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BUOD NG PROYEKTO
Ang Farmers Association For Rural Upliftment (FARU) 
ay unang hakbang ng mga katutubong CHANANAW 
ng Kalinga Republika ng Pillipinas.  Ang layunin nito ay 
protektahan ang natural na integridad ng mga Chananaw 
at kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng pagpapaunlad 
ng kanilang mga gawain sa pamamahala ng kanilang 
sakahan at pag-tuturo ng mga makabagong pamamaraan 
sa pagsasaka. Kabilang sa mga instrumento at nais baguhin 
ang mga malakihang pagmimina, geothermal projects at 
pagkakaingin  na pamamaraan ng pag-sasaka.

Bilang tugon, ang FARU ay ginawang aktibo ang liblib 
na lugar ng mga Chananaw Ullikong, at pinabisa ang 
pamamaraan ng pagtatanim base sa mga lokal na 
teknolohiya at pagsasakang pamamaraan. Simula noon 
ay umangat ng 36 porsyento ang produksyon ng palay na 
lubhang nakabawas sa antas ng kahirapan.

MAHALAGANG KATOTOHANAN
EQUATOR PRIZE WINNER: 2010

SIMULA NG PROGRAMA: 1990

LUGAR NG IMPLEMENTASYON: Kalinga Province

BENIPISYARO: Mga Katutubong Ichananaw

BIODIVERSITY: 9 sq-km Chananaw Ullikong (ICCA)
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Ilang henerasyon na ang lumipas, ang mga mga Katutubong 
Chananaw  ang siyang umokupa sa kagubatan ng Kalinga sa 
bulubundukin ng Cordillera sa Luzon, pinakamalaking isla ng 
bansang Pilipinas kung  saan matatagpuan ang mayamang 
kagubatan, lupang sakahan at sariwang palaisdaan. Ang mayamang 
lupain ay siya ring pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan at 
mga pangunahing pangangailangan. Ang kanilang Pagokupa dito 
ay nag simula pa sa panahon ng pangagaso, bago pa man matutunan 
ng mga katutubo ang pagtatanim ng palay o pag-gawa ng hagdan-
hagdan sa gilid ng bundok upang pagtamnam ng pananim. Ang 
mga Chananaw ay may naiibang kultura, pagkakakilanlan at mga 
nakagawiang pamamaraan sa paglilinang ng yaman lupa. Ang una 
ay ang pagsasaka at sa ngayon naman ay paggawa ng mga lokal 
na produkto. Ang pangunahing pagkain at produkto ay palay. Sila 
rin ay nagtatanim ng ilang klase ng gulay tulad ng tapilan at ugat-
pananim. Agroforestry ay isinasagawa din sa pamamagitan ng 
pagpapalago ng kape, abokado, at iba pang-halaman nagbibigay 
pagkain sa kapaligiran ng bundok. Samantalang ang natural na 
Kagubatan ng bundok ay likas na mayaman sa hayop at iba’t-ibang 
uri ng halaman.

Ang Farmer Association for Rural Upliftment (FARU) ay nabuo 
noong taong 1990 bilang tugon sa pag pasok ng mga makabagong 
teknolohiya sa lupain ng mga Chananaw, Kasabay nito ang pag-
aaral sa unti-unting pagkawala ng mga katutubong kultura. Ang 
modernisasyon at industriyalisasyon ng lugar ay nag resulta sa 
pagkasira ng anyo ng lugar at mga nabubuhay dito. Ito ay lubhang 
nakaapekto sa kabuhayan ng mga naninirahan sa lugar. Isa rin ito sa 
nagpapalalim sa problema ng kahirapan at paraan ng pamumuhay 
para sa isang komunidad na sadyang umaasa sa kanyang kapaligiran 
at sa mga biyaya nitong pinagkakaloob. Ang paggamit ng slash-and-
burn o mas kilala sa tawag na kaingin ay siyang dahilan sa pagkasira 
ng kapaligiran. Ang pagkasira ng mga natural na pinagkukunan ng 
tubig ay nagresulta sa kakulangan ng  suplay ng tubig  sa komunidad 
at sa kanilang lupang sakahan at pagkasira ng kagubatan. Kaya’t 
nabuo ang (FARU) upang  itama at pigilan ang mga  maling gawi ng 
mga tao sa komunidad.

Pinagmulan ng Inisyatibo, problema, pananaw

Ang orihinal na layunin ng  (FARU) ay ang buhayin at paunlarin ang 
lokal ng Chananaw Ullikong, o Indigenous Community Coserved Area 
(ICCA) bilang isang halimbawa ng isang sustinableng komunidad 
na maunlad ngunit hindi nangangailangang makalimutan ang 
nakagisnang kultura.  Ang FARU ay umunlad bilang kaagapay ng 
mga katutubong Chananaw at lokal na pamahalaan, NGOs ng mga 
katutubo at lokal na mamamayan nito, at mga pribadong sektor. 
Ngunit ang mga katutubong Chananaw pa rin ang punong taga-
pagpatupad at pagpapasinaya ng mga bagong pamamaraan.

Una sa mga nilalaman ng proyekto ay ang malawakang pagmimina 
at mga geothermal project na nakaplano na ipatupad sa rehiyon. 
Habang ang FARU ay matagumpay na napatunayan na mali ang 
mga gawaing ito, nagawa nilang protektahan ang natural na anyo 
ng lugar at mga namumuhay dito. Patuloy pa din ang paggawa ng 
panukala sa lugar na ito ang Geothermal Companies. Ang paggawa 
na adbokasiya laban sa malawakan pagmimina ang pangunahin 
prayoridad ng FARU. Katumbas nito ang pagpapababa ng antas 
ng kahirapan sa mga malalayong lugar ang lubhang tinututukan 
ng FARU sa pamamagitan ng paghahanap ng sustinableng 
pagkakabuhayan ng lokal na nakatira sa lugar. Pinapanatili ng FARU 
ang pananaw na kung saan ang mga magsasaka ay namumuhay 
ng maginhawa at matiwasay base sa mga progresibong at 
sustinableng pamamaraan na mula sa mga kaalaman nilang minana 
at huwag gamitin ang indistrilisasyon ng lugar na siyang lubhang 
makakapinsala sa kapaligiran. Ang kanilang misyon ay ang itaas 
ang antas ng pamumuhay ng mga katutubong Chananaw sa 
papamagitan ng mga tamang pamamaraan at serbisyo.

Limang Bahagi ng modelong programa

Ang organisasyon ay lubos na naniniwala sa limang bahaging ito: 
Pagpapaunlad ng pagsasaka, Pagnenegosyo, Pangagalaga ng 
Kalikasan, Edukasyon at kalusugan, Pagtanaw ng pinagmulan at 
kultura. 

Batayan at Konteksto
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Papapaunlad ng pagsasaka

Ang masiguro na sapat ang dami ng pagkain ay isa sa layunin 
ng proyektong pagpapaunlad ng pagsasaka. Kasabay nito ang 
alituntunin na pagandahin at ang produksyon ng mga sakahan 
sa mga bulubundukin lugar sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 
mga sustinableng pamamaraan sa pagsasaka. Upang mabawasan 
ang kahirapan at maprotektahan ang likas na kapaligiran; Ang 
Panimula ng bagong pamamaraan at kagamitan; Ang paghahanap 
at pagsasaprayoridad ng lokal na kaalaman sa pagtatanim ng 
palay at gulay “Drought resistance rice” o palay na may malakas na 
resistensiya sa baha.

Pag papasinaya ng Negosyo

Sa layunin ito ninanais ng FARU na makagawa ng iba pang-
pagkakakitaan kabilang sa mga nais na magawa ay ang mga 
sumusunod. Bigyan ng sapat na kapasidad ng mga magsasaka, 
kakabaihan, kabataan sa pamamagitan ng masusing pagtuturo 
sa kanila ng mga bagay bagay. Na ang layunin ay nakabase sa 
makalikasan gawi. Paggawa ng mga negosyo na kong saan may 
patas na pagkakataon ang lalake o babae, makalikha ng isang lugar 
na kung saan maari nilang ibenta ang kanilang mga produkto sa 
mga sentral na lugar tulad ng Tinglayan, Tabuk, Baguio City, at Manila 
kung saan maari nilang ipakita ang kanilang mga pinagmamalaking 
produkto.

Sustinableng pamamaraan ng pangangalaga sa kalikasan

Sa layuning nais ng FARU na ipakilala ang mga sa mga tao at ipaalam 
sa kanila ng kahalagahan ng lugar, kung ano ang ibig sabihin ng 
ICCA, ang mga kahalagahan ng mga likas na pinagkukunan ng 
tubig, at ang pagmintena ng tree nursery na kung saan ng mumula 
ang mga puno na ititnatanim sa bundok upang maibalik ito sa dati 
nitong anyo upang makatulong sa paglala ng “climate change” o 
pagbabago ng panahon.

Kalusugan at Edukasyon

Ang layunin ito ay nagnanais na mabigyan sila ng isang sistemang 
pangkalusugan na kung saan kakamitin ang mga natural na 
pamamaraan at mga tradisyonal na gawi ng panggagamot, Kasama 
dito ang paggamit muli ng mga halamang gamot sa makikita sa 
kanilang gamot. At pagbuhay muli ng mga katutubong kultura na 
unti unti ng nawaawala sa bagong henerasyon.

Pangangalaga sa pinagmulan at kultura

Sa layunin maprotektahan ang kultura at pagkakakilanan ng mga 
katutubo nais ng grupo na maidokumentaryo ang mga natural na 
gawi ng mga katutubo. At adbokasiya upang kilalanin ng Gobyerno 
ang karapatan nila sa lugar at protektahan sila sa mga panganib 
mula sa dayuhan at mga gawain makakapinsala sa kapaligiran 
tulad ng malawakan pagmimina at geothermal project na sadyang 
makakasira sa natural na anyo ng lugar.

 Istraktura ng Organisasyon

Lahat ng desisyon ng organisasyon ay nalikha sa tulong ng 
asembleyo ng mga magsasaka. Bilang parte ng Amung isang grupo 
ng mga katutubo na siyang gumagawa ng mga patakaran at ilang 
pangunahing pangkasapi na paggawa ng mga inisyatibo . 

Sa tulong ng asembleyo ng mga magsasaka ang mga mamayan 
ng komunidad ay katulong din sa pagbibigay ng mungkahi sa mga 
pamamalakad na sila’y hinihikayat na makidalo sa mga pagpupulong 
upang makapagbigay ng mga datos o mungkahi sa pagpapatupad 
ng mga bagong aktibidades na sila din naman ang pangunahing 
taga-pagpaganap.

Ang mga Desisyon, operasyon at pamamahala ng organisasyon ay 
binabantayan naman ng Konseho ng mga nakakatanda ng lipunan 
na tumamatayong representante ng mga sektor na kabilang sa 
lupon.

Habang ang organisasyon pa rin ang siyang tumatayong direktor, 
kahera, tagapag-ingat ng mga datos kaakibat nila pa ang pitong tao 
upang maging tagapamahala ng mga proyekto. 

Ang Amung ay ang grupo ng mga magsasaka na siyang bumubuo 
ng asembliyo na siyang pinakamataas na lupon na nagdedesisyon 
at nagbibigay ng direksyon sa grupo. Ang Amung ay siya rin 
nagpapasinaya ng lahatang pagpupulong.

Ang konseho ng mga nakakatanda ay kinabibilangan ng mga lider 
ng mga magsasaka, propesyonal na siyang nagsisilbing pundasyon 
ng grupo. Sila rin ang naghahalal ng magiging Presidente at 
ang nagsusuperbisa ng mga ginagawa ng mga opisyales ng 
organisasyon, ang siyang nagpapanatili ng mga adhikain, pananaw, 
pilosipiya, at mga layunin, sila din ang umaasista sa mga istudyante 
na nagnanais na makiisa sa mga aktibidades ng organisasyon.

“Masidhi kaming nagtataguyod para sa pagpasa ng pambansa at internasyonal na batas 
upang makilala ang ICCA bilang isa sa pinaka-epektibong stratehiya para sa proteksyon upang 
matugunan ang pagbabawas ng kahirapan at konserbasyon ng biodiversity pangangailangan, at 

pagkatapos ay magbigay ng mga pondo upang suportahan ang mga hakbangin.”     
Gaspar Ora-ao, Farmers Association for Rural Upliftment
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Ang naitalagang Presidente ng organisasyon ay siyang tumitingin sa 
araw araw na gawain na nakabase naman sa itinakdang alituntunin 
ng organisasyon.
 
Samantala ang bise-presidente ay siya naman siyang taga-
pagpaganap ng mga tungkulin ng presidente kung siya ay wala o 
hindi maaring gawin ang kayang trabaho sa pagdating ng mga hindi 
inaasahang bagay. Siya din ang nagsisilbing taga-pagingat ng mga 
papeles at datos ng organisasyon.

Habang ang Treasurer o ingat yaman ay siyang tumamatayong 
“property custodian” na nagpapanatili at nag-iingat ng mga papeles 
na may kinalaman sa pera ng organisasyon. At Ang Auditor o tagasuri 
naman ay ang siyang gumagawa ng mga Istratehiya o pamamaraan 
para masustina ang pagamit ng pera ng organisasyon.

Sa grupo naman ng mga Tagapamahala, ang konseho ang nagtatakda 
at nagtatalaga din ng isang executive director para sa operasyon ng 
Pananalapi at Pangangasiwa. Sila ang nagtuturo ng mga bagay-
bagay na tumitingin kung ang mga tao na kabilang sa grupo ay 
may pagbabagong nagaganap sa kanila. Sila rin ang may tungkulin 
na magsagawa ng arawan salaysay ng mga komplesyon ng mga 
tauhan. Ang kahera naman ay nagtratrabaho din parang Treasurer 
sa konseho ng nakakatanda, siya ang may hawak ng lahat ng takbo 
ng pera, transakyon, at nagbibigay ng update sa pera ng grupo na 
nasa bangko. Siya din ang nagbibigay ng balita sa presidente ukol 
sa pera ng organisasyon. Samantala ang book-keeper naman ang 
nakatalaga upang mag-ingat ng mga konpidensyal na papeles at 
gumagawa ng mga report para sa kaalaman ng lahat.

Ang mga Partners ng FARU ay sila namang nagbibigay ng pinansiyal 
na suporta, teknikal na suporta at iba pang suporta na kinakailangan 
ng organisasyon. Sila din ang nagbibigay ng konsultasyon sa 
mga miyembro ng organisasyon kong kinakailangan. Sila din ay 
nagbibigay din mga paraan sa pamamahala ng mga bagay-bagay.

Fig. 1: FARU Amung indigenous governance system
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Ang mga Boluntaryo naman ay nakatalaga sa iba pang gawain ng 
organisasyon. Kabilang dito ang pangangalap ng pondo sa grupo 
o paglikha ng mga aktibidades na naglalayon na makaipon para sa 
organisasyon. Ngunit ang mga major na aktibidades ng organisasyon 
ay nakatuon pa din sa pang-agrikultura, paggawa ng mga negosyo 
at ang pagprotekta sa kultura at pagkakakilanlan ng mga katutubo. 
Ang lahat ng ito ay sakop ng liblib na lugar ng katutubong Chananaw 
Ullikong na kung saan ay 40 porsyento ay protektadong gubat, 30 
porsyento naman para sa hagdang-hagdan taniman ng play, 20 
para sa sustinableng pag kakainging, 10 porsyento sa pastulan ng 
mga hayop nilang alaga ang tinatayang makikinabang sa proyekto. 
34,000 na naninirahan sa lugar ang makikinabang pati na rin ang 
65,700 di tuwirang mga benipisyaryo ng proyekto sa Tabuk, na 
isang kalapit na siyudad. Ang Chananaw ay umookupa sa tatlong 
munisipalidad ng Kalinga. At ang mga sumusunod ay ang Tinglayan, 
Pasil, at Labuagan.

Pag-analisa sa pinagmumulan ng kahirapan

Ang kahirapan ang isa sa pinaka problema ng lugar. Ang Faru 
ay nagnanais na magbigay ng pinansyal na suporta para sa mga 
negosyo. Ito rin ay tumutugon sa mga inisyatibo ng Ancestral Domain 
Sustainable Management and Protection Plan na maprotektahan 
ang natural na pagkakakilanan ng mga katutubo ng mga Chananaw 
Ullikong at ang kapaligiran na ginagalawan nila. 

Ilan sa elemento ng proyekto na ito ay ang mga sumusunod: 
Sustinableng pagamit ng kagubatan at mga biyaya na maari nitong 
ipagkaloob sa mga indibidwal na namumuhay sa paligid nito sa 
papamagitan ng pagpapatupad ng mga alintuntunin tulad ng mga 
cut-plant customy law, at pagsabay ng fish pond at pagtatanim 
ng palay, Pagbabawal ng slash-and-burn o pagkakainging na 
pagsasaka o pagpapalawak ng mga lupain upang gawain pastulan 
ng mga alagang hayop sa pamamagitan ng papabibigay ng parusa 
o pagbibigay ng serbisyo pag lumabag sa batas na nakatalaga.

Paggamit ng mga nakagawaiang sistema sa pang lahatan 
pamamahala ng lupain

Ang mga tradisyonal, katutubong kaalaman at pagpapatupad ng 
nakagawian ay isa sa tinutukan ng Faru. Na ang lahat ay naglalayon 
na protektahan, panatilihin at gawing sustinable pag gamit ng mga 
likas na yaman sa paligid ng kanilang natural na lugar At paggamit 
ng mga Tradisyonal at katutubong gawain ay sadyang nagbigay 
ng mabuting epekto sa komunidad. Habang ang kagubatan ay 
naprotektahan ang produksyon ng palay at umangat sa 27 porsyento.

Ang papasinaya ng mga fish pond at papalawak ng mga uri ng 
agrikulturang produkto ay sadyang nakapagbigay ng benipisyo sa 
mamayan ng komunidad. Kasabay rin nito ang pagpapalawak ng 
produkto na pang araw-araw na gamit at pang kabuhayan. Ang 
paggamit ng tradisyunal na pamamahala sa patubig ay nagresulta sa 
pagganda ng kapaligiran na siya namang nagresulta sa siguradong 
antas ng tubig na sapat para sa pangaraw-araw na gamit at kanilang 
mga sakahan.

Isang pag-aaral noon taong 2000 ay nagpakita na ang isang 
magsasaka ay umaani lamang ng 90-110 sako ng palay kada 
hektaryang sakahin at ang antas na kahirapan ay nasa 81 porsyento. 
Sa simula ng 2010, kada magsasaka ay nakakaani na ng 122-150 na 
ng palay kada hektarayang sakahin at ang antas ng kahirapan ay 
bumaba na sa 54 porsyento. Ang mga katutubong Chananaw ay 
naniniwala na ang magandang resulta ay dulot ng pangangalaga sa 
kapaligiran at pagtaas ng ani, na naging dahilan ng pagtatanim pa 
ng 4, 500 pang puno sa kabundukan at pagbabawal ng pangangaso 
sa kagubatan ng lugar upang protektahan ang mga hayop na 
nakatira dito.

Mga Susing Gawain at Inobasyon
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MGA EPEKTO AT RESULTA SA BIODIVERSITY
Epekto ng bioderversity nagmula sa pagpapaplano ng mga katutubo 
sa tamang pagamit ng lupain na sakop ng siyam na kuwadradong 
parisukat na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. 2.7 ng lupaing 
nasabi ay ginamit sa taniman ng palay, 3.6 naman para sa pag-
iingat ng kagubatan, 1.8 para sa pagsasagawa ng sustinableng 
pagkakainging at ang natitirang isang kuradong parisukat ay 
ginamit nila bilang pastulan ng mga Alagang hayop na siya namang 
nakatulong sa pangangalaga ng lugar.

Sa pag-iingat pa lamang ng kagubatan ay nag resulta na sa 
pagtatanim ng 4,500 puno na may iba’t-ibang klase. Na nag 
resulta sa Pagkakaroon ng tirahan ng mga hayop kaya’t tumaas 
ang populasyon ng mga wild animals tulad ng usa, baboy ramu at 
iba’t-ibang uri ng ibon. At Pagtaas ng libel ng tubig na sapat para sa 
pagkonsumo at patubig ng mga sakahang lupa.

Nabawasan din ang pagputol ng puno para sa mga komersyal na 
gamit. Kaya’t naibaba 75 porsyento ang pangyayari ng wild fire sa 
mga kagubatan at bumababa din sa 50 porsyento ang pagsasagawa 
ng kaingin dahil sa binigay ng Faru na ibang pagkukunan ng 
pagkakabuhayan sa mga mamayan .

Ang flora at fauna ay isinagawa sa lugar noong 2009 na nagpapakita 
ng pagtaas ng populasyon ng mga halaman at lalo ng mga ibon na 
siya naman nagiging natural na pesticide sa mga taniman. Ipinakikita 
lang nito kung ano ang kahalagahan ng biodiversity o natural na 
anyo ng isang lugar at kung gaano ito kabisa. Napatunayan ang 
gamit ng mga siyantipikong pamamaraan sa tulong ng Kalinga-
Apayao State College na naglaan sa nasabing pag-aaral.

EPEKTO NG SOSYOEKONOMIK
Bumababa din ang antas ng kahirapan sa liblib na lugar ng mga 
katutubo dahil sa pagprotekta nila sa kanilang pagkakakilanlan. Ang 
Faru ay nilinang rin ang kaisipan ng mga katutubo na nakaugnay sa 
pangangalaga ng kapaligiran at sustinableng pamumuhay. Simula 
noong 2010, ang mga direktang benepisyaro ng programa at naitaas 
ng produksyon ng palay sa 36 na porsyento kumpara sa nakalap na 
datos sa taong 2000. Sa pag-unlad ng mga sakahan at pagtaas ng 
bentahan ng mga gulay na produkto, ang bilang ng namumuhay sa 
antas ng kahirapan ay bumababa ng 27 porsyento.

Sa kabila ng inisyatibo, ang komunidad na sadyang umaasa sa 
pagsasaka at nakakaani lamang ng sapat para sa pangaraw-araw 
na pamumuhay, na naglilimita sa pagsuporta sa pag-aaral ng mga 
batang henerasyon ay unti-unting nagkakaroon ng pang-gastos 
sa paaralan at pangkalasugang bayarin. Simula noon, ang Faru ay 
tumutok na sa pagtuturo sa komunidad at piling mga kabataan at 
kababaihan sa pagpapatakbo ng maliit na negosyo o pag gawa ng 
iba pang pagkakakitaan tulad ng paggawa ng lokal na produkto.

Epekto



Ito ay nagresulta sa pagtaas ng kanilang kita at pagtaas ng bilang 
trabaho sa lugar. Ang Faru ay naitaas ang kaisipan ng mga katutubo 
para bigyan ng pansin ang pag-aaral ng mga kabataan. sila ay 
nagkaroon ng sapat na kita upang hindi lang umasa sa pagsasaka 
o pagbenta ng kanilang mga ari-arian o pagsanla nito sa ibang tao.

 Ang FARU ay nag bibigay din ng pagkakataon at suporta sa mga 
kabataan na makahanap ng trabaho upang magkaroon ng sapat na 
kita sa panggastos ng pangaraw-araw na pamumuhay. Ang antas 
ng mga hindi nakapag-aral ay naibaba rin. Ang FARU ay pinaiikot 
din ang kanilang kapital sa pamamagitan ng pagpapautang upang 
magamit sa pag nenegosyo ng may kaakibat na mababang buwis 
na anim na porsyento kada taon.  Na nag resulta sa 9, 000 indibidwal 
na negosyo na ang mayoryang bilang ay kababaihan na nag nanais 
na kumita ng sapat.

EPEKTO NG POLOSIA
Kasama pa ng ibang organisasyon ng Kalinga, Ang FARU ay siyang 
tumatayong instrumento ng adbokasiya sa mga katutubo ng 
Kalinga para magkaroon ng karapatan sa minana nila sa kanilang 

mga ninuno at makilala sa mga tradisyunal na gawi at gawain. Sa 
ngayon ang FARU ay sinisikap na pormal na kilalanin ang Chananaw 
Ullikong biling isang Indigenous community conserve area at isang 
Water shed and Local conservation area Sa pamamagitan ng mga 
ordinansa mula sa Lokal, Munisipalidad at pang-probinsya, ang 
hakbang ay isinasagawa sa tulong ng Kalinga Mission for Indigenous 
Communities and Youth Development Inc. at PhillippneTropical 
Forest Reserve Foundation sa ilalim ng programang tinwag na 
“TANAP Reserve and Convention and Protection Project” na kung 
papalarin ay ito ang una sa Pilipinas na makakapagdeklara at 
makapagpapahayag ng karapatan sa kanilang lupang tinubuan 
bilang lokal na komunidad sa pamamagitan ng lokal na batas.

Ang mga pinuno ng Chananaw ay nagkamit ng katanyagan sa mga 
rehiyonal na awtoridad sa pagpaplano, upang lalong makatulong 
sa mga mithiin ng organisasyon. ang Konseho ng nakatatanda 
ng Faru ay miyembro ng Provincial Policy Advisory Board through 
the Kalinga-Apayao People-Oriented Development Organizations 
Network (KAPODON), isang nangungunang lokal na patakaran at 
tagapagtaguyod ng grupo. Ang Pangulo ng FARU ay isang kinatawan 
at miyembro ng Municipal Planning and Development Council.
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PAGPAPANATILI
Bilang isang organisasyon, ang FARU ay mayroon ng reputasyon 
na kilalang maasahan pagdating sa pagsasaayos ng mga lokal na 
proyekto. Ang mga miyembro at opisyal ay may sapat na kaalaman 
sa tulong na din ng pag aaral sa NGO, gobyerno at iba pang 
pribadong sector para matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapanatili at 
pagpapalaganap. 

Ang proyektong ito ay angkop sa pagpapanatili ng kalikasan dahil na 
din sa pagkakagawa ng lugar para sa katutubong komunidad at ang 
forum , ito ay nagbigay ng isang adhikain at aktibidades sa mga lokal 
na populasyon. Ang alokasyon ay may sukat na 3.6 kilometers para 
sa proteksyon ng kagubatan at patubigan, at para na din matiyan 
ang pagpapanatili ng kalikasan. 

Nanghihikayat din para sa rekognisyon ng pangkalahatang 
gobyerno ng Chananaw Ullikong bilang katutubong komunidad, 
dito nakasalalay din ang pangmatagalang pinansyal na pagkukunan 
ng FARU. Kung legal na mapapahintulutan, ang FARU ay nais 
gumawa ng ICCA na planong pangkabuhayan base na din sa bayad 
para sa serbisyong pangkalikasan. 

Kung hindi naman legal na mapahihintulutan, ang FARU ay nagisip 
ng alternatibong plano sa pamamagitan ng pagpapakilala ng 
kanilang lupang pinagmulan para sa eco-tourism, environmental 
research at lugar para sa edukasyong sumusuporta sa kalikasan na 
wala sa lokal na populasyon. Ang FARU sa ngayon ay gumagawa pa 
din ng paraan upang magkaroon ng rekognisyon para sa kanilang 
ICCA sa lokal at nasyonal na lebel. 

Ang sidhi ng pag-angkin sa sariling lupa at ang tamang desisyon 
sa loob ng komunidad ang nakatulong sa pangkalahatang 
pagpapanatili ng pinaglalaban. Sa pagkonsidera ng pagdedesisyon 
at pagsasaayos ng mga plano sa katutubong sistema, ang FARU 

ay nakagawa ng pangkalahatan at may kulturang programa na 
nakatulong sa lokal na populasyon.

Ang FARU din ngayon ay mayroong iba’t ibang kaakibat at dito niya 
pinagpapasalamat ang mga pondo na ginagamit sa pagpapanatili 
ng mga proyekto.

PAGPAPALAGANAP
Ang ibang malapit na katutubong komunidad ay tumulad na din sa 
modelo ng FARU, partikular na ang pagbuhay sa mga tradisyonal 
na kaalman at katutubong sistema ng kaalaman. Ang FARU din ay 
nakatanggap ng madaming bilang ng humihingi na palawakin at 
ituro ang kanilang proyekto sa iba pang grupo sa pamamagitan ng 
komunidad-komunidad at magsasaka sa isa pang magsasaka na 
pagpapalitan ng kaalaman at nakakatulong na programa. 

Ang Philippine Tropical Forest Conservation Foundation ay isa sa 
mga natatanging sumusuporta sa pagbibigay ng kaalaman sa 
iba pang grupo at komunidad sa buong probinsya ng Kalinga. Sa 
ngayon, ang FARU ay tumutulong sa pagbibigay ng kaalaman sa 
iba’t ibang munisipalidad ng Tinglayan, Lubuagan at Pasil, kasama 
na ang Butbot, Basao, Tulgao, Sumadel, Tongrayan, Kulayo, Balatoc 
at Uma. 

Base sa proyekto ng FARU na pagpapalitan sa pagitan ng komunidad 
at mga magsasaka, merong malinaw na pangangailangan sa 
pagpapagawa ng mga planadong modeo para sa pagpapalitan 
at pagbibigay ng kaalaman sa iba’t ibang probinsya. Mayroong 
nakikitang pangangailangan sa direktang pagkokonekta ng mga 
tao, na nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon na magpalitan ng 
mga natutunan sa iba pa nilang kapwa magsasaka. Pinunto din ng 
FARU na magkaroon ng suporta at pinansyal na suporta pagkatapos 
ng pagpapalitan ng kaalaman.

Pagpapanatili at Replikasyon
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KAAKIBAT
Barangay Local Goverment Units ang isa sa masugid na kaakibat ng 
organisasyon. Sila ang nagbibigay ng suportang pang-tao sa mga 
Gawain ng organisasyon. 

Ang Kalinga Mission for indigenous Communities and Youth 
Development Inc. ang nakasama sa pagpapatupad ng proyekto at 
tulong teknikal. 

Ang Kalinga Apayao People Oriented Development Organisasyon 
network ay isa din sa nagbibigay ng tulong teknikal at pagsasanay 
sa miyembro ng organisasyon at lahat ng opisyales ng organisasyon. 

Municipal at Provincial Govenment naman ang tumulong sa 
pagpondo ng mga proyekto. 

Ang Chamber of Kalinga Producers Inc. ay nagbibigay ng tulong sa 
paggawa ng negosyo ng mga mamayan.

Ang Phillippine Tropical Forest Conservation Foundation Inc. ang 
nagpopondo para sa pangangalaga ng kagubatan at yaman nito.

“Naranasan namin ang epekto ng pagbabago ng klima. Noon kami ay nakakapagtanim ng palay 
dalawang beses sa amin palayan ngunit sa ngayon kami ay nakakapagtanim na lamang ng isang 
beses kada taon dahil sa madalang na pag-ulan kaya. Kaya’t kami ay sumubok at nangalap ng 

ibang binhi na hindi malakas kumonsumo ng tubig”     

Gaspar Ora-ao, Farmers Association for Rural Upliftment
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