemang ito ng PAL ay walang ibang 
hangad kundi ang paliitin ang pasahod sa mga manggagawa, alisan 
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sila ng mga benepisyo at buwagin ang kanilang unyon. Bagamat labag 
ito sa batas, pinagmukhang ligal ang outsourcing ng basbas ni Aquino. 
 

Nagbubulag-bulagan din si 
Aquino sa ginagawang 
kontraktwalisasyon at union-
busting ng ABS-CBN na 
kumpanya ng mga kaibigan 
niyang pamilya Lopez. Sa kabila 
ng matagal na paninilbihan sa 
kumpanya, hindi kinikilala ng 
ABS-CBN ang mga manggagawa 
sa ilalim ng Internal Job Market 
nito. Masahol pa, walang 
pakundangang sinibak ang 92 
manggagawa na nagigiit na 

gawin silang mga regular. 
 
E. Ang House Bill 5110 o Regular Employment Bill 
 
1. Ano ang nilalaman ng HB 5110 o Regular Employment Bill? 
 
Dahil sa paglaganap ng kontraktwalisasyon at dami ng masamang 
epekto nito, lalong nagiging mahigpit ang pangangailangan para 
protektahan ang karapatan ng mga manggagawa sa seguridad sa 
trabaho. Kaya naman isinampa ng Anakpawis Partylist ang House Bill 
5110 o Regular Employment Bill (REB). 
 
Pinapatibay ng HB 5110 ang karapatan ng mga manggagawa sa 
seguridad sa trabaho sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Article 106 
ng Presidential Declaration 442 (PD 442) o mas kilala bilang Labor 
Code of the Philippines at pag-alis sa mga mapanlinlang at kontra-
manggagawang probisyon nito. 
 
Malinaw naman ito sa isinasaad ng Saligang Batas ng Pilipinas na: 
“Dapat magkaloob ang Estado ng lubos na proteksyon sa paggawa, sa 
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lokal at ibayong dagat, organisado at di-organisado, at dapat itaguyod 
ang puspusang empleyo at pantay na pagkakataon sa empleyo sa 
lahat. (Sec. 3. Art. XIII), at “Patakaran ng estado na itaguyod ang 
malayang pag-uunyon (free trade unionism) bilang instrumento para sa 
pagpapalakas ng demokrasya at pagtataguyod ng katarungang 
panlipunan (Art. 211, Declaration of Policy, Title I, Book V, Labor Code 
of the Philippines)”.  
 
Isinasaad sa HB 5110 na ang mga kontraktor, subcontractor, mga 
manpower agency at iba pang tagapamagitan ng prinsipal na employer 
at manggagawa ay ituturing lang na mga mga ahente o tagapamagitan 
at ibinibigay sa prinsipal na employer ang buong bigat ng pananagutan 
sa kanyang mga manggagawa. 
 
2. Paano nito pinipigilan ang mga masasamang epekto ng 
kontrakwalisasyon? 
 
Naililinaw ng HB 5110 ang relasyon ng employer sa kanyang mga 
manggagawa. Sa ganitong paraan, maoobliga silang kilalanin ang mga 
karapatan ng mga manggagawa at ang lahat ng responsibilidad nila sa 
mga ito. 
 
Sa aktwal, mapoprotektahan nito ang karapatan ng mga manggagawa 
sa seguridad sa trabaho. Mapipigilan ng HB 5110 ang basta-bastang 
pagsibak ng employer sa mga regular na manggagawa para gawing 
kontraktwal. 
  
Pipigilan din nito ang pagbarat sa sahod ng mga kontrakwal na 
manggagawa. Obligado ang mga employer na magbigay ng sahod at 
benepisyong ayon sa labor standards. 
 
Maiiwasan na ring mabiktima sila ng masasahol na kalagayan sa 
pagawaan at pagpapabaya ng employer sa kanilang kaligtasan at 
kalusugan. Hindi na kasi pwedeng takasan at ipasa ng employer sa 
kontraktor o agency ang pananagutan sakaling mapahamak ang mga 
manggagawa dahil sa kriminal na kapabayaan ng kumpanya.  
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Ibig sabihin, may pangkontra sa kawalang-katarungang nangyari sa 
pagkamatay ng mga construction worker ng Eton Properties dahil sa 
paglabag sa occupational health and safety standards ng kumpanya ni 
Lucio tan at ng sub-contractor nito. Gayundin sa mga manggagawa sa 
shipyard ng Hanjin at Keppel kung saan napakadaling natatakasan ng 
mga dayuhang employer ang pananagutan sa kanilang kapabayaang 
nagdulot ng pagkamatay ng mga manggagawa. 
 

Mapipigilan din ng HB 5110 
ang laganap na 
pagsasamantala sa mga 
kababaihang manggagawa. 
Titiyakin nito na naibibigay sa 
kanila ang karampatang mga 
benepisyong ukol sa 
kababaihang manggagawa 
gaya ng maternity leave, 
maternity pay, maayos na 

kalagayan sa paggawaan, at pagbabawal sa pagpapatrabaho sa 
kababaihan sa gabi o nightwork prohibition. Mapoprotektahan din sila 
sa walang pakundangang pagsibak kapag nabuntis. 
 
Dahil obligado rin ang employer na kilalaning may relasyon sila sa mga 
manggagawa, napagtitibay ang karapatan ng mga manggagawa na 
mag-unyon at makipagtawaran sa management. 
 
G. Ang ating mga tungkulin 
 
Makatwiran lang na hangarin ng mga manggagawa ang pagkakaroon 
ng disente at regular na trabaho. Sa kabilang banda, tungkulin naman 
ng estado na ibigay ito sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang 
karapatan sa seguridad sa trabaho. Kaya mariin nating 
ipinapanawagan ang pagsasabatas ng House Bill 5110 o Regular 
Employment Bill sa lalong madaling panahon. 
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Pero sa karanasan natin sa ating mga ipinasang panukalang batas, 
matagal at butas ng karayom ang dadaanan bago maisabatas ang mga 
ito. Kaya naman hindi sasapat na sa loob lang ng Kongreso natin 
pagulungin ang ating laban. Higit sa lahat, susi pa rin ang sama-
samang pagkilos ng masang anakpawis upang itulak ang Kongreso at 
Senado na agarang ipasa ang ating panukalang batas. 
 
Tiyak na pipigilan ng kasalukuyang administrasyong Aquino ang 
pagpasa ng ating panukalang batas. Sa higit isang taon pa lamang 
niyang panunungkulan ay tahasan na niyang nilapastangan ang 
karapatan natin sa seguridad sa trabaho sa pamamagitan ng 
pagtataguyod at pagpapatindi ng kontraktwalisasyon. 
 
Kaya naman kasabay ng panawagan nating isabatas ang HB 5110, 
kailangang kondenahin at labanan natin ang maka-kapitalista at kontra-
manggagawa’t anakpawis na administrasyong Aquino. 
 
Hindi natatapos sa pagpasa ng HB 5110 ang ating laban sa 
kontraktwalisasyon at para sa regular at disenteng trabaho. Marami 
pang batas at mga polisiya na bumabaluktot sa karapatan natin sa 
seguridad sa trabaho ang kailangan nating ipabasura. 
 
Bukod sa ligal at lehislatibong labanan, higit na mahalagang halawin 
natin ang karanasan ng mga manggagawa sa iba’t ibang kumpanya 
tulad ng Dolefil at NXPSCI na naipagtagumpay ang kanilang laban sa 
kontraktwalisasyon sa pamamagitan ng kanilang organisado at tuluy-
tuloy na pakikibaka. 
 
Kailangang ilunsad natin ang malawakang pagmumulat, pag-oorganisa 
at pagpapakilos sa pinakamaraming manggagawa, kontraktwal man o 
regular, at padagundungin natin sa Kongreso, sa Senado, sa Mendiola, 
sa mga pagawaan, komunidad at lansangan ang ating panawagan para 
sa disente at regular na trabaho. 
 
 
 



 15  
 

Sa aktwal, kailangang: 
 
• Palaganapin ang praymer na ito at talakayin sa mga asembliya at 

iba pang tipunan ng mga manggagawa upang maabot ang 
pinakamaraming bilang ng mga manggagawa’t anakpawis. 

• Mangalap ng 1 milyong lagda sa ating signature campaign laban 
sa kontrakwalisasyon at iba pang porma ng suporta sa ating 
kampanya para sa regular at disenteng trabaho. 

• Abutin ang pinakamaraming bilang ng mga kontrakwal at ipaloob 
sila sa Alyansa laban sa Kontraktwalisasyon para sa 
pagsasabatas ng HB 5110 (AK 5110). 

• Maglunsad ng iba’t ibang aktibidad at aksyon na magtatambol ng 
ating mga panawagan para sa regular na trabaho laban sa 
kontraktwalisasyon.  

 
Ang ating mga panawagan: 
 
House Bill 5110 (Regular Employment Bill), isabatas! 
 
Ipawalang bisa ang DOLE Order No. 18-02! 
 
Kontraktwalisasyon, ibasura! 
 
Seguridad sa trabaho, ipaglaban! 
 
Labanan ang kontra-manggagawang administrasyong 
Aquino! 
 
Manggagawa at mamamayan, kumilos at labanan ang 
kontraktwalisasyon! 
 
Manggagawa: mag-unyon at lumaban! 
 
Ipaglaban ang tunay na reporma sa lupa at pambansang 
industriyalisasyon! 


