
Bago pa man maupo sa kapangyarihan, bukambibig na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pederalismo bilang 
ating “huling pag-asa” upang maitama ang mga pagmamalabis ng isang sentralisadong pamahalaan na kinokontrol 
ng “Imperial Manila”, ang hindi patas na pagkakabahagi ng pampublikong yaman, ang hindi balanseng kaunlaran 

ng mga rehiyon, at ang laganap na kahirapang ugat ng kaguluhan at rebelyon sa Mindanao. Mangangailangan ng 
pagbabago ng Saligang Batas upang mapalitan ang sistema ng pamahalaan, kaya’t noong Disyembre 2017, sa bisa ng 
Executive Order 10,  bumuo ang pangulo ng isang consultative committee na may 25 kasapi upang repasuhin ang ating 
Konstitusyon at pag-aralan ang mga panukalang pagbabago rito. Sa Mababang Kapulungan, may mga binuong technical 
working groups na susulat ng draft ng Philippine Federal Constitution. May dalawang panukalang naihain na—isa mula 
sa Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban), ang partido ng pangulo, at isa mula sa kanyang mga 
kaalyado sa Mababang Kapulungan.

Ngunit bago palitan ang Saligang Batas ng 1987, mainam na alamin at suriing mabuti kung anu-ano ang mabuti rito, 
kabilang ang mga probisyong ukol sa katarungang panlipunan at mga karapatang pantao. Inaasahang sa pamamagitan 
ng isyung ito ng Intersect Quick Facts, matutulungan ang mga mambabasang makita ang halaga ng kasalukuyang 
Saligang Batas at makapagpasya kung dapat na nga bang ipagpalit ito sa mga magagarang pangako ng pederalismo. 
Kung ipakakahulugan natin sa ibang pangungusap ang sinabi ni Gilbert Keith Chesterton, isang Ingles at Katolikong 
mamamahayag at aktibista, tungkol sa Kristiyanismo, ang tunay na suliranin sa ating Saligang Batas ay hindi dahil 
nasubukan na natin ito at lumitaw ang mga kakulangan nito, kundi dahil nakikita itong mahirap ipatupad kaya’t hindi 
na sinubukang gamitin pa.

ANO ANG MABUTI 
SA SALIGANG BATAS 
NG 1987?

MGA PAGTATANGKANG BAGUHIN ANG SALIGANG BATAS
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Matapos ang pagpapatalsik kay 
Ferdinand Marcos noong 1986, binuo 
ang isang Constitutional Commission na 
may 48 miyembro upang magpanukala 
ng bagong Saligang Batas. Niratipikahan 
noong ika-2 ng Pebrero 1987 sa isang 
pambansang plebesito ang bagong 
Saligang Batas na pinahahalagahan 
ang karapatang pantao at pakikilahok 
ng mga mamamayan sa pamamahala 
(IPER 2004, 14). Mayroon din itong mga 
probisyong nagbibigay panangga laban 
sa mga banta sa ating kalayaan at 
demokrasya, tulad ng mga paghihigpit sa 
pagdedeklara ng Batas Militar.

CORAZON C. AQUINO
1986-1992

Si Ramos ang unang 
pangulong naihalal sa 
ilalim ng Saligang Batas 
ng 1987. Sa ilalim ng 
kanyang administrasyon, 
dalawang ulit na 
tinangkang baguhin ang 
Saligang Batas—noong 
1995 at 1997. Para sa 
mga nasa civil society, 
hakbang iyon upang 
pahintulutan si Ramos 
na tumakbong muli sa 
pagkapangulo (IPER 2004, 
15).

FIDEL V. RAMOS
1992-1998

Bumuo si Estrada ng isang 
komisyon upang pag-aralan 
ang pag-amyenda sa mga 
probisyon sa Saligang 
Batas na may kaugnayan sa 
ekonomiya at hudikatura. 
Hindi natuloy ang planong 
ito matapos tutulan ng mga 
civil society organizations 
ang panukalang probisyong 
pahihintulutan ang mga 
dayuhang magmay-ari ng 
lupa sa bansa (IPER 2004, 
16). 

JOSEPH E. ESTRADA
1998-2001

Binalak ng mga kaalyadong 
mambabatas ni Arroyo na 
gawing unitary parliamentary 
ang sistema ng pamahalaan, 
kasabay ng ibang repormang 
pulitikal sa pamamagitan ng 
Constituent Assembly (Con-
Ass). Tumutol ang mga civil 
society groups sa Con-Ass 
dahil ang mga nakaupong 
pulitiko ang babalangkas ng 
Saligang Batas at maaari silang 
magpasok ng mga  probisyong 
pabor sa kanilang interes (IPER 
2004, 12). 

GLORIA M. ARROYO
2001-2010 

Tutol sa simula si Aquino 
na baguhin ang Saligang 
Batas, ngunit naging bukás 
kalaunan upang malimitahan 
ang saklaw ng kapangyarihan 
ng hudikatura kaugnay ng 
ibang sangay ng pamahalaan, 
at upang makatakbong muli 
para sa ikalawang termino ang 
kasalukuyang pangulo nang 
maipagpatuloy nito ang mga 
repormang nasimulan (Ubac at 
Bordadora, 2013; Calonzo 2014; 
Gutierrez 2014). 

BENIGNO S. AQUINO III
2010-2016
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Itinataguyod ng Saligang Batas 
ng 1987 ang kaparatan ng bawat 
manggagawang Pilipino, sa loob at 
labas ng bansa, sa pamamagitan 
ng pagtiyak sa pagkamit nila ng 
seguridad sa paggawa (security of 
tenure),  ng makataong kalagayan sa 
pagtatrabaho, at ng sapat na sahod. 
Kinikilala rin nito ang karapatan ng 
mga manggagawag mag-organisa at 
magwelga (Artikulo XIII, Seksyon 3).

PAGGAWA

KATARUNGANG PANLIPUNAN (SOCIAL JUSTICE)
Hangarin ng Saligang Batas ng 1987 na pangalagaan ang dignidad ng bawat Pilipino at ibsan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan sa pamamagitan 
ng pamamahagi ng yaman at kapangyarihan para sa kabutihang panlahat (o common good). Itinadhana ng kasalukuyan nating Saligang Batas ang 
katarungang panlipunan o social justice—sa paggawa, sa repormang pansakahan at panlikas na kayamanan, sa reporma sa lupa at pabahay sa mga 
lungsod, sa kalusugan, sa kababaihan, at sa mga organisasyon ng mga mamamayan o people’s organizations. Inilagay ng Saligang Batas ng 1987 ang 
mga dukha sa gitna ng pag-unlad ng ating bansa (Monsod 2017). 

Naglabas ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng dalawang department orders 
upang maprotektahan ang security of tenure ng mga manggagawa, una noong 2011 (DO 18-1 s. 2011) 
at ang huli’y noong 2017 (DO 174 s. 2017) na naglilimita sa kontraktwalisasyon. Noong 1995 naman, 
naisabatas ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act (Republic Act 8042), na inamyendahan 
noong 2009 (RA 10022), upang protektahan ang mga OFW mula sa pang-aabuso, tulad ng iligal 
na recruitment at trafficking, at upang maitaguyod ang kapakanan nila at ng kanilang pamilya. 
Bagamat maituturing na modelo para sa ibang bansa ang ating mga patakaran para sa mga 
manggagawang Pilipino sa ibang bansa, kinakailangan pa ring palakasin ang pagpapatupad ng 
mga ito (Orbeta, Abrigo, at Cabalgin 2009). Halimbawa, dapat bigyan ng ngipin ang mga kasunduan 
natin sa ibang bansa, habulin ang mga recruitment agencies na may mga paglabag, at magpatupad 
ng selective deployment sa mga bansang kumikilala sa mga karapatan ng mga manggagawa sang-
ayon na rin sa ating mga batas. 

ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

Hindi na ginagarantiya sa panukalang Konstitusyon ng PDP-Laban ang makataong kalagayan 
sa paggawa at sapat na pasahod na kinikilala sa Saligang Batas ng 1987. Sa halip, ipinapanukala 
nito ang kawalan ng diskriminasyon sa seguridad sa trabaho, kalagayan ng paggawa, at pasahod. 
Sa isang footnote nito, iniiwan sa Parlyamento ang paggawa ng mga patakarang may kinalaman sa 
paggawa (PDP-Laban 2017, 59). 

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?
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Isinabatas noong 1988 ang Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL (RA 9371) upang 
maipamahagi ang mga lupang sakahan sa mga magsasaka sa loob ng 10 taon ng Comprehensive 
Agrarian Reform Program (CARP). Dalawang beses na pinalawig ang CARP: noong 1998 sa 
pagsasabatas ng Augmentation Fund for CARP Implementation (RA 8532), at noong 2009 sa 
pagsasabatas ng CARP Extension with Reforms o CARPER (RA 9700). Noong 2016, 4.8 milyong 
ektaryang lupain ang naipamahagi sa 2.81 milyong agrarian reform beneficiaries (ARBs). May 
natitira pang 600,504 ektarya ng pribadong lupang sakahan na hindi pa naipamahagi (Ballesteros, 
Ancheto, at Ramos 2017). 

Naging batas naman noong 1997 ang Indigenous People’s Rights Act o IPRA (RA 9371). Itinatakda 
ng batas na ito ang mga ancestral domain at pamamahagi ng certificates of ancestral domain title 
(CADTs) sa mga IPs. Noong Hunyo 2015, 182 CADTs na ang naibigay ng National Commission on 
Indigenous Peoples (NCIP) (TEBTEBBA 2016), ngunit kailangan pang pabilisin ang pagpaparehistro 
ng mga lupa at ang paggawa ng Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan 
(ADSDPP) upang hindi mapasok ang mga lupa ng mga katutubo ng mga negosyo at proyektong 
salungat sa interes ng mga katutubong pamayanan. 

Bagamat 1930s pa mayroong mga patakarang may kinalaman sa mga yamang dagat, noong 1998 
lamang kinilala, sa pamamagitan ng Fisheries Code (RA 8550), ang kahirapan ng mga mangingisda 
bilang bunga ng pagkaunti ng nahuhuling isda, pagkasira ng karagatan, at magkakasalungat 
na gamit ng dagat. Kaya’t itinakda ng RA 8550 na tanging mga organisasyon ng mga maliliit na 
mangingisda at kooperatiba ang makapangingisda sa municipal waters na hanggang 15 kilometro 
mula sa pampang ng dagat. Inamyendahan ang RA 8550 ng RA 10654 na nagpataw ng mas mabigat 
na parusa sa mga commercial fishers na nang-aagrabyado sa mga maliliit na mangingisda. 

ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

Walang probisyon para sa repormang agraryo o suporta para sa mga ARB sa PDP-Laban draft 
Federal Constitution. Wala rin itong binabanggit tungkol sa pangangalaga sa karapatan ng 
mga magsasaka, mangingisda, at katutubo, na silang mga pinakamahihirap na sektor sa ating 
bansa. Sinabi sa footnote na mas mainam na ipaubaya sa Parlyamento ang pagsusulat ng 
bahagi tungkol sa repormang agraryo at likas-yaman (PDP-Laban 2017, 59). 

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?
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Itinatadhana sa Saligang Batas 
ng 1987 ang makatwirang 
pamamahagi ng lupang sakahan a 
paraang kinikilala ang karapatan 
ng mga maliliit na magsasaka. 
Kinikilala rin nito ang karapatan 
ng mga katutubo o indigenous 
peoples (IPs) sa kanilang ancestral 
lands at ang karapatan ng mga 
mangingisdang mapakinabangan 
ang yamang-dagat (Artikulo XIII, 
Seksyon 4-8).

REPORMANG 
PANSAKAHAN 
AT PANLIKAS NA 
KAYAMANAN

Naisabatas ang Urban Development and Housing Act (RA 7279) matapos ang maigting na 
kampanya ng mga organisadong maralitang tagalungsod. Inaatasan ng UDHA ang pambansang 
pamahalaang gumawa ng isang balangkas para sa pabahay, habang nakaatang sa mga lokal 
na pamahalaan ang tungkuling magpatupad ng mga programang pabahay. Sinasabi rin ng 
batas na kinakailangang malapit sa hanapbuhay ang mga resettlement sites, bagay na hindi 
isinaalang-alang ng pamahalaan lalo na kung walang pakikilahok ang mga mamamayan. 
Pinangangasiwaan ng National Housing Authority (NHA) at Social Housing Finance 
Corporation (SHFC) ang programang pabahay ng pamahalaan gaya ng  off-city resettlement, on-
site upgrading sa pamamagitan ng Community Mortgage Program, at off-site in-city housing 
sa pamamagitan ng High Density Housing Program. Gayunman, malaking problema pa rin sa 
mga pabahay ng pamahalaan ang kakulangan ng mga batayan at panlipunang serbisyo. 

ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

Itinatakda ng Saligang Batas ng 
1987 ang pagbibigay ng abot-kaya 
at disenteng pabahay at sapat 
na batayang serbisyo sa lahat. 
Ipinagbabawal din ang ebiksyon 
at demolisyon, maliban na lamang 
kung gagawin ito sa makatarungan 
at makataong paraan (Artikulo XIII, 
Seksyon 9-10).

REPORMA SA LUPANG 
URBAN AT SA PABAHAY

Kinikilala sa draft ng PDP-Laban ang abot-kayang pabahay bilang pangunahing 
pangangailangan ngunit para lamang sa walang tahanan o “homeless citizens”. Tinanggal 
din ang pagkilala sa karapatan ng mga mahihirap hindi lamang sa abot-kaya ngunit pati sa 
disenteng pabahay. Nawala rin ang probisyong dapat isagawa ang demolisyon sa paraang 
makatarungan at makatao. Sa isang footnote, isinasaad na iiwan sa Parlyamento ang bahagi 
tungkol sa reporma sa lupang urban at pabahay (PDP-Laban 2017, 60). 

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?
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Dala ang layuning itaguyod at isulong 
ang karapatan sa kalusugan ng mga 
Pilipino, ang Saligang Batas ng 1987 
ay nagtatakda ng komprehensibo at 
abot-kayang serbisyong pangkalusugan 
na tumutugon sa pangangailangan ng 
bawat Pilipino, lalong-lalo na ng mga 
maralita, may karamdaman, matatanda, 
may kapansanan, kababaihan, at mga 
bata (Artikulo XIII, Seksyon 11-13). 

KALUSUGAN

Inamyendahan ng RA 10606 ang National Health Insurance Act of 1995 (RA 7875) noong  2013 
upang maisama ang lahat ng Pilipino sa pagseseguro ng kanilang kalusugan, may trabaho 
man o wala, kabilang ang mga maralita. Inaatasan ang mga lokal na pamahalaang magbigay 
ng serbisyong pangkalusugan (alinsunod na rin sa  Local Government Code).

Noong 2016, 93.4 milyong Pilipino (91% ng populasyon) ang nakasama sa National Health 
Insurance Program (NHIP) na ipinapatupad ng Philippine Health Insurance Corporation 
(PhilHealth). Aabot sa 14.6 milyong Pilipinong itinuturing na mahihirap ang nakasama rin sa 
Indigent Program ng NHIP, kasama ang 28.8 milyong dependents (PhilHealth 2016).

ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

Sa PDP-Laban draft Federal Constitution, magpapatupad ang pamahalaang pederal at pang-
rehiyon ng tinatawag na “integrated and universal health care program.” Mayroon ding 
probisyon para sa libreng pagpapagamot ng mga maralita at mga itinuturing na mahihirap 
na pamilya (PDP-Laban 2017, 60).

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?

Pinapagtibay ng Saligang Batas ng 
1987 ang papel ng kababaihan sa 
pagbubuo ng ating bansa at ang 
pagkakapantay-pantay ng mga babae 
at lalaki (Artikulo III, Sesyon 14). 
Kinilala rin nito ang pangangailangan 
ng mga babae para sa ligtas at maayos 
na kalagayan sa paggawa upang 
mapahusay ang kanilang kapakanan 
at matamo nila ang kanilang buong 
potensyal (Artikulo XIII, Seksyon 14).

KABABAIHAN

Sa ilalim ng Anti-Sexual Harassment Act (RA 7877), na isinabatas noong 1995, pinapatawan ng 
kaparusahan ang mga taong may katungkulan na gumagawa ng sekswal na pang-aabuso sa paaralan, o 
mga lugar ng pagsasanay. 

Itinuturing naman ng Anti-Rape Law (RA 8353), na naisabatas noong 1997, ang panggagahasa (o rape) 
bilang isang krimen laban sa kapwa-tao sa halip na krimen laban sa kalinisang-puri o chastity. Dahil 
dito, hindi na kinakailangan pang maging “malinis” o chaste ang biktima upang patunayan ang krimen. 
Itinuturing din ang panggagahasa bilang public offense kaya’t  maaaring magsampa ng kaso sa ngalan ng 
biktima ang sinumang nakakaalam tungkol sa krimen. 

Noong 2004, naisabatas ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act (RA 9262) na kumikilala 
sa pang-aabuso sa kababaihan at mga bata bilang isang public crime. Binibigyan ng batas ng pagkakataon 
ang mga biktima upang humingi ng tulong sa lokal na awtoridad. Pinapangalagaan din nito ang mga 
kababaihan at mga batang karaniwang nasa  mapang-abusong relasyon at nakararanas ng pisikal, 
sekswal, o sikolohikal na karahasan, o pang-ekonomiyang pang-aabuso.

Ang Magna Carta of Women (RA 7910), na naisabatas noong 2009, ay nagsasaad ng mga karapatan ng 
mga kababaihang may kaugnayan sa kanilang kalusugan, pag-aasawa, edukasyon at pagsasanay, 
representasyon, pakikilahok, at kalayaan mula sa diskriminasyon. Tinatakda rin ng batas ang 
pagpapalaganap ng gender and development (GAD) framework sa lahat ng antas ng pamahalaan. 

ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

Pinananatili sa PDP-Laban draft Federal Constitution ang probisyon sa Saligang Batas ng 
1987 na nagtitiyak sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga kababaihan.

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?

Kinikilala ng Saligang Batas ng 
1987 ang pakikilahok ng mga 
mamamayan, at ang papel ng mga 
people’s organizations sa lahat ng 
antas at larangan ng pagpapasyang 
panlipunan, pampulitika, at pang-
ekonomiya, sa pamamagitan ng 
mga mekanismo para sa sapat na 
pagsangguni sa mga tao (Artikulo XIII, 
Seksyon 15-16). 

MGA ORGANISASYON 
NG SAMBAYANAN

Naglalaan ang Saligang Batas ng 1987 ng representasyon sa lehislatura para sa mga batayang 
sektor tulad ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang tagalungsod, katutubo, kababaihan, 
at kabataan sa pamamagitan ng party-list system. Dapat na katumbas ng 20% ng kabuuang 
bilang ng mga mambabatas sa Mababang Kapulungan ang mga kinatawang partilist (Artikulo VI, 
Seksyon 5). Layunin ng sistemang ito na gawing mas demokratiko ng pagbubuo ng mga batas at 
mabigyan ng pagkakataon ang mga sektor na nasa laylayan ng lipunan na kumatawan sa kanilang 
maliliit na partido sa paggawa ng  batas. Bagamat pinahihina at inaabuso ng mga pulitiko at mga 
makapangyarihang grupo ang sistemang ito (Torres-Pilapil 2015), binibigyan nito ng puwang ang 
mga batayang sektor na maging bahagi ng lehislatura.

Binigyan ng Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1997 (RA 8425) ng representasyon sa 
National Anti-Poverty Commission (NAPC) ang 14 na batayang sektor: magsasaka, mangingisda, 
maralitang tagalungsod, katutubo, manggagawa, migrante, kababaihan, mag-aaral, mga may 
kapansanan, mga biktima ng kalamidad, nakatatanda, mga bata, at civil society organizations 
(mga NGO at kooperatiba). Ang NAPC ay ang lupong tagapag-ugnay at tagapagpayo para sa 
pagpapatupad ng Social Reform and Poverty Alleviation Agenda ng pamahalaan. 

Sa ilalim ng Local Government Code of 1991 (RA 7160), dapat na magkaroon ang mga lokal na 
pamahalaan (barangay, munisipyo, lalawigan) ng Local Consultative Bodies (LCBs) at mga istruktura 
kung saan makalalahok ang mga organisasyon ng sambayanan at NGOs sa pamamahala. Subalit 
ayon sa mga pag-aaral, hindi nakapagtatatag ng mga LCBs tulad ng Local Development Council 
(LDC) ang lahat ng mga lokal na pamahalaan (Philippine Partnership for the Development of 
Human Resources in Rural Areas, n.d.).

ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

Walang bago o dagdag na probisyon ang PDP-Laban draft Federal Constitution sa isinasaad 
ng Saligang Batas ng 1987 tungkol sa pakikilahok ng mga mamamayan.

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?

I SUBMIT THAT WE HAVE FAILED IN HUMAN DEVELOPMENT, NOT BECAUSE OF THE 
CONSTITUTION, BUT BECAUSE WE HAVE NOT FULLY IMPLEMENTED IT, ESPECIALLY ITS 
PROVISIONS ON SOCIAL JUSTICE AND HUMAN RIGHTS AND ON LOCAL AUTONOMY. 
THE CONSTITUTION IS NOT THE PROBLEM, IT IS PART OF THE SOLUTION.”“ Atty Christian S Monsod

Miyembro ng 1986 Constitutional Commission at dating 
Chairman ng Commission on Elections (Comelec)



MGA KARAPATANG PANTAO (HUMAN RIGHTS)

Pinahahalagahan ng Estado 
ang karangalan ng bawat 
tao at ginagarantyahan ang 
lubos na paggalang sa mga 
karapatang pantao.”

“

Pinoprotektahan nito ang 
karapatang mabuhay kahit 
pa ng mga nagkasala sa 
batas.

Hindi dapat ipataw ang malabis na multa, ni ilapat 
ang malupit, imbi o di-makataong parusa, o ang 
parusang kamatayan, matangi kung magtadhana 
ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga 
kadahilanang bunsod ng mga buktot na krimen. 
Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw 
nang parusang kamatayan.”

“

NAGSISILBING PANANGGALANG ANG MGA PROBISYON NG SALIGANG BATAS NG 1987 SA KARAPATANG PANTAO, LALO NA YAONG 
GUMAGALANG AT NANGANGALAGA SA KARAPATAN NG BAWAT TAO, LABAN SA PAGBABALIK SA ISANG SITWASYON KUNG SAAN 

PAULIT-ULIT NA NILALABAG ANG ATING MGA KARAPATANG PANTAO. ANG MGA PROBISYONG ITO ANG BASEHAN NG PAGKWESTIYON 
SA MGA PATAKARAN AT HAKBANG NG PAMAHALAANG NAGBABANTA SA MGA KARAPATANG PANTAO. 

Nagtataya ito para sa 
pantay na proteksyon sa 
karapatang mabuhay ng 
lahat ng mamamayan. 

Hindi dapat alisan ng buhay, 
kalayaan, o ari-arian ang 
sino mang tao nang hindi sa 
kaparaanan ng batas, ni pagkaitan 
ang sino mang tao ng pantay na 
pangangalaga ng batas.”

“

EMAIL   jjcicsi@gmail.com
TEL   (632) 426.6001 ext. 4655 to 4668
FAX   (632) 426.6070
WEB   www.jjcicsi.org.ph
FACEBOOK   www.facebook.com/JJCICSI
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ANO ANG NAKAMIT 
NATIN DAHIL DITO?

ANO ANG 
IPINAPANUKALANG 
PAGBABAGO?
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ART. II, SEK. 11 ART. III, SEK. 1 ART. III, SEK. 19

Pinapahalagahan ng 
Saligang Batas ng 1987 ang 
ksagraduhan ng buhay at 
dignidad ng lahat.


