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Mga batan-ong Lumad
isip tigpanalipod sa
ekolohikanhong mga gasa

K

arun ang selebrasyon sa Sagradong
Katawhan, Sagradong Kayutaan, ug kami,
mga batan-ong lumad dinhi sa Bendum sa
amihanang bahin sa Mindanaw sa nasud
sa Pilipinas, nagkahiusa sa paghatag imahe
kung giunsa namo pagtan-aw ang among
mga kaugalingon isip tigpanalipod sa among
yutang kabilin ug ang mga gasa niini.
Makita niining imahe ang pipila ka mga
nagka-lain-laing matang sa dahon sa
kalasangan nga mokabat sa usa ka gatos ug
kalim-an (150) ka mga klase. Lakip niining
mga dahona ang mga “pioneer species”,
mga unang kahoy nga miturok sa mga yuta
human sa pagpamutol kaniadto. Kini sila mao
ang unang gutlo sa pagbalik sa kinabuhi sa
lasang. Ug adunay mga dahon nga gikuha
gikan sa kawhaan (20) ka “Pillar Species” nga
naghatag og istraktura ngadto sa labong na
nga lasang. Tunga-tunga niini mao ang mga
dahon nga gikan sa “filler species” nga bisan
dili mao ang kinahulmahan sa kalasangan
adunay dakong kalambigitan sa kinatibuk-ang
hulagway niini.
Ang mga punoan nag-representar sa
among pakiglambigit, pakighiusa, mga lihok
pinasikad sa Laudato Si’, pakig-inambitay
uban sa mga kabatan-onan diha sa mga
nagkadaiyang kalihokan, malamboong
kaamgohan sa among responsibildad,
pagkamapasalamaton ug pagka-yano,
ug among mga pag-ampo. Kini mao ang
naghugpong ug naglig-on kanamo.
Pinaagi sa programa nga Youth Work
Experience (YWE), among gipaningkamotan
nga mabalik pag-usab ang kanhing kinabuhi
ug ka-abunda sa apektadong bahin sa lasang.
Sa milabay nga tuig, kami nakapabuhi og
unom ka gatos (600) nga “pillar” ug “filler”
species sa luna nga aduna nay “pioneer
species”. Ug magpadayon kami sa pag-atiman
niining mga kahoya panahon sa ting-init.

Ang among mga kasinatian sa pag panalipod
sa kalasangan, kayutaan, katubigan,
kakahuyan, kabukiran, kalanggaman –
tanan anaa sa Pantaron Range – gidasig
sa among Lumadnong gigikanan. Kini
nga gigikanan mao ang among kultura,
komunidad, ug kinaiyahan – nga tinubdan
sa among pagkinabuhi, mga pagkaon, ug
among kinabuhi, uban niini ang among mga
pasalamat, among mga damgo, ug sa among
pagpadayon sa panaw.
Ang uban kanamo karon nagpadayon sa
among pag-tuon isip high school students
pinaagi sa modular learning. Ang pipila
nagatuon og Learning Facilitation and Peace
Leadership pinaagi sa online learning sa Jesuit
World Wide Learning Program.
nagpadayon sa panid 4
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Upper Pulangi youth:

Unsa mahitungod ang pakigbisog alang sa klima?

A

lang sa mga kabatanon-an sa Ulohang bahin sa Pulangi, kabahin sa ilang pagkinabuhi ang
pakig-bisog alang sa klima (climate action) diha sa ilang pakig-duyog sa katilingban ug
pagpangulo sa pagdumala sa kalasangan ug kapanguhaan sa tubig diha sa ilang yutang kabilin.

Ang mga eksena sa bidyu kinuha sa ilang
mga klase sa APC diin sila naghisguthisgut
ug namalandong mahitungod sa epekto
sa pagbag-o sa klima (climate change)
ngadto sa ilang komunidad ug sa halapad
nga katilingban. Kini usab nagpakita
sa ilang mga kalihukan isip tubag sa
gumunhap mahitungod sa pagbag-o sa
klima niadtong Marso ug Septyembre
2019, isip pakigtambayayong uban sa
pangkalibutanong pagpakigbisog alang
sa klima, diin ilang gipa-ambit ang ilang
kulturanhong pamatasan ug mga naandang
kalihukan nga nakatabang sa pagpakunhod
sa mga gumunhap nga dala sa pagbag-o sa
klima.
Ang bidyu nga nag-ulohan “What is climate
action really about?” nagpakita sa ilang
dapitnong panglantaw ug kulturanhong
pagkakinsa isip mga katawhan nga nagbansay
sa malangkubong paglambigitay sa tanang
kabuhatan, ug ang mga damgo alang sa
klimamhong kaangayan.
Ilang gitino ang pakig bisog alang sa klima
niining lima ka puntos:

1. Kaangayan alang sa mga yanong katawhan
ug mga kabatan-onan
2. Pagsulti nga adunay integridad
3. Paghatag bili sa kahilum, pamalandong ug
pag-ampo aron sa paglig-on sa ilang pagtoo
ug paglaum
4. Ang “Indigenous Peoples” makalahutay sa
ilang kultura ug pagkakinsa
5. Ang kinabag-ang katilingban mosabot sa
tahas sa mga “indigenous communities” ug
maka-amgo sa pagkalambigitay sa atong
kinabuhi
Ang APC mapadayunong mosalmot sa
mga kalihukan isip tubag sa mga problema
mahitungod sa pagbag-o sa klima bisan pa
man niining panahon sa pandemiya pinaagi sa
agroforestry ug malahutayong pagpanguma.
Kini gi-abagan sa Ecojesuit global ecology
network ug River above Asia Oceania
Ecclesial Network (RAOEN) nga nahimong
taytayan sa pagpa-abot sa mensahe ngadto sa
rehiyon ug sa tibuok kalibutan.
Kini nga vidyu matan-aw nga adunay Spanish
subtitles.
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Ang panagtagbo sa kasamtangang ug
ang umaabot nga henerasyon
Kent Harold R. Rudis SJVS

S

i Papa Francisco sa iyang Encyclical Letter
nga Laudato Si’ naghatag og duot sa kaimportansya sa relasyon sa kinaiyahan ug
trabaho diha sa pag-ila sa kaugalingon (see
Laudato Si’ §147). Kini mao ang kinauyokan sa
gipahigayon nga panagtapok sa mga miyembro
sa Youth Work Experience (YWE) uban ang
ilang mga pamilya niadtong Marso 6, 2021 sa
Balay Laudato Si’. Adunay nagkadaiyang mga
aktibidadis nga gihimo nga nagtabang sa mga
partisipante nga masabtan sa mas lawom ang
kabililhon sa trabaho alang sa kaugalingon, sa
pamilya, ug sa katilingban.

sa mas lawom nga paagi ang kabililhon sa ilang
presensisya alang sa uban.
Alang sa mga partisipante sa YWE,
pinakainspirasyon nila ang ilang mga pamilya
nga maoy tinubdan sa ilang kadasig sa
makanunayong pagpaningkamot. Ang pamilya
alang kanila maoy hulagway sa trabaho. Ang
pamilya usab maoy sinugdanan nga ang
trabaho mas nahimong bililhon.
Sa gipahigayon nga panagtapok sa mga
pamilya, napamalandongan usab sa mga
asawa ug bana sa mga partisipante sa YWE ang
kamahinungdanon sa ilang papel isip paghatag
og suporta kanila. Kini nagakahulogan nga
sila usab adunay responsibilidad aron ang
trabaho sa ilang mga kapikas mamahimong
makahulogan.
Ang ilang mga kabataan usab nianang
higayona nagpahigayon og Art Activity.
Nahiapil ang mga kahayopan sama sa
kabaw, ang ilang kaumahan, kabundukan,
ug mga tanom isip kabahin sa ilang pamilya.
Pagkanindot isipon nga ang mga kabataan
usab adunay paghatag bili sa trabaho sa ilang
mga ginikanan, ug nga ang kinaiyahan adunay
dako nga kalambigitan kanila tungod kay
bisan sa ilang pagkabata hamtong ang ilang
pagsabot nga kung mawala ang kinaiyahan,
nagakahulogan kini og pag-antos ug kalisod sa
ilang pamilya.

Dili mabulag sa kultura sa mga lumad sa
Sitio Bendum ang kalasangan, kayutaan, ug
katubigan. Alang kanila ang hisgutanan sa
pag-atiman sa kinaiyahan, usa ka hisgutanan
sa pag-atiman sa ilang kinabuhi. Ang yuta
ug tubig gikonsidera nga kabahin sa ilang
identidad. Mao kini ang nasabtan sa mga
partisipante sa YWE nga naghatag kanila
og kaigag sa pagpadayon sa ilang mga
gimbuhaton adlaw-adlaw sama sa pagpananom
og mga kahoy, pagpanguma, pagpanugway og
mga kahayopan ug uban pa.
Diha sa ilang nagkadaiyang mga trabaho, mas
nailhan nila ang ilang kaugalingon ug nasinati

Ang maong panagtigom nagdala sa tanan
nga mitambong sa pagpamalandong sa
kamahinungdanon sa trabaho diha sa
katilingban, sa kultura, ug sa kinatibuk-ang
kinaiyahan. Tungod niini mas nakit-an sa matag
usa ang koneksyon sa ilang trabaho ngadto
sa ubang aspeto sa kinabuhi. Pinaagi niini
mahibal-an nila ug ilang pangandoyon ang
kinatibuk-ang kalambuan nga mao ang duso sa
gipahigayon nga programa.
Ang resulta sa ilang pagpamalandong nga
sila kabahin sa kinatibuk-ang kalambuan sa
katilingban naghatag kanila og kalipay ug
dugang kakugi sa paghigugma pag-ayo sa
ilang trabaho. Ang ilang pagpaningkamot sa
trabaho, usa ka pagpaningkamot sa pag-andam
sa kaugmaon sa ilang mga anak ug sa umaabot
nga henerasyon.
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HULAGWAY:
Bamboo production and construction

harvesting giant bamboo

bamboo is soaked in
borax and boric acid

bamboo frames
for installation

bamboo shell of Balay Magnanau

A

ng bag-ohay lang nahuman nga
teachers and administrative center
nga naghingpit sa tungang bahin sa APC
high school nga mga katukuran diha sa
luna nga gipalibutan ug 100 ka indigenous
pillar trees gikan sa 20 ka nagkadaiyang
klase sa mga kahoy. Ang balay magnanau
gitukod ginamit ang kahibalo sa Bamboo
Production and Construction program sa
Forest, Farm, and Leadership in the Margins
(FFLM) nga naghatag sa mga kabatan-onan
og kahigayunan sa pagpalambo sa ilang
kapasidad sa pagtrabaho pinahaum diha sa
ilang kultura ug pagpalahutay sa ilang yutang
kabilin.

plastering cement onto the mesh
reinforced with flat bars

interior

near-finished exterior

Mga batan-ong Lumad...
(gikan sa panid 1)

B

uot namong ipaabot ang among mga
tingog duyog sa tingog sa ubang
kabatan-onan sa tibuok kalibutan sa
pagpangita og tinud-anay ug maundanong
kalampusan sa COP26 climate negotiations
nga napadaplin sa milabay nga lima ka tuig.
Kami naga handom sa kabag-ohan ug naga
paningkamot nga maipadayag ang among
mga tingog sa pagsuporta sa tinud-anay
nga kabag-ohan.
Kami nagpadayon sa pag puyo diha
sa kahiusahan uban sa komunidad sa

kakahuyan, kalasangan, ekolohikanhong
sistema ug sa nagka lain-laing hulagway
sa kayutaan sa Asia-Oceania diin kami
kabahin. Diha sa among pagpaningkamot
sa pagbalik sa kinabuhi sa kalasangan,
kami nangandoy nga ang mga kabatanonan makabaton og buhing paglaom nga
makahatag og kaugmaon sa mga musunod
nga henerasyon.
Kami naga pasalamat sa inyong pag-pakig
uban kanamo sa among selebrasyon sa
Sagradong Katawhan, Sagradong Kayutaan.

https://apupalamguwancenter.essc.org.ph/
admin@apc.essc.org.ph
https://www.facebook.com/apupalamguwancenter
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