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BUOD NG PROYEKTO
Ang Center for Empowerment & Resource Development 
(CERD) ay nagtratrabaho sa rehiyon ng Caraga (Region 13) 
sa Pilipinas para sa konserbasyon ng yamang dagat habang 
sinisigurong tuloy tuloy ang pag-unlad ng antas ng kabuhayan 
ng mga mangingisda. Binibigyang diin ng CERD sa kanyang 
mga pamamaraan na direktang mapanghawakan ng mga 
samahan ng mga mangingisda ang pangangasiwa ng likas 
yaman sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan 
para sa pagbabalangkas ng mga pangbarangay na resolusyon, 
pang municipal na ordinansa at mga kontratang kumikilala sa 
karapatan ng komunidad sa pangangasiwa ng likas yaman sa 
pamamagitan ng pagtatayo ng sanktwaryo, Marine Protected 
Areas at Women-Managed Area.   Ang mga ito pamamaraang ito 
para sa pangangasiwa ng yamang dagat ay pinamamahalaan 
ng mga lokal na komunidad.
Taong 1996 nagsimula ang programa sa Hinatuan Bay at sa 
taong 2011 ang inisyatiba ay nakatuon sa  pitong (7) sanktwaryo 
(tinatayang may sukat na 470 ektarya) sa pamamagitan ng 
samahan ng mga mangingisda. Nagbunga ng malaking 
pakinabang sa mga mangingisda ang mga gawain kaugnay sa 
pagkonserba at pangangalaga ng yamang dagat: sa mismong 
Hinatuan Bay pa lamang, naitalang sa loob lamang ng tatlong 
taon ay tumaas mula sa tatlong kilo (3 kgs.) hanggang sa 
walong kilo (8 kgs.) ang nagiging huling isda sa isang araw.  

MAHALAGANG KATOTOHANAN
EQUATOR PRIZE WINNER: 2006

SIMULA NG PROGRAMA: 1996

LUGAR NG IMPLEMENTASYON: Rehiyon ng Caraga

BENEPISYARYO: Mga Komunidad ng Mangingisda

BIODIVERSITY: 1,146 ektaryang kabakhawan
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Ang Pilipinas ay biniyayaan ng masagana at mayamang 
ekosistemang kostal at pandagat subalit ang mga ekosistemang ito 
ay mabilis ang pagbaba dahil sa pagsasamantala at mga mapanirang 
pamamaraan ng pangingisda. Ang matinding tiinamaan nito ay ang 
mga bakawanan at mga bahura sa rehiyon dahil ng paggamit ang 
dinamita. Noong 2008, naitalang 5 porsyento na lamang ng bahura 
sa buong Pilipinas ang nasa pinakamahusay na kalagayan.  Sa 
pagpasok ng 1900’s, tinatayang umaabot pa sa  500,000 ektarya ang 
bakawanan sa buong Pilipinas at sa taong 2010 ay naging 17,000 
ektarya na lamang ang natitira.  Ang pagkasira ng mga bakawanan 
ay di lamang nagdulot ng pagkasira ng bahura at kalusayan sa 
karagatan ng Pilipinas.  Nagdulot din ito ng malaking pagbaba 
sa produksyon ng yamang dagat partikular na sa mga baybayin. 
Malaking porsyento ng komersyal ng klase ng mga isda sa buong 
mundo ay umaasa sa mga bakhawanan, latian, kalusayan, mud flats 
(putikan) at bahura bilang kanilang tirahan. Kung kaya’t ang biomass 
o bigat ng mga isda sa isang bakawanan ay tinatayang aabot ng 6.8 
hanggang 11.5 beses kumpara sa katabing katubigan ng karagatan.  
Ang pagkasira ng mga bakawanan ay katumbas ng kawalan ng 
kita ng mga komunidad sa baybaying dagat na umaasa lamang sa 
pangisdaan para sa kanilang kabutihan at kabuhayan.

Maikling Kasaysayan ng Pagkasira ng Kalikasan at 
Kahirapan sa Rehiyon

Ang Caraga ay isa sa pinakamahirap na rehiyon sa Pilipinas.  Binubuo 
ito ng mga lalawigan ng Agusan Del Norte, Agusan Del Sur, Surigao 
Del Norte, Surigao Del Sur at Dinagat Islands.  Ang kabuuang rehiyon 
ay may 70 bayan na sumasakop sa 1,346 na barangay.  Umaabot sa 
18,847 kilometro kwadrado ang sakop nitong lupain.  Noong taong 
2000, naitalang mahigit sa 2 milyon ang populasyon dito.

Sa nakaraang panahon, simula ng 1940’s, ang ekonomiya ng Caraga 
ay nakatuon sa industriya ng troso.  Noong 1970s, ang pagtrotroso 
ay umabot sa pinakamataas na antas. Sa mga panahong ito, ang 
tradisyonal na pagsasaka at pangingisda ay itinuring lamang na 
pangalawang industriya sa rehiyon.  Ang ilang dekada ng walang 
habas at pakundangang pagsira ng kagubatan at kakahuyan ang 

siya mismong nagpabagsak sa industriya ng pagtrotroso ng taong 
2000s bukod pa dito ang pagkawala ng yaman ng kagubatan.  
Bunga nito, nawalan ng pagkakakitaan ang mga nagtratrabaho sa 
kagubatan kung kaya’t napilitang bumalik sila sa pangingisda at 
pagsasaka.

Ang kabuuang produksyon ng isda sa Caraga ay nanggagaling 
sa munisipal na pangisdaan, baybaying katubigan, tubig tabang  
at maliliit at tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda na 
nakadepende sa mga bangkang may bigat ng hindi hihigit 3 
tonelada. Sa ganitong kalagayan mayroon ng malaking presyur 
na nagaganap sa pandagat na ecosistema at yamang dagat. 
Ang mga mapanira at iligal na pamamaraan ng pangingisda ay 
pangkaraniwan nagaganap. Ang paggamit ng dinamita, panti na 
may 3 magkakahilerang lambat (triple mesh nets) ay nagresulta 
sa walang pakundangang pagkasira ng mga sensitibong tirahan 
ng mga isda at iba pang yamang dagat. Kalimitan ding pinapasok 
na ng malalaking pamalakaya o komersyal na mangingisda ang 
munisipal na katubigan sa buong rehiyon.   Patuloy ding lumalala 
ang polusyon sa karagatan bunga ng banlik at sedimentasyon mula 
sa pagmimina ng apog at pagdami ng mga algae dahil sa duming 
galing sa mga kabahayan. Nakakalbo naman ang mga bakawanan 
para bigyang daan ang palaisdaan, kung kaya’t  lumiliit ang lugar na 
pinangingitlugan at tirahan ng mga malilit ng isda.

Bagaman at may mga ganansya sa produksyon ng municipal na 
pangisdaan, hindi ito tuwirang nagreresulta sa pagtaas ang kita. 
Halos walang post harvest na pasilidad at pagpoproseso para 
sa dagdag na halaga sa mga produktong dagat sa rehiyon.  Kung 
mayroon mang ilang teknolohiya sa pagproseso ng isda, hindi naman 
ito nakararating sa maliit na mangingisda na nangangailangan ng 
suporta para sa pagpapaunlad ng kanilang kapasidad. Ang huling 
isda ay karaniwang ipinagbibili  sa loob ng komunidad o sa mga 
lokal na negosyante na nagsisisilbing middle-men patungo sa mas 
malaking pamilihan sa rehiyon.  Ang ganitong sistema ng kalakalan 
ay higit pang nagdidiin sa kahirapan ng mga mangingisda na 
nakadepende sa middlemen at walang kontrol ng presyo ng isda.
   

Batayan at Konteksto
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‘Pagsasakapangyarihan sa komunidad at Pag-asa sa sarili’

Ang CERD ay patuloy na kumikilos para mabigyan ng solusyon ang 
mga isyu na ito. Ito ay may pangarap na magkaroon ng mga baybaying 
komunidad na may kapangyarihan at umaasa sa sarili at nabubuhay 
ng ayon o tugma sa isang masagana at mayamang kostal at pandagat 
na kapaligiran. Misyon ng CERD na iligtas at mapanumbalik ang 
kostal na kapaligiran sa pamamagitan pagpapalakas sa mga lokal na 
institusyon, magpatupad ng ‘community-based fishery integrated 
resource management framework’, lumikha ng mga modelong 
komunidad ng mga mangingisda at lugar na bukas sa pagkatuto 
para sa pagpapalaganap at pagbabahagi ng mga mahuhusay na 
karanasan. Ang mga ito ay makakamit lamang sa pamamagitan 
ng malakas at epektibong pakikipagtulugan. Ang proteksyon sa 
ibat ibang karapatan ng traditional na mangingisda ang dahilan sa 
patuloy na pag-unlad ng CERD.

Nagsimula ang proyekto noong 1996 matapos maglunsad ng rapid 
rural appraisal sa ibat ibang kostal na komunidad sa Surigao del 
Sur. Nakita sa resulta ng pag-aaral na ang Hinatuan Bay ay isang 
potensyal na erya para sa proyekto dahil sa mayamang at maraming 
klase yamang dagat, ibat ibang klase lusay at malawak at hindi 
gaanong nagagalaw na bakawanan.  Nakita din sa pananaliksik na 
may ilegal na pagpuputol ng mga puno sa mga gilid ng bakawanan. 
Bagamat mayaman ang karagatan at maganda ang mga kalagayan 
ng mga bahura, kakaunti na at maliliit ang sukat ng mga isda sa 
buong Hinatuan Bay.

Dahil dito, kakaunti ang huli at mababa ang kita ng mga mangingisda 
sa Hinatuan.  Tinatayang ang karaniwang kita ng isang pamilya ng 
mangingisda ay umaabot lamang sa 3,000.00 piso kada buwan.  
Nagbuo ang CERD ng mga samahan ng mangingisda (babae at 
lalake) sa pitong project sites sa Hinatuan.  Naging masusi at masinsin 
ang proseso sa pagbuo at pagpapakilos ng mga samahan.  Nang 
hindi naging maganda ang relasyon sa pagitan ng CERD at local 
na pamahalaan, nagdesisyon ang CERD na lawakan ang kanyang 
misyon para mabuo ang relasyon sa pagitan ng mga tradisyunal na 
mangingisda at lokal na pamahalaan.

Pagsusulong ng Sama Samang Pangangasiwa ng Likas 
Yaman (Participatory Coastal Resource Management)

Ang CERD ay ginagabayan ng 5-taong istratehikong plano.  
Layunin ng plano na paunlarin ang kalidad ng pamumuhay para 
sa target nitong populasyon (ng mga mangingisda), pataasin ang 
produksyon ng tirahan ng mga isda at pang yamang dagat sa 5 lugar 
na sasaklawin ng proyekto, ipalaganap at matanggap ang istratehiya 
sa pamamahala na sama samang pinangangangasiwaan ang likas 
yaman ng komunidad at lokal na pamahalaan. Layon din ng CERD 
na umunlad ang pagtugon ng mga samahan sa usapin or isyu ng 
Gender o hindi pantay na relasyon sa pagitan ng babae at lalaki. Ang 
mga layunin at gawain ng CERD ay nagkakaroon ng ibat ibang anyo 
ng pagpapatupad sa ibat-ibang project sites subalit ipinapatupad 
sa pamamagitan ng pagsasanay at pagpapaunlad ng kapasidad, 
sustenableng plano sa pangisdaan, adbokasiya, pakikipag-
ugnayan at pagbubuo ng relasyon sa ibat ibang grupo, ibang ibang 
pagkakakitaan, pagtugon sa isyu ng gender, at pagpapakilos sa 
hanay o loob ng pamilya ng mangingisda. 
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Ang pagpapaunlad ng kapasidad sa antas ng mga lokal na institusyon 
at indidiwal ay isa sa binibigyang diin ng proyekto.  Ang lokal na 
pamumuno at malakas na mga institusyon ang pundasyon ng 
pangmatagalang at tuloy tuloy na istratehiya para sa konserbasyon 
at kabuhayan.   Kung kaya’t ang pagpapaunlad ng kapasidad at 
pagsasanay ay sumasaklaw sa pagpapaunlad ng mga samahan (OD), 
pangangasiwa ng mga kabuhayan, direktang pagtuturo at paggabay 
sa mga indibidwal, pagsubaybay at pagtatasa ng pagkakaiba ng 
buhay (biodiversity), negosasyon at adbokasiya, pagsasanay sa mga 
kabataan tungkol sa pagsasaliksik at pagtatasa ng yamang dagat. Ang 
mga pamilya ng mga mangingisda ay tinulungan ding magkaroon 
ng kakayanan sa pangangasiwa ng negosyo at binibigyan ng 
panimulang puhunan para makapagsimula ng maliliit na negosyong 
nakabatay sa ekosistema sa lugar.  Binibigyan din pagbibigay sa mga 
pamilyang ito ng tulong teknikal kung kinakailangan at iniuugnay 
sa pamilihan.  Tinutulungan din ang mga pamilya na magkaroon ng 
ibat-ibang pagkakakitaan tulad ng pagsesemilya ng sugpo at pag-
aalaga ng abalone at pangangasiwa ng paitlugan ng sugpo.

Mahigpit na Pakikipag-ugnayan sa Lokal na Pamahalaan

Ang gawain ng CERD na maaaring may pinakamalawak nang 
epekto ay ang pagpapasok ng mga plano ng mga komunidad para 
sa pamamahala ng pampangisdaan sa planong pangkaunlaran ng 
barangay at munisipyo.  Nagawa ito sa pamamagitan ng pakikipag-
ugnayan at pagbubuo ng relasyon sa lokal na pamahalaan at iba pang 
ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng planong pangkaunlaran 
sa munisipal at barangay, isinusulong dito na magkaroon ng mga 
ordinansa at resolusyong nagtitiyak na ang mga mangingisda ay 
may kaalaman at nakikinabang sa mga polisya sa pangangasiwa ng 
yamang dagat. Ang mga plano ng komunidad sa pangangasiwa ng 
pangisdan ay may bahagi rin ng konserbasyon at may kasamang 
pagsosona ng mga sanktwaryo ng mga isda at Marine Protected 
Area, pagtatanim ng bakaw at pangangasiwa ng bakawanan, 

pagtatayo at pagtatakda ng women-managed areas, pagpapatupad 
ng batas pampangisdaan at probisyon ng konserbasyon ng mga 
nanganganib ng maubos mga halaman at hayop.  Pinangungunahan 
ng mismong mga tradisyunal na mangingisda at mga komunidad 
ang mga gawaing nabanggit (community-managed at the village-
level).

Pagsasakapangyarihan (empowering) ng Kababaihan at 
kabataan para sa pagpapatuloy ng gawain

Ang pagsasakapangyarihan ng mga kababaihan, at pagpapataas 
ng antas ng kamalayan sa mga isyu ng Gender ay tumatagos sa 
lahat ng ginagawa ng CERD. Ang mga kababaihan sa komunidad 
ay binibigyan ng pagsasanay sa pamumuno at pangangasiwa at 
sinusuportahan para makalahok sa pagdedesisyon sa loob mismo 
ng kanilang mga pamilya at sa mga proyekto. Sa katunayan, mahigit 
na sa 50 porsyento ng pamunuan sa mga samahan ng mangingisda 
ay binubuo ng kababaihan. Malaking igpaw ito mula sa dating 
kalagayan bago simulan ang programa kung saan hindi nakikita ang 
mga kababaihan sa pamunuan ng mga samahan. Sa bawat samahan 
na itinayo, mayroong binubuo na komite ng Gender at Kalusugan.

Isa pang isyu na tumatagos sa kabuuang programa ay kung paano 
titiyakin ang tuloy tuloy na pagsasagawa ng pangangalaga at 
pangangasiwa, at pagtataguyod prinsipyo ng konserbasyon sa 
susunod pang salinlahi. Sa lahat ng 15 samahan binuo ng CERD 
sa Hinatuan, tinitiyak na ang mga pagsasanay ay hindi lamang 
naibibigay sa kasalukuyang henerasyon kundi sa mga kabataan 
na rin na siya namang magpapatuloy para sa mga susunod pang 
panahon. Sa pagtutok sa mga kabataan sa pagpapaunlad ng 
kapasidad, umaasa ang CERD na magiging tiyak ang pagpapatuloy 
ang kapasidad para sa epektibong panngangasiwa ng yamang 
dagat sa kinabukasan.
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Mga Susing Gawain at Inobasyon

Nag-iiba-iba ang mga gawain batay sa kalagayan ng project sites 
at samahan ng mangingisda. Nagsasagawa ang CERD ng masusing 
pagtatasa para sa pagtukoy ng mga espisipikong hamon o problema 
na kinakaharap ng indibidwal, grupo o lugar. Batay sa mga ito ay 
nagbalalangkas ng ibat ibang istratehiya para sa pagtugon sa 
partikular na pangangailangang pangkabuhayan at ekosistema ng 
grupo. Samantala mayroon ding ilang mga hamon at solusyong na 
nagkakatulad sa maraming komunidad. 

Sinusuportahan ng CERD ang mga samahan ng mangingisda na 
may kanya-kanyang mga plano sa pangangasiwa ng yamang dagat 
bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng dami ng isda at banta sa 
ilang klase ng hayop na naitalang nanganganib na maubos at 
mawala sa mundo. Ang pagsasalin o pagbahahagi ng kaalamang 
teknikal ay isinasagawa para tugunan ang kakulangan sa kasanayan 
ng mga mangingisda partikular sa usapin ng value-added secondary 
fish processing o pagpoproseso ng isda at iba pang yamang dagat 
para sa dagdag na halaga o kita. Isinusulong din ang pagkakaroon 
ng iba pang gawaing pangkabuhayan upang hindi lamang umasa 
sa iisang klase ng likas yaman o sektor. Ang pagsusulong ng batas 
o programa o adbokasiya ay ginagawa at nagbubuo ng ugnayan 
para bigyan ng solusyon ang kasalukuyan o potensyal na hindi 
pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mangingisda, ng mga 
opisyal ng lokal na pamahalaan, at iba pang mahalagang grupo/
stakeholders. Ang pagpapaloob ng usaping gender at kaunlaran 
ay ginagawa para umunlad ang posisyon ng mga babae sa loob ng 
samahan ng mangngisda, at sa buong komunidad.  

Pangangasiwa ng Likas Yaman: Mula sa Estado tungo sa 
Lokal

Bukod sa mga pangunahing gawain na ito, ang CERD ay nakatutok 
sa isang modelo ng proyekto na tinatawag na Fisheries Integrated 
Resource Management and Economic Development (FIRMED) 
program. Ang programang ito ay katumbas ng pagsisikap ng kung 
tawagin ay community-based marine resource management o 

pangangasiwa ng mga komunidad sa likas yaman. Ang nagtatahi 
sa programa ng FIRMED ay ang kontrol at pangangasiwa ng 
komunidad sa yamang dagat. Ibig sabihin, maisalin sa lokal na antas 
mula sa estado ang karapatan, pag-aari, pamamahala, kontrol sa at 
benepisyo mula yamang dagat. 

Bahagi ang CERD sa lahat ang aspeto at proseso ng pagsasalin ng 
kapangyarihan sa pangisdaan sa mga mangingisda, adbokasiya, 
pagpapakilos ng komunidad, pagbuo at pagpapalakas ng 
mga istrukturang pangkaunlaran, pagplano sa pangangasiwa 
ng pangisdaan, pagpaunlad ng kapasidad at pagsasanay, at 
pagpapaunlad ng ugnayan. Lahat ng mga ito ay naglalayong 
ng mapaunlad na kapasided ng mga lokal na samahan ng 
mangingingisda tungo sa tuluy tuloy na pangangasiwa ng yamang 
dagat at maunlad na kabuhayan.

Haligi sa tagumpay ng CERD ang pagbubuo ng ugnayan sa pagitan 
ng ibat-ibang ng sektor, partikular na sa ibat ibang antas ng 
pamahalaan. Sa katunayan, ang malaking bulto sa gawain ng CERD ay 
umiikot sa larangan ng adbokasiya at pagpapatibay ng partnership/
ugnayan sa pagitan ng mga samahan ng mangingisda, nag-ooperate 
ng palaisdaan, pamunuan ng barangay, pamunuang pambayan 
at maging sa mga representante ng pamahalaang panglalawigan 
at rehiyon. Ang 15 samahang nabuo sa Hinatuan ay nagsisilbing 
lakas ng CERD upang makaimpluwensya sa pagbuo ng mga 
planong pangkaunlaran at maipasok ang plano sa pangangasiwa 
ng pangisdaan at mula sa komunidad sa pangakaunlarang agenda 
ng mga barangay at munisipyo. Ang pag-angat ng kamalayan sa 
usaping gender ay isinasagawa din katulong ang 15 samahan ng 
mangingisda. Ang pagbibigay ng mga rekomendasyon para sa 
pinakamahusay na pamamaraan ng pagsasalin ng karapatan sa 
pangangasiwa sa lokal ng samahan ng mangingisda gayun din ang 
pag-uugnay sa pamahalaan at inisyatiba ng komunidad ay nagagawa 
sa pagtutulungan ng CERD at 15 samahan ng mangingisda. 

Ang mga legal na mandato para sa ibat-ibang istratehiya sa 
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pangangasiwa ng likas yaman (sanktwaryo ng isda, pagtatanim ng 
bakaw at pangangalaga ng bakawanan, pagsagip at konserbasyon 
ng mga nanganganib nang mawala na klase ng yamang dagat 
at women-managed areas) ay tinitiyak sa pamamagitan ng mga 
resolusyon ng barangay, mga ordinansa ng munisipyo at kontrata 
o kasunduan na kumikilala ng kakayahan ng komunidad sa 
pangangasiwa. Aktibo ang CERD sa pagtatayo ng mga mekanismo 
para sa pangangasiwa na binubuo ng ibat-ibang grupo o sektor 
sa pangisdaan. Ito ang ginagamit para sa pagsusulong ng mga 
adbokasiya ng mga polisiya sa pangisdaan.

Tuloy- tuloy na Pangangasiwa at Angkop na Teknolohiya

Kabilang sa mga gawain na isinulong ng CERD na sa ngayon ay 
nagiging pundasyon ng mga lokal na plano para sa pangangasiwa 
ay ang mga pagtatayo ng mga sanktwaryo ng isda (lugar na hindi 
pwede ang panghuhuli), protected areas, ang pagtutukoy ng Marine 
Protected Areas, pagtatanim at pangangasiwa ng bakawanan, 
regulasyon ng pagbubukas at pagsasara ng pangingisda, 
proteksyon ng mga hayop na nanganganib ng mawala, pagpapalaki 
ng mga shellfish, at pagtatanim ng mga lusay. Binibigyang diin 
ang mga teknolohiya na hindi nakakasira sa kapaligiran (partikular 
ang produksyon ng semilya at malilit na isda, produksyong ng 
pakain sa isda, at pagpoproseso), na sinusubok sa pamamagitan ng 
pananaliksik at pagsubok sa nasabing teknolohiya. Sumubok din 
ang CERD ng coral gardening at coral seeding na mga teknolohiya 
upang mabilis na manumbalik ang mga nasirang tirahan ng mga 
yamang dagat. Ang pagpapaunlad ng kapasidad ay nakatuon 
sa pag-unlad ng kaalaman at kasanayan ng mga miyembro ng 
CERD sa larangan ng pagpaparami ng kasapian at pag-oorganisa, 
pangangasiwa ng likas yaman, pagsubaybay at ebalwasyon, 
adbokasiya at pagsusulong ng batas, at kaalaman sa Gender.

Bukod sa samahan ng mga mangingisda, ang CERD ay mayroon 
ding isinasagawang istratehiya sa kapaligiran at kaunlaran sa 
antas ng pamilya o sambahayan (household level). Lahat ng mga 
miyembro ay hinihikayat na lumahok sa paggawa ng mapa ng 
lugar hinggil sa kalagayang panglipunan, kung saan pinag-aaralan 
ang ibat-ibang pamamaraan kung paano epektibong makakalahok 
sa gawain ng samahan ng mangangisda hinggil sa tuloy-tuloy na 
pangangasiwa ng likas yaman. Ang prinsipyo o dahilan sa likod ng 
matagumpay na pangangasiwa ng likas yaman ng komunidad ay 
nakasalalay sa paglahok, suporta at komitment ng bawat pamilya at 
mga miyembro. Ang pag-unawa sa mga hamon ng bawat pamilya- 
at ang potensyal na mga sagka sa kanilang lubos na paglahok- ay 
magpapalakas sa kapasidad ng CERD para magkaroon ng mataas na 
antas ng resulta at epektibong solusyon.

Karagatan kinokonserba (Marine area under conservation); 
Lugar na pinangangasiwaan ng mga Kababaihan (Women 
Managed Areas)

Pinamamahalaan ng CERD ang halos 5.7 % na protected area 
sa malayong bahagi ng munisipal na katubigan ng Hinatuan. 
Sa pamamagitan ng mga nabuong samahan ng mangingisda, 
napapangasiwaan ng CERD ang 7 sanktwaryo ng isda na may 
kabuuang lawak na 476.3 ektarya at bakawanan na may lawak 
na 1146 ektarya. Sa buong bakawanan na ito, 200 ektarya ay na 
nataniman na ulit hanggang taong 2011. Nakatulong na magkaroon 
ng ganasya ang mga mangingisda mula sa mga gawaing 
konserbasyon. Sa Hinatuan pa lamang, ang laki ng huli ng isda sa 
loob ng 3 taon ay tumaas ng mula sa 3 kilo hanggang 8 kilo kada 
araw ng pangingisda.

Isa sa mga kakaiba o natatanging inobasyon na nagawa ng CERD 
ay ang pagpapalaganap ng women-managed areas (WMAs) o lugar 
na pinangangasiwaan ng mga Kababaihan. Ang katangi-tanging 
modelong ito ng pangangasiwa ay nagbunga ng pagtatayo ng mga 
lugar para pangasiwaan ng mga kababaihan kung saan nakikita ang 
mahalagang papel ng kababaihan sa konserbasyon at mga gawaing 
pangkabuhayan. Kaunahang naitakda ang isang WMA noong 2009 
sa isla ng Mahaba, Hinatuan. Noong 2011 dalawa pang WMA ang 
naitakda sa dalawa pang barangay at may kabuuang sukat na 17.8 
ektarya ng bakawanan. Susing katangian ng mga naitakdang WMA 
sa Hinatuan ay ang regulasyon ng pangunguha ng shellfish kung 
saan mayroong itinakdang panahon ng pagbubukas at pagsasara 
ng lugar. Sa loob ng 2 buwan, kalahati ng lugar ng WMA ay pwedeng 
kuhanan ng mga shellfish at ang kalahati ay bawal gamitin para 
bigyan ng panahon na mapanumbalik ang dami ng mga shellfish. 
Pagkatapos ng isang siklo, ang lugar na dating bukas sa pagkuha 
ng mga shefish ay isasara o idedeklarang hindi pwedeng kuhanan 
ng shellfish samantalang ang dating saradong lugar ay ibubukas 
para sa kuhanan ng shellfish. Sa pagitan ng isang siklo, nagkakaroon 
ng pagsubaybay ang mga kababaihan upang malaman at maitala 
ang nagiging pagbabago sa klase at dami ng mga shellfishes. 
Ang modelong ito ay tamang pagsasabuhay ng komitment ng 
CERD sa pagtugon sa usaping Gender sa CBCRM o pangangasiwa 
ng komunidad sa likas yaman, sa pagsasakapangyariah sa mga 
kababihan, at pagmumulat sa mga isyu ng Tauhin (Gender) sa sector 
ng pangisdaan.
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Epekto

MGA EPEKTO SA BIODIVERSITY
Ang konserbasyon ng pagkakaiba ng buhay (biodiversity) sa 
karagatan at ang pagpapanumbalik (regeneration) ng mga nasisirang 
kostal na ekosistema ay napakahalagang bunga ng mga gawain ng 
CERD. Ang mga bunga mula sa gawaing konserbasyon ay nakamit 
sa pamamagitan ng pagtatayo ng 7 sanktwaryo ng isda. Ang mga 
sanktwaryong ito ay partikular na mahalaga sa ekosistema ng mga 
bahura na patuloy at nanganganib dahil sa mga illegal at mapanirang 
pamamaraan at gamit pangisda. Sa loob ng mga santwaryo, ang 
klase ng mga isda at biomass ng yamang dagat ay talagang tumaas. 
Napangalagaan din ang mga bakawanan na nagresulta sa pagbaba 
ng tantos ng pagpuputol at illegal na pagtrotroso ng mga bakhaw. 
Ang pagtatanim na ginagawa ng komunidad ay nakatulong para sa 
konserbasyon ng bakawanan.

Pagsubaybay sa resulta sa pagkakaiba ng buhay 
(biodiversity)

Sa pamamagitan makabuluhang pakikilahok ng mga samahan 
ng mga mangingisda, nasusubaybayan at naitatala ng CERD ang 
kalagayan ng yamang dagat. Binibigyang diin sa mga ginagawang 
pagsubaybay ang dami at klase ng isda (abundance and diversity), 
bahura, kalusugan ng bakawanan at mga luagr na pinangtaniman 
ng bakhaw. Sinusuri ang lahat na nagiging sanhi ng pagbaba ng 
biodiversity at pagkasira ng mga ekosistema upang makatukoy 
ng mga angkop na pagtugon o aksyon. Itinatala din ang mga 
nababalitang pagkakataon na may nakikitang mga nanganganib 
nang yamang dagat tulad ng dugong at pawikan upang 
masubaybayan kung may pagbabago sa pagdami o pag-unti ng 
mga nasabing nanganganib nang mawalang (endangered) mga 
species.

Ang mga pagtatasa ng ekosistema ay gumagamit ng mga 
pamamaraan sa pagsubaybay na angkop sa komunidad. May ibat 
ibang klase ng pamamaraang ginagamit sa pagsubaybay sa bawat 

klase ng yamang dagat at ekosistema. Karaniwang ginagamit sa 
pagsarbey ng bakawanan ay ang transect plot. Ginagawa ang 
transect plot sa pamamagitan ng paglalatag ng lubid na may 100 
metrong haba at nagtutukoy ng plots na may sukat na 10x10 metro 
sa bawat 10 metrong pagitan. Ang ibat ibang klase ng puno sa 
bakawanan ay tinutukoy batay sa bilang ng magulang (mature) na 
puno, batang puno o semilya. Binibilang ang puno sa loob ng bawat 
plot batay sa mga kategoryang nabanggit. Sa bahura, kalimitang 
ginagamit ang pamamaraang tinatawag na point intercept transect. 
Sa pamamaraang ito nasusukat ang porsyento ng mga buhay at 
patay na mga bahura. Kabilang na rin sa pamamaraang ito ang 
pagtatala ng klase ng mga lumot (algae), substrate at invertebrate 
species sa pamamagitan ng paglalagay ng 50-metrong lubid sa 
lugar ng may bahura. Lalagyan naman ng palatandaan kada 25-50 
sentimetro pagitan at ililista ang mga organism na nasa transect line. 
Sa lusayan (sea grass beds), ginagamit ang 1x1 metrong quadrat. 
Isang 1x1 metrong quadrat sa loob ng 100 metro ang ginagamit. 
Ihinahagis ang quadrat sa lusayan. Kung saan bumagsak ang 
quadrat, itinatala at tinutukoy ang klase ng lusay pati ang bilang 
ng iba pang organismo sa loob ng quadrat. Sa pagsukat ng dami 
ng isda, ang mga taga komunidad na lumalahok sa gumagamit ng 
fish visual census. Ginagamit din dito ang 50m metrong transect na 
pareho sa pagsusukat ng bahura. Gamit ang transect bilang gabay 
magtataya (by imagination) ang mga sisisid sa ilalim ng tubig ng 
lawak na 5x5 metro kung saan tututkuyin at bibilangin ang mga 
siding makikita dito.

MGA EPEKTO SA LIPUNAN AT EKONOMIYA
Ang mga resulta ng proyekto sa Hinatuan Bay pa lamang ay 
nagpapatunay na ng dami at lawak ng naging pakinabang mula sa 
CERD ng mga komunidad sa usaping pangkabuhayan. Ang inisyal na 
pagsusubok ng pagpapatupad ng proyekto ay isinagawa sa loob ng 
tatlong taon. Naipatupad ang proyekto sa pamamagitan ng suporta 
para sa 15 samamahn ng mangingisda para sa pagpapaunlad ng 
kapasidad at pagbubuo ng isang pederasyon mga mangingisda.



Nakabuo ng mga plano ang bawat samahan para sa pangangasiwa 
ng likas yaman at istratehiya sa pangangasiwa ng pinasya. May 
suporta din na ibinigay sa 320 pamilya na naglalayon na magkaroon 
ng ibat ibang pagkakakitaan. Tatlong grupo ang nasuportahan sa 
pagtatanim ng guso (seaweed), tatlo naman ay para sa pagtatayo 
ng palaisdaan at tatlo rin para makapagtayo ng tindahan ng mga 
produktong sugpo, guso at abalone. Sa ilang pagkakataon, ang 
kita ng pamilya ay tumaas ng mahigit sa 13,500 piso sa loob ng 3 
taon. Isa rin sa mahalagang layunin ng proyekto ay mapaunlad ang 
kapasidad ng mga samahan ng mangingisda para makapaglunsad 
ng mga pag-aaral sa kalikasan sa mga komunidad at maipatupad 
ang mga regulasyon ng ordinansa sa pangisdaan partikular ang 
tuloy tuloy na pangangasiwa ng kostal at yamang dagat. Batay sa 
resulta ng pagtatasa ng kapasidad, nagbuo ng angkop na plano para 
sa pagpapaunlad ng kapasidad ng bawat samahan. Sa pagkakaisa 
at kolektibong pagkilos ng mga samahan, naging matagumpay ang 
pagbaba ng illegal at mapanirang pamamaraan ng pangingisda ng 
80%; nakahikayat sa anim (6) na barangay at isang (1) lokal (munisipal) 
na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa mga Bantay Dagat; 
pagsusulong ng ordinansa para sa pana-panahong pangingisda sa 
sampung (10) barangay at dalawang (2) konsehong pangmunisipal 
para mabigyan ng proteksyon ang mga nanganganib ng hayop sa 
karagatan; at pagtatayo ng antas komunidad na mekanismo para sa 
regulasyon. May tatlong (3) WMAs na naitayo sa loob ng Hinatuan 
Bay. May mahigit na apatnapung (40) kababaihan ang lumahok at 
nanguna sa mga pangangasiwa ng yamang dagat sa tatlong WMAs. 
Bawat lugar ay nagbuo ng komite sa pangangasiwa ng WMA at 
komite sa Gender at Kalusugan.

Pagkakaroon ng ibat ibang pagkakakitaan at 
pagpapaunlad ng fish stocks

Limampung mangingisdang babae at lalaki ang patuloy na 
nagtatanim ng guso para tumaas ang kanilang kita at mabawasan 
ang nangingisda (reduced fishing pressure). Ang mga taniman 
ng guso ay nagsisilbi ring santwaryo ng mga isda, tirahan at lugar 
kung saan pwedeng kumain ang mga ito. Sa taong 2010, limang (5) 
kababaihang mangingisda ay sinanay sa pagbebenta at kalakalan 
ng tuyong guso. Ang paglaki ng kita mula sa mga gawaing ito ay 
nagresulta sa ilang kalahok na bumili ng bangka at gamit pangisda, 
ang iba ay nakapag-paaral ng mga anak at nakaipon para sa 
pagkukumpuni ng kanilang bahay. 

Sa lahat ng lugar kung saan pinapatupad ang proyekto, ang CERD 
ay nagtatrabaho katulong ang mga samahan ng mga mangingisda 
para sa pagpaparami ng isda fish stocks na kalaunan ay magbubunga 
naman ng maayos ng kabuhayan para local na mangingisda. Sa mga 
pag-aaral na ginawa ng CERD, napatunayang na ang sukat at haba 
ng mga isda na nahuhuli sa mga project sites ay lumaki mula ng 
simulan ang inisyatiba. Noong wala pang proyekto ang CERD, ang 
karaniwang huli ng mangingisda ay umaabot lamang sa 2-3 kilo sa 
bawat pangingisda. Makalipas ang anim (6) na taong pagpapatupad 
ng proyekto, ang mga mangingisda ring ito ang nagpatunay na 
dumami ang kanilang huli ng 5-8 kilo sa bawat pangingisda. Dahil 
sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa 
pananaw at gawi ang mga mangingisda tungo sa proteksyon ng 

yamang dagat at tinitingnan na nila na malaki ang kaugnayan ng 
konserbasyon at proteksyon ng likas yaman sa pag-unlad ng sector 
ng pangisdaan.

MGA EPEKTO SA POLISIYA
Ang CERD ay may angking kasanayan sa pagbubuo ng relasyon sa 
pagitan ng lokal na samahan ng mangingisda at sa pambansang 
pamahalaan na may mga ibat-ibang departamento sa antas 
munisipal. Ang pakikipag-ugnayan ay ginawa sa Kagawaran ng 
Pagsasaka, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Municipal 
Fisheries and Aquatic Resource Management Council at ang 
Philippine National Police. Bukod sa mga ito, ang pakikipagtulungan 
sa mga local na sangay ng pamahalaan LGUs ay napatunayan 
ding susi sa pagpapatupad ng mga gawain ng mga samahan ng 
mangingisda, para makakuha ng pondo ang komunidad, para sa 
direktang pagsusulong ng mga gawaing pangminisipal; at para 
makalahok sa planong pangkaularan at pagpapatupad ng proyekto. 

Sa pambansang antas, aktibong lumalahok ang CERD sa pagsusulong 
ng mga reporma sa mga batas ng pangisdaan sa pamamagitan 
ng pakikipagtulungan sa NGOs for Fisheries Reform (NFR). Sa 
katunayan, marami ng mga batas pampangisdaan ang naipasa sa 
pambansang antas batay sa mga mungkahi ng CERD. Kabilang na 
rito ang 2009 Philippines “Magna Carta of Women”. Kinikilala ng 
batas na ito ang pantay na pagtingin sa mangingisdang kababaihan 
at hiwalay na sektor sa kababaihan sa agrikultura- at iba pang mga 
gabay sa pagsusukat ng munisipal na katubigan.

Sa pagpapatupad ng proyekto sa Hinatuan, at sa pagpapaunlad at 
pagpapalakas ng 15 samahan ng mangingisda, naimpluwensyahan 
ng CERD ang mga programa at polisiya ng pamahalaan sa 
pambarangay at pangmunisipal na antas. Sa pakikipag-ugnayang 
ito nagkaroon ng mga ordinansang tumutugon sa mismong 
pangangailangan ng mga mangingisda. Mas nasubaybayan din 
ang paggamit sa munisipal na katubigan. Nagkaroon ng maigting 
na regulasyon ng mga gawain sa pangisdaan at saka sa mga local 
na karapatan sa pangisdaan. Ipinalaganap rin ang pagrerehistro 
ng mga mangingisda. Ang sistema ng pagkakaroon ng lisensya at 
pagbibigay ng permiso ay nailagay. Nagkaroon ng pagsosona o 
paghahati ng katubigang munisipal na nagbigay daan naman sa 
pagtatakda ng mga protected areas at pagkontrol sa paglalagay 
ng mga baklad. Lumaki ang pagkontrol o pagsugpo sa mga iligal at 
nakasisirang pamamaraan ng pangingisda.

Sa Batangas Bay, malaking tagumpay ng CERD ang naging 
impluwensya nito sa barangay na istratehiya sa pangangasiwa 
ng pangisdaan. Sa pamamagitan nito, ang mga samahan ng 
mga mangingisda ay nakalahok sa pagtatanimm ng bakawanan, 
pagtatayo ng mga marine reserves, at pagtatalaga ng mga 
santwaryo ng isda. Nabuo ang mga co-management bodies tulad 
ng Fishery Resource Management Councils (FARMCs) mula sa antas 
ng barangay, munisipal hanggang sa antas bay para mas magamit 
ang mga mungkahi ng mga samahan ng mga mangingisda sa 
proseso ng adbokasiya ng mga polisiya sa pangisdaan.
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Pagpapanatili at Replikasyon

PAGPAPANATILI
Ang modelo sa pakikipag-ugnayan ng CERD ang pundasyon kung 
bakit nagtutuloy tuloy ang gawain ng institusyon. Sa partikular, ang 
kakayanan ng CERD na siguraduhing ang ugnayan sa pagitan ng mga 
samahan ng mga mangingisda at pamahalaang lokal ay mahalaga. 
Ang komitment sa paglahok ng mga komunidad, pagtutulungan at 
patuloy na pag-aaral ay mahalaga rin. Hindi magiging matagumpay 
ang gawain ng CERD kung walang komitment at aktibong kasapian. 
Kung kaya’t tinitiyak na ang mga mangingisda ay regular at may 
sapat na impormasyon hinggil sa mga karaniwang problema sa 
kapaligiran, panlipunan at ekonomiya na kanilang kinakaharap pati 
na ang mga posibleng benepisyo mula sa sama-samang pagkilos. 
Ang inisyatiba ay nagbibigay ng mga pagsasanay sa pagpaplano 
at pangangasiwa ng negosyo, kalakalan, market supply chains, 
kasanayang teknikal at pagnenegosyo, pagguguso, pag-aalaga ng 
alimango, pagtutuyo ng isda at pagpaplano sa antas ng pamilya- para 
matiyak na ang mga lumalahok na komunidad ay patuloy na makita 
ang benepisyo at insentibo mula sa konserbasyon at tuloy-tuloy na 
pngangasiwa ng yamang dagat. Ang pagkakaisa at pag-angkin ng 
komunidad sa mga gawaing ito ay pinapanatili sa pamamagitan 
ng mga pagsasanay na nilalahukan ng ibat-ibang grupo kung saan 
ang mga mangingisda, opisyal ng pamahalaang lokal, kapulisan, at 
pinuno ng simbahan ay nagkakasama-sama. 

Ang positibong hakbang para maisulong ang pagpapatuloy ng CERD 
ay ang pagkabuo ng pederasyon ng mga samahan ng mangingisda 
sa Hinatuan, Surigao del Sur, Nagkahiusang Mangingisda ng 
Hinatuan (NAMAHIN) na nagbigay daan sa pagsasama-sama ng ilang 
baybaying komunidad at mga samahan sa komunidad ng dating 
magkakahiwalay. Ang pederasyon ay nagbigay din ng plataporma 
para sa programang pangkaunlaran at pangangasiwa ng likas 
yaman na nakapagpalakas na kapasidad ng CERD na abutin ang 
mga baybaying komunidad sa pamamagitang ng komprehensibo 
at magkakaugnay na paraan. Sa pang rehiyong antas, ang CERD 
ay nakaugnay sa Pacific Locally-Managed Marine Area Network, na 
nakakatulong sa patuloy na pagkakatuto sa mga bagay na mabisa 
at di mabisang sa larangan ng panngangasiwa ng karagatan. 

Nakikipag-ugnayan din ang CERD sa mahigit na 100 paaralan sa 
lokal na antas upang matiyak na maipagpapatuloy sa mahabang 
panahon at isabuhay ng susunod na henerasyon ng mangingisda 
ang pangangasiwa ng likas yaman.

Noong 2011 tinulungan ng CERD ang NAMAHIN na maitayo 
ang NAMAHIN Women Technology Development Center para 
magsilbing lugar para sa pagsasanay at display area center ng ibat-
ibang produktong gawa ng mga pamilya ng mangngisda. Maliban 
sa pagtulong sa mga miyembro na maipalaganap at maibenta ng 
kanilang produkto, nagsisilbi rin ang NAMAHIN bilang clearing 
house para mga produktong gawa sa kani-kanilang lugar tulad ng 
tuyong isda, patis at bagoong, handicrafts na gawa sa shell at nito, 
mga pangdekorasyon sa bahay mula sa mga recycled na materyales, 
at iba pa.

REPLIKASYON
Kinikilala ng CERD na ang pag-unlad ng ekosistema sa karagatan 
ay nangangailangan ng mas malawakang pagpapatupad ng 
sustenableng pamamaraan. Ang hiwa-hiwalay na mga proyekto ay 
hindi sapat upang mapanumbalik ang nasira nang kapaligiran. Kung 
kaya’t binibigyan ng mahalagang diin na ang modelo ng FIRMED ay 
maipatupad sa ibang komunidad at lokalidad.

Replikasyon ng modelo ng FIRMED sa Samar

Isang halimbawa, simula pa noong 1994, aktibo na ang CERD sa 
walong (8) barangay ng Biri, Northern Samar para trabahuhin 
ang pagbubuo ng mga samahan ng mangingisda at dumami ang 
kanilang kasapian (ngayon ay mayroon mahigit sa 80 katao). Ito ay 
nagbigay daan sa pagtatayo ng isang sanktwaryo ng isda at ilan 
pang mga proyekto tulad ng pangangasiwa ng tubig na maiinom, 
pagtugon sa isyu ng pampublikong pangkalusugan at mga pagkilos 
sa proteksyon at pangangasiwa ng bakawanan. Lumawak ang 
proteksyon at pangangasiwa ng bakawanan sa tatlo pang bayan sa 
Northern Samar tulad ng Lavesarez, San Jose at Rosario. 
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Noong 2002 nagsimulang magpatupad ng FIRMED Program 
sa Mondragon, Northern Samar. Dito ay nakapagbuo ng isang 
pederasyon ng mangingisda na binubuo ng anim (6) na samahan 
ng mangingisda na may 211 kasapi sa kabuuan. Tatlong lugar ay 
nadeklara na pangangasiwaan ng komunidad at sumasakop sa 3,400 
ektarya ng katubigang municipal. Dagdag pa, isang (1) barangay ang 
nakapagtakda ng isang proyekto para sa pagtatanim ng komunidad 
sa bakawanan (community-based mangrove replantation project).

Bilang panghuli, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal 
na pamahalaan ng Mondragon at Department of Science and 
Technology, nakapagtayo ng planta sa paggawa ng asin. Ito ngayon 
ay pinangangasiwaan ng isang samahan ng mangingisda sa 
barangay.

Nagsimula naman ang programa ng FIRMED sa Tinambacan 
District, Calbayog City at Kerikite Island noong 1996. Nakapagbuo 
ng labingtatlong (13) samahan ng mangingisda sa sampung 
(10) barangay. Bukod sa mga paglalagay ng mga artificial reefs, 
sanktwaryo ng isda at lugar para maipanumbalik ang yamang 
dagat (regeneration sites), ang mga samahan ng mangingisda ay 
matagumpay ding nagbuo ng mga fishery law enforcement teams 
na siyang naghuhuli ng mga illegal at malalaking komersyal na 
pangisda na dumadayo sa kanilang munisipal na katubigan. Ang 
grupo ay nagsamasama din para sa pagbuo ng isang Coral Reef 
Network.

Taong 2008, sinimulan din ng programa ng FIRMED sa apat na 
barangay ng Marihatag, Surigao del Sur kung saan may nabuong 
apat (4) na samahan ng mga mangingisda, nagpatupad ng mga 
gawain sa proteksyon at pagtatanim ng bakhaw at pagdedeklara ng 
isang women-managed area.

Nagsasariling Pangangasiwa labas sa CERD

Ang pangmatagalang epekto ng interbensyon ng CERD ay 
mapapatunayan na sa maraming mga pagkakataon kung saan ang 
CERD ay umalis sa lugar at may mga proyekto at ang mga gawain 
ay ipinagpapatuloy pa din. Noong 1996 natapos ang proyekto at 
umalis ang CERD sa Maqueda Bay sa Western Samar at mga Gawain 
sa pangangasiwa ng yamang dagat ay ipinapapautloy ng isang 
pangprobinsyang pederasyon ng mangingisda, ang “Gugma han 
Maqueda Bay ig Undonghan Organisasyon Samarnon” (GIOS).

Noong 1998 umalis ang CERD sa Bayan ng Calatagan, Western 
Batangas at ipinagpapatuloy pa rin ng naiwang pangmunisipal na 
samahan ng mga mangingisda ang mga gawain sa CB-CRM. Ang 
samahang ANAKBalayan sa Balayan, Batangas ay patuloy pa ring 
nangangalaga sa yamang dagat at pangisdaan hanggang sa ngayon 
bagamat natapos na rin ang programa ng CERD sa nasabing bayan 
noong 2011.

KAAKIBAT
Nahahati sa apat na kategorya ang mga partners ng CERD: mga 
komunidad, local na pamahalaan, mga Donors o pinanggaglongan 
ng pondo at mga network ng mga NGO. Nag-iiba-iba ang mga 
kasama sa ibat-ibang lugar kung saan ipinpatupad ang isang 
proyekto.

Mga Komunidad: Ang mga komunidad, lokal na mangingisda 
ay nakakatulong sa CERD sa pagpapatupad ng proyekto sa 
pamamagitan ng Nagkahiusang Mangingisda ng Hinatuan 
(NAMAHIN), isang munisipal na pederasyong. Ito ay binubuo ng 
mga tradisyunal na samahan ng mga mangingisda na boluntrayong 
lumalahok sa mga gawain sa proyekto. Ang iba namang mga tao sa 
komunidad ay nagbibigay ng material, lakas paggawa, at enerhiya 
para sa pagpapaptupad ng proyekto. Lumalahok din ang miyembro 
ng komunidad sa pagtatayo at pangangasiwa ng mga istratehiyang 
para sa pangangasiwa ng likas yaman tulad ng sanktwaryo ng isda, 
mga plano sa pangngasiwa ng bakawanan, at pagsubaybay at 
regulasyon sa loob ng munisipal na katubigan. 

Mga Lokal na Pamahalaan: Mahalagang kasama ng CERD sa kanyang 
gawain ang mga local na pamahalaan, barangay o munisipal na 
antas. Sumusuporta ang mga local na pamahalaan sa pamamagitan 
ng pagpapasa ng mga makatutulong na batas kaugnay sa 
pangangasiwa ng pangisdaan at konserbasyon ng pagkakaiba ng 
buhay (biodiversity conservation). Nakakakuha din ang proyekto 
ng suportang pinansya mula sa badyet ng lokal na pondong 
pangkaunlaran. Nagbibigay din ng counterpart ang munisipyo 
at mga barangay sa mga proyekto tulad ng inuming tubig, mga 
imprastraktura para sa komunidad at mga sanktwaryo ng isda. 

Mga Donors: Ilang mga donors ang nakapagbigay at patuloy ng 
nagbibigay ng tulong pinansyal sa CERD para sa proyekto. Kabilang 
sa mga ito ang Swiss Catholic Lenten Fund, Lutheran World Relief, 
IPADE-AECID, Oxfam International at Oxfam Great Britain.

NGOs for Fisheries Reform (NFR): Isa itong kapulungan ng mga NGOs 
na nagsusulong sa pambansang sangay ng pamahalaan at mga 
departamento ng pamahalaan para sa mga polisiya na magbibigay 
proteksyon sa mga munisipal na mangingisda at tradisyunal na 
samahan ng mga mangingisda. 

Locally Managed Marine Area Network (LMMA): Tumutulong ang 
LMMA para sa pagpapaunlad ng kapasidad ng mga tradisyunal na 
samahan ng mga mangingisda sa pagsubaybay at pagtatasa ng 
mga impormasyon at datos tungkol sa bio-physical at kalagayang 
panglipunan at ekonomiya. 

SALIGAN: Ang NGO na ito ang nagbibigay sa CERD ng mga payong 
legal at pagsasanay tungkol sa batas sa kapaligiran.
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BUOD NG PROYEKTO
Ang Center for Empowerment & Resource Development 
(CERD) ay nagtratrabaho sa rehiyon ng Caraga (Region 13) 
sa Pilipinas para sa konserbasyon ng yamang dagat habang 
sinisigurong tuloy tuloy ang pag-unlad ng antas ng kabuhayan 
ng mga mangingisda. Binibigyang diin ng CERD sa kanyang 
mga pamamaraan na direktang mapanghawakan ng mga 
samahan ng mga mangingisda ang pangangasiwa ng likas 
yaman sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan 
para sa pagbabalangkas ng mga pangbarangay na resolusyon, 
pang municipal na ordinansa at mga kontratang kumikilala sa 
karapatan ng komunidad sa pangangasiwa ng likas yaman sa 
pamamagitan ng pagtatayo ng sanktwaryo, Marine Protected 
Areas at Women-Managed Area.   Ang mga ito pamamaraang ito 
para sa pangangasiwa ng yamang dagat ay pinamamahalaan 
ng mga lokal na komunidad.
Taong 1996 nagsimula ang programa sa Hinatuan Bay at sa 
taong 2011 ang inisyatiba ay nakatuon sa  pitong (7) sanktwaryo 
(tinatayang may sukat na 470 ektarya) sa pamamagitan ng 
samahan ng mga mangingisda. Nagbunga ng malaking 
pakinabang sa mga mangingisda ang mga gawain kaugnay sa 
pagkonserba at pangangalaga ng yamang dagat: sa mismong 
Hinatuan Bay pa lamang, naitalang sa loob lamang ng tatlong 
taon ay tumaas mula sa tatlong kilo (3 kgs.) hanggang sa 
walong kilo (8 kgs.) ang nagiging huling isda sa isang araw.  

MAHALAGANG KATOTOHANAN
EQUATOR PRIZE WINNER: 2006

SIMULA NG PROGRAMA: 1996

LUGAR NG IMPLEMENTASYON: Rehiyon ng Caraga

BENEPISYARYO: Mga Komunidad ng Mangingisda

BIODIVERSITY: 1,146 ektaryang kabakhawan
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Ang Pilipinas ay biniyayaan ng masagana at mayamang 
ekosistemang kostal at pandagat subalit ang mga ekosistemang ito 
ay mabilis ang pagbaba dahil sa pagsasamantala at mga mapanirang 
pamamaraan ng pangingisda. Ang matinding tiinamaan nito ay ang 
mga bakawanan at mga bahura sa rehiyon dahil ng paggamit ang 
dinamita. Noong 2008, naitalang 5 porsyento na lamang ng bahura 
sa buong Pilipinas ang nasa pinakamahusay na kalagayan.  Sa 
pagpasok ng 1900’s, tinatayang umaabot pa sa  500,000 ektarya ang 
bakawanan sa buong Pilipinas at sa taong 2010 ay naging 17,000 
ektarya na lamang ang natitira.  Ang pagkasira ng mga bakawanan 
ay di lamang nagdulot ng pagkasira ng bahura at kalusayan sa 
karagatan ng Pilipinas.  Nagdulot din ito ng malaking pagbaba 
sa produksyon ng yamang dagat partikular na sa mga baybayin. 
Malaking porsyento ng komersyal ng klase ng mga isda sa buong 
mundo ay umaasa sa mga bakhawanan, latian, kalusayan, mud flats 
(putikan) at bahura bilang kanilang tirahan. Kung kaya’t ang biomass 
o bigat ng mga isda sa isang bakawanan ay tinatayang aabot ng 6.8 
hanggang 11.5 beses kumpara sa katabing katubigan ng karagatan.  
Ang pagkasira ng mga bakawanan ay katumbas ng kawalan ng 
kita ng mga komunidad sa baybaying dagat na umaasa lamang sa 
pangisdaan para sa kanilang kabutihan at kabuhayan.

Maikling Kasaysayan ng Pagkasira ng Kalikasan at 
Kahirapan sa Rehiyon

Ang Caraga ay isa sa pinakamahirap na rehiyon sa Pilipinas.  Binubuo 
ito ng mga lalawigan ng Agusan Del Norte, Agusan Del Sur, Surigao 
Del Norte, Surigao Del Sur at Dinagat Islands.  Ang kabuuang rehiyon 
ay may 70 bayan na sumasakop sa 1,346 na barangay.  Umaabot sa 
18,847 kilometro kwadrado ang sakop nitong lupain.  Noong taong 
2000, naitalang mahigit sa 2 milyon ang populasyon dito.

Sa nakaraang panahon, simula ng 1940’s, ang ekonomiya ng Caraga 
ay nakatuon sa industriya ng troso.  Noong 1970s, ang pagtrotroso 
ay umabot sa pinakamataas na antas. Sa mga panahong ito, ang 
tradisyonal na pagsasaka at pangingisda ay itinuring lamang na 
pangalawang industriya sa rehiyon.  Ang ilang dekada ng walang 

habas at pakundangang pagsira ng kagubatan at kakahuyan ang 
siya mismong nagpabagsak sa industriya ng pagtrotroso ng taong 
2000s bukod pa dito ang pagkawala ng yaman ng kagubatan.  
Bunga nito, nawalan ng pagkakakitaan ang mga nagtratrabaho sa 
kagubatan kung kaya’t napilitang bumalik sila sa pangingisda at 
pagsasaka.

Ang kabuuang produksyon ng isda sa Caraga ay nanggagaling 
sa munisipal na pangisdaan, baybaying katubigan, tubig tabang  
at maliliit at tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda na 
nakadepende sa mga bangkang may bigat ng hindi hihigit 3 
tonelada. Sa ganitong kalagayan mayroon ng malaking presyur 
na nagaganap sa pandagat na ecosistema at yamang dagat. 
Ang mga mapanira at iligal na pamamaraan ng pangingisda ay 
pangkaraniwan nagaganap. Ang paggamit ng dinamita, panti na 
may 3 magkakahilerang lambat (triple mesh nets) ay nagresulta 
sa walang pakundangang pagkasira ng mga sensitibong tirahan 
ng mga isda at iba pang yamang dagat. Kalimitan ding pinapasok 
na ng malalaking pamalakaya o komersyal na mangingisda ang 
munisipal na katubigan sa buong rehiyon.   Patuloy ding lumalala 
ang polusyon sa karagatan bunga ng banlik at sedimentasyon mula 
sa pagmimina ng apog at pagdami ng mga algae dahil sa duming 
galing sa mga kabahayan. Nakakalbo naman ang mga bakawanan 
para bigyang daan ang palaisdaan, kung kaya’t  lumiliit ang lugar na 
pinangingitlugan at tirahan ng mga malilit ng isda.

Bagaman at may mga ganansya sa produksyon ng municipal na 
pangisdaan, hindi ito tuwirang nagreresulta sa pagtaas ang kita. 
Halos walang post harvest na pasilidad at pagpoproseso para 
sa dagdag na halaga sa mga produktong dagat sa rehiyon.  Kung 
mayroon mang ilang teknolohiya sa pagproseso ng isda, hindi naman 
ito nakararating sa maliit na mangingisda na nangangailangan ng 
suporta para sa pagpapaunlad ng kanilang kapasidad. Ang huling 
isda ay karaniwang ipinagbibili  sa loob ng komunidad o sa mga 
lokal na negosyante na nagsisisilbing middle-men patungo sa mas 
malaking pamilihan sa rehiyon.  Ang ganitong sistema ng kalakalan 
ay higit pang nagdidiin sa kahirapan ng mga mangingisda na 

Batayan at Konteksto
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nakadepende sa middlemen at walang kontrol ng presyo ng isda.
   
‘Pagsasakapangyarihan sa komunidad at Pag-asa sa sarili’

Ang CERD ay patuloy na kumikilos para mabigyan ng solusyon ang 
mga isyu na ito. Ito ay may pangarap na magkaroon ng mga baybaying 
komunidad na may kapangyarihan at umaasa sa sarili at nabubuhay 
ng ayon o tugma sa isang masagana at mayamang kostal at pandagat 
na kapaligiran. Misyon ng CERD na iligtas at mapanumbalik ang 
kostal na kapaligiran sa pamamagitan pagpapalakas sa mga lokal na 
institusyon, magpatupad ng ‘community-based fishery integrated 
resource management framework’, lumikha ng mga modelong 
komunidad ng mga mangingisda at lugar na bukas sa pagkatuto 
para sa pagpapalaganap at pagbabahagi ng mga mahuhusay na 
karanasan. Ang mga ito ay makakamit lamang sa pamamagitan 
ng malakas at epektibong pakikipagtulugan. Ang proteksyon sa 
ibat ibang karapatan ng traditional na mangingisda ang dahilan sa 
patuloy na pag-unlad ng CERD.

Nagsimula ang proyekto noong 1996 matapos maglunsad ng rapid 
rural appraisal sa ibat ibang kostal na komunidad sa Surigao del 
Sur. Nakita sa resulta ng pag-aaral na ang Hinatuan Bay ay isang 
potensyal na erya para sa proyekto dahil sa mayamang at maraming 
klase yamang dagat, ibat ibang klase lusay at malawak at hindi 
gaanong nagagalaw na bakawanan.  Nakita din sa pananaliksik na 
may ilegal na pagpuputol ng mga puno sa mga gilid ng bakawanan. 
Bagamat mayaman ang karagatan at maganda ang mga kalagayan 
ng mga bahura, kakaunti na at maliliit ang sukat ng mga isda sa 
buong Hinatuan Bay.

Dahil dito, kakaunti ang huli at mababa ang kita ng mga mangingisda 
sa Hinatuan.  Tinatayang ang karaniwang kita ng isang pamilya ng 
mangingisda ay umaabot lamang sa 3,000.00 piso kada buwan.  
Nagbuo ang CERD ng mga samahan ng mangingisda (babae at 
lalake) sa pitong project sites sa Hinatuan.  Naging masusi at masinsin 
ang proseso sa pagbuo at pagpapakilos ng mga samahan.  Nang 
hindi naging maganda ang relasyon sa pagitan ng CERD at local 
na pamahalaan, nagdesisyon ang CERD na lawakan ang kanyang 
misyon para mabuo ang relasyon sa pagitan ng mga tradisyunal na 
mangingisda at lokal na pamahalaan.

Pagsusulong ng Sama Samang Pangangasiwa ng Likas 
Yaman (Participatory Coastal Resource Management)

Ang CERD ay ginagabayan ng 5-taong istratehikong plano.  
Layunin ng plano na paunlarin ang kalidad ng pamumuhay para 
sa target nitong populasyon (ng mga mangingisda), pataasin ang 
produksyon ng tirahan ng mga isda at pang yamang dagat sa 5 lugar 
na sasaklawin ng proyekto, ipalaganap at matanggap ang istratehiya 
sa pamamahala na sama samang pinangangangasiwaan ang likas 
yaman ng komunidad at lokal na pamahalaan. Layon din ng CERD 
na umunlad ang pagtugon ng mga samahan sa usapin or isyu ng 
Gender o hindi pantay na relasyon sa pagitan ng babae at lalaki. Ang 
mga layunin at gawain ng CERD ay nagkakaroon ng ibat ibang anyo 
ng pagpapatupad sa ibat-ibang project sites subalit ipinapatupad 
sa pamamagitan ng pagsasanay at pagpapaunlad ng kapasidad, 
sustenableng plano sa pangisdaan, adbokasiya, pakikipag-
ugnayan at pagbubuo ng relasyon sa ibat ibang grupo, ibang ibang 
pagkakakitaan, pagtugon sa isyu ng gender, at pagpapakilos sa 
hanay o loob ng pamilya ng mangingisda. 
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Ang pagpapaunlad ng kapasidad sa antas ng mga lokal na institusyon 
at indidiwal ay isa sa binibigyang diin ng proyekto.  Ang lokal na 
pamumuno at malakas na mga institusyon ang pundasyon ng 
pangmatagalang at tuloy tuloy na istratehiya para sa konserbasyon 
at kabuhayan.   Kung kaya’t ang pagpapaunlad ng kapasidad at 
pagsasanay ay sumasaklaw sa pagpapaunlad ng mga samahan (OD), 
pangangasiwa ng mga kabuhayan, direktang pagtuturo at paggabay 
sa mga indibidwal, pagsubaybay at pagtatasa ng pagkakaiba ng 
buhay (biodiversity), negosasyon at adbokasiya, pagsasanay sa mga 
kabataan tungkol sa pagsasaliksik at pagtatasa ng yamang dagat. Ang 
mga pamilya ng mga mangingisda ay tinulungan ding magkaroon 
ng kakayanan sa pangangasiwa ng negosyo at binibigyan ng 
panimulang puhunan para makapagsimula ng maliliit na negosyong 
nakabatay sa ekosistema sa lugar.  Binibigyan din pagbibigay sa mga 
pamilyang ito ng tulong teknikal kung kinakailangan at iniuugnay 
sa pamilihan.  Tinutulungan din ang mga pamilya na magkaroon ng 
ibat-ibang pagkakakitaan tulad ng pagsesemilya ng sugpo at pag-
aalaga ng abalone at pangangasiwa ng paitlugan ng sugpo.

Mahigpit na Pakikipag-ugnayan sa Lokal na Pamahalaan

Ang gawain ng CERD na maaaring may pinakamalawak nang 
epekto ay ang pagpapasok ng mga plano ng mga komunidad para 
sa pamamahala ng pampangisdaan sa planong pangkaunlaran ng 
barangay at munisipyo.  Nagawa ito sa pamamagitan ng pakikipag-
ugnayan at pagbubuo ng relasyon sa lokal na pamahalaan at iba pang 
ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng planong pangkaunlaran 
sa munisipal at barangay, isinusulong dito na magkaroon ng mga 
ordinansa at resolusyong nagtitiyak na ang mga mangingisda ay 
may kaalaman at nakikinabang sa mga polisya sa pangangasiwa ng 
yamang dagat. Ang mga plano ng komunidad sa pangangasiwa ng 
pangisdan ay may bahagi rin ng konserbasyon at may kasamang 
pagsosona ng mga sanktwaryo ng mga isda at Marine Protected 
Area, pagtatanim ng bakaw at pangangasiwa ng bakawanan, 

pagtatayo at pagtatakda ng women-managed areas, pagpapatupad 
ng batas pampangisdaan at probisyon ng konserbasyon ng mga 
nanganganib ng maubos mga halaman at hayop.  Pinangungunahan 
ng mismong mga tradisyunal na mangingisda at mga komunidad 
ang mga gawaing nabanggit (community-managed at the village-
level).

Pagsasakapangyarihan (empowering) ng Kababaihan at 
kabataan para sa pagpapatuloy ng gawain

Ang pagsasakapangyarihan ng mga kababaihan, at pagpapataas 
ng antas ng kamalayan sa mga isyu ng Gender ay tumatagos sa 
lahat ng ginagawa ng CERD. Ang mga kababaihan sa komunidad 
ay binibigyan ng pagsasanay sa pamumuno at pangangasiwa at 
sinusuportahan para makalahok sa pagdedesisyon sa loob mismo 
ng kanilang mga pamilya at sa mga proyekto. Sa katunayan, mahigit 
na sa 50 porsyento ng pamunuan sa mga samahan ng mangingisda 
ay binubuo ng kababaihan. Malaking igpaw ito mula sa dating 
kalagayan bago simulan ang programa kung saan hindi nakikita ang 
mga kababaihan sa pamunuan ng mga samahan. Sa bawat samahan 
na itinayo, mayroong binubuo na komite ng Gender at Kalusugan.

Isa pang isyu na tumatagos sa kabuuang programa ay kung paano 
titiyakin ang tuloy tuloy na pagsasagawa ng pangangalaga at 
pangangasiwa, at pagtataguyod prinsipyo ng konserbasyon sa 
susunod pang salinlahi. Sa lahat ng 15 samahan binuo ng CERD 
sa Hinatuan, tinitiyak na ang mga pagsasanay ay hindi lamang 
naibibigay sa kasalukuyang henerasyon kundi sa mga kabataan 
na rin na siya namang magpapatuloy para sa mga susunod pang 
panahon. Sa pagtutok sa mga kabataan sa pagpapaunlad ng 
kapasidad, umaasa ang CERD na magiging tiyak ang pagpapatuloy 
ang kapasidad para sa epektibong panngangasiwa ng yamang 
dagat sa kinabukasan.
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Mga Susing Gawain at Inobasyon

Nag-iiba-iba ang mga gawain batay sa kalagayan ng project sites 
at samahan ng mangingisda. Nagsasagawa ang CERD ng masusing 
pagtatasa para sa pagtukoy ng mga espisipikong hamon o problema 
na kinakaharap ng indibidwal, grupo o lugar. Batay sa mga ito ay 
nagbalalangkas ng ibat ibang istratehiya para sa pagtugon sa 
partikular na pangangailangang pangkabuhayan at ekosistema ng 
grupo. Samantala mayroon ding ilang mga hamon at solusyong na 
nagkakatulad sa maraming komunidad. 

Sinusuportahan ng CERD ang mga samahan ng mangingisda na 
may kanya-kanyang mga plano sa pangangasiwa ng yamang dagat 
bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng dami ng isda at banta sa 
ilang klase ng hayop na naitalang nanganganib na maubos at 
mawala sa mundo. Ang pagsasalin o pagbahahagi ng kaalamang 
teknikal ay isinasagawa para tugunan ang kakulangan sa kasanayan 
ng mga mangingisda partikular sa usapin ng value-added secondary 
fish processing o pagpoproseso ng isda at iba pang yamang dagat 
para sa dagdag na halaga o kita. Isinusulong din ang pagkakaroon 
ng iba pang gawaing pangkabuhayan upang hindi lamang umasa 
sa iisang klase ng likas yaman o sektor. Ang pagsusulong ng batas 
o programa o adbokasiya ay ginagawa at nagbubuo ng ugnayan 
para bigyan ng solusyon ang kasalukuyan o potensyal na hindi 
pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mangingisda, ng mga 
opisyal ng lokal na pamahalaan, at iba pang mahalagang grupo/
stakeholders. Ang pagpapaloob ng usaping gender at kaunlaran 
ay ginagawa para umunlad ang posisyon ng mga babae sa loob ng 
samahan ng mangngisda, at sa buong komunidad.  

Pangangasiwa ng Likas Yaman: Mula sa Estado tungo sa 
Lokal

Bukod sa mga pangunahing gawain na ito, ang CERD ay nakatutok 
sa isang modelo ng proyekto na tinatawag na Fisheries Integrated 
Resource Management and Economic Development (FIRMED) 
program. Ang programang ito ay katumbas ng pagsisikap ng kung 
tawagin ay community-based marine resource management o 

pangangasiwa ng mga komunidad sa likas yaman. Ang nagtatahi 
sa programa ng FIRMED ay ang kontrol at pangangasiwa ng 
komunidad sa yamang dagat. Ibig sabihin, maisalin sa lokal na antas 
mula sa estado ang karapatan, pag-aari, pamamahala, kontrol sa at 
benepisyo mula yamang dagat. 

Bahagi ang CERD sa lahat ang aspeto at proseso ng pagsasalin ng 
kapangyarihan sa pangisdaan sa mga mangingisda, adbokasiya, 
pagpapakilos ng komunidad, pagbuo at pagpapalakas ng 
mga istrukturang pangkaunlaran, pagplano sa pangangasiwa 
ng pangisdaan, pagpaunlad ng kapasidad at pagsasanay, at 
pagpapaunlad ng ugnayan. Lahat ng mga ito ay naglalayong 
ng mapaunlad na kapasided ng mga lokal na samahan ng 
mangingingisda tungo sa tuluy tuloy na pangangasiwa ng yamang 
dagat at maunlad na kabuhayan.

Haligi sa tagumpay ng CERD ang pagbubuo ng ugnayan sa pagitan 
ng ibat-ibang ng sektor, partikular na sa ibat ibang antas ng 
pamahalaan. Sa katunayan, ang malaking bulto sa gawain ng CERD ay 
umiikot sa larangan ng adbokasiya at pagpapatibay ng partnership/
ugnayan sa pagitan ng mga samahan ng mangingisda, nag-ooperate 
ng palaisdaan, pamunuan ng barangay, pamunuang pambayan 
at maging sa mga representante ng pamahalaang panglalawigan 
at rehiyon. Ang 15 samahang nabuo sa Hinatuan ay nagsisilbing 
lakas ng CERD upang makaimpluwensya sa pagbuo ng mga 
planong pangkaunlaran at maipasok ang plano sa pangangasiwa 
ng pangisdaan at mula sa komunidad sa pangakaunlarang agenda 
ng mga barangay at munisipyo. Ang pag-angat ng kamalayan sa 
usaping gender ay isinasagawa din katulong ang 15 samahan ng 
mangingisda. Ang pagbibigay ng mga rekomendasyon para sa 
pinakamahusay na pamamaraan ng pagsasalin ng karapatan sa 
pangangasiwa sa lokal ng samahan ng mangingisda gayun din ang 
pag-uugnay sa pamahalaan at inisyatiba ng komunidad ay nagagawa 
sa pagtutulungan ng CERD at 15 samahan ng mangingisda. 

Ang mga legal na mandato para sa ibat-ibang istratehiya sa 



9

pangangasiwa ng likas yaman (sanktwaryo ng isda, pagtatanim ng 
bakaw at pangangalaga ng bakawanan, pagsagip at konserbasyon 
ng mga nanganganib nang mawala na klase ng yamang dagat 
at women-managed areas) ay tinitiyak sa pamamagitan ng mga 
resolusyon ng barangay, mga ordinansa ng munisipyo at kontrata 
o kasunduan na kumikilala ng kakayahan ng komunidad sa 
pangangasiwa. Aktibo ang CERD sa pagtatayo ng mga mekanismo 
para sa pangangasiwa na binubuo ng ibat-ibang grupo o sektor 
sa pangisdaan. Ito ang ginagamit para sa pagsusulong ng mga 
adbokasiya ng mga polisiya sa pangisdaan.

Tuloy- tuloy na Pangangasiwa at Angkop na Teknolohiya

Kabilang sa mga gawain na isinulong ng CERD na sa ngayon ay 
nagiging pundasyon ng mga lokal na plano para sa pangangasiwa 
ay ang mga pagtatayo ng mga sanktwaryo ng isda (lugar na hindi 
pwede ang panghuhuli), protected areas, ang pagtutukoy ng Marine 
Protected Areas, pagtatanim at pangangasiwa ng bakawanan, 
regulasyon ng pagbubukas at pagsasara ng pangingisda, 
proteksyon ng mga hayop na nanganganib ng mawala, pagpapalaki 
ng mga shellfish, at pagtatanim ng mga lusay. Binibigyang diin 
ang mga teknolohiya na hindi nakakasira sa kapaligiran (partikular 
ang produksyon ng semilya at malilit na isda, produksyong ng 
pakain sa isda, at pagpoproseso), na sinusubok sa pamamagitan ng 
pananaliksik at pagsubok sa nasabing teknolohiya. Sumubok din 
ang CERD ng coral gardening at coral seeding na mga teknolohiya 
upang mabilis na manumbalik ang mga nasirang tirahan ng mga 
yamang dagat. Ang pagpapaunlad ng kapasidad ay nakatuon 
sa pag-unlad ng kaalaman at kasanayan ng mga miyembro ng 
CERD sa larangan ng pagpaparami ng kasapian at pag-oorganisa, 
pangangasiwa ng likas yaman, pagsubaybay at ebalwasyon, 
adbokasiya at pagsusulong ng batas, at kaalaman sa Gender.
Bukod sa samahan ng mga mangingisda, ang CERD ay mayroon 

ding isinasagawang istratehiya sa kapaligiran at kaunlaran sa 
antas ng pamilya o sambahayan (household level). Lahat ng mga 
miyembro ay hinihikayat na lumahok sa paggawa ng mapa ng 
lugar hinggil sa kalagayang panglipunan, kung saan pinag-aaralan 
ang ibat-ibang pamamaraan kung paano epektibong makakalahok 
sa gawain ng samahan ng mangangisda hinggil sa tuloy-tuloy na 
pangangasiwa ng likas yaman. Ang prinsipyo o dahilan sa likod ng 
matagumpay na pangangasiwa ng likas yaman ng komunidad ay 
nakasalalay sa paglahok, suporta at komitment ng bawat pamilya at 
mga miyembro. Ang pag-unawa sa mga hamon ng bawat pamilya- 
at ang potensyal na mga sagka sa kanilang lubos na paglahok- ay 
magpapalakas sa kapasidad ng CERD para magkaroon ng mataas na 
antas ng resulta at epektibong solusyon.

Karagatan kinokonserba (Marine area under conservation); 
Lugar na pinangangasiwaan ng mga Kababaihan (Women 
Managed Areas)

Pinamamahalaan ng CERD ang halos 5.7 % na protected area 
sa malayong bahagi ng munisipal na katubigan ng Hinatuan. 
Sa pamamagitan ng mga nabuong samahan ng mangingisda, 
napapangasiwaan ng CERD ang 7 sanktwaryo ng isda na may 
kabuuang lawak na 476.3 ektarya at bakawanan na may lawak 
na 1146 ektarya. Sa buong bakawanan na ito, 200 ektarya ay na 
nataniman na ulit hanggang taong 2011. Nakatulong na magkaroon 
ng ganasya ang mga mangingisda mula sa mga gawaing 
konserbasyon. Sa Hinatuan pa lamang, ang laki ng huli ng isda sa 
loob ng 3 taon ay tumaas ng mula sa 3 kilo hanggang 8 kilo kada 
araw ng pangingisda.

Isa sa mga kakaiba o natatanging inobasyon na nagawa ng CERD 
ay ang pagpapalaganap ng women-managed areas (WMAs) o lugar 
na pinangangasiwaan ng mga Kababaihan. Ang katangi-tanging 
modelong ito ng pangangasiwa ay nagbunga ng pagtatayo ng mga 
lugar para pangasiwaan ng mga kababaihan kung saan nakikita ang 
mahalagang papel ng kababaihan sa konserbasyon at mga gawaing 
pangkabuhayan. Kaunahang naitakda ang isang WMA noong 2009 
sa isla ng Mahaba, Hinatuan. Noong 2011 dalawa pang WMA ang 
naitakda sa dalawa pang barangay at may kabuuang sukat na 17.8 
ektarya ng bakawanan. Susing katangian ng mga naitakdang WMA 
sa Hinatuan ay ang regulasyon ng pangunguha ng shellfish kung 
saan mayroong itinakdang panahon ng pagbubukas at pagsasara 
ng lugar. Sa loob ng 2 buwan, kalahati ng lugar ng WMA ay pwedeng 
kuhanan ng mga shellfish at ang kalahati ay bawal gamitin para 
bigyan ng panahon na mapanumbalik ang dami ng mga shellfish. 
Pagkatapos ng isang siklo, ang lugar na dating bukas sa pagkuha 
ng mga shefish ay isasara o idedeklarang hindi pwedeng kuhanan 
ng shellfish samantalang ang dating saradong lugar ay ibubukas 
para sa kuhanan ng shellfish. Sa pagitan ng isang siklo, nagkakaroon 
ng pagsubaybay ang mga kababaihan upang malaman at maitala 
ang nagiging pagbabago sa klase at dami ng mga shellfishes. 
Ang modelong ito ay tamang pagsasabuhay ng komitment ng 
CERD sa pagtugon sa usaping Gender sa CBCRM o pangangasiwa 
ng komunidad sa likas yaman, sa pagsasakapangyariah sa mga 
kababihan, at pagmumulat sa mga isyu ng Tauhin (Gender) sa sector 
ng pangisdaan.
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Epekto

MGA EPEKTO SA BIODIVERSITY
Ang konserbasyon ng pagkakaiba ng buhay (biodiversity) sa 
karagatan at ang pagpapanumbalik (regeneration) ng mga nasisirang 
kostal na ekosistema ay napakahalagang bunga ng mga gawain ng 
CERD. Ang mga bunga mula sa gawaing konserbasyon ay nakamit 
sa pamamagitan ng pagtatayo ng 7 sanktwaryo ng isda. Ang mga 
sanktwaryong ito ay partikular na mahalaga sa ekosistema ng mga 
bahura na patuloy at nanganganib dahil sa mga illegal at mapanirang 
pamamaraan at gamit pangisda. Sa loob ng mga santwaryo, ang 
klase ng mga isda at biomass ng yamang dagat ay talagang tumaas. 
Napangalagaan din ang mga bakawanan na nagresulta sa pagbaba 
ng tantos ng pagpuputol at illegal na pagtrotroso ng mga bakhaw. 
Ang pagtatanim na ginagawa ng komunidad ay nakatulong para sa 
konserbasyon ng bakawanan.

Pagsubaybay sa resulta sa pagkakaiba ng buhay 
(biodiversity)

Sa pamamagitan makabuluhang pakikilahok ng mga samahan 
ng mga mangingisda, nasusubaybayan at naitatala ng CERD ang 
kalagayan ng yamang dagat. Binibigyang diin sa mga ginagawang 
pagsubaybay ang dami at klase ng isda (abundance and diversity), 
bahura, kalusugan ng bakawanan at mga luagr na pinangtaniman 
ng bakhaw. Sinusuri ang lahat na nagiging sanhi ng pagbaba ng 
biodiversity at pagkasira ng mga ekosistema upang makatukoy 
ng mga angkop na pagtugon o aksyon. Itinatala din ang mga 
nababalitang pagkakataon na may nakikitang mga nanganganib 
nang yamang dagat tulad ng dugong at pawikan upang 
masubaybayan kung may pagbabago sa pagdami o pag-unti ng 
mga nasabing nanganganib nang mawalang (endangered) mga 
species.

Ang mga pagtatasa ng ekosistema ay gumagamit ng mga 
pamamaraan sa pagsubaybay na angkop sa komunidad. May ibat 
ibang klase ng pamamaraang ginagamit sa pagsubaybay sa bawat 

klase ng yamang dagat at ekosistema. Karaniwang ginagamit sa 
pagsarbey ng bakawanan ay ang transect plot. Ginagawa ang 
transect plot sa pamamagitan ng paglalatag ng lubid na may 100 
metrong haba at nagtutukoy ng plots na may sukat na 10x10 metro 
sa bawat 10 metrong pagitan. Ang ibat ibang klase ng puno sa 
bakawanan ay tinutukoy batay sa bilang ng magulang (mature) na 
puno, batang puno o semilya. Binibilang ang puno sa loob ng bawat 
plot batay sa mga kategoryang nabanggit. Sa bahura, kalimitang 
ginagamit ang pamamaraang tinatawag na point intercept transect. 
Sa pamamaraang ito nasusukat ang porsyento ng mga buhay at 
patay na mga bahura. Kabilang na rin sa pamamaraang ito ang 
pagtatala ng klase ng mga lumot (algae), substrate at invertebrate 
species sa pamamagitan ng paglalagay ng 50-metrong lubid sa 
lugar ng may bahura. Lalagyan naman ng palatandaan kada 25-50 
sentimetro pagitan at ililista ang mga organism na nasa transect line. 
Sa lusayan (sea grass beds), ginagamit ang 1x1 metrong quadrat. 
Isang 1x1 metrong quadrat sa loob ng 100 metro ang ginagamit. 
Ihinahagis ang quadrat sa lusayan. Kung saan bumagsak ang 
quadrat, itinatala at tinutukoy ang klase ng lusay pati ang bilang 
ng iba pang organismo sa loob ng quadrat. Sa pagsukat ng dami 
ng isda, ang mga taga komunidad na lumalahok sa gumagamit ng 
fish visual census. Ginagamit din dito ang 50m metrong transect na 
pareho sa pagsusukat ng bahura. Gamit ang transect bilang gabay 
magtataya (by imagination) ang mga sisisid sa ilalim ng tubig ng 
lawak na 5x5 metro kung saan tututkuyin at bibilangin ang mga 
siding makikita dito.

MGA EPEKTO SA LIPUNAN AT EKONOMIYA
Ang mga resulta ng proyekto sa Hinatuan Bay pa lamang ay 
nagpapatunay na ng dami at lawak ng naging pakinabang mula sa 
CERD ng mga komunidad sa usaping pangkabuhayan. Ang inisyal na 
pagsusubok ng pagpapatupad ng proyekto ay isinagawa sa loob ng 
tatlong taon. Naipatupad ang proyekto sa pamamagitan ng suporta 
para sa 15 samamahn ng mangingisda para sa pagpapaunlad ng 
kapasidad at pagbubuo ng isang pederasyon mga mangingisda.



Nakabuo ng mga plano ang bawat samahan para sa pangangasiwa 
ng likas yaman at istratehiya sa pangangasiwa ng pinasya. May 
suporta din na ibinigay sa 320 pamilya na naglalayon na magkaroon 
ng ibat ibang pagkakakitaan. Tatlong grupo ang nasuportahan sa 
pagtatanim ng guso (seaweed), tatlo naman ay para sa pagtatayo 
ng palaisdaan at tatlo rin para makapagtayo ng tindahan ng mga 
produktong sugpo, guso at abalone. Sa ilang pagkakataon, ang 
kita ng pamilya ay tumaas ng mahigit sa 13,500 piso sa loob ng 3 
taon. Isa rin sa mahalagang layunin ng proyekto ay mapaunlad ang 
kapasidad ng mga samahan ng mangingisda para makapaglunsad 
ng mga pag-aaral sa kalikasan sa mga komunidad at maipatupad 
ang mga regulasyon ng ordinansa sa pangisdaan partikular ang 
tuloy tuloy na pangangasiwa ng kostal at yamang dagat. Batay sa 
resulta ng pagtatasa ng kapasidad, nagbuo ng angkop na plano para 
sa pagpapaunlad ng kapasidad ng bawat samahan. Sa pagkakaisa 
at kolektibong pagkilos ng mga samahan, naging matagumpay ang 
pagbaba ng illegal at mapanirang pamamaraan ng pangingisda ng 
80%; nakahikayat sa anim (6) na barangay at isang (1) lokal (munisipal) 
na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa mga Bantay Dagat; 
pagsusulong ng ordinansa para sa pana-panahong pangingisda sa 
sampung (10) barangay at dalawang (2) konsehong pangmunisipal 
para mabigyan ng proteksyon ang mga nanganganib ng hayop sa 
karagatan; at pagtatayo ng antas komunidad na mekanismo para sa 
regulasyon. May tatlong (3) WMAs na naitayo sa loob ng Hinatuan 
Bay. May mahigit na apatnapung (40) kababaihan ang lumahok at 
nanguna sa mga pangangasiwa ng yamang dagat sa tatlong WMAs. 
Bawat lugar ay nagbuo ng komite sa pangangasiwa ng WMA at 
komite sa Gender at Kalusugan.

Pagkakaroon ng ibat ibang pagkakakitaan at 
pagpapaunlad ng fish stocks

Limampung mangingisdang babae at lalaki ang patuloy na 
nagtatanim ng guso para tumaas ang kanilang kita at mabawasan 
ang nangingisda (reduced fishing pressure). Ang mga taniman 
ng guso ay nagsisilbi ring santwaryo ng mga isda, tirahan at lugar 
kung saan pwedeng kumain ang mga ito. Sa taong 2010, limang (5) 
kababaihang mangingisda ay sinanay sa pagbebenta at kalakalan 
ng tuyong guso. Ang paglaki ng kita mula sa mga gawaing ito ay 
nagresulta sa ilang kalahok na bumili ng bangka at gamit pangisda, 
ang iba ay nakapag-paaral ng mga anak at nakaipon para sa 
pagkukumpuni ng kanilang bahay. 

Sa lahat ng lugar kung saan pinapatupad ang proyekto, ang CERD 
ay nagtatrabaho katulong ang mga samahan ng mga mangingisda 
para sa pagpaparami ng isda fish stocks na kalaunan ay magbubunga 
naman ng maayos ng kabuhayan para local na mangingisda. Sa mga 
pag-aaral na ginawa ng CERD, napatunayang na ang sukat at haba 
ng mga isda na nahuhuli sa mga project sites ay lumaki mula ng 
simulan ang inisyatiba. Noong wala pang proyekto ang CERD, ang 
karaniwang huli ng mangingisda ay umaabot lamang sa 2-3 kilo sa 
bawat pangingisda. Makalipas ang anim (6) na taong pagpapatupad 
ng proyekto, ang mga mangingisda ring ito ang nagpatunay na 
dumami ang kanilang huli ng 5-8 kilo sa bawat pangingisda. Dahil 
sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa 
pananaw at gawi ang mga mangingisda tungo sa proteksyon ng 

yamang dagat at tinitingnan na nila na malaki ang kaugnayan ng 
konserbasyon at proteksyon ng likas yaman sa pag-unlad ng sector 
ng pangisdaan.

MGA EPEKTO SA POLISIYA
Ang CERD ay may angking kasanayan sa pagbubuo ng relasyon sa 
pagitan ng lokal na samahan ng mangingisda at sa pambansang 
pamahalaan na may mga ibat-ibang departamento sa antas 
munisipal. Ang pakikipag-ugnayan ay ginawa sa Kagawaran ng 
Pagsasaka, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Municipal 
Fisheries and Aquatic Resource Management Council at ang 
Philippine National Police. Bukod sa mga ito, ang pakikipagtulungan 
sa mga local na sangay ng pamahalaan LGUs ay napatunayan 
ding susi sa pagpapatupad ng mga gawain ng mga samahan ng 
mangingisda, para makakuha ng pondo ang komunidad, para sa 
direktang pagsusulong ng mga gawaing pangminisipal; at para 
makalahok sa planong pangkaularan at pagpapatupad ng proyekto. 

Sa pambansang antas, aktibong lumalahok ang CERD sa pagsusulong 
ng mga reporma sa mga batas ng pangisdaan sa pamamagitan 
ng pakikipagtulungan sa NGOs for Fisheries Reform (NFR). Sa 
katunayan, marami ng mga batas pampangisdaan ang naipasa sa 
pambansang antas batay sa mga mungkahi ng CERD. Kabilang na 
rito ang 2009 Philippines “Magna Carta of Women”. Kinikilala ng 
batas na ito ang pantay na pagtingin sa mangingisdang kababaihan 
at hiwalay na sektor sa kababaihan sa agrikultura- at iba pang mga 
gabay sa pagsusukat ng munisipal na katubigan.

Sa pagpapatupad ng proyekto sa Hinatuan, at sa pagpapaunlad at 
pagpapalakas ng 15 samahan ng mangingisda, naimpluwensyahan 
ng CERD ang mga programa at polisiya ng pamahalaan sa 
pambarangay at pangmunisipal na antas. Sa pakikipag-ugnayang 
ito nagkaroon ng mga ordinansang tumutugon sa mismong 
pangangailangan ng mga mangingisda. Mas nasubaybayan din 
ang paggamit sa munisipal na katubigan. Nagkaroon ng maigting 
na regulasyon ng mga gawain sa pangisdaan at saka sa mga local 
na karapatan sa pangisdaan. Ipinalaganap rin ang pagrerehistro 
ng mga mangingisda. Ang sistema ng pagkakaroon ng lisensya at 
pagbibigay ng permiso ay nailagay. Nagkaroon ng pagsosona o 
paghahati ng katubigang munisipal na nagbigay daan naman sa 
pagtatakda ng mga protected areas at pagkontrol sa paglalagay 
ng mga baklad. Lumaki ang pagkontrol o pagsugpo sa mga iligal at 
nakasisirang pamamaraan ng pangingisda.

Sa Batangas Bay, malaking tagumpay ng CERD ang naging 
impluwensya nito sa barangay na istratehiya sa pangangasiwa 
ng pangisdaan. Sa pamamagitan nito, ang mga samahan ng 
mga mangingisda ay nakalahok sa pagtatanimm ng bakawanan, 
pagtatayo ng mga marine reserves, at pagtatalaga ng mga 
santwaryo ng isda. Nabuo ang mga co-management bodies tulad 
ng Fishery Resource Management Councils (FARMCs) mula sa antas 
ng barangay, munisipal hanggang sa antas bay para mas magamit 
ang mga mungkahi ng mga samahan ng mga mangingisda sa 
proseso ng adbokasiya ng mga polisiya sa pangisdaan.
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Pagpapanatili at Replikasyon

PAGPAPANATILI
Ang modelo sa pakikipag-ugnayan ng CERD ang pundasyon kung 
bakit nagtutuloy tuloy ang gawain ng institusyon. Sa partikular, ang 
kakayanan ng CERD na siguraduhing ang ugnayan sa pagitan ng mga 
samahan ng mga mangingisda at pamahalaang lokal ay mahalaga. 
Ang komitment sa paglahok ng mga komunidad, pagtutulungan at 
patuloy na pag-aaral ay mahalaga rin. Hindi magiging matagumpay 
ang gawain ng CERD kung walang komitment at aktibong kasapian. 
Kung kaya’t tinitiyak na ang mga mangingisda ay regular at may 
sapat na impormasyon hinggil sa mga karaniwang problema sa 
kapaligiran, panlipunan at ekonomiya na kanilang kinakaharap pati 
na ang mga posibleng benepisyo mula sa sama-samang pagkilos. 
Ang inisyatiba ay nagbibigay ng mga pagsasanay sa pagpaplano 
at pangangasiwa ng negosyo, kalakalan, market supply chains, 
kasanayang teknikal at pagnenegosyo, pagguguso, pag-aalaga ng 
alimango, pagtutuyo ng isda at pagpaplano sa antas ng pamilya- para 
matiyak na ang mga lumalahok na komunidad ay patuloy na makita 
ang benepisyo at insentibo mula sa konserbasyon at tuloy-tuloy na 
pngangasiwa ng yamang dagat. Ang pagkakaisa at pag-angkin ng 
komunidad sa mga gawaing ito ay pinapanatili sa pamamagitan 
ng mga pagsasanay na nilalahukan ng ibat-ibang grupo kung saan 
ang mga mangingisda, opisyal ng pamahalaang lokal, kapulisan, at 
pinuno ng simbahan ay nagkakasama-sama. 

Ang positibong hakbang para maisulong ang pagpapatuloy ng CERD 
ay ang pagkabuo ng pederasyon ng mga samahan ng mangingisda 
sa Hinatuan, Surigao del Sur, Nagkahiusang Mangingisda ng 
Hinatuan (NAMAHIN) na nagbigay daan sa pagsasama-sama ng ilang 
baybaying komunidad at mga samahan sa komunidad ng dating 
magkakahiwalay. Ang pederasyon ay nagbigay din ng plataporma 
para sa programang pangkaunlaran at pangangasiwa ng likas 
yaman na nakapagpalakas na kapasidad ng CERD na abutin ang 
mga baybaying komunidad sa pamamagitang ng komprehensibo 
at magkakaugnay na paraan. Sa pang rehiyong antas, ang CERD 
ay nakaugnay sa Pacific Locally-Managed Marine Area Network, na 
nakakatulong sa patuloy na pagkakatuto sa mga bagay na mabisa 

at di mabisang sa larangan ng panngangasiwa ng karagatan. 
Nakikipag-ugnayan din ang CERD sa mahigit na 100 paaralan sa 
lokal na antas upang matiyak na maipagpapatuloy sa mahabang 
panahon at isabuhay ng susunod na henerasyon ng mangingisda 
ang pangangasiwa ng likas yaman.

Noong 2011 tinulungan ng CERD ang NAMAHIN na maitayo 
ang NAMAHIN Women Technology Development Center para 
magsilbing lugar para sa pagsasanay at display area center ng ibat-
ibang produktong gawa ng mga pamilya ng mangngisda. Maliban 
sa pagtulong sa mga miyembro na maipalaganap at maibenta ng 
kanilang produkto, nagsisilbi rin ang NAMAHIN bilang clearing 
house para mga produktong gawa sa kani-kanilang lugar tulad ng 
tuyong isda, patis at bagoong, handicrafts na gawa sa shell at nito, 
mga pangdekorasyon sa bahay mula sa mga recycled na materyales, 
at iba pa.

REPLIKASYON
Kinikilala ng CERD na ang pag-unlad ng ekosistema sa karagatan 
ay nangangailangan ng mas malawakang pagpapatupad ng 
sustenableng pamamaraan. Ang hiwa-hiwalay na mga proyekto ay 
hindi sapat upang mapanumbalik ang nasira nang kapaligiran. Kung 
kaya’t binibigyan ng mahalagang diin na ang modelo ng FIRMED ay 
maipatupad sa ibang komunidad at lokalidad.

Replikasyon ng modelo ng FIRMED sa Samar

Isang halimbawa, simula pa noong 1994, aktibo na ang CERD sa 
walong (8) barangay ng Biri, Northern Samar para trabahuhin 
ang pagbubuo ng mga samahan ng mangingisda at dumami ang 
kanilang kasapian (ngayon ay mayroon mahigit sa 80 katao). Ito ay 
nagbigay daan sa pagtatayo ng isang sanktwaryo ng isda at ilan 
pang mga proyekto tulad ng pangangasiwa ng tubig na maiinom, 
pagtugon sa isyu ng pampublikong pangkalusugan at mga pagkilos 
sa proteksyon at pangangasiwa ng bakawanan. Lumawak ang 
proteksyon at pangangasiwa ng bakawanan sa tatlo pang bayan sa 
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Northern Samar tulad ng Lavesarez, San Jose at Rosario. 

Noong 2002 nagsimulang magpatupad ng FIRMED Program 
sa Mondragon, Northern Samar. Dito ay nakapagbuo ng isang 
pederasyon ng mangingisda na binubuo ng anim (6) na samahan 
ng mangingisda na may 211 kasapi sa kabuuan. Tatlong lugar ay 
nadeklara na pangangasiwaan ng komunidad at sumasakop sa 3,400 
ektarya ng katubigang municipal. Dagdag pa, isang (1) barangay ang 
nakapagtakda ng isang proyekto para sa pagtatanim ng komunidad 
sa bakawanan (community-based mangrove replantation project).

Bilang panghuli, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal 
na pamahalaan ng Mondragon at Department of Science and 
Technology, nakapagtayo ng planta sa paggawa ng asin. Ito ngayon 
ay pinangangasiwaan ng isang samahan ng mangingisda sa 
barangay.

Nagsimula naman ang programa ng FIRMED sa Tinambacan 
District, Calbayog City at Kerikite Island noong 1996. Nakapagbuo 
ng labingtatlong (13) samahan ng mangingisda sa sampung 
(10) barangay. Bukod sa mga paglalagay ng mga artificial reefs, 
sanktwaryo ng isda at lugar para maipanumbalik ang yamang 
dagat (regeneration sites), ang mga samahan ng mangingisda ay 
matagumpay ding nagbuo ng mga fishery law enforcement teams 
na siyang naghuhuli ng mga illegal at malalaking komersyal na 
pangisda na dumadayo sa kanilang munisipal na katubigan. Ang 
grupo ay nagsamasama din para sa pagbuo ng isang Coral Reef 
Network.

Taong 2008, sinimulan din ng programa ng FIRMED sa apat na 
barangay ng Marihatag, Surigao del Sur kung saan may nabuong 
apat (4) na samahan ng mga mangingisda, nagpatupad ng mga 
gawain sa proteksyon at pagtatanim ng bakhaw at pagdedeklara ng 
isang women-managed area.

Nagsasariling Pangangasiwa labas sa CERD

Ang pangmatagalang epekto ng interbensyon ng CERD ay 
mapapatunayan na sa maraming mga pagkakataon kung saan ang 
CERD ay umalis sa lugar at may mga proyekto at ang mga gawain 
ay ipinagpapatuloy pa din. Noong 1996 natapos ang proyekto at 
umalis ang CERD sa Maqueda Bay sa Western Samar at mga Gawain 
sa pangangasiwa ng yamang dagat ay ipinapapautloy ng isang 
pangprobinsyang pederasyon ng mangingisda, ang “Gugma han 
Maqueda Bay ig Undonghan Organisasyon Samarnon” (GIOS).

Noong 1998 umalis ang CERD sa Bayan ng Calatagan, Western 
Batangas at ipinagpapatuloy pa rin ng naiwang pangmunisipal na 
samahan ng mga mangingisda ang mga gawain sa CB-CRM. Ang 
samahang ANAKBalayan sa Balayan, Batangas ay patuloy pa ring 
nangangalaga sa yamang dagat at pangisdaan hanggang sa ngayon 
bagamat natapos na rin ang programa ng CERD sa nasabing bayan 
noong 2011.

KAAKIBAT
Nahahati sa apat na kategorya ang mga partners ng CERD: mga 
komunidad, local na pamahalaan, mga Donors o pinanggaglongan 
ng pondo at mga network ng mga NGO. Nag-iiba-iba ang mga 
kasama sa ibat-ibang lugar kung saan ipinpatupad ang isang 
proyekto.

Mga Komunidad: Ang mga komunidad, lokal na mangingisda 
ay nakakatulong sa CERD sa pagpapatupad ng proyekto sa 
pamamagitan ng Nagkahiusang Mangingisda ng Hinatuan 
(NAMAHIN), isang munisipal na pederasyong. Ito ay binubuo ng 
mga tradisyunal na samahan ng mga mangingisda na boluntrayong 
lumalahok sa mga gawain sa proyekto. Ang iba namang mga tao sa 
komunidad ay nagbibigay ng material, lakas paggawa, at enerhiya 
para sa pagpapaptupad ng proyekto. Lumalahok din ang miyembro 
ng komunidad sa pagtatayo at pangangasiwa ng mga istratehiyang 
para sa pangangasiwa ng likas yaman tulad ng sanktwaryo ng isda, 
mga plano sa pangngasiwa ng bakawanan, at pagsubaybay at 
regulasyon sa loob ng munisipal na katubigan. 

Mga Lokal na Pamahalaan: Mahalagang kasama ng CERD sa kanyang 
gawain ang mga local na pamahalaan, barangay o munisipal na 
antas. Sumusuporta ang mga local na pamahalaan sa pamamagitan 
ng pagpapasa ng mga makatutulong na batas kaugnay sa 
pangangasiwa ng pangisdaan at konserbasyon ng pagkakaiba ng 
buhay (biodiversity conservation). Nakakakuha din ang proyekto 
ng suportang pinansya mula sa badyet ng lokal na pondong 
pangkaunlaran. Nagbibigay din ng counterpart ang munisipyo 
at mga barangay sa mga proyekto tulad ng inuming tubig, mga 
imprastraktura para sa komunidad at mga sanktwaryo ng isda. 

Mga Donors: Ilang mga donors ang nakapagbigay at patuloy ng 
nagbibigay ng tulong pinansyal sa CERD para sa proyekto. Kabilang 
sa mga ito ang Swiss Catholic Lenten Fund, Lutheran World Relief, 
IPADE-AECID, Oxfam International at Oxfam Great Britain.

NGOs for Fisheries Reform (NFR): Isa itong kapulungan ng mga NGOs 
na nagsusulong sa pambansang sangay ng pamahalaan at mga 
departamento ng pamahalaan para sa mga polisiya na magbibigay 
proteksyon sa mga munisipal na mangingisda at tradisyunal na 
samahan ng mga mangingisda. 

Locally Managed Marine Area Network (LMMA): Tumutulong ang 
LMMA para sa pagpapaunlad ng kapasidad ng mga tradisyunal na 
samahan ng mga mangingisda sa pagsubaybay at pagtatasa ng 
mga impormasyon at datos tungkol sa bio-physical at kalagayang 
panglipunan at ekonomiya. 

SALIGAN: Ang NGO na ito ang nagbibigay sa CERD ng mga payong 
legal at pagsasanay tungkol sa batas sa kapaligiran.
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