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Message of 

HON. ROSALINDA DIMAPILIS-BALDOZ 

Secretary, Department of Labor and Employment 

At the National Children’s Month 

and Commemoration of World Day Against Child Labor 

 

(Delivered in Occupational Safety and Health Center, Quezon City  
on 18 October 2014) 

 

 

 

Taun-taon, nagdaraos tayo ng ganitong aktibidad bilang pagtupad sa ating tungkulin 

na gunitain ang buwan ng Oktubre bilang National Children‟s Month.  Sa buwan ding 

ito, nakikiisa tayo sa mga bansa sa daigdig sa pagdiriwang ng World Day Against 

Child Labor. 

 

Ang tema ng ating pagdiriwang ngayong umaga, “Batang Malaya, Proteksyunan, 

Child Labor, Labanan!” ay halaw sa tema ng pagdiriwang ng World Day Against 

Child Labor ngayong taon,  na sa wikang Ingles ay, “extend social protection, 

combat child labor”.  

 

Napapanahon po ang temang ito.  Ang pagbibigay po ng social protection, kahit 

minimum, sa mga under-employed, self-employed, at unpaid family workers, 

kabilang ang mga kababaihan at mga batang manggagawa, ay isa sa mga 

prayoridad ng administrasyon ng ating Pangulo Benigno S. Aquino III. 

 

Kaya nga po sa Gabinete, mayroon  tayong National Convergence Program 

Towards the Establishment of a Social Protection Floor for Workers in the Informal 

Sector na ngayon ay mahigit nang isang taon. Pinangungunahan po  ito ng DOLE, 

kasama ang National Anti-Poverty Commission, at 19 pang ahensya ng 

pamahalaan. 
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Kasama ang trabaho, ang social protection ay susi sa pagkamit natin ng sustainable 

and inclusive growth.  Sa Philippine Development Plan 2011-2016, ang social 

protection ay di-maihihiwalay sa ating paghahangad ng mabuting kalidad ng buhay 

sapagkat sa pamamagitan nito binabawasan natin ang vulnerabilities ng mga 

indibidwal at pamilya laban sa mga sakuna, kalamidad, at krisis na lalong 

magpapahirap sa kanila.  

 

Sa 22-Point Labor and Employment Agenda ng Pangulo para sa DOLE, at sa Labor 

and Employment Plan 2011-2016, tumutulong tayo upang maabot ang mithiin ng 

decent and productive employment kung saan isa sa mga pangunahing istratehiya 

ay bumuo ng isang enhanced social protection program para sa vulnerable workers 

na magbubunga sa mas malawak na sakop, benepisyo, at mas madaling access sa 

mekanismo ng social protection at ligtas na trabaho para sa lahat.  Sa DOLE 

Planning Tool 2013-2016 na aprubado ng Pangulo, ang enhanced social protection 

ay nasa Outcome 3, at sakop nito ang emergency employment at livelihood 

program. 

 

Ganyan po kaliwanag ang social protection.  Ganyan po ang hangad natin sa ating 

mga bata, lalo na sa mga batang manggagawa. 

 

Kaya po ngayong umaga, gusto ko pong ang mensahe ko sa inyo ay itutok sa 

estado o sitwasyon ng ating pagsisikap na mabigyan ng social protection ang mga 

batang manggagawa at masugpo ang child labor.  

 

Napakatagal na pong panahon na tayo ay nakikipagbaka laban sa child labor.  

Napakalaki na rin po ng ating ipinuhunang lakas, salapi, at panahon sa ating anti-

child labor campaign. 

 

Ang akin pong gustong itanong: Nasaan na tayo sa ating pambansang kampanya 

laban sa child labor.  Paurong po ba tayo o pasulong?  Nagtatagumpay po ba tayo o 

nabibigo?  Nabawasan po ba o nadagdagan ang mga batang manggagawa, lalo na 

iyong mga nasa worst forms of child labor? 
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May isa po akong masayang balita na hatid ngayong umaga.  Nito pong nakalipas 

na taon ng 2013, sang-ayon po sa Findings on the Worst Forms of Child Labor ng 

Department of Labor ng Estados Unidos, nakopo, o naabot, ng Pilipinas ang 

“significant advancement” sa pagsisikap natin na patuloy na magtala ng 

makabuluhang programa para matuldukan ang worst forms of child labor. 

 

Isa po ang Pilipinas sa 13 bansa, at kaisa-isa sa Asia Pacific, na nakakuha ng 

ganitong rating.  Ito po ang pinaka mataas na pagkilala na binibigay ng US DOL. 

Ang 12 bansa po ay Albania, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cote d‟Ivoire, 

Ecuador, El Salvador, Peru, South Africa, Tunisia, at Uganda. 

 

Isang daan at apatnapu‟t tatlo (143) ang mga bansang sakop ng US DOL 2013 

Findings on the Worst Forms of Child Labor. 

 

Pangalawang taon na po ito na „significant achievement‟ ang rating ng Pilipinas sa 

nasabing US DOL Findings.  Kaya po maipagkakapuri natin na nagtatagumpay po 

tayo sa ating laban kung ito ang ating magiging batayan. 

 

Taun-taon pong ginagawa ang report na ito ng US DOL sa Kongreso ng Amerika.  

Ito ay requisite ng US Trade and Development Act of 2000 sa mga bansa na 

hinihinging ipatupad ang kanilang pagtatalaga na sugpuin ang worst forms of child 

labor upang sila ay maging eligible sa US trade preference program.  

 

Bagama‟t magandang balita ito sa atin, hindi po tayo dapat maging kampante.  

 

Maaari po tayong dumausdos sa nasabing report lalo na kung hindi natin 

masusustinihan ang ating mga ginagawa upang masugpo nang tuluyan ang salot ng 

child labor.  Kaya po bagaman tayo ay nagdiriwang ngayong araw, isaisip po natin 

na napakalaki pa ang hamon na ating kinakaharap at napakarami pa nating dapat 

gawin. 

 

Sa 2011 National Survey on Children, ang datos po ay 3.21 milyon ang mga batang 

manggagawa sa buong bansa.  Malaking bahagi po nito, o 2.99 milyon, ay nasa 

hazardous work at karamihan ay nasa informal sector, lalo na sa agrikultura. 
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Ganito po kalaki ang ating hamon.  Kaya nga po noong umupo ako bilang Kalihim, 

isa ito sa mga problemang ating tinutukan.  Binalangkas po natin noong 2012 ang 

Child Labor-Free Barangay Program bilang ambag ng DOLE sa National Anti-Child 

Labor Campaign. 

 

Sa ilalim ng Child Labor-Free Barangay Program, gumawa po tayo ng listahan o 

checklist na may siyam (9) na indicators na dapat makita upang ang isang barangay 

ay maituturing natin na child-labor free. 

 

Ito po ang mga sumusunod: 

1. Walang batang mababa sa 15 taong gulang ang nagtratrabaho, maliban  sa 2 

exemption na tinukoy ng R.A. 9231; 

2. Walang batang mababa sa 18 taong gulang ang nasa worst forms of child 

labor na tinukoy ng R.A. 9231; 

3. Pagtratrabaho ng mga batang 15 hanggang sa mababa ng 18 taong gulang 

sa loob ng pinapayagang oras ng paggawa at binabayaran  batay sa tamang 

pasahod; 

4. Lahat ng mga batang nasa edad ng pag-aaral ay nararapat na nasa pormal 

na paaralan o kaya ay sa alternative learning session; 

5. May pangkabuhayan ang mga magulang na susuporta sa pangangailan ng 

kanilang mga anak; 

6. Pagkakaroon ng Barangay Council for the Protection of Children na 

sumusubaybay sa insidente ng batang manggagawa; 

7. Mabilis na natutugunan ang anumang ulat ng insidente ng batang 

manggagawa; 

8. Naipapatupad ang mga lokal na ordinansa o resolusyon sa paglutas ng child 

labor concerns; at  

9. Ang pangangalaga sa batang manggagawa ay naisasama sa lokal na plano 

ng  pagpapaunlad. 

 

Ito pong checklist na ito ang ating ginagamit upang matiyak na ang isang barangay 

ay child labor-free. Ang Child Labor Free Barangay Program ay isang integrated 

approach na saklaw ang malawakang pakikipagtulungan ng DOLE sa mga barangay 
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na siyang batayang institusyon ng gobyerno, mga non-government organizations 

(NGOs), at iba pang stakeholders. Kasama sila sa konsultasyon, pagpaplano, at 

pagpapatupad ng iba't-ibang serbisyo at programa sa barangay. 

 

Sa Child Labor Free Barangay Program, pinabibilis natin ang pagsugpo sa child 

labor sa pamamagitan ng pagsisigurado sa edukasyon ng mga batang manggagawa 

at pagbibigay ng oportunidad sa kanilang mga magulang na magkahanapbuhay o 

magkaroon ng dagdag ng sapat na kita upang hindi na nila pagtrabahuhin ang 

kanilang mga anak. 

 

Mahalagang-mahalaga ang pangkabuhayang tulong upang masugpo ang child 

labor. Ang kakulangan ng sapat na pagkakakitaan ang nagiging dahilan upang 

pagtrabahuhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa murang edad, nang sa 

ganoon ay makatulong sa pamilya upang mabuhay sila nang marangal. Kaya naman 

sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, 

sinisikap nating mabiyayaan ang mga magulang ng ating mga batang manggagawa 

ng tulong-pangkabuhayan. 

 

Noong 2013, nagtarget tayo ng 121 barangay sa buong bansa upang madeklarang 

child labor-free. At upang ating maipakita na tayo ay seryoso sa ating paglaban 

upang masugpo ang child labor, bumisita ako ng personal sa 28 barangays sa NCR, 

Cordillera Administrative Region, Region 2, Region 3, Region 4-A, Region 4-B, 

Region 5, Region 6, Region 9, Region 10, Region 11, at Region 13.  

 

Kasama sa mga intervention natin sa 121 barangay ang patuluyang advocacy 

campaign, profiling of child laborers, at pagbibigay ng serbisyo. Dahil dito, nakuha 

natin ang suporta ng mga LGUs sa pagsasabatas ng mga ordinansa at resolusyon 

na nagpapatupad sa mga probisyon ng Republic Act No. 9231 o Anti-Child Labor 

Law.  

 

Sa Bukidnon, Negros Oriental, at sa Batangas, halimbawa, lumagda ang mga 

stakeholders sa voluntary code of conduct on the elimination of child labor in the 

sugar industry. 
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Sa Northern Samar, nagtalaga ang panlalawigang pamahalaan ng P1 milyon para 

sa pagpapatupad ng Ordinance No.11, na naglalayong maglatag ng programa 

upang mapigil ang child labor sa lalawigan. 

 

Sa Lucena City, ang punong barangay ng Gulang-gulang ay nagbigay ng P200,000 

bilang suporta sa kampanya sa child labor. 

 

Sa Piat, Cagayan, nagkaloob tayo ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga 

manggagawa at kanilang pamilya sa pakikipagtulungan sa Cagayan Robina Sugar 

Milling Corporation (CARSUMCO), asosasyon ng magtutubo, at labor union. 

 

Ilan lamang ito sa mga inisyatibo na atin nang naisagawa sa CLFB Program. 

 

Noong ding 2013, kasabay ng pagsasabatas ng Batas Kasambahay at ng Expanded 

Anti-Trafficking in Persons Act, iniutos ng Pangulong Aquino sa DOLE at DSWD ang 

pagbabalangkas ng cabinet-level H.E.L.P. M.E. Convergence Program upang 

tuluyang sugpuin ang child labor sa bansa. 

 

Ang H.E.L.P. M.E. ay tumatayo para sa H-health services and medical assistance for 

the rehabilitation and recuperation of child laborers; E- education and training 

program appropriate to child laborers including learning opportunities for their 

parents; L- livelihood opportunities to families of child laborers; P- prevention, 

protection, and prosecution; M- monitoring of the status of implementation of the 

convergence program/projects/activities; and E- evaluation of the efforts undertaken 

in terms of impact and results. Maliban sa DOLE at DSWD, kasali sa convergence 

program ang Technical Education and Skills Development Authority, DepEd, DOH, 

DA, at DILG. 

 

Under the H.E.L.P. M.E. convergence program, identified barangays have been 

categorized as “low-hanging fruits”, “continuing”, and “new frontier”.   

 

The “low-hanging fruits” are the barangays where several initiatives have already 

been provided by participating partners, the local government units (LGUs) and 

social partners, such as ordinances, functional barangay council for the protection of 
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children, profile or masterlist of child laborers, ensuring and monitoring school 

attendance and performance of children by their teachers and principals, and 

ensuring that parents of children are earning sufficient income to support the needs 

of the family. 

 

On the other hand, the “continuing” barangays are categorized as those where 

interventions have already been initiated but would need enhancement to sustain 

said interventions.  Meanwhile, “new frontier” barangays are those where initial 

advocacy activities have already been conducted and commitment of barangay 

officials have been solicited. 

 

H.E.L.P. M.E., a community-based approach against child labor, has a proposed 

budget of P9 billion to be implemented in four years, or from 2013 to 2016. It aims to 

free at least 75 percent of the 2.9 million child laborers in the country by 2016. The 

goal of the convergence program is to move out at least 893,000 children from 

hazardous work.  

 

For the year 2014, the target is to cover 550 barangays nationwide, 61 of these as 

child labor-free; 183 barangays as "low hanging" where intervention will continue; 

and to open 287 barangays as "new frontier." 

 

In 2015, the target is to declare 163 "low-hanging" barangays as child labor-free; 267 

barangays as "low-hanging" where government intervention will continue; and to 

open 40 barangays as new frontier". 

 

In 2016, the target is to declare 241 "low-hanging" barangays as child labor free; 46 

barangays as "low hanging" where government intervention will continue; and to 

open 15 barangays as "new frontier". 

 

Sa ilalim ng bagong Labor Laws Compliance System (LLCS) na masigasig na 

ipinatutupad ng DOLE, atin na rin pong tinututukan ang pagsisigurado na bukod sa 

tumutupad ang mga kumpanya sa general labor standards at occupational safety 

and health standards, hindi rin sila nag-eempleyo ng mga batang manggagawa. 
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May electronic checklist na ginagamit sa bagong LLCS na katulad ng isang ISO-type 

audit at assessment na may probisyon para sa pagtatama o correction ng anumang 

deficiency sa pamamagitan ng libreng tulong ng DOLE. Kung dati-rati, mga 50 batas 

lang ang nakapaloob sa checklist, ngayon po ay mahigit na ito 100, at kabilang dito 

ang mga batas sa child labor. 

 

Kapag ang isang kumpanya ay hindi nag-eempleyo ng batang manggagawa, o 

walang anumang nakabinbing kaso sa child labor ang alinman sa kanilang 

contractor, sub-contractor, o supplier, puwede na po itong mabigyan ng Child Labor-

Free Establishment o CLFE Certificate. 

 

Masaya ko pong ibinabalita sa inyo na sa bagong Labor Laws Compliance System, 

mayroon nang 157 kumpanya sa buong Pilipinas ang napagkalooban na ng Child 

Labor Free Establishment Certificate.  

 

Inuutusan ko po ang Bureau of Workers with Special Concerns na makipagtulungan 

sa Bureau of Working Conditions upang ang mga kumpanya na may aktibong Family 

Welfare Program ay ma-assess na rin upang mabigyan nang Child Labor Free 

Establishment Certificate. Nakatitiyak po ako na mataas ang antas ng kamalayan sa 

child labor ng mga manggagawang at  mga magulang sa mga kumpanya na may 

Family Welfare Program at hindi nila hahayaang magtrabaho sa murang edad ang 

kanilang mga anak. 

 

Tungo sa pagpapatibay ng dagdag-proteksyon para sa ating mga kabataan, lalo na 

sa mga batang manggagawa, kasalukuyan pong nasa proseso upang ating 

maaprubahan ang mga susog o amendment sa D.O. No. 4. Ito po ay naglalaman ng 

mga alituntunin para sa pagbabawal ng pag-empleyo ng mga menor de edad sa 

mga mapanganib o hazardous na trabaho. 

 

Ang hamon ko sa lahat nang naririto: Palakasin pa natin ang ating pagkakaisa.  

Patuloy pa tayong magtulungan upang maabot natin ang ating mithiin na Child Labor 

Free Philippines. Sama-sama nating sugpuin ang child labor na salot sa ating 

lipunan. 
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Much has been done in the area of child labor prevention and elimination, but much 

is still expected from us.  Admittedly, poverty will always be seen as the culprit that 

pushes children to work.  Helping those who do not have the means, in my opinion, 

is the transformative action called upon by the inclusive growth framework,” the 

Labor and Employment Secretary declared as she called on stakeholders to 

continue partnering with the DOLE and other government agencies in ensuring that 

child laborers and their families will be transformed and reintegrated into their 

communities with a sense of self-worth, empowerment, and dreams. 

 

Sa atin namang mga bata na naririto sa umagang ito. Ang araw na ito ay para sa 

inyo, ngunit nais kong samantalahin ang pagkakataon upang ipaalala sa inyo na 

inyong pahalagahan ang inyong edukasyon. Mag-aral kayong mabuti sapagkat 

tanging edukasyon ang maghahatid sa inyo sa mabuting bukas. Ang edukasyon ang 

pinakamabisa ninyong sandata upang labanan ang kahirapan. Edukasyon ang 

inyong tanging puhunan upang magkaroon kayo ng kakahayang mabuhay sa sarili 

ninyong sikap. 

 

Kayo ay mga batang manggagawa dahil nais ninyong makatulong sa inyong mga 

magulang at sa inyong sarili. Kayo ay nagtatrabaho sapagkat nais ninyong makatayo 

sa sariling mga paa. Ito‟y isang napakadakilang layunin. Ngunit tiyakin natin na ang 

trabahong inyong ginagawa ay hindi ipinagbabawal o ilegal, o kaya'y makakasama 

sa inyong kalusugan at kaisipan. Ang inyong karanasan bilang mga batang 

manggagawa ay maaari ninyong magamit sa inyong pakikibaka sa buhay, subalit 

ang pagtatapos ng inyong pag-aaral ang magbibigay sa inyo ng sapat na kakayanan 

upang maiahon ninyo sa kahirapan ang inyong pamilya at makapag-ambag kayo sa 

kaunlaran ng ating bansa.  Nakahanda naman ang inyong pamahalaan, lalo't higit 

ang DOLE, na tumulong sa inyo sa abot nang aming makakaya. 

 

Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo at pakikiisa sa ating pagdiriwang sa araw 

na ito. 

 

Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. 

 

END 
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