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Ang 2017 Okupang Pabahay sa Pilipinas:
Isang Kontra-Proyekto para sa Maayos na
Pabahay at Alternatibong Mundo
Iba’t ibang paraan ang ginagawa ng mga walang tirahan sa Pilipinas batay sa kanilang kakayahan
upang magkabahay. Nagtatayo sila ng barong-barong sa mga estero, tabi ng kalsada o riles, at kahit
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sa mga lugar na itinakdang tapunan ng basura upang magkaroon ng sanggalang sa init, lamig, at ulan.
Nakikipag-usap sila sa mga ahensya ng estado bilang indibidwal o bilang bahagi ng samahan ng mag-
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kakapitbahay upang igiit ang kanilang karapatan sa pabahay. Kapitbisig nilang hinaharang ang mga
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demolisyon upang ipagtanggol ang kanilang dangal. Ngunit ang mga kalat-kalat at magkakahiwalay
na pagkilos na ito ay hindi sapat upang makamit ang maayos, ligtas, at permanenteng pabahay. Kaya
naman noong ika-8 ng Marso, 2017, inokupa ng libu-libong maralitang miyembro ng KADAMAY mula
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sa iba’t ibang syudad at bayan ang 5,300 na bakanteng pambublikong pabahay sa Bulacan, isang
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lalawigang nasa hilaga ng Maynila. Binansagang ‘Occupy Bulacan,’ layunin nito na igiit ang karapatan
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sa pabahay at mabuhay ng may dangal – lahat ng ito ay nakamit sa pamamagitan ng isang radikal na
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pagkilos.
Bagamat nakakamit ang mga nag-okupa ng konkretong resulta, binansagan sila ng mga opisyal ng
pamahalaan at mga komentarista sa internet na ‘magnanakaw,’ ‘tamad,’ at ‘nanggugulo.’ Sa kabila
ng mga atake na ito, nailantad ng okupasyon ang libu-libong bakante at nabubulok na pampublikong
pabahay habang milyun-milyon ang walang masisilungan. Nagtulak ito ng imbestigasyon sa Kongreso.
Samakatuwid, nakalikha ang okupasyon ng sanga-sangang naratibong binubuo ng tagumpay, kritisismo, at nagpapatuloy na negosasyon.
Isang kontra-proyekto o counter-project laban sa neoliberal na pampublikong pabahay ang Occupy
Bulacan. Tinuturing ni Henri Lefebvre ang konseptong ‘counter-project’ bilang aksyong naglalayong
salungatin ang mga programa at plano ng mga nasa kapangyarihan na nagsusulong ng kanilang
pang-ekonomiya at pampulitikang interes. Napatunayan ng Occupy Bulacan na kayang ilantad at bagbagin ng pampulitikang kapangyarihan ng kilusang maralitang tagalungsod ang kalakarang neoliberal
na pampublikong pabahay. Ipinakita nito na:
Itinuturing na isang kalakal at hindi karapatan ang pabahay. Ang kawalan ng bahay ay dulot
ng iskemang amortisasyon na nakabatay sa tubo, mga kontrata ng tambalang pribado-publiko
na nagtatayo ng mga maliliit na bahay sa mga liblib na lugar, napakasalimuot na proseso ng
paghiling ng pampublikong pabahay, at ang makitid na target na benepisyaryo. Ang baluktot
na kaisipan na ang pabahay ay isang kalakal ay malalim nang nakatanim sa ating isipan kaya
kriminal kung ituring ang mga nag-okupa, na karapat-dapat alipustahin at parusahan.
Kailangan ang radikal na sama-samang pagkilos ng mga nasa laylayan ng lipunan upang mapilitang umaksyon ang estado. Nag-apila, nakipagdayalogo, at nagsagawa ng demonstrasyon
ang mga nag-okupa sa mga kinauukulan na bigyan sila ng pabahay ilang buwan bago ang
okupasyon. Ngunit walang naging resolusyon kaya’t minabuti nilang angkinin ang mga bakan-
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teng pabahay. Nagtulak ito upang harapin sila ng pangulo at pirmahan ang joint resolution na
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nagsasaad na ipamahagi ang mga pabahay sa mga kwalipikadong benipisyaryo.
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para may pandagdag tustos sa gastusin ng pamilya. Randam nila buong mag-araw at buong
magdamag ang kakulangan sa espasyo, di maayos na bentilasyon, at tumutulong bubong.
Ibinaling ng maralita ang kanilang desperasyon patungo sa pagbuo ng isang kumon
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aid brigade, at gulayan. Ipinagpatuloy nila ang pagmumulat at pag-oorganisa, na siyang mga
pamamaraan na ginamit din kung kaya’t naging matagumpay ang okupasyon.
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na nakamit ng okupasyon. Isang nagpapatuloy na kontra-proyekto ang Occupy Bulacan kung saan
inilalantad nito ang epekto ng pagpapatupad ng mga neoliberal na polisiya sa larangan ng panlipunang
serbisyo at ang agawan ng kapangyarihan sa pagitan ng nasa kapangyarihan at mga pinaghaharian.
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