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Pahayag sa Bata'an 

 
1. Sa pagitan ng Oktubre 27-30, 2019, 63 kalahok mula sa 9 na bansa ang nagtipon sa 

Subic Bay, Probinsya ng Bata'an, sa Pilipinas, upang talakayin at suriin ang isyu sa 
karapatang pantao kaugnay ng pagpapalawak ng pamumuhunan sa negosyo at mga 
aktibidad sa Timog-silangang Asia. Ang ika-9 na Kumperensya hinggil sa Negosyo at mga 
Karapatang Pantao ay ginanap sa Subic Bay area, na dating base-militar ng US sa loob 
ng 99 na taon hanggang sa itinigil ito noong 1992. Ang mga kalahok sa kumperensya ay 
kumatawan sa National Human Rights Institutions (NHRIs), mga organisasyon ng mga 
katutubo at organisasyon ng lipunang sibil. 

 
2. Ang kumperensya ay ipinatawag ng Commission on Human Rights in the Philippines 

(CHRP), Forest Peoples Programme, Philippines Association for Intercultural 
Development, at ng Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education (Tebtebba), na katulong ang Stockholm Environment Institute, ang Rights and 
Resources Initiative at ang Samdhana Institute. 

 
3. Kinikilala namin ang pagkamapagpatuloy ng mga komunidad ng Pastolan at Kanawan na 

nagbukas ng kanilang mga tahanan at kanilang mga komunidad sa amin. Iginagalang 
namin ang maraming taon ng pagsisikap na nagresulta sa nakamit na mga Ancestral 
Domain na titulo ng dalawang komunidad. 

 
4. Sinuri at tinalakay ng Kumperensya ang mga pambansang kalagayan ng mga bansa sa 

Timog-silangang Asya, pakikibalita mula sa NHRIs sa Myanmar, Thailand, at Philippines, 
Timor Leste, Malaysia, Indonesia, at Nepal, at sa mga katutubo at mga organisasyon ng 
lipunang sibil mula sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, Lao PDR at Philippines. 
Ang mga kalahok ng Kumperensya ay nagbahagi rin ng mga karanasan mula sa mga 
katutubo, sa mga organisasyon ng lipunang sibil at sa NHRIs hinggil sa mga isyu kabilang 
na ang epekto ng Special Economic Zones (SEZs), ang mga panganib at oportunidad sa 
mga pagbabagong dala ng di-nauubos na enerhiya, at ang mga epekto ng mga 
pakikibaka sa mga karapatan sa lupa ayon sa kasarian. Dininig ang mga karaniwang 
tema at isinumaryo dito. 

 
5. Kinilala ang aktibong pakikibahagi ng NHRIs sa Timog-silangang Asia sa negosyo at sa 

mga karapatang pantao. Ang kauna-unahang National Inquiry na inilunsad ng National 
Commission on Human Rights sa Indonesia (KomnasHAM) ay hinggil sa Mga Karapatan 
ng 'Mga Katutubo' sa kanilang Mga Teritoryo sa Kagubatan', ang Malaysian Human 
Rights Commission (SUHAKAM) ay nagsagawa ng kahalintulad na National Inquiry 
tungkol sa Mga Karapatan ng Mga Katutubo na nagmungkahi, bukod sa iba pa, ng 
pagtatayo ng isang National Commission on Indigenous Peoples. Kinilala ng mga 
kinatawan ng NHRI ang mga mandato sa pagsisiyasat at pananaliksik ay magagamit para 
sa magandang epekto (Timor Leste, Thailand, Pilipinas). Kinilala ang pakikibahagi sa mga 
isyu sa negosyo at karapatang pantao ng lahat ng kumakatawan sa NHRIs, sa 
pamamagitan ng pagsisiyasat at pakikialam sa mga partikular na isyu, at sa 
pagpapalawig ng kamalayan. 



 
6. Ganunpaman, ang pagpapatupad ng mga rekomendasyon ng NHRIs sa gobyerno ay 

nananatiling mabagal sa maraming bansa. Nananatili ring limitado ang bilang ng NHRIs 
sa rehiyon, at hindi pa rin naitatayo ang mga lupong ito sa Cambodia, Vietnam at Lao 
PDR. Patuloy na mahirap ang pagbibigay ng pondo nang walang politikal na pakikialam, 
at karamihan sa NHRIs ay walang mandato upang magsiyasat at lumutas ng mga isyu sa 
mga hangganan ng mga lupain. 

 
 
 
 
7. Patuloy pa ring limitado ang karanasan sa direktang negosasyon sa pagitan ng mga 

katutubo at mga negosyo, at ang mga negosyong pinapatakbo sa Timog-silangang Asia 
ay patuloy sa, lalung-lalo na, sa hindi pag-unawa at hindi paggalang sa mga karapatang 
pantao ng iba't ibang may-ari ng mga karapatan, kabilang na ang mga karapatan ng mga 
katutubo. Kabilang nito ang karapatan upang magbigay o hindi magbigay nang malaya, 
may paunang abiso at may-kabatirang pahintulot sa mga iminungkahing aktibidad na 
makakaapekto sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Ang ginawa ng negosyo na 
mekanismo sa pagsasabi ng hinaing ay kailangang itatag sa lugar na walang ganito at 
gawing mas epektibo pa at madaling nakukuha ng mga taong apektado. 

 
8. Narinig ng kumperensya ang tungkol sa lumalaking suporta sa likod ng mga pagsisikap 

na ang mga karapatang pantao ay gawing nararapat bilang isang kinakailangan sa mga 
kumpanyang pinapatakbo sa Timog-silangang Asia, na sumasalamin sa isang 
akademikong pagtatasa sa mga aktibidad ng mga negosyong mula sa Timog-silangang 
Asia kung ikukumpara sa UN Guiding Principles on Business and Human Rights na 
nagpapakita ng malinaw na kahinaan sa pagpapatupad ng nararapat.  

 
9. Ang pagkakatatag ng SEZs upang isulong ang pamumuhunan sa negosyo ay nakita sa 

buong rehiyon, kabilang na sa Timor Leste kung saan ang mga komunidad na muling 
tinirhan ay pinangakuan ng kabayaran at mga materyales para sa konstruksiyon. Ang 
mga karanasan mula sa host na bansa, ang Pilipinas, ay malawak at halu-halo, mula sa 
pagpapaunlad ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APECO), kung saan 
walang malaya, paunang-abiso at may kabatirang pahintulot sa deklarasyon ng Zone at 
patuloy na mga problema, sa SBMA kung saan may umiiral na mga ugnayan sa 
negosasyon at kinikilala ang Ancestral Domain. Kinilala ang mapamiling pag-urong ng 
ilang pamantayang mga regulasyon at batas sa SEZ's upang isulong ang pamumuhunan. 

 
10. Binanggit ang mga alalahanin tungkol sa katayuan ng mga batas sa lupain. Binanggit ng 

mga kalahok mula sa Indonesia ang naantalang mga negosasyon tungkol sa panukalang 
batas sa Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples sa Indonesia. 
Kahit na ang lupain ay usapin ng Estado sa Malaysia, sinabi ng Federal Court noong 
2016 na ang mga katutubong Dayak ng Sarawak ay hindi maaaring umasa sa kanilang 
mga karapatan sa katutubong kaugalian upang umangkin ng titulo sa mga basal na 
kagubatan bilang kanilang mga nasasakupang teritoryo at mga reserbadong kagubatan. 
Maaari lamang silang umangkin ng mga sinakang lupain na hinawan bago ang 1958. 
Kasabay nito inihahabla ng Federal Malaysian na gobyerno ang Estado sa Kelantan 
upang igiit ang pagkilala sa katutubong titulo na ayon sa kaugalian. Sa Myanmar ang 
legal na sitwasyon ay humakbang nang paatras, kasama ng  pagkakaamyenda ng 
Vacant, Fallow at Virgin Land Law noong Setyembre 2018, na ginagawang 'bakanteng' 



lupa ang lahat ng di-rehistradong lupa at ipinagkakait ang mga karapatan sa di-
rehistradong lupa. 

 
11. Nananatili rin ang pagmamay-ari ng lupa, sa napakaraming lugar, malabo man o nalilito. 

Ang nagpapang-abot na mga hurisdiksyon, kahit kung saan kinikilala ang mga 
katutubong lupa (Pilipinas) at kung saan hindi (Thailand, Myanmar, Indonesia), ay 
umiiral sa maraming bansa. Ang mga kalahok mula sa Thailand, Indonesia at Pilipinas ay 
pinuna ang pagpang-abot sa konserbasyon at/o sa mga kagubatan, sa Myanmar 
nananatili pa rin ang pagpang-abot sa pagitan ng nasyonal at pangrehiyon na mga 
sistema sa pamamahala ng lupain. Sa pagkagahaman sa yaman, ang ganitong kalituhan 
ay pinapahina ang kakayahan ng mga komunidad na tutulan ang pananalakay. 

 
12. Ibinangon ang partikular na mga kaso kung saan naranasan ng mga katutubo at 

komunidad ang mga hamon na may kaugnayan sa mga karapatang pantao, kabilang na 
ang minahan ng Omkoi sa mga lugar ng Karen sa Thailand na nakakaapekto sa libu-
libong Karen na nakatira sa apektadong mga komunidad, at mga kaso sa Pilipinas – 
mula sa iminungkahing Kaliwa dam kung saan hinahamon ng Dinagat ang resulta ng 
maling proseso na FPIC, isang bukas na hukay na minahan ng ginto sa Masbate Island na 
nakakaapekto sa mga lokal na komunidad, at ang tinututulang pagpapalawig sa 
minahan ng OceanGold sa Didipio na nakakaapekto sa mga katutubong Ikalahan. 

 
13. Ibinangon at ibinahagi ang mga seryosong isyu tungkol sa pagpupuntirya sa mga 

indibidwal at komunidad na ipinagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Ang 
espesipikong pagpupuntirya ng mga sangkot sa pagtatanggol ng mga lupain at yaman sa 
pamamagitan ng pagbabansag sa kanila bilang 'mga terorista', 'kontra-Estado' at/o 
'kontra-pag-unlad' ay binanggit sa Pilipinas, Indonesia at iba pang bahagi ng Asia. Sa 
Indonesia, ibinahagi ang mga kuwento ng kriminalisasyon, pananakot, pagbabanta at 
karahasan. Sa Palawan, sa Pilipinas, nagsalita ang mga kinatawan ng katutubo tungkol 
sa dibisyon sa kanilang komunidad at sa pagkasira ng kanilang kagubatan na idinulot ng 
malawak na plantasyon ng niyog ng Lionheart Farms Philippines. Ang militarisasyon ng 
mga lugar para sa proyekto sa Myanmar at Pilipinas ay direktang iniugnay sa 
dumaraming pagbabanta at karahasan. Binanggit ang militarisasyon ng tradisyonal na 
mga kabuhayan sa Thailand at ibang mga bansa. Sa napakaraming kaso, ang ganitong 
pananakot, kriminalisasyon at karahasan ay humahantong sa pagpatay sa mga lider ng 
komunidad at mga indibidwal, kabilang ang ekstrahusdiyal na pagpatay. 

 
14. Mga partikular na epekto sa kababaihan sa mga sitwasyon ng ganitong karahasan ang 

ibinangon, tulad ng naging malakas na papel na ginampanan ng mga kababaihan sa 
pagtatanggol ng kanilang sarili at mga komunidad laban sa karahasan. Binanggit din ang 
aksiyon upang lutasin ang mga pagbabanta laban sa mga indibidwal, partikular ang 
United Nations Environment Programme's 'Environmental Rights Initiative' na malugod 
na tinanggap ng kumperensya. Ang malikhain at mapagsiyasat na papel ng bagong 
deklarang Indigenous Peoples Observatory na itinatag sa pakikipagtulungan sa CHRP ay 
binanggit din bilang isang halimbawa para sa potensiyal na pagkaulit sa rehiyon. 

 
15. Naging susing tema ang di-nauubos na enerhiya sa mga talakayan ng kumperensya, na 

binigyang-diin ang mga oportunidad at panganib ng tumataas na lebel ng 
pamumuhunan sa ganitong mga anyo ng produksiyon ng enerhiya. Inindorso ng lahat 
ng bansa sa ASEAN ang Paris Agreement na nagsasaad na lahat ng aksiyon ukol sa klima 
ay dapat itaguyod at protektahan ang mga karapatang pantao, at ang naturang pangako 



ay sumusuporta sa pagkilos patungo sa mas maraming anyo ng di-nauubos na enerhiya. 
Binanggit din ang mga pandaigdig na inisyatibo ng mga katutubo, partikular ang Right 
Energies Partnership na pinasinayaan ng Indigenous Peoples Major Group sa mga SDG, 
na nagtataguyod sa pakikipagtulungan upang suportahan ang sariling inisyatibo ng mga 
katutubo para sa mga proyekto ng di-nauubos na enerhiya. 

 
16. Ang pagtataguyod ng mga biofuel bilang isang anyo ng green energy ay nagpapalaki sa 

mga panganib para sa mga katutubo, dahil sa tumitinding presyur sa lupa upang 
palawigin ang produksiyon ng panggatong. Ang mga tulong na salapi ng Indonesia ay 
nagpapalaki lamang sa pangangailangan, kung saan ang mga yamang lupa ay bihira. Ang 
mga malalaking proyekto sa di-nauubos na enerhiya, hydropower at geothermal ay 
makakapagdulot, kapag ipinatupad nang walang FPIC, ng mas matinding pagkaagresibo 
sa pag-unlad sa mga katutubong lupain tulad ng inilarawan ng pagkagahaman sa mga 
yaman sa Cordillera, sa Pilipinas. Kapag pumasok ang mga katutubo sa mga kasunduan 
upang mag-host ng mga proyekto sa di-nauubos na enerhiya, kadalasan limitado ang 
impormasyong ibinibigay tungkol sa mga pangmatagalang epekto at sa mga kaayusan 
sa patas na paghahati-hati. 

 
17. Binanggit din na ang di-nauubos na enerhiya ay may kasamang napakalawak na saklaw 

ng posibleng mga proyekto at aksiyon, mula sa hydropower at geothermal na mga 
proyekto, hanggang sa produksiyon ng biofuel, enerhiya mula sa hangin at araw, bukod 
sa iba pa. Nagkakaiba ang posibleng mga epekto nitong magkakaibang mga anyo ng di-
nauubos na enerhiya. Ibinahagi ng mga katutubong organisasyon sa Pilipinas at 
Malaysia ang mahalagang trabaho na nagawa sa paggawa ng nakabase-sa-komunidad o 
pinangunahang mga proyekto sa di-nauubos na enerhiya, habang sinasabi ang 
kahalagahan ng pag-uugnay sa naturang mga proyekto sa mas malawak na mga 
prayoridad sa pagpapaunlad na pansarili at mga proyektong pangkabuhayan. Binanggit 
ang malaking pangangailangan para sa teknikal at pinansiyal na suporta upang 
maitaguyod at mapalawak ang naturang mga inisyatibo, habang sinasabi rin ang 
kahalagahan ng pangangasiwa ng komunidad sa nasabing mga inisyatibo. 

 
18. Sa isang pagtalakay tungkol sa mga karapatan sa kasarian at lupa, ang kasarian ay 

inunawa bilang pagbibigay-diin sa hindi pantay na mga ugnayan ng lakas sa loob ng 
lipunan ng tao, na may pokus sa mga karapatan ng mga kababaihan at pagbibigay-
kapangyarihan mula sa relatibong pagwawalang-halaga sa kanila mula sa lakas sa 
karamihan ng kaso. Para sa katutubong mga kababaihan, nararanasan nila ang 
maraming anyo ng diskriminasyon at hindi pagbibigay ng halaga, mula sa lipunan at 
ekonomiya at batay sa pagkakilanlan. Humaharap din ang mga kababaihan ng mga 
partikular na sitwasyon sa militarisasyon at alitan kung saan madali silang 
naaapektuhan. Binanggit din at ipinagdiwang ang malakas na papel at pamumuno na 
ipinakita ng mga katutubong kababaihan. Kabilang sa binanggit na mga hamon ang 
kawalan ng hiniwalay na datos tungkol sa mga epekto sa kababaihan, pangkalahtang 
hindi pagsama sa mga kababaihan at sa boses nila sa pananaliksik, at mababang 
pakikilahok ng kababaihan sa mga susing proseso. 

 
19. Batay sa mga pagtalakay na ito, gumawa ang kumperensya ng mga mungkahi na 

gagawin: 
  
 
 



Mga Mungkahi 
 
Sinusuportahan namin ang mga panawagan ng Aeta sa Karanawan at Pastolan para sa SBMA 
at Department of Environment and Natural Resources na kilalanin ang kanilang 
pamamahala sa kanilang mga lupain na mula sa kanilang ninuno. Sinusuportahan namin ang 
pantay na pamamahagi ng benepisyo tulad ng iniutos ng batas sa pagitan ng SBMA at ng 
komunidad ng Pastolan. 
 
Para sa mga Gobyerno 
 
Patuloy kaming nananawagan sa mga gobyerno na gumawa ng agarang mga hakbang upang 
kilalanin ang mga katutubo sa Timog-silangang Asia, at kilalanin ang kanilang kaugnay at 
pinagsamang mga karapatan sa kanilang mga lupain, katubigan, teritoryo at yaman. 
Kabilang nito ang malaya, may paunang abiso at may kabatirang pahintulot bilang isang 
elemento ng karapatan sa pagsasarili 
 
Nananawagan kami sa mga gobyerno na bigyang-prayoridad ang mabisang pagpapatupad 
ng positibong mga batas at patakaran kaugnay ng mga karapatan ng mga katutubo at ng 
ibang mga komunidad na nakaasa sa lupain na may nakaugaliang karapatan sa mga yaman, 
at ulitin ang aming panawagan sa mga gobyerno sa Timog-silangang Asia upang na isulong 
ang reporma sa mga batas at patakaran ng nasyonal at estado upang umayon sa mga 
interasyonal na pamantayan sa karapatan ng mga katutubo at lokal na komunidad. Kabilang 
nito ang kooperasyon sa hangganan ng mga lupain kung saan matatagpuan ang mga 
katutubo sa mga hangganan ng mga bansa, at kooperasyon sa loob ng rehiyon ng Asia. 
 
Hinihikayat namin ang lahat ng gobyerno sa Timog-silangang Asia na patuloy na 
suportahan at palawakin ang trabaho ng NHRIs sa rehiyon, kabilang pagtatag ng NHRIs sa 
pamamagitan ng tabaho kung saan wala pang naitatayo, at kung saan, itataguyod nila ang 
pagpapalakas sa mga umiiral na madato. Maaaring kabilang din nito ang pagtutulungan ng 
NHRIs sa buong Asia at sa ibayo pa. 
 
Para sa National Human Rights Institutions: 
 
Nananawagan pa kami para sa sapat at ligtas na pondo upang ilaan sa NHRIs upang 
magawa nila ang kanilang trabaho sa epektibong paraan. 
 
Kinikilala namin, hinihikayat at sinusuportahan ang pakikipagtulungan sa pagitan ng 
NHRIs, partikular sa mga kaso kung saan ang mga rehistradong kumpanya sa isang bansa ay 
aktibo sa iba. Partikular naming pinupuna ang panrehiyon na mga problema sa usok dahil sa 
sunog at inirerekomenda ang isang papel para sa NHRIs sa Malaysia at Indonesia sa 
pinagsamang pananaliksik at rekomendasyon na itinatampok ang pagmamay-ari, 
pamumuhunan, at responsibilidad ng mga kumpanya na iniugnay sa mga aktibidad na ito. 
 
Nangangako kami, at nanawagan, para higit pang pagpapalakas ng pagtutulungan sa 
trabaho sa pagitan ng lipunang sibil, mga katutubo at NHRIs. Kinikilala namin ang 
potensiyal na pagtutulungan sa mga hangganan ng lupain sa bagay na ito. 
 
Para sa mga Negosyo: 
 



Nananawagan kami sa mga negosyo na tuparin ang kani-kanilang sariling mga 
responsibilidad upang igalang ang mga karapatang pantao, tulad ng nakasaad sa UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), kabilang ang pagkilala sa 
katayuan at kaugnay na mga karapatan ng mga katutubo at pagtataguyod sa pagtanggap ng 
kasarian tulad ng inilahad sa pormal na mga panuntunan sa UNGPs. 
Patuloy naming hinihimok ang lahat ng negosyo na iayon sa internasyonal na mga 
pamantayan ang kanilang mga aktibidad, kabilang ang UNGPs, at bigyan ang mga 
apektadong komunidad ng akses sa mabisang solusyon sa mga kaso na may paratang ng 
paglabag sa mga karapatan. Ito ay partikular na napakahalaga sa mga bansa at lugar na may 
mahinang pamamahala at pagpapatupad ng batas, kung saan sarado na ang lokal na 
tanggapan ng administratibo at hudisyal. 
 
Kinikilala namin ang responsibilidad ng mga negosyo upang igalang ang karapatan sa pag-
akses ng impormasyon, at nananawagan na pahusayin ang katapatan at pamamahagi ng 
impormasyon upang suportahan ang pananagutan ng sektor ng negosyo at negosyong pag-
aari ng estado. 
  
Hindi dapat simulan ng isang negosyo ang mga proyekto nang walang malaya, paunang 
abiso at may kabatirang pahintulot ng apektadong mga katutubo, na iniisip na ang 
integridad ng FPIC na proseso ay dapat matiyak. Kabilang sa FPIC ang karapatang humindi, 
dapat nakabatay sa paggalang sa mga proseso ng paggawa ng sariling desisyon ng mga 
katutubo at dapat tiyakin ang pagkatawan sa lahat ng miyembro ng komunidad, kabilang 
ang mga kababaihan at kabataan. 
 
Nananawagan kami sa mga negosyo upang tiyakin na ang epektibo at makahulugang 
pakikilahok ng mga katutubo at lokal na komunidad sa lahat ng pagpaplano sa kaunlaran, 
kabilang sa SEZs kung saan ang ilang pamantayang mga regulasyon at legal na kinakailangan 
ay kadalasang hindi hinihingi. 
 
Nananawagan kami sa mga negosyo sa rehiyon na isama ang pagpoprotekta sa mga 
karapatang pantao at komprehensibong pagtatasa ng mga epekto sa lipunan at sa kalikasan 
– na kadalasang tinatawag na 'nararapat' – sa lahat ng antas ng pagsisimula ng proyekto, 
pagpaplano, pagpapaunlad at pagsasakatuparan. 
 
Hinihikayat namin ang negosyo na gumamit at ipatupad ang hindi pagpapahintulot na mga 
pamamaraan upang wakasan ang karahasan, kriminalisasyon, pananakot at pagpatay na 
iniugnay sa mga aktibidad ng negosyo. 
 
Kinikilala namin ang potensiyal sa pagtutulungan kasama ng mga gumaganap sa pribadong 
sektor at nananawagan sa negosyo na makipagtulungan sa lahat ng may-karapatan at mga 
negosyante sa rehiyon upang isulong ang positibong mga resulta para sa mga komunidad at 
tao. 
 
Para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao: 
 
Kinikilala namin ang lumalaking paggamit ng paglilitis, pananakot at ang pagbabanta ng 
karahasan bilang nakakapanindig-balahibong estratehiya na nakakaapekto sa mga 
katutubo, at may kakaibang epekto sa mga kababaihan bilang tagapagtanggol ng mga 
karapatang pantao, at nananawagan sa lahat ng partido na masidhing tutulan ang ganitong 
taktika 



 
Kinikilala namin ang pangangailangan, at nananawagan sa mga ahensiya ng Estado upang 
magbigay, ng iniangkop na mga mekanismo upang suportan ang mga tagapagtanggol ng 
karapatang pantao, partikular para sa mga katutubong kimunidad at tagapagtanggol na 
kababaihan 
 
Kinikilala namin ang trabaho ng CHRP sa National Inquiry on Human Rights Defenders nito, 
at nananawagan sa NHRIs na makipagtulungan sa panrehiyon na antas upang gumawa ng 
mga panuntunan para sa epektibong pagprotekta sa mga tagapagtanggol ng karapatang 
pantao 
 
Para sa di-nauubos na enerhiya: 
 
Iminumungkahi namin ang pagpapalakas at pagpapalawig ng kasalukuyang mga 
plataporma sa pamamahagi ng impormasyon sa loob ng rehiyon tungkol sa patakaran at 
kaugalian sa di-nauubos na enerhiya 
Iminumungkahi namin na suportahan nang buo ang mga inisyatibo sa proyekto ng di-
nauubos na enerhiya na pinangungunahan ng katutubo , sa pinansyal at teknikal na 
paraan. 
 
Nananawagan kami sa mga gobyerno sa ASEAN upang suriin ang mga prayoridad ng 
pamumuhunan sa ASEAN upang bawasan ang pokus sa mga proyekto ng malalaking 
imprastraktura at sa halip ay mamuhunan sa nakabase-sa-komunidad na mas maliliit na 
sistema ng di-nauubos na enerhiya, na kaugnay ng tuluy-tuloy na mga kabuhayan. 
 
Kinikilala namin ang pagpapalawak ng negosyo para sa mga biofuel, sa ilang mga kaso, ay 
nagdudulot ng higit pang pagpapalawak ng palm oil at iba pang kaugnay na mga pananim, 
kung minsan may tulong na salapi sa di-nauubos na enerhiya. Iminumungkahi namin ang 
suspensiyon ng mga permit sa bagong oil palm sa gubat, latian at mga lugar na 
pangkabuhayan hanggang lubos na malutas ang mga problema sa karapatan ng lupain. 
  
Alinsunod sa isa sa mga susing pangako ng 'Beijing Plan for Action' upang gumawa ng 
pangongolekta ng datos na isinasaalang-alang ang kasarian sa pakikipagtulungan sa mga 
akademiko at lokal na mga babaeng mananaliksik, iminumungkahi namin sa mga gobyerno 
na gawing bahagi nito ang mga pantulong tulad ng Feminist Participatory Action Research 
bilang lehitimong pinagmumulan ng kaalaman sa mga kababaihan at sa komunidad. 
 
Higit pa naming iminumungkahi na ang pondo ng gobyerno (at iba pa) ay iuukol sa 
pagbibigay ng mga plataporma para sa mga kababaihan, sa mga katutubo at lokal na mga 
komunidad, paglikha at pagpapatupad ng mga programang pangkasarian, na may kasamang 
tulong para sa paghuhubog ng kapasidad at pagbabahagi ng kaalaman sa mga katutubong 
komunidad kabilang ang kababaihan 
 
Nananawagan kami sa lahat ng partido na gawin ang may kusa at may kabatirang 
pakikilahok ng mga kababaihan sa lahat ng proseso sa paggawa ng desisyon patungkol sa 
paggamit ng lupain at katubigan at magsagawa ng mga pagtatasa sa epekto sa kasarian para 
sa kanilang negosyo at mga aktibidad. 
 
Ang mga prayoridad sa pagpapaunlad sa SEZs (ngayon at sa hinaharap) ay dapat nakaayon 
at isama ang mga prayoridad sa pagsasarili ng mga katutubo 



 
Ang mga katutubo ay dapat makilahok sa pamamahala ng SEZs nang makabuluhan at 
epektibo, kung saan naaapektuhan ang kanilang mga karapatan at kapakanan 
 
Ipinangangako namin ang patuloy na pakikipagtulungan at pagsuporta para sa mga 
mungkahing ito at sa sama-samang pagtutulungan, sa kabila ng mga hangganan at sa buong 
Asia, upang isulong ang ating iisang interes sa pagkamit ng paggalang para sa mga 
karapatang pantao sa Timog-silangang Asia. 
 
 
 
 
Pinagtibay sa pamamagitan ng napagkasunduan      
 Oktubre 30, 2019 
 


