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INTRODUKSYON
Ang usaping climate change, o pagbabago sa klima, ay madalas
nang naririnig sa radio at telebisyon. Tinatalakay din ito sa ilang babasahin, sa pamahalaan, at sa mga eskwelahan. Pero kahit naging
matunog ang usaping ito at sa kabila ng mga debate hinggil dito sa pandaigdigang antas, hindi pa rin napapaunawa ang usaping ito sa mas malawak na bilang ng mamamayan na pangunahing naaapektukan ng pandaigdigang kaganapang ito.
Layunin ng Kalikasan-People’s Network for the Environment sa
paglabas ng praymer na ito na ipaliwanag at ilahad ang mga syentipiko,
pang-ekonomiko at pampulitikang aspeto nito nang sa proseso ay matukoy ang tunay na ugat ng matitinding pag-iiba ng klima sa mundo. Tatalakayin din ang epekto sa karaniwang mamamayan, ng climate change,
na kasalukuyang kinatatangian ng pag-init ng mundo, kaya’t tinatawag
rin itong global warming. Tutukuyin din dito ang responsibilidad ng
mga institusyon sa ating lipunan na harapin ang suliraning ito, pati na
ang mga mungkahi kung papaano sama-samang tutugunan ng
mamamayan ang hamon na dulot ng climate change.
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A Global Warming Primer
http://www.guerrillanews.com/articles/1325/
A_Global_Warming_Primer
http://climateandcapitalism.blogspot.com/2007/01/confrontingclimate-change-crisis_31.html
PAGASA WEBSITE http://www.pagasa.dost.gov.ph/
DOE WEBSITE http://www.doe.gov.ph/
CRISIS AND OPPORTUNITY, Greenpeace
Ibon, the Philippine Oil Industry
Earthtrends website http://earthtrends.wri.org/pdf_library/
country_profiles/cli_cou_608.pdf
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
The 4th IPCC Assessment Report http://www.ipcc.ch/
Kyoto Protocol, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/
kpeng.html
<www.corpwatch.org/climate/background/2001/
cjfactsheet.html>. on carbon colonialism

ANO ANG PAGBABAGO SA KLIMA
AT GAANO KA-SERYOSO
ANG USAPING ITO?

Ang climate change ay ang
makabuluhang pagbabago sa mga
sukatan ng klima (temperatura,
hangin o pag-ulan)sa buong daigdig o
klima sa mga rehiyon ng daigdig na
nagtatagal ng ilang dekada o maging
milyong taon.1
Ang climate change ay maaaring dulot ng 1.) mga natural na salik o
proseso o 2.) mga prosesong likha mismo
ng tao.
Halimbawa ng mga natural na
salik sa climate change ay ang mga
pagsabog ng bulkan, pagbabago sa
orbito ng daigdig o pagbabago sa tindi
ng sikat ng araw. May ilang beses na
nabago ang klima ng daigdig sa limang bilyong taong kasaysayan nito,
kabilang na ang apat na beses na natabunan ang kalakhan ng mundo ng
yelo (glaciation o ice age) at natunaw
ito (interglacial period), na naganap
sa huling dalawang milyong taon ng
daigdig.2 Matindi ang mga pagbabagong ito sa klima, subalit ito ay sa
loob ng libo-libong taon.3
Tinutukoy na mga prosesong
likha ng tao ang mga aktibidad na
nagdudulot ng labis-labis na greenhouse gases (GHGs) sa atmospera, na
napansing patuloy na lumalaki mula
nang huling bahagi ng ika-18 siglo.4

Ang atmospera o atmosphere
ay ang kulumpon at layer ng
mga gas na bumabalot sa daigdig. Binubuo ito ng 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.93% argon, 0.04% carbon dioxide,
maliit na bahaging binubuo ng
iba’t iba pang gas at may 1%
na singaw ng tubig o water vapor. May limang layer ito na
nagkakaiba sa temperatura at
taas o layo sa ibabaw ng daigdig. Ang layer ng atmospera na
pinakamalapit sa ibabaw ng
daigdig ay tinatawag na troposphere.
Ang panahon o weather ay
ang pang-araw-araw na lagay
ng atmospera sa isang takdang
oras sa isang takdang lugar.
Ang panahon sa Maynila ay
maulan, maulap, mainit, o
mahangin.
Ang klima o climate ay ang
kabuuang lagay ng panahon
sa isang partikular na rehiyon
sa loob ng mahaba-habang
panahon, (kadalasan 30 taon).
Kinukonsidera din dito ang
karaniwang dalas ng pag-ulan,
temperatura, dalas ng pag-init,
lakas ng hangin, atbp. Ang
Pilipinas ay may klimang tropikal.

Pagbabago ng Klima at ang Greenhouse Effect
Ang GHG ay ang mga gas sa atmospera na may nililikhang
Greenhouse Effect o proseso na kung saan ang ilang sikat ng araw na
tumatama sa daigdig at kadalasang binabalik sa kalawakan ay nakukulong ng mga GHG sa pinakamababang suson o layer ng atmospera, na
nakakapagpainit sa daigdig. Hindi karaniwang masama ang mga GHG.
Kabilang sa mga gas na ito ang singaw ng tubig o water vapor at carbon
dioxide na hanging ibinubuga ng tao at kailangan din ng mga halaman
para mabuhay. Ang GHG ay nagsisilbing paraan para panatilihin ang
natural na init sa daigdig na kailangan upang mabuhay ang mga hayop,
halaman, at tao.
Ngunit kapag labis na tumataas ang konsentrasyon ng GHG sa
atmospera, mas maraming init, o radiation, ang nakukulong sa loob ng
mundo kaysa dapat na nailalabas sa kalawakan. Ang aktibidad ng tao na
labis na nagbubuga ng GHG sa atmospera ay ang malaganap na paggamit ng mga fossil fuel (tulad ng natural na gas, langis at carbon) para
sa industriya, enerhiya, at transportasyon. May gayunding epekto ang
paggamit ng aerosol, pagmanupaktura ng semento, paggamit sa kalupaan, atbp.

1.Tuloy-tuloy na paniningil ng responsibilidad sa bansang US, Canada,
Australia, Japan atbpang Kapitalistang bansa na ganap at tuwirang pababain ang kanilang binubugang GHG..
2.Hingan ang pamahalaan ng kumprehensibong plano at programa sa
kongkretong pagpapababa ng emisyon ng CO2 at GHG sa bansa, at
kung paano rin nito titiyaking mapapangalagaan ang kapagkanan ng
mga sektor na bulnrerable sa matitinding pihit ng panahon at hingin ang
kagyat na pagpapatupad nito. Kasama dito ang isang pambansang pagaaral upang makita ang kasalukuyang kalagayan at epekto ng global
warming sa mga sektor sa bansa.
3.Malawakang edukasyon sa hanay ng mamamayan upang ipaliwanag
ang climate change at ano papaano sila aaangkop sa mga epekto ng
global warming
4.Paramihin at paunlarin ang paggamit ng mga alternatibong rekurso sa
enerhiya tulad ng hydro, geothermal, solar at hangin. Magkaroon ng
moratoryum sa pagtatayo ng mga coal power plant sa bansa.
5.Pagkakaroon ng malinis, episyente at pangmasang transportasyon
6.Pagbabawal sa pagpasok ng mga teknolohiya sa bansa na malakas
magkonsumo ng karbon at magbuga ng polusyon sa hangin
7.Programa ng pag-alis ng mga produkto sa merkado na hindi episyente
sa pagkunsumo ng enerhiya tulad ng mga incandescent bulb
Ilan lamang ito sa ating panawagan at hakbang upang mabawasan at maangkupan ang mga posibleng epekto ng global warming sa
Pilipinas.
Sa ating kampanya, lagi at laging susi dito ang organisado, tuloytuloy at militanteng paglahok at pagkilos ng mga mamamayan.

mundo.
Sa Pilipinas, dapat puspusang kumilos at lumaban ang mga
mamamayan upang baguhin ang malakolonyal at malapyudal na kaayusan ng lipunan. Dapat wakasan ang dominasyon at kontrol ng mga
monopolyo kapitalista at kanilang TNCs sa ating ekonomiya at mga
industriya. Sila, kasama ang mga burgesya kumprador, malalaking
panginoong maylupa at burukrata kapitalista sa gobyerno, ang nagsasabwatan at may pangunahing responsibilidad kung bakit mahina ang
kakayahan ng bansa upang maiwasan at angkupan ang epekto ng global
warming. Gayundin, sila din ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ng pagbuga ng CO2 at lumalala ang
polusyon sa hangin sa bansa.
Mawawalan ng kahulugan at magiging
bigo ang mga panawagan at kampanya na
walang pagkilala sa tunay na ugat na problema sa climate change o global warming sa
mundo at sa bansa.
Integral sa panawagan natin ang pagpapatupad ng isang tunay ng pambansang
industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa na magluluwal ng isang
malaya, nakakasapat-sa-sarili, makalikasan, at maunlad na ekonomiya.
Susing hakbang dito ang nasyunalisasyon ng mga industriya ng langis at
transportasyon upang mapasakamay ng mamamayan, at hindi sa dayuhan, ang kontrol at pagpapa-unlad dito. Ang paghawak ng mga
mamamayan sa industriyang ito ang magtitiyak na signipikante at tuloy
tuloy na mababawasan natin ang paggamit natin ng langis at karbon.
Ang mga hakbangin ito ang magpapakita sa wastong landas at
magbibigay sa atin ng kakayahan upang upang epektibong matugunan
ang usaping climate change. Kung mangyayari ito, tiyak na lalakas ang
kakayahan ng bansa na angkupang at iwasan ang mga masasamang
epekto ng global warming. Gayundin, ang kakayanan natin na linangin
ang ating likas-yaman habang tunay na isinasalang-alang ang kapakanan
ng mamamayan at kalikasan.
Sa ganitong balangkas, kailangang sabayang isinusulong ang mga
kagyat na hakbang upang harapin ang hamon ng Pagbabago ng Klima o
Pag-iinit ng Mundo:

Ayon sa mga pag-aaral ng Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), isang organisasyong binuo ng United Nations Environment Programme (UNEP) at ng World Meteorological Organization
(WMO) noong 1998, ang lebel ng mga GHG sa atmospera ay sumirit
pataas sa nakaraang 200 taon.
Ayon sa kanila, tunay na umiinit ang klima at mapatutunayan ito
ng pagtaas ng temperatura ng hangin at karagatan, laganap na pagtunaw
ng niyebe at yelo at tumataas na antas ng antas ng tubig dagat sa buong
mundo. Tumaas ng 0.74 ± 0.18 °C ang karaniwang temperatura ng
hangin sa buong mundo mula sa lebel nito 100 taon na ang nakalipas. 5
Hindi lang umiinit ang daigdig, bumibilis pa ang pag-init nito sa nakaraang mga taon. Ang ika-dalawampung siglo (1900’s) ang tinaguriang
pinakamainit na siglo sa nakalipas na isang libong taon, subalit mas
mabilis pa itong umiinit sa mga dekada mula 1950 hanggang 2005.
Labing-isa sa nakaraang 12 taon mula 1995 hanggang 2006 ang nagtala
ng pinakamaiinit na temperatura mula 1850. Ang taong 2005 at 1998
ang dalawang pinakamainit na taon, ayon sa IPCC. 6
Ang mga pangunahing Greenhouse Gases (GHG)
Carbon Dioxide (CO2)– Ito ang tinuturing na pinakaimportanteng GHG na dinudulot ng tao dahil sa bumibilis
na paglaki ng kontribusyon nito (80%) sa kabuuang ibinugang
GHG mula 1970 at dahil ito na ang pinakamalaking bahagi ng
GHG sa atmospera (77%) Sa pinakahuling pag-aaral, ang
mabilis na paglaki ng ibinugang GHG ay nagmula sa pagsunog ng mga fossil fuels, katulad ng karbon, langis at natural na gas,
para sa enerhiya, transportasyon at industriya. Bagamat hindi kasimbilis ang paglaki ng pabuga, lumalaki rin ang nagmula sa mga tirahan,
gusali, agrikultura at kagubatan. Nananatili ito sa atmospera ng mga 100
taon. Ito ay nababawasan o natatanggal sa atmospera kapag ito ay nahihigop ng mga halaman bilang bahagi ng kanilang produksyon at reproduksyon. Maaaring tumagal ito sa atmospera sa loob ng 100 taon.7
Methane (CH4) – Ito ang pangalawang pinakamalaking sanhi ng pag-init ng mundo kasunod ng carbon
Dioxide. Ito ay ibinubuga kapag nagmimina, lumilikha
o nagbibiyahe ng karbon, natural na gas at langis.
Marami ring ibinubugang methane ang pahayupan, ilang

proseso ng agrikultura at pag
nabubulok ang mga basura.
Nitrous Oxide (N20) –
Nililikha ito ng ilang gawaing
pang-agrikultura at pangindustriya, pati nang pagsusunog ng fossil fuel at ng
basura.. Nananatili ito sa atmospera ng 120 na taon.
Halocarbons– Ang chlorofluorocarbons (CFCs), hydrofluorocarbons (HFCs), at perfluorocarbons (PFCs) ay synthetic
o di natural na gas na ibinubuga ng iba’t ibang proseso
sa mga industriya. Bagamat relatibong maliit ang bahagi nito sa GHG, itinututring itong napakalakas na
GHG. Nalilikha ang halocarbons sa paggawa ng aerosol spray, refrigerants, foam plastics, foam rubber, solvents, cleaners, coolants at ilan pang plastik.
Ang Palalang Epekto ng Pagbabago ng Klima sa Mundo
Sa pagtaya ng IPCC, batay sa kasalukuyang pagtugon ng mga
bansa kaugnay ng kanilang patakaran sa mitigation ng Climate Change,
patuloy pang sisirit paitaas ang temperatura ng mundo sa susunod na
mga dekada. Katunayan kahit bumaba pa sa antas ng 2000 ang ibinubugang GHG, tataas pa rin ang temperatura ng 0.1- 0.2°C . Inaasahang patuloy na tataas ang temperatura na magdudulot ng pagkatunaw
ng mga nyebe at malalaking tipak at bahagi ng mga yelo na tinatawag na
ice cap sa timog at hilagang kontinente ng mundo. Maapektuhan naman
nito ang klima sa ibang bahagi ng mundo, kabilang na rito ang mas
malakas na pag-ulan at mas mahaba at malawak na panahon ng tag-init
o tagtuyot.
Sa Asya at Aprika, nakita na dumalas insidente ng baha, tag-tuyot
at bagyo sa mga huling dekada. Tinataya na 20% - 30% ng mga sinuring
hayop at halaman ang mawawala (extinct) kung tatas ang temperatura
ng mundo ng 1.5 C – 2.5 C.
Habang ang iilang TNCs ay nagpapakasasa sa ganansya ng

IV. ANG ATING TUGON SA USAPIN
NG CLIMATE CHANGE
Ang solusyon: pagbabago sa pangdaigdigang relasyon ng produksyon
Malaki ang ambag ng US at ng mga TNCs sa kasalukuyang antas
ng global warming. Pero napatunayan ng mga nagdaang taon na hindi
pumapayag ang mga ito na bawasan ang kanilang mga emisyon kung
magdudulot ito ng paglaki ng kanilang gastos sa produksyon at pagbawas sa kanilang tubo. Sa kasalukuyan, ang pagbawas ng paggamit nila
ng karbon ay nangangahulugan ng pagbawas ng produksyon at paghina
ng kita at tubo para sa mga korporasyon.
Hanggat kumikita at lumalaki ang tubo ng mga kapitalista,
walang dahilan upang magbago ang kalakaran, teknolohiya at produksyon sa kanilang paningin. Sa 2007 Asean Energy Business Forum, ayon
kay Rufino Bormasang, Bise Presidente ng MG Mining and Energy Corporation, mas gusto at patuloy na gagamitin ng mga korporasyon sa enerhiya sa Asya ang karbon (coal) bilang enerhiya sa mga planta dahil
mas mura ito kumpara sa natural gas, hydropower, hangin, at solar energy.
Mapahanggang ngayon, walang masaklaw na pandaigdigang kasunduan na signipikanteng magbabawas ng karbon at GHG ng mga
bansa. Patunay ang kawalan ng pagkakaisa ng mga kapitalistang bansa
sa pagbabawas ng pagbuga ng karbon at GHG sa kalawakan.
Sa suma, hindi maasahan ang mga bansang tulad ng US at mga
TNC na seryosong magbigay ng solusyon sa problema ng climate
change at global warming. Ang kasalukuyang monopolyo kapitalismo o
imperyalistang globalisasyon ang tunay na ugat ng problema sa mabilis
na pag-init ng mundo. Sa paggapi at paglaho lamang ng sistemang ito
makikita at magagawa ang tunay na solusyon at mga aksyon upang
sagipin ang mundo sa pagkawasak dulot ng global warming.
Tugon ng mamamayan sa hamon ng climate change
Matutugunan ang problema ng climate change at global warming
kung kikilos ang mamamayan sa mundo na labanan at wakasan ang
dominasyon at pananalanta ng imperyalismong globalisasyon sa

malinis at murang sistema ng transportasyon.
Sa industriya ng langis, ipinapatupad pa rin ng administrasyong
Arroyo ang 1998 Oil Deregulation Law sa kabila ng panawagan ng
mamamayan na ibasura ito. Ang batas na ito ang nagbigay-daan sa pagalis sa kontrol ng gobyerno sa suplay at presyo ng langis sa pamamagitan ng pagsasapribado ng mga kumpanya sa langis tulad ng Petron. Ipinapaubaya ng gobyerno sa mga TNC na ganid sa tubo ang pagpapasya
kung gaano kadami at kalidad ng langis ang gagamitin ng merkado.
Ang mga globalisasyong patakaran ng gobyerno sa pagmimina at
pagtotroso ay patuloy na magdudulot ng pagkasira ng ating kagubata.
Ang liberalisasyon sa pagmimina ay nagpapahintulot sa mga dayuhang
mining TNCs na ariin ang ating mga mineral na yaman na matatagpuan
sa ating mga kagubatan at kabundukan.

kalikasan, ang mga mamamayan ng
mundo ang syang pangunahing
naapektuhan ng pagkasira ng kapaligiran. Ang mga mamamayan sa
mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas ang pangunahing maaapektuhan
ng mabilis na pagbabago ng pandaigdigang klima.
Ayon sa datos, 96% ng mga
namamatay sa buong mundo dulot
ng mga natural na trahedya tulad ng
bagyo, baha at tagtuyot ay nasa mga
mahihirap na bansa. Ang mga
mamamayan at bansang ito ang may
pinakamahinang kakayahan upang
maangkupan at maiwasan ang mga
pinsalang dulot ng global warming.

II. IMPERYALISTANG GLOBALISASYON:
PUNO’T DULO NG PAGBABAGO
SA KLIMA
Nagsimulang tumaas ang pagbuga ng GHG na likha ng tao sa
panahon ng rebolusyong industriyal noong ika-18 hanggang ika-19 na
siglo. Sa yugtong ito, bumilis ang pag-unlad ng teknolohiya at produksyon. Naging malawakan ang pagtatayo ng mga pabrika, paggamit ng
makinarya, pagdami ng mga imbensyon, at paglawak at paghusay ng
sistema ng komunikasyon, enerhiya, at transportasyon. Ito rin ang
panahon na rumururok na ang malayang kumpetisyon sa mga kapitalistang bansa. Nakukonsentra na ang kalakhan ng kapital at produksyon sa
malalaking kapitalista na unti-unting nagmomonopolisa at nagdodomina sa takbo ng mga industriya.
Bagamat malaki ang inunlad ng panahong ito sa larangan ng
teknolohiya, ang produksyon sa yugtong ito ay hindi planado batay sa
pangangailangan ng mamamayan at kakayahan ng kalikasan. Kon-

trolado ng mga pribado at malalaking korporasyon ang mga rekurso sa
produksyon. Ang pangunahing layunin na ng produksyon ay kumita ng
papalaking tubo: dahilan kung bakit ito naging maaksaya sa likas-yaman
at mapangwasak sa kapaligiran.

walang malinaw na patakaran at batas, negosyo ang gumagabay na prinsipyo sa CDM. Ang mga dambuhalang TNCs na nagpasok nito sa
Kyoto Protocol ang siyang nagtutulak ngayon na ipatupad ito ng mga
bansa.

Sa ika-20 siglo, tumindi ang papel ng mga monopolyo kapitalista
sa ekonomiya ng mga kapitalistang bansa. Habol ang maksimum na
ganansya, nag-aagawan ang mga ito para sa kontrol ng mga hilaw na
materyales katulad ng langis, karbon, reserbang mineral, at troso upang
matiyak na tuloy-tuloy ang produksyon sa kanilang mga empresa. Kasabwat ang kanilang gobyerno, ang mga monopolyo o kartel ng malalaking korporasyon ay nagtulak ng pananakop at pangigiyera sa mga bansang may mga natural na rekursong kanilang kailangan. Sa kalagitnaan
ng siglo, gamit naman ang kanilang kontrol sa kapital, ginamit ang sistema ng ayuda, pautang at pamumuhunan upang makapagdomina sa
mga patakarang pangkalakalan at pang-ekonomiya ng iba pang mga
bansa at buong daigdig.

Bukod dito, walang ginawa ang
administrasyong Arroyo upang bawiin
ang mga patakarang nakakapinsala sa
kapaligiran at nakakadagdag sa GHG
emission ng bansa.

Sa yugtong ito tumindi ang malawakang pagwawasak sa kapaligiran, pandarambong at pagsaid ng likas na yaman, at polusyon. Ang
malawakang deforestation at pagmimina na sinimulan ng mga malalaking korporasyon, halimbawa, ay sumira sa mga kagubatan ng ilang
bansa na nagsisilbing carbon sink o tagasipsip ng carbon dioxide.
Sa panahong din ito naganap ang dalawang digmaang pandaigdig
na tinulak ng pag-aagawan ng mga malalaking bansa para kontrolin ang
industriya ng langis at likas na yaman ng mga maliliit na bansa. Ang
mga Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga gerang agresyon
sa Indochina, sa Silangan Europa, digmaan sa Gulpo at ang kasalukuyang panananakop sa Afghanistan at Iraq ng Estados Unidos ay nakatuon din sa interes ng malalaking bansa na kontrolin ang suplay ng
langis partikular sa Gitnang Asya.
Ang papel ng mga mauunlad na bansa
Ang pangunahing nagbubuga ng polusyon at GHGs sa atmospera ay mula sa
mga mauunlad na bansa tulad ng Estados
Unidos, Japan, Canada, Australia at mga
bansa sa Europa. Sinasabi na nagmula sa
mga bansang ito ang 80% ng mga GHG na

Ipinapahintulot pa rin ng
gobyerno ang pagpasok ng mga pribado at dayuhang TNC sa mga industriya at sektor na pangunahing pinagmumulan ng polusyon sa hangin at
pagbuga ng GHGs tulad sa tranportasyon at industriya ng langis.
Sa industriya ng enerhiya, ang Philippine Energy Plan 2005-2014
ng gobyerno ay patuloy na papaasahin ang bansa sa pag-angkat at paggamit ng petrolyo at karbon para pagkunan ng enerhiya. Pinaplano ng
gobyerno na dagdagan pa ang mga planta ng karbon sa bansa at
pataasin ang kontribusyon nito sa enerhiya hanggang 40%, habang ang
mga alternatibang at malinis na rekurso sa enerhiya na nagmumula sa
hangin, araw at conventional biomass ay aabot lamang sa 0.2%. Isinaapribado ang mga natitirang pasilidad at planta na pag-aari ng
gobyerno upang ibenta sa mga dayuhang pamumuhunan sa industriya
ng enerhiya sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
Gayundin buong laya nitong ibinibigay sa mga dayuhan ang paghahanap at kinalaunan ang pag-aari ng ating mga langis at natural gas na
matatagpuan sa ating karagatan katulad na nangyari sa Malampaya,
Palawan.
Sa sektor ng transportasyon, lumalala lalo ang polusyon lalo na sa
mga urban centers tulad ng Metro Manila. Sa kabila ng paghihigpit ng
pagbuga sa sektor ng transportasyon at sa manupaktura at pagpapatupad
sa Clean Air Act, nabigo ang gobyerno na layunin nitong pigilan ang
pagtaas ng emisyon ng mga nakakalasong kemikal sa hangin na iniluluwal ng mga pribado at dayuhang kumpanya. Walang kumprehensibong
plano ang gobyerno para sa pagkakaroon ng bansa ng isang mahusay,

gyaring tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon, bumaba ang ani ng
palay at iba pang mga pananim tulad ng niyog at mais sa mga rehiyon
katulad sa Southern Mindanao. Bumagsak din ang produksyon sa pangisdaan partikular sa aquaculture. Inaasahang titindi ang pagkawala ng
mga gubat at biodiversity dahil sa pagbabago ng klimang nakasanayan
na ng mga puno at halaman.
Inaasahang lalago ang iba't ibang uri ng
sakit habang tumitindi at dumadalas ang pagiiba sa panahon. Dahil ang tuyo at mainit na
klima ay pabor sa ibat ibang uri at klase ng
mga insekto na kalimitang nagdadala at nagdudulot ng mga mikrobyo at sakit sa mga
pamayanan, lalaganap ang ibat ibang uri ng
epidemya at uri ng mga sakit tulad ng dengue
at malaria.
Ang pagbabago ng panahon ay magpapahirap sa katawan ng tao
dahil sa biglaang tag araw at o tag ulan o paglamig at o paginit ng kapaligiran. Ang allergies ay mas magiging malaganap at tinatayang mas
makakapekto sa karamihan dahil ang mainit na panahon ay magdudulot
ng pagkatigang at tagka tuyo ng mga lupa na syang magdadala ng alikabok at iba pang mga maliliit na particles.
Sa madaling salita, dagdag na krisis at pahirap sa mamamayang
Pilipino ang pangunahing magiging epekto ng climate change sa bansa.
Ang Pilipinas at ang Kyoto Protocol
Nakapirma at umaayon ang Pilipinas sa mga internasyunal na
kasunduan tulad ng 1998 Kyoto Protocol at 1994 UNFCCC. Pero sa
kabila ng paglagda sa mga internasyunal na kasunduan na ito, walang
kumprehensibong patakaran at programa ang gobyerno sa larangan ng
mitigation (pagbawas) at adaptation (pag-angkop) ng climate change.
Isa sa hinahabol ng gobyerno upang ipatupad para pababain daw
ang pagbuga ng carbon dioxide sa bansa ay ang Clean Development
Mechanism (CDM) at ang kaugnay na pagpasok sa Emerging Carbon
Market na tinukoy sa Kyoto Protocol. Layunin nitong magkaroon ng
carbon trading kung saan makakabili ang mga pribadong kumpanya ng
mga sertipiko at permiso upang magbuga ng GHG sa atmospera. Dahil

ibinuga sa atmospera mula noong 1800s. Sila ang lumilikha ng 6200%
na mas mataas na carbon dioxide kada taon kaysa sa mga mahihirap na
bansa at pinakamalaking nagpoproseso at nagkukonsumo ng langis at
karbon.
Ang Estados Unidos (US) na may 5% ng populasyon ng mundo
(300 milyong katao) ang responsable sa paglikha ng labis-labis na carbon
dioxide sa buong daigdig. Dalawampung porsyento (25%) ng pagbubuga
ng GHG sa atmospera kada taon ay nanggagaling sa US--katumbas sa
pinagsamang emission o pagbuga ng 135 mahihirap na bansa na may
kabuuang populasyon na 3 bilyon.
Sa ulat ng Natural Resources Defense Council, ng Union of Concerned Scientists at ng US Public Interest Research Group Education
Fund sa kanilang pag-aanalisa sa produksyon ng karbon at langis noong
1997, nakita nila na 80% ng mga ibinugang carbon dioxide na nagmula
sa mga karbon at langis ay nanggaling sa 122 pinakamalalaking bansang
lumilikha ng langis at karbon.
Ang papel ng Transnational Corporations (TNCs)
Ang mga transnational corporations (TNCs) o mga dambuhalang
korporasyong may monopolyo sa kapital at may mga operasyon sa ma-

higit sa isang bansa-- ang may malaking responsibilidad sa paglikha at
pagbuga ng GHGs sa atmospera.
Kontrolado ng mga TNC ang industriya ng
langis. Dahil sa malaking pagsandig sa langis ng
maraming industriya sa mundo ang sino mang kumpanya at bansa na may kontrol dito ay may kapangyarihan na makapagdikta sa ekonomiya at pulitika
ng mga bansa at ng mundo ngayon.

Malaking gastos ang kakailanganin ng mga mayayamang bansa
para magtayo ng mga harang upang maprotektuhan ang kanilang mga
baybayin, habang ang mahihirap na bansa naman ay kakailanganing
lisanin ang mga lugar na maapektuhan nang malaki gaya ng mga lugar
na malapit sa mga anyo ng tubig tulad ng dagat, lawa at ilog. Sa Pilipinas, sinabi ng PAGASA na dahil sa pag-init ng temperatura ng dagat,
maraming erya ng mga bahura ang namatay sanhi ng coral bleaching
(ang pagkawala ng kulay o pamumuti ng mga bahura).

Noong 1998, apat sa 11 sa pinakamalalaking
gumagawa ng langis sa mundo ay mga TNC (BP Amoco-Arco, Exxon
Mobil, Royal Dutch Shell at Chevron-Texaco). Noong 2005, ang mga
pribadong kumpanya tulad ng British Petroleum, Exxon Mobil, Shell
Dutch ay nagmamay-ari ng 18% na reserbang langis ng mundo.

Ang ibang hayop at halaman naman ay kailangang umangkop o
mangibang lugar para makasabay sa pagbabago ng panahon at ng nakasanayan sa klima. At dahil mahirap ang lumipat ng tirahan, mas marami
ang hindi makakaakma at mas malaki ang posibilidad na mawala na ang
maraming mga uri ng hayop sa mundo.

Ang US at ang mga TNC nito ang pinakamalaking nagpoproseso
at gumagamit ng mga produktong langis at petrolyo. Pitumpu’t siyam
na porsyento (79%) ng pagbuga ng US ng carbon dioxide ay dahil sa
paggamit ng petrolyo at karbon para sa kanilang pangangailan sa enerhiya at kuryente. Noong 2004 lamang, 10 sa pinakamalaking korporasyon sa langis sa Estados Unidos ang kumokontrol agad ng 55% ng
produksyon ng langis ng US habang ang 50 pinakamalaking korporasyon ay kumokontrol ng 77% ng produksyon.

3. Krisis sa kabuhayan ng mamamayan

Kontrolado din ng mga TNC ang industriya ng enerhiya at transportasyon sa mundo. Sa dalawang industriyang ito pangunahing nagmumula ang pinakamalaking pagbuga ng carbon dioxide at GHGs.
Hindi nakakapagtaka na ang mga TNCs sa industriya ng enerhiya, langis at transportasyon ang mga pinakamalalaking kumpanya sa
buong mundo. Sa kabila ng limpak-limpak na tubo, ang mga TNCs ay
ang tinagurian ding mga dambuhalang halimaw na umuubos ng likasyaman ng mundo at direktang sumisira sa kalikasan.

Ang kaso ng Exxon Mobil
Isang halimbawa ang Exxon Mobil Corporation—ang TNC na
may pinakamalaking binubugang GHG sa buong mundo. Noong 2005,
nagbuga ng 150 milyon tonelada ng GHGs ang Exxon Mobil. Sinasabi

Ang mga inaasahang pagbabago sa klima at lebel ng karagatan ay
magdudulot naman ng krisis sa agrikultura, suplay ng tubig, at kalusugan.
Ang madalas na bagyo, tagtuyot at pagkasira ng kapaligiran tulad
ng pagkamatay ng mga bahura, pagguho ng mga lupa at pagkaubos ng
mga tubig tabang ay may malaking epekto sa kabuhayan ng mga
mamamayan partikular sa agrikultura at pangisdaan. Sa agrikultura,
mababawasan ang ani ng mga lugar na nakasalalay sa pagsasaka dahil
sa magkasabay na kakulangan ng suplay ng tubig at sa pagkatuyo ng
mga lupang sakahan at pabugso-bugso at paglakas ng ulan at bagyo.
Sa panahon ng matitinding tagtuyot, malaki
ang nawala sa ani at kita
ng mga magsasaka dahil
sa pagkamatay ng
kanilang mga pananim at
pagtindi ng atake ng mga
peste dulot ng kawalan ng
ulan at matinding init.
Noong 1983, 87, 90, 92 at
1998 na mayroong nan-

kwarto ng ika-20 siglo, mula 1920 hanggang 1998. Ayon sa PAGASA
(Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration), dumadami ang mga araw at gabing maiinit sa buong taon
sa Pilipinas. Naobserbahan din ang pagtaas ng extreme climate events,
katulad ng malalakas na pag-ulan at supertyphoons.
Mula 1990 hanggang 2006, nakaranas ang bansa ng malalaking
pagbaha at landslides na nagdulot ng malalang pagsira ng kabuhayan at
maramihang pagkamatay ng mga tao. Kabilang na dito ang 1991 Ormoc
Flashflood Tragedy, 1999 Cherry Hill Landslide Tragedy, 2000 Payatas
Garbage Slide, 2004 Aurora-North Quezon Flashfloods, 2006 St. Bernard Landslide, at 2006 Albay Mudslide.

na kung ang Exxon Mobil ay isang
bansa, magiging pang-anim ito sa
pinakamaraming binubugang ng
GHG sa buong mundo.
Noong 2006, iniulat ng
Exxon Mobil na tumubo ito ng
$39.5 billion sa kabuuang kita ng
$377.6 bilyon. Ito ang pinakamalaking naitalang tubo ng isang
korporasyon sa US sa isang taon sa kasaysayan nito. Ayon sa Exxon
Mobil, nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang produksyon ng langis ng 172,000 bariles kada araw o 4% mas malaki kumpara
noong 2005. Hindi nakapagtataka kung bakit isa rin ang Exxon Mobil sa
mga korporasyon na aktibong tumututol at nagpapalabo sa mga syentipikong pag-aaral hinggil sa climate change. Pinalalabas nila noong una
na walang nangyayaring global warming at hindi ito dulot ng mabilis na
pagkunsomo ng petrolyo at karbon.
Sa ulat ng Natural Resources Defense Council ng Union of Concerned Scientists at ng US Public Interest Research Group Education
Fund sa kanilang pag-aanalisa sa 1997 produksyon ng karbon at langis,
nakita nila na ang produksyon na karbon ng mga oil TNCs na Exxon
Mobil at Gazprom ay lagpas sa total na emisyon na karbon ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Pilipinas, Mexico, Argentina, Chile at ng
buong Aprika.
Ang papel ng mga International Financial Institutions (IFIs)

2.
Pagtaas ng karagatan at pagbabago sa anyo ng katubigan
Naobserbahan ang pagtaas sa karagatan mula 20 sentimetro hanggang 40 sentimetro sa Manila at Legaspi noong 1960s. Dahil sa inaasahang pagtaas ng lebel ng karagatan ay maaapektuhan ang mga rehiyon
na mababa at malapit sa mga katawanag tubig. Tataas ang pagbaha at
may malaking posibilidad na mabura na sa mapa ang ilang mga mabababang lupain sanhi ng tuluyang pagtaas ng tubig. Ang mga dalampasigan at baybayin din ay guguho at matatangay, at magkakaroon ng latak,
putik at buhangin sa mga lugar na dati ay wala namang mga lawa, look
o katubigan.

Sistematiko at todo suporta ang ibinibigay ng mga
pandaigdigang institusyon sa pinansya tulad ng International Monetary Fund (IMF) at World Bank (WB) sa
ekspansyon at pagtaas ng produksyon ng langis at karbon ng mga TNC at mayayamang bansa.
Ayon sa isang ulat noong 1998 ng Sustainable
Energy and Economy Network at ng International
Trade Information Service, mas malaki ng 25 beses ang
ginastos ng WB sa mga proyektong gumagamit ng
langis at karbon kaysa mga proyektong gumagamit ng
alternatibong pinagkukunan ng enerhiya simula noong

1992 Earth Summit. Halos 90% ng mga proyektong gumagamit ng fossil
fuels ay malinaw na mga TNC na nakabase sa pitong (7) pinakamayamang bansa lamang ang mabebenepisyuhan, habang 9% lamang ang
inilaan ng WB sa mga proyektong pang-enerhiya para sa 2 bilyong pinakamahirap na mamamayan sa mundo. 8
Ang walang-pangil na Kyoto Protocol
Ayon sa mga eksperto at syentista, kailangan magbawas ng 70%,
o mas mataas pa, ng pagbuga ng carbon dioxide ang lahat ng mga bansa
upang mahinto ang global warming sa loob ng 20 hanggang 30 taon.
Ang 1997 Kyoto Protocol ay isang internasyunal na kasunduan sa
ilalim ng United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) na naglalayong pababain ang pagbuga ng carbon dioxide at
lima pang uri ng GHG sa buong mundo. Nitong Nobyembre 2007, may
175 na bansa at iba pang gobyerno ang nagratipika ng kanilang pagpapaloob sa kasunduang ito na babawasan sa loob ng 15 taon (o hanggang
2012) ang kanilang pagbuga ng GHG ng 5.2% kumpara sa lebel nito
noong 1990.
Samakatuwid, sa kasunduang ito, pinasan ng maraming bansa sa
mundo ang resposibilidad sa malawakang pagbuga ng GHG ng iilang
bansang pangunahing nagdulot nito, lalo na ng US. Malayo sa pagiging
makatwiran ang Kyoto Protocol, ngunit ito ay tinitingnang hakbang pa
rin para mabawasan ang GHG sa atmospera.

Kapag nga naman naging industrialisado at maunlad ang bansang
Pilipinas, tiyak na mawawalan sila ng kontrol sa ating rekurso at malaking kabawasan sa kanilang kita at tubo.

May mga bansa na tumutol sa Kyoto Protocol tulad ng US, Australia, Tsina at India. Ang US at Australia ay mapahanggang ngayon ay
hindi pumipirma sa kasunduan. Noong 1997, pumirma si dating US
President Bill Clinton sa kasunduan subalit hindi ito naratipikahan ng
kanilang Senado. Sinabi nito na magiging mapanganib ang kasunduan
partikular ang pagbabawas ng pagbuga ng karbon sa ekonomiya ng US.
Gayundin, nagrereklamo ito na hindi nasasaklaw ng kasunduan ang
mga bansa tulad ng Tsina at India. Noong 2001, pagkaupo sa pwesto ni
US President George Bush agad na inalis niya ang US sa Kyoto Protocol. Tinuligsa nito ang Kyoto Protocol bilang “masyadong magastos” at
sinabi na ito ay “di-makatotohanan at parang isang papahigpit na straitjacket.”

Kabilang sa mga posibleng epekto ng global warming sa Pilipinas
ay ang mga sumusunod:
•
Pagtaas ng tubig sa dagat
•
Matinding pagbaha
•
Mas malalakas at mas madalas na bagyo
•
Paglubog ng mga mabababang lugar
•
Madalas at mahabang tag-tuyot
•
Pagdami ng sakit at epidemya
Sa kinalaunan, mas matinding kahirapan at panganib sa
mamamayan.

Ang totoong dahilan ng hindi pagpayag ng US ay ang malakas na

Epekto sa Pilipinas

1. Pagbabago sa klima at panahon
Sa Pilipinas, tumaas ang karaniwang temperatura noong huling

mining, at large dam operations ay maiuugat sa umiiral na sistemang
pangekonomiya ng bansa, kung saan nakatali tayo sa pagluluwas ng
mga hilaw na materyales (tulad ng troso) habang nakaasa sa dayuhang
kapital at produkto (tulad ng langis mula sa TNCs).
Atrasado, maka-dayuhan at bansot na sistema ng produksiyon
Nanatiling nakaasa ang bansa sa mga dayuhan para sa ating mga
pangangailangan. Sa ngayon halos 95% ng ating pangangailangan sa
langis ay pangunahing nakaasa sa pag-angkat. Nakaasa din tayo sa iba
pang petro-kemikal na produkto tulad ng karbon, kemikal na abono at
pestisidyo sa ibang bansa upang matugunan ang pangangailangan natin
sa enerhiya, transportasyon, manupaktura at agrikultura.
Maiuugat ang paagsalig ng Pilipinas sa inaangkat na langis sa
umiiral na sistemang pangekonomiya at pampulitika sa bansa. Ang
lipunang Pilipino ay nananatiling mala-kolonyal (o kontrolado pa rin ng
mga dayuhan) at mala-pyudal (kontrolado pa rin ng mga panginoong
may-lupa at burgesya komprador), kung saan pinananatili ang atrasado
at bansot na sistema ng produksiyon.
Ang gobyerno na inaasahan na dapat magtataguyod ng interes ng
bansa at ng mamamayan, ay nasa ilalim ng dikta ng mga imperyalistang
bansa na pinangugunahan ng Estados Unidos, at ng mga dayuhang
TNC. Sa halip na ipatupad ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon upang gawing maunlad ang ekonomiya at progresibo ang bansa at sa kabila ng napakalaking potensyal natin para
makapaglikha ng alternatibo at iba’t ibang uri ng enerhiya, nanatiling
nakapako ang bansa sa pag-angkat ng langis at karbon. Nasa interes nila
na panatilihin tayong nakaasa sa kanilang mga karbon at langis para
tumakbo ang produksyon sa bansa. Pinanatili nilang bansot at atrasado
ang ating ekonomiya at industriya upang hindi tayo magkaroon ng
kakayahan na gamitin ang ating mayamang natural na rekurso at mapakinabangan ito ng mamamayan.
Dahil hindi industriyalisado ang bansa, walang mass transportation para sa publiko at napipilitang gumamit ng mga sasakyang malakas
sa pagkonsumo ng langis. Bukod pa sa paggamit sa mga lipas ng mga
produkto at teknolohiya tulad ng mga surplas engines, coal power technologies, incinerators.

kampanya ng mga TNC sa US tulad ng Exxon Mobil na tutulan ang
kasunduang Kyoto Protocol. Nagkaroon ng malawakang kampanya sa
US sa pamamagitan ng suporta ng gobyernong Bush at mga TNC na
nagpapalaganap na wala daw katotohan ang global warming at kung
papasok sa Kyoto Protocol ang US magdudulot ito sa pagkawala ng trabaho ng milyong milyong Amerikano. Ngunit alam ng gobyernong Bush
at mga TNC na ang pagbabawas sa pagbuga ng carbon dioxide ay
katumbas ng pagbawas ng produksyon at konsumo ng langis at karbon
ng US. Magdudulot ito sa pagbaba ng kita ng TNC at paghina ng kampangyarihan ng US sa pandaigdigang ekonomiya at pulitika.
Kasabay ng pagbabalewala ng
gobyernong US sa mga internasyunal na
kasunduan ang pagsakop sa mga bansang
mayaman sa langis, partikular sa Gitnang
Asya. Mula noong 1973 ,nagsimulang
palakasin ng US ang kakayahang nito
upang magtayo ng mga baseng militar sa
Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain at
iba pa. Layunin nito na palakasin ang
pagbibigay ng seguridad sa interes ng US
sa Gitnang Silangan Asya at paghahanda
para sakupin ang mga bansang mayaman
sa rekursong langis tulad ng Iraq o mga bansa na stratehiko sa suplay ng
langis tulad ng Afghanistan.
Sa Asia Pacific Economic Conference (APEC) noong Setyembre
2007 sa Australia, hindi nagkasundo ang mga kapitalistang bansa na
magtakda ng target kung gaano kalaki ang ibabawas sa emisyon ng
GHG pagkatapos ng Kyoto Protocol sa 2012. Habang sa pagpupulong
ng G8, organisasyon ng walong pinakamayayamang bansa sa mundo,
noong June 2007 nagkaisa lamang sila na pag-aaralan ang rekomendasyon na bawasan ang pagbuga ng GHG ng 50% pagsapit 2050. Ibig sabihin malaya pa rin silang magbuga ng GHG sa antas ng kanilang gusto
hanggat walang kasunduan.
Bigo ang 1997 Kyoto Protocol na pababain ang pagbuga ng karbon at GHG at pabagalin ang climate change. Imbes na bumagal ang
pagbuga ng GHG sa atmospera, lalo pa itong bumilis at tumaas pagkatapos ng sampung taon ng pagpapatupad ng kasunduan.

III. ANG PAGBABAGO NG KLIMA
NG PILIPINAS
Kung ikukumpara sa mga malalaking bansa at TNC, at susukatin
batay sa kabuuang emisyon ng GHG sa buong mundo, napakaliit lang
ang kontribusyon ng Pilipinas sa pagtaas ng GHG sa atmospera. Noong
1999, halimbawa, nagbuga ang bansa ng 75,998,000 metriko tonelada
ng carbon dioxide o 0.3% lamang ng kabuuang emisyon ng mundo.
Maliit ang kontribusyon ng Pilipinas sa kabuuang GHG emissions
ng mundo, pero mabilis naman itong tumataas kada taon. Halimbawa,
mula 1990 hanggang 1999 tumaas ng 72% ang emisyon ng carbon dioxide ng bansa. Sa ngayon, mas mataas ang ating emisyon ng carbon dioxide kumpara sa ibang bansa na industriyalisado tulad ng Switzerland
(0.1%), New Zealand (0.1%), Sweden (0.2%), Ireland (0.2%) at Norway
(0.2%), at sa mga bansang malakihang nagpoprodyus ng langis na
kasapi din ng OPEC tulad ng Bahrain (0.1%), Libya (0.2%), Nigeria
(0.2%) at Kuwait (0.2%).
Pinagmumulan ng GHG sa Pilipinas
Ang pinakamalaking emisyon o pagbuga ng
GHG sa Pilipinas ay nagmumula sa mga sekor at
industriya na kontrolado ng mga dayuhang TNC.
Ang pagbuga ng carbion dioxide sa Pilipinas,
halimbawa, ay pangunahing nagmumula sa sektor
ng transportasyon (34%), industriya ng enerhiya
(29%) at manufacturing (16%).
Sa transportasyon, pangunahing pinagmumulan ng carbon dioxide ang paggamit ng langis,
tulad ng gasolina at diesel, para sa mga sasakyan.
Pag-aari ng dambuhalang TNC ang mga lokal na
supplier ng langis sa bansa: Pilipinas Shell (Royal
Dutch Shell), Caltex Philippines (Chevron Texaco) at Petron (Saudi Aramco na kasosyo ang
Royal Dutch Shell at Exxon Mobil).
Kontrolado ng mga TNC ang ating industriya ng langis. Noong 2004, ang Shell, Caltex, at

Petron o ang tinatawag na Big Three ay nagmamay-ari
ng 83% ng mga istasyon ng gasolina sa buong bansa,
86% na mga ibinentang produktong langis, at kumokontrol ng 100% ng oil refinery sa bansa. Kabilang din
sila sa sampung pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Noong 2006 may netong kita ang Petron na P6.05
bilyon habang ang Pilipinas Shell naman noong 2005
ay mayroong netong kita na P5.7 bilyon.
Sa industriya ng enerhiya at manupaktura, pangunahing ginagamit ang inangkat na fossil fuels tulad
ng karbon (coal). Katulad sa industriya ng langis,
kontrolado ng mga dayuhang TNC tulad ng TEPCO
at Marubeni (Japan), Enron Power Co. (US), Salcon
Limited (Singapore) ang mga industriya ng enerhiya at manupaktura.
Pito sa siyam na coal power plant at lahat ng na diesel-fired power plant
(9) sa bansa ay nasa dayuhan at pribadong pag-aari din.
Bagamat mayroong natagpuang natural gas sa Malampaya, Palawan, pag-aari pa rin ito ng mga dayuhang oil TNC na Royal Dutch
Shell (45% na pag-aari) at ng Texaco (45%). Ang natitirang 10 porsiyento naman nasa nasa pag-aari ng gobyerno ay nakatakdang ibenta sa
dayuhang mamumuhunan.
Pagkaubos ng kagubatan
Mahalagang banggitin din na may kontribusyon sa climate
change ang istorikal ng pagka-ubos ng ating kagubatan (deforestation).
Nagsimula ang mabilis na naubos ang ating mga kagubatan noong
pananakop ng US sa bansa, kung saan naging laganap ang komersyal at
malakihang pagtotroso sa bansa. Mabilis na nakalbo ang kagubatan at
humina ang kakayahan
nito na humigop ng
CO2 sa atmospera.
Nagpalala din ito sa
mga flashflood, landslide at tagtuyot. Ang
tuloy-tuloy at walanghabas na pagkaubos ng
ating kagubatan dahil sa
commercial logging,

