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BAWAT BATA ay may karapatan na magpa-
hayag ng kanyang iniisip, mapakinggan at 
mabigyang halaga ang kanyang opinyon 

higit lalo sa mga bagay at usapin na makakaape-
kto sa kanya.  Ito ang isa sa mahahalagang prin-
sipyo at pundasyon ng Convention on the Rights 
of the Child (CRC).  

Kinikilala ng CRC ang karapatan ng bata na 
magpahayag, mapakinggan at lumahok sa loob 
ng kanyang pamilya, paaralan, komunidad at 
lipunan.  Kinikilala ng CRC ang nagbabago at 
umuunlad na kakayahan ng bata na lumahok sa 
lipunan at gumawa ng mga desisyon batay sa 
antas ng kanyang pagkaunawa.    

Ang Philippine Human Rights Information Center 
(PhilRights), kaisa ang Southern Christian Col-
lege Community Education, Research and Ex-
tension Administration (SCC-CEREA), ay patuloy 
na nagtataguyod ng karapatan ng bata at pina-
palakas ang pakikilahok ng mga bata sa lahat ng 
usapin na makakaapekto sa kanila.

Isinagawa ng PhilRights at SCC-CEREA ang 
isang Children’s Art Workshop upang bigyan ng 
karagdagang pagkakataon ng paglahok ang mga 
bata sa pagtataguyod ng kanilang mga karapa-
tan.

‘Children’s Art for Children’s Rights’, ang tema 
ng Children’s Art Workshop, ay dinaluhan ng 
25 bata mula sa mga komunidad ng Bagolibas, 
Dunguan at Pagangan ng Aleosan, North Cota-
bato. Ang mga batang kasali ay nakabuo ng iba’t-
ibang likhang sining na nagsasalarawan ng mga 
karapatan ng bata.

Ang mga likhang sining na gawa ng mga bata ay 
naglalarawan ng kanilang pananaw sa Conven-
tion on the Rights of the Child.

Inaasahan namin na lubos na mauunawaan ng 
mga tao ang karapatan ng bata at patuloy na 
igalang, pangalagaan at ipatupad ang karapatan 
ng bata.

Pambungad
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ANG LAHAT ng tao ay ipinanganak na malaya 
at may taglay na mga karapatan.  Ang mga 
karapatang ito ang naggagarantiya sa 

lahat ng tao upang mabuhay ng may dignidad.

Ang mga bata katulad ng matatanda ay parehong 
may angking karapatan.

Ang mga karapatang ito ay nakasaad sa 
Convention on the Rights of the Child (CRC). 
Ito ay isang kasunduan na pinagkaisahan 
ng halos lahat ng bansa sa buong daigdig.  
Ang kasunduang ito ang pinakamalawak na 
pandaigdigang kasunduan sa kasaysayan ng 
Nagkakaisang Bansa (United Nations).

Convention on the Rights of the Child

Ang CRC ay isang komprehensibong batas para 
sa Karapatan ng Bata.  Nilalaman nito ang iba’t 
ibang karapatan ng bata sa aspeto ng ekonomiya, 
panlipunan, kultura, sibil at pulitikal.  

Ito ang pamantayan o sukatan ng pagpapatupad 
ng karapatan ng bata sa aspeto ng mga batas, 
polisiya at programa para sa mga bata sa bawat 
bansa.

Ang Convention on the Rights of the Child ay 
nagsasaad ng mga dapat na natatamasa ng 
bawat bata at ng mga tungkulin ng mga matatanda 
upang tiyakin na maging masaya, malusog at 
ligtas ang bawat bata.
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Ang Bata, Renzel L. Capa, 14 years old, Barangay Bagolibas
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Sino ang Bata?

ANG BATA ay sinumang may edad na wala 
pang labing walo (18), maliban na lamang 
kung ang pambansang batas ay kumikilala 

sa mas mababang edad ng nakararami.

Taglay ng lahat ng bata ang mga karapatan na 
nakasaad sa Convention on the Rights of the 
Child.
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Bawat bata ay dapat tratuhin ng maayos at pa-
tas.

Tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang la-
hat ng bata sa lahat ng uri ng diskriminasyon at 
gumawa ng mga hakbang para isakatuparan ang 
kanilang karapatan.

Para sa Kapakanan ng Bata

Pangunahin na isasaalang-alang ang kapakanan 
ng bata sa lahat ng mga hakbang at desisyon na 
may kinalaman sa mga bata.  

Ang pamahalaan, mga organisasyong may kina-
laman sa bata at mga magulang o tagapag-alaga 
ng bata ay dapat gumawa ng mga desisyong 
makabubuti sa bata.

Buhay, Kaligtasan at Pag-unlad

Bawat bata ay may likas na karapatan para 
mabuhay.  

Mga Prinsipyo ng Convention 
on the Rights of the Child

Walang Diskriminasyon

ANG LAHAT ng karapatan ay para sa lahat 
ng bata nang walang pasubali, anuman 
ang kanyang kasarian, lahi, relihiyon, 

antas ng pamumuhay, kakayahan at pinang-
galingan.

Walang Diskriminasyon, Niño Rue C. Calasara, 12 years old, 
Barangay Pagangan



9Convention on the Rights of the Child

Tungkulin ng pamahalaan na tiyaking ang mga 
bata ay mabuhay ng ligtas at lumaking malusog 
at maunlad.

Paggalang sa Opinyon ng Bata

Bawat bata ay may karapatan na maipahayag ng 
malaya ang kanyang iniisip, mapakinggan at big-
yang pansin ang kanyang opinyon lalo na sa mga 
bagay na makakaapekto sa kanya.

Kapakanan ng Bata, Lore Jean Calianga, 14 years old, Barangay 
Bagolibas; Ma. Ellaine O. Calambro, 13 years old, Barangay Pagangan

Buhay, Kaligtasan at Pag-unlad, Cesel C. Maido, 14 years old, 
Barangay Pagangan

Opinyon ng Bata, Norhaya P. Zulka, 17 years old, Barangay Dunguan
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Mga Karapatan ng Bata

Buhay, Kaligtasan at Pag-unlad

BINIGyANG DIIN ng Convention on the 
Rights of the Child ang mga pangangailan-
gan ng mga bata tulad ng edukasyon at 

kalusugan.

•	 Ang bawat bata ay dapat patnubayan ng 
kanyang mga magulang at ito ay dapat 
naaayon sa nagbabagong kakayahan ng 
bata.

•	 Ang bawat bata ay may likas na karapa-
tan para mabuhay at umunlad.

•	 Karapatan ng bawat bata na agad na 
maipatala pagkatapos maisilang, mabig-
yan ng pangalan at magkaroon ng nasyu-
nalidad.

•	 Karapatan ng bawat bata na mapanga-
lagaan ang kanyang pagkatao, pati ang 
kanyang pangalan, nasyunalidad at pa-
milya.

•	 Karapatan ng bawat bata na mamuhay 
kasama ang kanyang mga magulang sa 
isang ligtas, mapayapa at maunlad na sit-
wasyon.

Patnubay ng Magulang, Pahima K. Tong, 14 years old, Barangay Dunguan

Pangalan at Nasyunalidad, Nierel Therese J. Estrada, 13 years old, 
Barangay Bagolibas
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Pangangalaga sa Pagkatao, Aljohn C. Mirante, 13 years old, Barangay Bagolibas; Ryan Jay Retulla, 10 years old, Barangay Bagolibas
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•	 Karapatan ng bawat bata na mapanatili 
ang ugnayan sa kanyang mga magulang 
at muling makasama sa bansang kinaro-
roonan ng kanyang magulang.

•	 Ang mga magulang ay may panguna-
hing tungkulin sa pagpapalaki ng bata at 
palaging isaalang-alang ang kapakanan 
ng bata.  Tungkulin ng pamahalaan na 
maglaan ng nararapat na tulong sa mga 
magulang sa pagpapalaki ng bata.

•	 Karapatan ng bawat batang may kapansa-
nan ang mabigyan ng natatanging pag-aa-
laga upang matulungan siyang magkaroon 
ng buhay na lubos at may dignidad.

•	 Karapatan ng bawat bata ang mag-
karoon ng pinakamabuting pangan-
galaga sa kanyang kalusugan – mali-
nis na tubig, masustansyang pagkain, 
malinis na kapaligiran.  Dapat tiyakin 
ng pamahalaan na walang batang 
napagkakaitan ng mahusay na serbi-
syong pangkalusugan.

•	 Ang bawat bata na nasa pag-aalaga at 
kalinga ng mga institusyon ay dapat su-
mailalim sa palagiang pagsubaybay ng 
pamahalaan.

•	 Karapatan ng bawat batang naghihirap 
o nangangailangan ang mabigyan ng tu-
long mula sa pamahalaan.

Mamuhay Kasama ang Magulang, Saira U. Guanzon, 13 years old, 
Barangay Pagangan

Muling Makasama ang Magulang, Khadafy Nawal, 11 years old, 
Barangay Pagangan
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Tungkulin ng Magulang, Lester Name Brod C. Abelita, 15 years old, 
Barangay Pagangan

Batang may Kapansanan, Pahima K. Tong, 14 years old, Barangay Dunguan

Kalusugan, Ludivina F. Tabanay, 16 years old, Barangay Pagangan

Palagiang Pagsubaybay, Darwin Jay A. Tolin, 16 years old, Barangay 
Pagangan
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•	 Karapatan ng bawat bata ang magkaroon 
ng sapat at maayos na antas ng pamu-
muhay.

•	 Karapatan ng bawat bata ang magkaroon 
ng mahusay at de-kalidad na edukasyon.

•	 Ang edukasyon ng bawat bata ay dapat 
magpaunlad ng kanyang kakayahan at 
buong pagkatao at magturo ng paggalang 
sa ibang tao.  

•	 Karapatan ng bawat batang katutubo ang 
isagawa at gamitin ang kanyang sariling 
kultura, relihiyon at wika.

•	 Karapatan ng bawat bata ang magpahinga, 
maglaro, maglibang at sumali sa pangkul-
tura at pansining na gawain.

Tulong mula sa Pamahalaan, Jaya N. Ondoy, 12 years old, Barangay 
Bagolibas

Antas ng Pamumuhay, Renzel L. Capa, 14 years old, Barangay 
Bagolibas

Edukasyon, Norhasan M. Bagundang, 13 years old, Barangay Pagangan
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Layunin ng Edukasyon, Lester Name Brod C. Abelita, 15 years old, 
Barangay Pagangan  

Batang Katutubo, Ludivina F. Tabanay, 16 years old, Barangay Pagangan

Paglalaro at Paglilibang, Jaya N. Ondoy, 12 years old, Barangay 
Bagolibas
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Proteksyon

Ang Convention on the Rights of the Child ay 
naggagarantiya o nagtitiyak ng kaligtasan ng 
mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso, 
kapabayaan at pagsasamantala.

•	 Karapatan ng bawat bata ang mabigyan 
ng proteksyon laban sa sapilitang paglipat 
o pagkidnap

•	 Karapatan ng bawat bata ang maprotek-
tahan laban sa lahat ng anyo ng kara-
hasan, pananakit, pang-aabuso, pagpa-
pabaya at pagsasamantala. 

•	 Mabigyan ng bukod tanging proteksyon 
ang lahat ng batang walang pamilya.  

•	 Mapangalagaan at mabigyan ng pro-
teksyon ang mga batang nasa ampunan.

•	 Karapatan ng bawat bata ang mabigyan 
ng ispesyal na proteksyon kung siya ay 
sapilitang napaalis sa kanyang tirahan.

•	 Karapatan ng bawat bata na maprotek-
tahan laban sa anumang gawaing maka-
kasama sa kanyang paglaki at pag-un-
lad.

•	 Karapatan ng bawat bata ang maprotek-
tahan laban sa mga ipinagbabawal na ga-
mot o droga.

Pagkidnap, Ryan Jay Retulla, 10 years old, Barangay Bagolibas

Pang-aabuso at Kapabayaan, Cesel C. Maido, 14 years old, Barangay 
Pagangan
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Walang Pamilya, Aljohn C. Mirante, 13 years old, Barangay Bagolibas

Pag-aampon, Nasrodin Salkon, 17 years old, Barangay Dunguan
Batang Manggagawa, Nikki G. Conjurado, 12 years old, Barangay 
Bagolibas
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Napaalis sa Tirahan, Saira U. Guanzon, 13 years old, Barangay Pagangan
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•	 Karapatan ng bawat bata na maprotekta-
han laban sa sekswal na pang-aabuso at 
pagsasamantala.

•	 Tungkulin ng pamahalaan na gumawa ng 
mga nararapat na hakbang upang pigi-
lin ang pagdukot at pagbebenta sa mga 
bata.

•	 Karapatan ng bawat bata ang maprotek-
tahan laban sa iba pang uri ng pagsasa-
mantala.

•	 Karapatan ng bawat bata ang maprotek-
tahan laban sa malupit at di makataru-
ngang parusa, pagkakulong kasama ng 
mga matatanda at mahatulan ng paru-
sang kamatayan o  habang-buhay  na  
pagkakulong.

•	 Karapatan ng mga bata ang mabigyan 
ng proteksyon sa panahon ng digmaan 
at sa pagsali sa armadong grupo.

•	 Karapatan ng bawat bata ang mabigyan 
ng ispesyal na tulong at pagkalinga kung 
naabuso.

•	 Karapatan ng bawat bata ang mabigyan 
ng tulong na legal kung naakusahang lu-
mabag sa batas. 

Ipinagbabawal na Gamot, Ma. Ellaine O. Calambro, 13 years old, 
Barangay Pagangan

Sekswal na Pagsasamantala, Reymart T. Ferenal, 13 years old, 
Barangay Bagolibas
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Pagbebenta at Pagdukot, Lore Jean Calianga, 14 years old, Barangay Bagolibas
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Iba pang uri ng Pagsasamantala, Nierel Therese J. Estrada, 13 years 
old, Barangay Bagolibas

Malupit at Di-Makatarungang Parusa, Norhasan M. Bagundang, 13 
years old, Barangay Pagangan

Armadong Labanan, Marvin V. Sorongon, 13 years old, Barangay 
Bagolibas

Tulong at Pagkalinga, Jona Mae A. Antoniego, 13 years old, Barangay 
Pagangan
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Tulong na Legal, Nikki G. Conjurado, 12 years old, Barangay Bagolibas
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Partisipasyon

Kinikilala ng Convention on the Rights of the 
Child ang nagbabagong kakayahan ng bata na 
lumahok sa lipunan at gumawa ng mga desisyon 
ayon sa hustong gulang at antas ng kanyang 
pagkaunawa. 

•	 Karapatan ng bawat bata na maipahayag 
ang kanyang iniisip at mapakinggan.

•	 Karapatan ng bawat bata na makakuha 
ng impormasyon at ipahayag ang kan-
yang iniisip.

•	 Karapatan ng bawat bata ang isipin at 
paniwalaan ang anumang gustuhin niya 
at isabuhay ang anumang relihiyon.

•	 Karapatan ng bawat bata ang makisa-
lamuha sa ibang bata at sumali o bumuo 
ng mga grupo o organisasyon.

•	 Ang bawat bata ay may karapatan sa 
pribadong buhay. 

•	 Karapatan ng bawat bata na makakuha 
ng sapat at wastong impormasyon mula 
sa iba’t-ibang pinagmumulan ng impor-
masyon.

Malayang Pagpapahayag, Nasrodin Salkon, 17 years old, Barangay 
Dunguan

Paniniwala at Relihiyon, Reymart C. Cantomayor, 16 years old, 
Barangay Bagolibas
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Pakikisalamuha, Jennifer Cadungog, 14 years old, Barangay Bagolibas

Pribadong Buhay, Norhuda A. Zainal, 15 years old, Barangay Dunguan

Sapat na Impormasyon, Niño Rue C. Calasara, 12 years old, Barangay 
Pagangan
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Tungkulin ng Pamahalaan

TUNGKULIN ng pama-
halaan na igalang, 
protektahan at tugu-

nan ang karapatan ng bata.  
Tungkulin ng pamahalaan 
na ipalaganap ang Con-
vention on the Rights of the 
Child sa lahat ng tao – bata 
at matanda.  

Ang pamahalaan ay dapat 
magsagawa ng mga hak-
bang upang ang lahat ng 
karapatan ng bata ay mai-
sakatuparan.  Kinakaila-
ngan na ang pamahalaan 
at lahat ng mamamayan 
ay magtulung-tulong upang tiyakin na ang mga 
karapatang nakasaad sa Convention on the 
Rights of the Child ay natatamasa ng lahat ng 
bata.

Pagpapalaganap ng Karapatan, Jennifer Cadungog, 14 years old, 
Barangay Bagolibas
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Pagsasakatuparan ng Karapatan, Darwin Jay A. Tolin, 16 years old, Barangay Pagangan
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ANG MGA artwork na ginamit ay iginuhit ng mga 
batang  kasali sa Children’s Art Workshop na 
ginanap noong April 27-29, 2010 sa St. Joseph 

Retreat House,  Tamontaka,  Datu  Odin  Sinsuat,   
Maguindanao.

Ang mga bata ay lumikha ng iba’t-ibang artwork tung-
kol sa karapatan ng bata.  Ang pagguhit ang kanilang 
malikhaing pamamaraan sa pagtataguyod ng karapa-
tan ng bata.

Ang mga bata ay mula sa komunidad ng Bagolibas, 
Dunguan at Pagangan sa Aleosan, Cotabato.

 BARANGAy EDAD GRADE/  
   PANGALAN   yEAR LEvEL

  Ryan Jay Retulla Bagolibas 10 years old Grade IV

  Khadafy Nawal Pagangan 11 years old Grade IV

  Niño Rue C. Calasara Pagangan 12 years old 1st Year

  Nikki G. Conjurado Bagolibas 12 years old Grade V

  Jaya N. Ondoy Bagolibas 12 years old Grade VI

  Jona Mae A. Antoniego Pagangan 13 years old 2nd Year

  Ma. Ellaine O. Calambro Pagangan 13 years old 1st Year

  Nierel Therese J. Estrada Bagolibas 13 years old 2nd Year

  Reymart T. Ferenal Bagolibas 13 years old 1st Year

  Saira U. Guanzon Pagangan 13 years old 2nd Year

  Aljohn Mirante Bagolibas 13 years old Grade VI

 BARANGAy EDAD GRADE/  
   PANGALAN   yEAR LEvEL

  Marvin V. Sorongon Bagolibas 13 years old Grade V

  Jenifer Cadungod Bagolibas 14 years old 2nd Year

  Lore Jean Calianga Bagolibas 14 years old 1st Year

  Cesel C. Maido Pagangan 14 years old 2nd Year

  Pahima K. Tong Dunguan 14 years old 1st Year

  Renzel L. Capa Bagolibas 14 years old 2nd Year

  Lester Name Brod 
  C. Abelita Pagangan 15 years old 4th Year

  Norhuda A. Zainal Dunguan 15 years old 1st Year

  Norhasan M. Bagundang Pagangan 16 years old Grade VI

  Reymart C. Cantomayor Bagolibas 16 years old 3rd Year

  Ludivina F. Tabanay Pagangan 16 years old 4th Year

  Darwin Jay A. Tolin Pagangan 16 years old 3rd Year

  Nasrodin Salkon Dunguan 17 years old 2nd Year

  Norhaya P. Zulka Dunguan 17 years old 2nd Year
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Pasasalamat

Ang Children’s Art Workshop ay 
matagumpay na naisagawa sa tulong ng 
LINAYAG Artists na nagmula sa Center for 
Media and the Arts ng Southern Christian 
College- Community Education, Research 
and Extension Administration (SCC-
CEREA):

Redentor Alejado,
Robinson Bustamante,
Norodin Likusain, at
Darelee Uballas

at ng suporta ng mga sumusunod: 

Bagolibas Child Protection Team,
Dunguan Child Protection Team,
Pagangan Child Protection Team, 
at ng

Lokal na Pamahalaan ng Aleosan, 
North Cotabato.



Lahat ng bata ay 
may karapatan na… 
•  Mabuhay at umunlad.
•  Maging ligtas sa anumang uri 

ng pang-aabuso, kapabayaan 
at pagsasamantala.

•  Maipahayag ng malaya 
ang kanyang iniisip, 
mapakinggan at 
bigyang pansin ang 
kanyang opinyon lalo 
na sa mga bagay na 
makakaapekto sa 
kanya.
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