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Message  

Secretary ROSALINDA DIMAPILIS-BALDOZ 

Department of Labor and Employment 

Philippines 

 

Meeting with Filipino Businessmen and Professionals Caucus 

and Member-Organizations of the Federation of Filipino Associations in 

Malaysia 

7:00 P.M., Monday, 24 August 2015  

Philippine Embassy 

 

Introduction 

 

1. Sa ating iginagalang na Kinatawan ng Embahada ng Pilipinas dito sa 

Malaysia, H.E. Ambassador J. Eduardo Malaya, at sa kaniyang mga 

kasamahang opisyal at kawani sa Embahada; 

 

Sa pamunuan at mga kasapi ng Filipino Businessmen and Professionals 

Caucus, at pamunuan at kasapian ng Federation of Filipino Associations 

in Malaysia;  

 

Sa aking mga kasamahan sa Philippine Overseas Labor Office sa 

pangunguna ni Labor Attache Elizabeth Marie R. Estrada; Assistant 

Labor Attache Nelia A. Olivera, at Welfare Officer Marivic Mondina;  

 

Sa ngalan po ng Department of Labor and Employment, at sa aking mga 

kasamahan sa aking opisyal na pagdalaw sa Malaysia, sa katauhan ni 

Undersecretary Reydeluz Conferido; POEA Administrator Hans Leo J. 

Cacdac; OWWA Administrator Rebecca Calzado; ILAB Director Saul de 

Vries; at Labor Communications Director Nicon F. Fameronag, binabati 

ko po kayong lahat nang isang maaliwalas, mapayapa, at mapagpalang 

gabi. 

 

2. Masaya po kami na nagkita-kita po tayo ngayong gabi dito na malulusog 

ang ating pangangatawan at ligtas sa mga sakit. Natutuwa po ako na 

makita kayo na masaya dito sa Malaysia. 

 

3. Galing po kami sa Singapore bilang bahagi po ng aking pagbisita sa mga 

bansang pinupuntahan at pinagtatrabahuhan ng ating mga OFW. Una po 

sa aking mga aktibidad sa tuwing dadalaw po ako sa mga destinasyon ng 

ating mga kababayan ang makipagpulong po sa ating Filipino 

community. Tapos ko na pong bisitahin ang Middle East noong isang 

taon, at noong kabilang linggo, galling naman po ako sa Taiwan, Macau, 
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at Hong Kong. Kaya po narito kami sa Malaysia. Pupunta rin po kami sa 

Brunei Darussalam. 

 

4. Alam naman po marahil ninyo na malapit na pong matapos ang termino 

ng kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong Aquino III at kami 

po sa DOLE ay nagagalak na ibalita sa inyo na sa nakalipas na limang 

taon ay talaga pong todo-todo po ang aming pagsisikap na isakatuparan 

ang Labor and Employment Agenda ng pamahalaang Aquino III na 

naglalayong makamit ang decent and productive work, social protection, 

at sustained industrial peace para sa kapakinabangan ng manggagawang 

Pilipino. 
 

5. Kasama po sa pagsisikap na ito ang tunay pong mapangalagaan ang 

kapakanan at interes ng lahat ng mga migranteng manggagawa na katulad 

po ninyo dito sa Malaysia.  

 

6. Para po sa amin sa DOLE, napakahalaga na atin pong maipagpatuloy ang 

ating nasimulan na maraming reporma, partikular po ang panatilihing 

nakatuon ang pansin sa matuwid na daan na sinimulan ng ating Pangulo 

upang lalong higit na pagtibayin ang pundasyon sa pagpapabuti ng 

kalagayan ng manggagawang Pilipino.  

 

7. Noon pong Miyerkules, isa pong napaka-makasaysayang kaganapan ang 

ating isinagawa sa Maynila.  

 

8. Nilagdaan po natin ang Joint Manual of Operations in Providing 

Assistance to Migrant Workers and Other Filipinos Overseas, ang 

dokumentong itinuturing natin na napakalaking hakbang sa ating 

pagtutulungan na lalo pang mapabuti ang ating serbisyo sa mga 

migranteng Pilipino. 

 

9. Ang lumagda po sa Joint Manual ay sina Secretary Alberto Del Rosario 

ng Department of Foreign Affairs; Undersecretary Parisya H. Taraji, na 

kinatawan ni Secretary Dinky Soliman ng DSWD; Director Maylene 

Beltran, para kay Secretary Janet Garin ng DOH; Administrator Hans Leo 

Cacdac ng POEA; Administrator Rebecca Calzado ng OWWA; at ang 

inyong lingkod. Sinaksihan po ang okasyon ng media, at nina Kinatawan  

Nicanor Briones, Chair of the House Committee on Overseas Workers 

Affairs; Kin. Roy Señeres; Kin. Rep. Leah Paquiz; Kin. Rep. Scott 

Davies Lanete, Vice Chairperson of the House Appropriations 

Committee; at kinatawan ng iba’t-ibang civil society organizations at 

non-government organizations. 
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10. Sa kauna-unahang pagkakataon po mula nang maging batas noong 1995 

ang R.A. 8042, na sinusugan ng R.A. 10022, nagkaroon po tayo ng isang 

makasaysayang dokumento na  nakasulat at  nagsasabuhay ng mandato 

ng iba't ibang  ahensya ng pamahalaan upang maisigurado na ang  

proteksyon at pangangalaga sa kapakanan ng mga migranteng Pilipino, 

kabilang ang kanilang mga batayang karapatan at kalayaan, ay higit  pang 

mabigyan ng pinakamataas na prayoridad ng pamahalaan,  sa ilalim ng 

“one-country team” approach” na pinangungunahan ng Department of 

Foreign Affairs. 

 

11. Sa ilalim po ng “one-country team approach”, lahat po ng opisyal, 

kinatawan, at empleyado ng pamahalaan na nakabase sa ibayong dagat, 

ay dapat kumilos “on a per country basis” bilang isang team, na may 

misyon, sa ilalim ng liderato ng Head of Post. 

 

12. Kaya po natutuwa tayo na mayroon na tayong detalyadong dokumento ng 

ating pagkilos bilang isang team sa ilalim ng one-country team approach. 

Hindi po ito nangangahulugan na wala tayong mga serbisyo dati. Ang 

totoo, ginagawa na po natin ang karamihan sa mga nakapaloob sa Joint 

Manual. Ang ginawa lamang po natin, inorganisa po natin nang pasulat 

ang mga serbisyong ito, binuo, dinagdagan, nilinaw, at isinaayos. 

 

13. Ngayon po, lahat tayo sa DFA, DOLE, DSWD, DOH, POEA, OWWA, 

civil society at non-government organization, at maging ang ating mga 

mambabatas—sa ilalim ng “one-country team approach”—ay nakatingin 

na sa iisang pahina kung ano ang ating gagawin, at inaasahang mawawala 

na ang pagka-kaniya-kaniya at maisasaayos na nang lubusan ang ating 

pagbibigay ng serbisyo. 

 

14. Sa Joint Manual, nilinaw na po ang mga hakbangin at tinitiyak kung sino 

ang may responsibilidad sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga 

manggagawa at kababayang nasa labas ng bansa. Halimbawa po ay sa 

repatriation. Inisa-isa na po sa Joint Manual ang mga kaso sa repatriation 

at mga hakbangin ukol dito. Sa kaso po ng isang migrante na natanggal sa 

trabaho, binibigyang-diin sa Joint Manual na aabonohan ng employer o 

recruitment agency ang gastusin sa kaniyang repatriation nang walang 

paunang determinasyon kung ano ang dahilan at siya ay natanggal. 

Binibigyang-diin po sa Joint Manual na palaging prayoridad ang pagri-

repatriate ng mga wards na nakakanlong sa ating Migrant Workers and 

Other Filipinos Resource Center. 
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15. Sa kaso naman po ng isang menor de edad na manggagawa, nililinaw na 

po na agad iuulat ng Post ang kaso sa DFA, DOLE, DSWD, at OWWA, 

at sa POEA, na kaagad aaksyunan ito, katulad ng pagkansela sa lisensya 

ng ahensyang nag-deploy sa naturang menor de edad. 

 

16. Ngayon po ay mas malinaw na rin kung saan lalapit sa Post ang isang 

walk-in migrant na nangangailangan ng tulong. Itinatakda po sa Joint 

Manual ang pagtatatag ng Joint Assistance Desk (JAD) na nasa direktang 

pangangasiwa ng Head of Post. Ang JAD po ay siyang sentralisadong 

team ng clearance at referral na bubuuin ng mga kinatawan ng Assistance 

to Nationals Unit ng Embahada o Konsulado at POLO. Kung 

magkakahiwalay po ang tanggapan ng Embahada o Konsulado at POLO, 

kailangan po ang madalas na koordinasyon, gayundin ang pagbabahagi 

ng datos ukol sa isang kaso. 

 

17. Iyon pong paghahawak ng kaso ng mga migrante ay sama-sama na rin po, 

ayon sa paglilinaw ng Joint Manual. Ang Joint Case Management Team 

(JCMT) ang siya pong mangangasiwa sa mga kaso, at ito ay nasa ilalim 

ng direktang superbisyon ng Head of Post sa pamumuno ng co-team 

leader na Konsul Heneral at pinuno ng POLO. 

 

18. Mas malinaw na po ang pagtanggap ng mga dulog ng hinaing ng ating 

mga migrante, gamit ang unified request for assistance form, o URAF, sa 

lahat ng Post. Kung ang pagdulog po ay sa pamamagitan ng telepono, 

text, e-mail, pasabi at referral, ang JCMT po ang obligadong mag fill-up 

ng URAF at dapat aksyunan ito sa loob ng 48 oras. Limang araw lang po 

ang ibinibigay na taning sa Head of Post para aksyunan ang lahat ng 

simpleng transaksyon at 10 araw naman sa kumplikadong transaksyon. 

 

19. Ang DFA, DOLE, at DSWD ay magbubuo po ng shared database kung 

saan ilalagay ang lahat ng nilalaman ng URAF, kabilang ang nilalaman 

ng Prison Visit Form (PVF) na hinihiling na papirmahan sa isang 

bilanggong migrante na dinadalaw ng JCMT. Hindi na po dapat maging 

kalat at hiwa-hiwalay ang datos ng mga migrante na humihiling ng 

tulong, na dati ay dahilan ng pagtuturuan at pagkabinbin ng mga kaso. 

May nilagdaan po kaming Joint Declaration upang ito, kabilang ang iba 

pang probisyon ng Joint Manual, ay kaagad maisagawa. 

 

20. Isa pa po sa mga pangunahing features ng Joint Manual ang MWOFRC, 

na kilala po natin na “Bahay-Kalinga”. Ito po ang magsisilbing 

pangunahing sentro ng pangangalaga sa kagalingan at pagbibigay-tulong 

sa mga migrante. 
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21. Bagama’t mayroon na pong mga MWOFRC sa ating mga Post na may 

malalaking konsentrasyon ng migranteng Pilipino, sa Joint Manual po ay 

nililinaw nang mainam ang paggamit nito, kabilang ang multi-purpose 

hall na itatag dito. Pati po pamamahala, superbisyon, at tungkulin at 

obligasyon ng mga responsableng opisyal upang mapanatiling maayos 

ang takbo ng MWOFRC ay nilinaw na rin, gayundin ang criteria at 

pamamaraan ng pagtanggap at paglisan dito ng wards. Mayroon na rin 

pong pangkalahatang alituntunin at reglamento upang mapanatili ang 

disiplina, kaayusan, at seguridad; pati na rin ang sistema ng pag-uulat ng 

mga nangyayari sa Sentro.  

 

22. Talaga pong ang MWOFRC ang minimithi natin na maging pangunahing 

sentro ng pagkalinga at mahusay na serbisyo, alinsunod na rin sa utos ng 

Pangulong Benigno S. Aquino III “to transform Philippine missions 

abroad into Centers of Care and Excellence for Overseas Filipinos.” 

 

23. Bilang pansamantalang kanlungan ng mga napapariwarang migrante, nais 

natin na maging katulad ng isang tahanan ang MWOFRC, kung kaya’t 

nararapat na nakikita dito ang karampatang istandards kung papaano 

dapat tratuhin, pagsilbihan, at pangalagaan ang mga migrante. 

 

24. Natatangi po ang pagtatakda ng Joint Manual sa mga Embahada o 

Konsulado na pagsikapang kilalanin ang MWOFRC ng host government. 

Isa po ito sa malaki ang maitutulong sa ating mga migrante upang 

mapayapa ang kanilang kalooban sa loob ng Sentro. At bagaman 

kababaihan lamang ang itinatakda na pansamantalang kakanlungin sa 

MWOFRC, hinihiling naman po sa Joint Manual ang pagtatatag ng 

hiwalay na Sentro para sa mga kalalakihan, kung papayagan ng host 

country, at kakayanin ng ating pananalapi. 

 

25. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pag-eempleyo sa mga wards sa loob o 

labas man ng Sentro, part-time man o full-time, may suweldo man, o 

wala. Hindi rin po sila pinapayagan na magtrabaho o magboluntaryong-

tulong sa mga tahanan o opisina ng sinuman sa Embahada, Konsulado, o 

POLO. Ang DOLE po ang nag-umpisa ng repormang ito tatlong taon na 

po ang nakakaraan. 

 

26. Sa halip, itinatagubilin ang pagsasanay ng mga wards sa iba’t-ibang skills 

at paghahanda sa kanila para sa kanilang pagbabalik, o reintegration, sa 

Pilipinas. Ito po ay ginagawa na natin. Higit pa rito, dinala na nga po 

natin sa mga overseas destination ng OFW ang serbisyo ng assessment at 
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certification ng TESDA upang maisigurado na nadadagdagan natin ang 

skills o kasanayan ng ating mga OFW, lalo na ang mga kababaihan, 

upang may magamit sila sa ibang trabaho na magpapaangat sa kanilang 

kita at hanap-buhay. 

 

27. Basta po may pahintulot mula sa POLO at sang-ayon sa mga kondisyon, 

maaari na rin pong gamitin ng Filipino community at non-government 

organization ang multi-purpose hall ng MWOFRC para sa mga gawaing 

developmental, katulad ng reintegration preparedness seminars, skills 

training, meeting, at iba pang aktibidad. 

 

28. Iyon pong pagtutulong-tulong at hatian sa mga gastusin sa pagpapadaloy 

ng serbisyo ang isa sa pinakamahalagang salik ng Joint Manual. Malinaw 

po ang sharing of resources sa pagitan ng apat na ahensya at maging ang 

hatian sa pagmamantine ng MWOFRC. 

 

29. Ang mga binanggit ko po ay ilan lamang sa mahahalagang probisyon ng 

Joint Manual na tiyak ang pakinabang ng ating mga migrante. Katulad po 

ng sabi ko, malawak po ang sakop nito at talaga pong ang hangad ay 

masigurado ang mabilis, maagap, maayos, episyente, at abot-kaya na 

daloy ng serbisyo sa lahat ng migrante na nangangailangan ng 

pagkalinga. 

 

30. Ang hamon po sa atin ngayon ay ang mabilis na maisakatuparan ang Joint 

Manual at maiparating ang mensahe ukol dito sa pinaka-simple, pinaka-

mabilis, at pinaka-epektibong pamamaraan upang magamit na ng OFW 

ang mga proseso rito ukol sa pagdulog at pagtanggap ng tulong. Sa 

ganang bahagi po ng DOLE, bago po kami umalis sa Maynila, pinadalhan 

na po namin ng kopya ng Joint Manual ang lahat ng POLO at mahigpit 

ang utos ko sa lahat ng Labor Attache na i-discuss nila ito sa Head of 

Post, at ikalat ang kaalaman ukol dito sa lahat ng empleyado ng POLO at 

lahat ng OFW. 

 

31. Inatasan ko rin po ang POEA na ang lahat ang Joint Manual ay maisama 

sa Pre-Employment Orientation Seminar; ang OWWA, na maipa-alaala 

uli ito sa Pre-Departure Orientation Seminar; at ang mga POLO, na 

gawing bahagi ito sa Post-Arrival Orientation Seminar. 

 

32. Inutusan ko na rin ang Human Resource Development Service ng DOLE 

na gawing sentro ng paghahanda ng sinumang aalis na Labor Attaché, 

Welfare Officer, at iba pang empleyado, ang pag-aaral at pagsasapuso ng 

Joint Manual. 
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33. Ang Joint Manual po ay bunga ng halos dalawang taong pagpupunyagi 

ng mga opisyal ng ehekutibo at lehislatura, kaagapay ang mga tauhang 

teknikal, na bumubukal sa puso ang tunay na pagmamahal sa ating mga 

migrante. Nagtiyaga po sila na mahabi at mabalangkas ang mga 

probisyon na nakapaloob sa Joint Manual. Malaki rin po ang naiambag ng 

civil society at mga non-government organization, na alam ko pong 

marami ang aktibo dito sa Malaysia.  

 

34. Iisa po ang ating layunin sa pagbabalangkas ng Joint Manual—ang higit 

na maisaayos ang koordinasyon sa pagitan ng iba’t-ibang ahensya ng 

pamahalaan na ang gawain ay may kinalaman sa migrasyon upang lalong 

mapabuti,  mapabilis, at maging cost-effective, o abot-kaya, ang daloy ng 

mga tulong-serbisyo sa ating mga migranteng Pilipino. 

 

35. Gusto ko pong bigyang-diin na ito po ang kauna-unahang pagkakataon na 

ang isang dokumento na laan para sa pagsi-serbisyo sa mga 

manggagawang Pilipino ay tinanguan ng pagkatig ng ating mga 

mambabatas. Kung inyo pong maaalala, tugon po ito sa hiling ni 

Kinatawan Señeres sa DFA at sa DOLE na magkaroon ng pinag-isang 

Work Plan and Manual of Operations; gayundin ni Kinatawan Paquiz na 

magbalangkas ng isang kumprehensibong standard protocol sap ag-ayuda 

sa ating OFWs. Inaprubahan po ang Joint Manual ng HCOWA sa 

pamumuno ni Kin. Briones, matapos ang mahabang konsultasyon sa 

pagitan ng HCOWA at ng mga sangay ng ehekutibo. Umaasa po tayo na 

dahil sa suportang ito, mapapagaan ng HCOWA ang paghahanap ng 

dagdag na pondo para sa pagpapatupad nito. 

 

36. Ang Joint Manual po ay isang buhay na dokumento. Bukas po ito sa 

magkakatuwang na pagrepaso at rebisyon matapos ang tatlong taon. Kaya 

po hinihimok ko ang lahat, kabilang ang ating mga partner sa civil society 

at non-government organization, na maging bukas ang kaisipan para sa 

mga mungkahi kung papaano pa natin lalong mapapaigting ang 

paglilingkod sa ating mga migrante sa iba pang pamamaraan bilang 

suporta sa mabuting pamamahala. 

 

37. Muli, marami pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong 

Maykapal. 

 

END 


