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NASAAN ANG ‘TAPANG AT MALASAKIT’
SA SONA NI DUTERTE? – DE LIMA

Suot ang kanilang Personal Protective Equipment (PPE), nakiisa ang mga healthcare workers sa ginanap
na #SONAgkaisa rally sa UP Diliman, Quezon City noong Hulyo 27 | Kuha ni Lisa Marie David

Binatikos ni Sen. Leila M. de Lima ang ikalimang State of the
Nation Address ni Ginoong Duterte kung saan bukod sa isinuko
na nito ang ating teritoryo sa West Philippine Sea, ay wala itong
binanggit na plano sa pagtugon sa krisis na dulot ng COVID-19.
“Sa halip na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo,
sumuko na si Ginoong Duterte. Siya mismo ang nagsabi sa
SONA, ‘inutil ako diyan’, walang magawa,” pahayag ni De Lima.
Tanong pa ng Senadora, bakit daw tayo ang umuurong sa laban
gayong Pilipinas ang nanalo sa isinampa nating kaso laban sa
China sa Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands.
“Hindi lang ito kaduwagan, kundi katraydoran!,” wika ni De
Lima.
Tinuligsa din ng Senadora ang mga pagpatay, paniniil at pangaabuso ng administrasyong Duterte sa mga kapwa Pilipino sa
nagdaang apat na taon.
Sa kabila pa umano ng krisis na hinaharap ng bansa, nagawa
ng administrasyong Duterte na ipasara ang ABS-CBN dahilan
para mawalan ng trabaho ang libo-libo nitong manggagawa.
Nanawagan din si De Lima na itigil na ni Duterte ang
paghihintay lang sa bakuna sa Tsina, pati na ang pagtutulak sa
death penalty, lalo pa’t ang kailangan ngayon ay suportahan
ang mga frontliners at agarang kumilos para makabangon ang
bansa sa krisis.
Wika pa ni De Lima: “Malakas ang Pilipinas, kaya nating
bumangon. Subalit kung hindi na kaya ng Pangulo na gampanan
ang kaniyang tungkulin at ipaglaban ang ating bansa, isang
napakabigat na kasalanan sa ating bayan kapag hindi pa siya
magbitiw.”
Bukod sa #SONAgkaisa rally na ginanap sa UP Diliman,
nagkaroon din ng online rally ang iba’t ibang grupo upang
ihayag ang kanilang hinaing sa pagkukulang at kapalpakan ng
kasalukuyang gobyerno.

Kongkretong plano laban sa COVID-19, inilatag ni VP Leni

Sa isang video message na inilabas ng Tanggapan ng Pangalawang
Pangulo, inilatag ni VP Robredo ang kanyang mga rekomendasyon para
tugunan ang pandemya | Mula sa Office of the Vice President

Pinuri ni Sen. Leila M. de Lima ang mga pagsusuri at
rekomendasyon ni Vice President Leni Robredo sa paglaban sa
COVID-19.
Inihayag ni VP Robredo ang mga panukalang hakbang ng
Sa tinaguriang “Grand Mañanita”, sama-samang nagprotesta
ang iba’t ibang sektor bilang pagtutol sa niratsadang pagpasa
ng Anti-Terror Bill na ginanap sa UP Diliman, Quezon City noong
Hunyo 12. | FILE PHOTOS

kanyang tanggapan sa pagtugon sa krisis, dalawang araw
pagkatapos ng State of the Nation Address (SONA) ni Duterte.
Marami ang nadismaya sa SONA dahil sa kawalan nito ng
banggit ukol sa kung paano malalampasan ng bansa ang
pandemya.
Ani De Lima, kitang-kita ang malaking pagkakaiba sa SONA ni
Duterte at mga rekomendasyon ni Robredo.
“Kung gaano kasi kasabog, kalabo at kawalang plano ang
administrasyong Duterte sa pagtugon sa pandemya, ganoon
naman kakongkreto at kalinaw ang inilatag sa publiko ni VP
Leni,” wika ni De Lima.
Dagdag pa ng Senadora, “sa apat na taon ng gobyernong
ito, mula EJK hanggang sa pagtulak sa death penalty, puro
pagpatay ang nasa utak ni Duterte.”
Samantalang ang tutok umano ni VP Leni ay pag-aangatbuhay at pagliligtas-buhay.
“Ibang-iba sa Pangulong batugan at sunud-sunuran sa Tsina,”
ani De Lima.

De Lima sa pagbasura ng ABS-CBN franchise: Tinokhang!

Anti-Terror Law o Anti-Filipino Law?
Kinuwestyon ni Sen. Leila M. de Lima ang pakay ng niratsadang
pagsasabatas sa Anti-Terror Law. Sa gitna umano ng hinaharap
na pandemya ng bansa, mas naging prayoridad pa ng gobyerno
ang pagsusulong ng batas para manakot, maniil at mandahas
ng mga mamamayan.
“Ngayong batas na, ang Anti-Terror Law ay ipatutupad ng
parehong institusyong nagtanim-droga, tanim-baril, at tanimebidensya sa Oplan Tokhang,” pahayag ng Senadora.
Ani De Lima, malayong hindi abusuhin ang nasabing batas
dahil siguradong parehong estilo lang ang gagawin ng
tagapagpatupad nito, ang iisang estilong alam ng gobyerno ni
Duterte, na walang iba kundi ang manggipit at pumatay.
“Pinirmahan ni Duterte ang Anti-Terror Law kasabay ng
pagpapatupad ni Xi Jinping ng bagong batas panseguridad sa
Hong Kong. Ang layunin ng parehong batas ay para masiguro
ang seguridad ng mamamayan. Ngunit sa ilalim ng dalawang
kambal na mapaniil, ang mga batas na ito ang papatay sa
demokrasya at karapatang pantao,” dagdag ni De Lima.

Ang batikang mamamahayag na si Bb. Ces Drilon (kaliwa) habang nagtatalumpati sa #SONAgkaisa rally kung saan tinuligsa ang pagbasura ng
administrasyong Duterte sa prangkisa ng ABS-CBN. | FILE PHOTOS

Inihalintulad ni Sen. Leila M. de Lima ang pagpatay ng House
of Representatives sa franchise renewal ng ABS-CBN sa Oplan
Tokhang na kumitil sa libo-libong Pilipino sa ilalim ng “War on
Drugs” ni Duterte .
“Tinokhang. Ganito ang ginawa sa pagpatay ng prangkisa
ng ABS-CBN. Walang laban, walang katarungan, walang
konsensya!”, pahayag ni De Lima.
Tinawag din ng Senadora na “Sellout-70” ang 70 mambabatas
na bumoto para i-deny ang ABS-CBN franchise.
Ani De Lima, sarili lamang nila ang kanilang iniisip sa halip na
kapakanan ng nakararaming Pilipino.

“Walang nilabag na batas ang ABS-CBN at handa silang
tumulong sa ating bayan. Subalit binalewala ito ng Sellout-70
at ang bayan ang nawalan. Nawalan ng trabaho, nawalan ng
balita, at nawalan ng karapatan sa malayang pamamahayag,”
giit ni De Lima.
Samantala, pinuri naman ng Senadora ang “Brave-11” o ang
11 mambabatas na tumanggi sa rekomendasyong ibasura
ang prangkisa ng media network, sa kabila ng lantarang
pagbabanta ni Duterte laban sa ABS-CBN.
Matatandaang naunang ipinasara ang ABS-CBN noong
Martial Law sa ilalim ng diktadurya ni Ferdinand Marcos.
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De Lima, dumanas ng
incommunicado detention

[Mula sa kaliwa] Ang Chief-of-Staff ni Sen. De Lima na si Atty. Fhillip
Sawali, spiritual adviser na si Fr. Flavie Villanueva, at human rights lawyer
na si Atty. Chel Diokno sa kanilang pagbisita sa Custodial Center, Camp
Crame noong Hunyo 5, na hindi pinahintulutan ng PNP.

Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang International Forum on Lawfare sa bansa na dinaluhan ng iba’t ibang personalidad, kabilang
na ang mga pinuno, abogado, guro, mag-aaral at mga civil society organizations sa De La Salle University, Manila noong Pebrero 21.

Sa kauna-unahang pagkakataon, idinaos sa bansa ang isang
pandaigdigang pagtitipon na pinamagatang “International
Forum on Lawfare: Weaponizing the Law Against Democratic
Dissent” sa De La Salle University noong Pebrero 21.
Tinalakay sa pagtitipon na ito kung paanong ginagawang
kasangkapan ang batas ng mga nasa kapangyarihan para
gipitin ang mga kritiko ng gobyerno, tagapagtaguyod ng
katotohanan, at tagapagtanggol ng karapatang pantao.
Ginanap ang nasabing forum ilang araw bago markahan
ang ikatlong taon ng di-makatarungang pagkakulong ni
Sen. Leila M. de Lima noong Pebrero 24, na kinikilalang
pinakaprominenteng bilanggong politikal ng rehimeng Duterte.
Sa mensahe ng Senadora sa lawfare forum na binasa ng
kanyang kapatid na si Vicente M. de Lima II, idineklara niya ang
sarili bilang malaya.

Aniya, “Nakakulong man ako, ang aking isip at diwa ay higit na
malaya, nananatiling buo ang aking dignidad, at mas matatag
ang paninindigan kong ipaglaban ang karapatan at interes ng
sambayanan.”
Giit pa ni De Lima, “Hindi ako biktima. Hindi lang basta survivor
o mandirigma. Isa akong tagapagtanggol.”
Kabilang sa mga dumalong personalidad sa lawfare forum
sina dating Punong Mahistrado Maria Lourdes Sereno, dating
Senador Sonny Trillanes, dating DSWD Sec. Dinky Soliman,
mga dating Congressman Teddy Baguilat at Erin Tañada,
human rights lawyer Chel Diokno, Commission on Human
Rights Chairperson Chito Gascon, Council of Asian Liberals and
Democrats Chairperson Jayanthi Balaguru, former member of
the Cambodian Parliament Mu Sochua, Marawi Civic Leader
Samira Gutoc-Tomawis, Atty. Alex Padilla, at Atty. Tony La Viña.

Sa loob ng isa’t kalahating buwan, nakaranas si
Sen. Leila M. de Lima ng incommunicado detention, o
pagkabilanggo kung saan walang naging makabuluhang
komunikasyon sa labas o ibang tao.
Mula Abril 25 hanggang Hunyo 9, walang personal na
nakausap ang Senadora, bagay na labis na ipinag-alala ng
kanyang mga kapamilya, kaibigan, at mga tagasuporta.
Ilang beses umanong sinubukang makapasok ni Fr.
Robert Reyes, isa sa mga spiritual adviser ni De Lima, pero
hindi siya pinayagan.
Noong Hunyo 5, pumunta rin sa PNP Custodial Center
ang human rights lawyer na si Chel Diokno, spiritual
adviser na si Fr. Flavie Villanueva, at Chief-of-Staff ni De
Lima na si Atty. Fhillip Sawali, ngunit bigo ring makita ang
Senadora.
Pagsunod daw ito ng Custodial Center sa ipinatupad ding
enhanced community quarantine (ECQ) sa BJMP at BuCor.
Ayon sa tanggapan ng Senadora, makailang ulit silang
nagpadala ng liham sa opisyal ng Custodial Center
upang payagang may makabisita kay De Lima, subalit
tinanggihan ito.
Giit ng kampo ng Senadora, magkaiba ang sitwasyon sa
Custodial Center kaysa ibang detention facility dahil hindi
problema doon ang pagsisiksikan.
Ayon din sa Chief-of-Staff na si Sawali, ipinagbabawal
ang incommunicado detention ng Konstitusyon. Labag
umano ito sa karapatan ng sinumang bilanggo, bilang
pagtalima sa Mandela Rules na kinikilala sa buong mundo.
Nitong Hunyo 10, niluwagan ang patakaran sa Custodial
Center, kung saan pinapayagan na ang essential visitors,
kabilang ang mga kapamilya, abogado, at spiritual
advisers.
Umaasa naman si De Lima na papayagan nang muling
makapasok ang iba pa, kasama ang kanyang mga staff,
upang higit pa niyang magampanan ang tungkulin bilang
Senador.

De Lima, iginiit ang pagiging inosente, hiling na makapagpiyansa Pagkamatay ni Sebastian at iba pang
Sa unang pagkakataon, matapos ang mahigit tatlong taon
ng di-makatarungang pagkakulong, naghain ang mga
abogado ni Sen. Leila M. de Lima ng Motion for Bail sa isa sa
tatlong gawa-gawang kaso laban sa kanya.
Ayon sa isa sa mga legal counsel ni De Lima na si Atty.
Boni Tacardon, naniniwala silang matapos timbangin ang
kanilang mga opsyon, ito na ang tamang panahon para igiit
ang karapatan ng Senadora na makapagpiyansa.
Sa 44 na pahinang Motion, ipinahayag ng kampo ng
Senadora na bigo ang mga prosecutor na patunayan ang
diumano’y pakikipagsabwatan ni De Lima sa illegal drug
trading.
Ang mga salaysay umano ng mga testigo ay kwestyonable
at base lamang sa tinatawag na “hearsay” o sabi-sabi, lalo pa’t
hindi nagtutugma ang kanilang mga salaysay.
Sinagot naman ni De Lima ang pagkuwestyon dito ng
prosecutors at ng Kalihim ng Department of Justice.
“Hinahamon ko ang DOJ na magpakita ng anumang
nakasulat sa batas, sa Rules of Court o sa mga desisyon
ng Korte Suprema na may taning ang pag-file ng bail
motion habang nililitis ang kaso. Malinaw ang nakasaad sa
Konstitusyon at Rules of Court na pwedeng mag-bail “before

conviction” o bago maghatol ang korte, kapag hindi malakas
ang ebidensya,” saad niya.
Dagdag pa ng Senadora, ang dapat sagutin ng prosecutor
nang maayos ay ang kawalan ng sapat na ebidensya laban
sa kanya.
“Paano nga naman magkakaroon ng matino o credible na
ebidensya sa isang peke o gawa-gawang kaso na bunga ng
personal vendetta at political persecution ng isang tao na
siya na ngayong pinakamakapangyarihan sa buong bansa?!,”
ani De Lima.
/FILE PHOTO

Bakit protektado ng gobyerno
ang mga POGO? – De Lima
Pagsiyasat sa nadiskubreng ilegal na pasilidad na tanging mga Tsino lamang
ang ginagamot sa sakit na COVID-19. | Larawan mula sa Associated Press

Ilegal na Chinese health facilities,
pinaimbestigahan
Labis na ikinabahala ni Sen. Leila M. de Lima ang natuklasang
mga ilegal na health facilities sa bansa na tumatanggap
lamang ng mga Chinese nationals, gayundin ang kabiguan
ng mga awtoridad na sampahan ng kaso ang mga ito.
Sa inihain niyang Senate Resolution No. 452,
pinaiimbestigahan niya ang mga ilegal na operasyong ito lalo
pa’t maaari nitong maapektuhan ang ginagawang pagtugon
ng bansa sa pandemya, gayundin upang panagutin ang mga
hindi agad nagsampa ng kaso o nagpetisyon na mapadeport
ang mga Tsinong lumabag sa batas.
“Nakakaalarma ang mga nadidiskubreng pagamutan na ito
na maaaring isang pagtatangka na itago ang tunay na bilang
ng mga nagpositibo sa virus, at inilalagay sa higit na panganib
ang publiko,” wika ni De Lima.

Sa kanyang mga pahayag, hindi naitago ni Sen. Leila M. de
Lima ang kanyang pagdududa kung bakit protektadongprotektado ni Ginoong Duterte ang mga offshore
gaming operators (POGO) sa Pilipinas, sa kabila ng mga
kontrobersyang kinasasangkutan ng mga ito.
Kaugnay nito, nanawagan ng imbestigayon sa Senado si
De Lima, sa pamamagitan ng kanyang panukalang Senate
Resolution No. 440, upang tukuyin kung dapat pa bang
magpatuloy ang operasyon ng mga POGO.
Layunin ditong siyasatin ang mga paglabag ng mga POGO,
kabilang na ang mga krimen na kinasasangkutan nito gaya
ng sa sex trafficking at hindi tamang pagbabayad ng buwis.
Matatandaan na pinayagang makabalik agad ni Duterte
sa operasyon ang mga POGO sa gitna ng krisis dulot ng
COVID-19.
Mas pinaboran pa ni Duterte ang mga POGO sa kabila ng
mga lantarang paglabag, at sa halip ay pinag-initan ang
ABS-CBN hanggang tuluyang maibasura ang franchise
renewal nito sa Kongreso.

Bilibid inmates, kahina-hinala!

Nagulat ang marami sa naiulat na pagkamatay umano ni
Jaybee Sebastian at iba pang high profile inmates sa Bilibid
nitong Hulyo dahil sa COVID-19.
Nagdulot ito ng samu’t saring reaksyon kung saan may mga
nagsasabing ipinapatay ang mga bilanggo o di kaya naman
ay pinalaya, depende sa kung sumunod sila sa idinikta ng
awtoridad.
Kaya naman inihain ni Sen. Leila M. de Lima ang Senate
Resolution No. 491, para imbestigahan ng Senado ang tungkol
dito.
Matatandaan na isa si Sebastian sa mga tumestigo laban kay
De Lima sa ginawang pagdinig sa Kongreso noong 2016 ukol sa
illegal drug trade sa Bilibid.
Para kay De Lima, mahalaga umanong balikan ang mga
naganap noon para maisakonteksto ang nangyayaring
kababalaghan sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga inmates.
Noong una umano, hindi pumayag si Sebastian na tumestigo
laban kay De Lima. Subalit matapos ang pananaksak sa kanya
at sa tatlo pang NBP inmates sa New Bilibid Prison noong
Setyembre 2016, sumama na rin siya sa mga kasinungalingan
laban sa Senadora.
Sa nangyaring press conference ni De Lima noong Setyembre
2016 sa Senado, naibahagi niya ang text messages ng asawa ni
Sebastian na nagpapahiwatig na pinipilit si Jaybee na tumestigo
na dahil sa pressure sa kanila.
Para kay Atty. Boni Tacardon, isa sa mga legal counsel ng
Senadora, naniniwala silang walang epekto ang pagkamatay
ni Sebastian sa kaso. Aniya, sa simula pa lang ay mahina na ang
mga ebidensya laban kay De Lima dahil batay lamang ito sa
imbento at magkakasalungat na mga salaysay ng mga pekeng
testigo.
Para naman kay Sen. Franklin Drilon, buhay man o
hindi si Sebastian, dapat umanong payagan ng korte na
makapagpiyansa ang Senadora.

Kuha sa diumano’y labi ni Jaybee Sebastian na napaulat na
namatay dahil sa COVID-19. | Larawan mula sa Philippine Daily Inquirer
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SABLAY SA SAP, PINASISIYASAT NI DE LIMA
Nanawagan si Sen. Leila M. de Lima ng imbestigasyon
ukol sa implementasyon ng emergency subsidy program ng
pambansang gobyerno para tugunan ang krisis na dulot ng
COVID-19.
Inihain ni De Lima ang Senate Resolution No. 367 na layong
tukuyin ang mga kalituhan at hinaing sa pagpapatupad ng
nasabing programa, partikular na ang pamamahagi ng bilyonbilyong piso na ayuda sa ilalim ng social amelioration program
(SAP) para sa mahihirap na lubos na naapektuhan ng krisis.
“Kailangang magpaliwanag ang DSWD kung bakit
napakabagal ng pamamahagi ng pondo at mailatag ang
plano para matugunan ito,” wika ng Senadora.
Umalma din si De Lima sa mga naiulat na pang-aabuso at
pagmamalupit ng mga awtoridad sa mga kababayan nating
lumalabag sa quarantine protocols, pero napakaluwag naman
sa mga personalidad o may katungkulan.
“Bayanihan, hindi burukrasya. Ayuda, hindi bala, ang
kailangan para malampasan ang krisis na ito”, saad ng
mambabatas mula sa Bicol.
/FILE PHOTO

Maaga pa lang, dumagsa na ang mga benepisyaryo para pumila at makuha ang ayuda mula sa
Social Amelioration Program sa Brgy. Pasong Tamo, Quezon City. | Larawan mula sa Philippine
Star

De Lima, nanawagan para suportahan ang mga tsuper

De Lima, umapela na payagang
makalahok sa online session
Sa pitong pahinang Motion for Reconsideration na
isinumite ng kampo ni Sen. Leila M. de Lima, umapela
ang Senadora sa Muntinlupa Regional Trial Court na
payagan siyang makalahok sa mga pagdinig sa Senado
sa pamamagitan ng teleconferencing.
Sa nasabing apela, ipinahayag ng Senadora ang kanyang
pagkaalarma sa naunang desisyon ng korte na tanggihan
ang hiling niyang makasama sa sesyon, gayong ang
mga kapwa niya Senador ay dumalo dito online dahil sa
ipinatupad na enhance community quarantine (ECQ.)
Paliwanag pa ni De Lima, wala umano sa itinakda ng
Korte Suprema na pinagbabawalan siyang tuparin ang
kanyang trabaho sa loob ng kanyang detention quarters.

“Doble Plaka” Law, nakabuti
o nakasama? – De Lima
Hinimok ni Sen. Leila M. de Lima ang mga kapwa niya
Senador na muling bisitahin ang Republic Act No. 11235
o ang Motorcycle Crime Prevention Law, upang maiwasan
ang sinasabing masamang implikasyon nito sa milyonmilyong riders at motorcycle owners, lalo na ngayong
panahon ng pandemya.
Sa kanyang Senate Resolution No. 469, nanawagan ang
Senadora na dapat ituon ng gobyerno ang panahon nito sa
pag-aresto at pag-usig sa mga kriminal kaysa magdagdag
ng pasanin sa mga may-ari ng motorsiklo.
Sa paglalatag ng nasabing resolusyon, nais matugunan
ng Senadora ang mga reklamo ukol sa pagiging mas
mapanganib umano ng paggamit ng mas malaking plaka
para sa mga riders, mga pedestrian at iba pang nasa kalsada.
Paglilinaw pa ng Senadora, totoong may mga kriminal na
ginagamit ang motorsiklo, subalit napakaliit na porsiyento
nito kung ikukumpara sa napakaraming riders at may-ari ng
motorsiklo na sumusunod na batas.

Naging viral ang litratong ito ng jeepney driver na si Alberto Manuel Jr. na humihingi ng tulong sa Rizal Avenue,
Manila, sa pagdiriwang ng Father’s day noong Hunyo. Kasabay ng implementasyon ng community quarantine,
ipinagbawal din ang pamamasada ng mga lumang unit ng jeepney. | Larawan mula sa ABS-CBN News

Ipinahayag ni Sen. Leila M. de Lima ang kanyang pagaalala sa mga jeepney drivers na ang karamihan ay hindi
pa rin pinapayagang makapasada.
Para kay De Lima, tila ginawa pang dahilan ng gobyerno
ang pandemya hindi lang para pansamantalang ipatigil
ang kanilang pamamasada, kundi para tuluyan nang
ipagbawal ang mga lumang jeepney dahil sa itinutulak
nitong modernisasyon.
“Bukod sa pagkain, maraming bayarin at
pangangailangan ang dapat tustusan ng ating mga

tsuper. Kahit wala pa ang krisis, pinagkakasya lang nila
ang kaunting kita pagkatapos kaltasin ang boundary.
Paano pa ngayon na mahigit apat na buwan na silang di
pinabibiyahe ng rehimeng Duterte?” ani De Lima.
Dagdag pa niya, marami sa mga tsuper ay hindi pa
nakatanggap ng ayuda habang ang ilan ay namamalimos
na sa kalsada.
“Talaga bang wala nang pakialam ang gobyernong ito
sa mahihirap? Maawa naman kayo!,” wika ng Senadora.

Libreng bakuna para sa senior citizens, isinulong ni De Lima
/FILE PHOTO

Calamity bill para makatulong
sa nasalanta, ipasa! – De Lima
Sa harap ng mga sakuna gaya ng bagyo, lindol, at nangyaring
pagsabog ng bulkang Taal noong Enero, isinulong ni Sen.
Leila M. de Lima ang isang panukalang batas upang agarang
matulungan ang mga apektadong mamamayan.
Sa kaniyang Senate Bill No. 1123, isinusulong ni De Lima
ang limang araw na special emergency leave para sa mga
biktima ng sakuna sa pribado at pampublikong sektor.
“Sa mga ganitong di-inaasahang pagkakataon,
kinakailangan ng ating mga kababayan ang panahon upang
matutukan ang kaligtasan ng pamilya, at kahit paano’y
agarang makapagsimulang makabangon mula sa delubyo,”
wika ng Senadora mula sa Bicol.

Para higit na mapangalagaan ang kalusugan ng mga
senior citizens, itinulak ni Sen. Leila M. de Lima ang libreng
bakuna upang makaiwas sila sa pagkakasakit o pagkahawa.
Kabilang sa serbisyong itinutulak ng kanyang Senate Bill
(SB) No. 1641 ang libreng bakuna para sa senior citizens
laban sa Influenza virus, Tetanus, Diphtheria, Pertussis at
Pneumococcal disease, at mga katulad pang aprubadong
bakuna ng Department of Health.
Sa ilalim ng liderato ni De Lima bilang Chairperson ng

Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural
Development, naisabatas ang National Commission
of Senior Citizens Act, na nagsusulong ng dagdag na
proteksyon at benepisyo para sa nasabing sektor.
Isinulong din ni De Lima ang Senate Bill No. 1319 na layong
magbigay ng P10,000.00 sa mga senor citizen na may edad
na 80 at 90 taong gulang, bukod pa sa pagkakakaloob ng
P100,000.00 sa kanilang ika-100 na kaarawan.
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Paggamit ng pondo para sa pagtugon
sa COVID-19, isapubliko - De Lima
Isapubliko kung paano ginagastos ang mga pondong
nilaan ng gobyerno at ang mga foreign aid para
matugunan ang COVID-19. Ito ang panawagan ni Sen.
Leila M. de Lima upang maging bukas ang pamahalaan
ukol dito, lalo na sa paulit-ulit na pahayag ni Ginoong
Duterte na walang pondo para tugunan ang pandemya.
“Ayon sa Bayanihan Law, kailangang malinaw kung
saan galing at saan napupunta ang pondo sa pagtugon
sa pandemya. Pero sa loob ng labintatlong linggo ng
pag-uulat ng Malacañang, bakit kulang-kulang ang
datos ukol dito? May itinatago ba ang gobyerno?”

tanong ni De Lima sa pagtatapos ng nasabing batas
noong Hunyo 24.
Sabi pa ni De Lima, dapat magkaroon ng detalyadong
ulat sa paggamit ng pondo para matiyak na walang
mga nananamantalang tiwali sa panahon ng krisis.
“Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan dito—pera
ng bayan na inilaan para tugunan ang pangangailangan
ng mga sektor na labis na naapektuhan ng krisis. Dapat
hayag sa publiko ang bawat sentimong nilalabas,
ginagastos, o pinamimigay. Bawal ang hokus-pokus!”
wika ng Senadora mula sa Bicol.

Ang ilan sa mga pagtitipon at programa kung saan nanguna at nakiisa ang Tanggapan ni Sen. Leila M. de Lima. Kabilang sa
nasa larawan ang iba’t ibang inisyatiba ng opisina ng Senadora para magmulat at magbigay kaalaman ukol sa karapatang
pantao, gayundin ang mga ginawang pagtulong sa mga apektado ng pandemya gaya ng pamamahagi ng face masks, food
packs, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Kasama sa mga naging benepisyaryo ang sektor ng magsasaka,
transportasyon, kabataan, kababaihan, maralitang tagalunsod at iba pang nangangailangang komunidad.

Contact tracing at mass
testing, dapat pag-ibayuhin
Pinaiimbestigahan ni Sen. Leila M. de Lima ang naiulat
na pagkabigo ng Department of Health at ng iba pang
mga kaugnay na ahensya na magsagawa ng epektibong
contract tracing para mapigilan ang pagkalat ng
COVID-19.
Sa kanyang Senate Resolution No. 457, ibinahagi ni De
Lima ang pagkadismaya niya sa mabagal na pagtugon ng
DOH sa paglaganap ng COVID-19 sa bansa.
Nauna nang sinabi ng World Health Organization (WHO)
na napakahalaga ng contact tracing, kasama ang isolation
at testing efforts, bilang bahagi ng mabisang hakbang ng
pamahalaan para matugunan ang pandemya.
Nauna dito, itinulak din ni De Lima ang imbestigasyon
para tukuyin ang estado ng mass testing para sa
COVID-19.
“Higit sa mga lockdown at quarantine, napatunayan na
sa maraming bansa na ang testing ang unang hakbang
para mapigilan ang pagkalat ng nakamamatay na sakit,”
ani De Lima.
“Sa kawalan ng epektibong mass testing, habang wala
pang bakuna, mahirap makontrol ang pagkalat ng virus.
Kung wala nito, hindi matutukoy kung saan sisimulan
ang contact tracing, at hindi mahihiwalay ang mga
nagpositibo,” dagdag pa niya.

De Lima: Suriin ang mali-maling
data reporting ukol sa COVID-19
Nais paimbestigahan ni Sen. Leila M. de Lima sa Senado ang
magulong pag-uulat ng datos ng Department of Health ukol sa
COVID-19 na nagsisilbing basehan ng gobyerno sa pagtugon
sa pandemya.
Sa kanyang Senate Resolution No. 443, sinabi ni De Lima na bigo
ang DOH na magbigay ng malinaw at tiyak na impormasyon
dahil sa mga backlog nito sa mga testing results.
Binigyang-diin ni De Lima na para maging epektibo ang
pagpuksa sa COVID-19, mahalaga ang wasto at organisadong
pagbibigay ng datos sa publiko.
Kamakailan lamang, kinondena ng marami ang ginawang
“pandodoktor” umano ng datos ng DOH, kung saan bigla na
lang nitong iniulat ang “mass recovery” sa mga nagkasakit.
Bunsod ito ng desisyon ng ahensya na isama na sa mga
naka-recover ang may mild symptoms at mga walang
nararamdamang sintomas kahit pa nagpositibo sa COVID-19.
Ikinaalarma ito ng marami dahil higit lang umano nitong
inilalagay ang mga pasyente at ang publiko sa peligro.

Pagdami ng healthworkers na
nagkaka-COVID19, nakababahala!
Lubos na nababahala si Sen. Leila M. de Lima sa tumataas na
bilang ng mga healthcare workers sa bansa na nagpopositibo
sa COVID-19.
Sa kanyang Senate Resolution No. 442, hinimok ni De Lima ang
Senado na imbestigahan ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa
hanay ng mga healthworkers upang matukoy kung paano ito
matutugunan.
Bukod dito, nagpahayag na rin noon ng hinaing ang mga
healthworkers sa kawalan ng sapat na personal protective
equipments (PPEs) at sa kakulangan ng kanilang bilang para
tumugon sa tumataas na kaso ng COVID-19.
Nauna rito, nanawagan si De Lima sa Kongreso, sa pamamagitan
ng kanyang Senate Resolution No. 358, na pulungin ang
Congressional Commission on Health (HEALTHCOM) para
amyendahan ang Republic Act No. 7305 o ang Magna Carta of
Public Health Workers.
Layunin dito ng Senadora na siguraduhing ang mga
benepisyong nakasaad sa batas ay naibibigay nang maayos sa
ating mga public health workers.

