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Isang pagbati para sa kauna-unahang edisyon ng Tingog 
sa Komunidad (Boses ng Komunidad), isang inter-agency 
na plataporma ng mga katugunang nakalap mula sa mga 
naapektuhan ng Bagyong Rai, na kinikilala ring Odette sa 
Pilipinas.
Layunin ng Tingog sa Komunidad na mapadali ang diyalogo 
sa pagitan ng mga naapektuhan ng kalamidad at ng Gobyerno 
at mga humanitarian responder upang mabigyan ng akmang 
suporta at epektibong tulong ang mga apektadong komunidad. 
Ibinabahagi rin ng kolektibong plataporma na ito ang mga 
pangunahing datos at impormasyon na nakalap ng Gobyerno at 
humanitarian responders  mula sa komunidad sa pamamagitan 
ng konsultasyon, panayam at pagtatasa.
Ang Tingog sa Komunidad ay binuo ng Community of Practice 
on Community Engagement (CoPCE) ng Humanitarian Country 
Team sa Pilipinas  at sinusuportahan ng mga kasapi nito na 
iba’t ibang internasyonal na organisasyon, Non-Government 
Organisations (NGO) at pribadong sektor na kasalukuyang 
tumutugon sa Bagyong Rai (Odette). Ang mga miyembro 
ng CoPCE ay nakikipagtulungan sa pamahalaan upang 
magsagawa ng sunod-sunod na konsultasyon sa komunidad, 
sa mga lugar na lubhang naapektuhan sa bahagi ng Caraga, 
Gitnang Visayas, at Silangang Visayas.
Layunin din ng ulat na ito na maunawaan ang mga agarang 
pangangailangan at prayoridad ng mga apektadong tao 
kabilang ang pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa 
epektibong pagtugon. Plano ng Community of Practice na 
ipakita ang platform na ito na bilang batayang ebidensya sa 
Gobyerno at mga humanitarian responders buwan-buwan, 
upang tulungan silang maiangkop ang mga desisyon at isulong 
ang naaayong interbensyon para sa mas mapahusay na 
pagtugon sa mga apektadong tao ng Bagyong Rai (Odette).

Ang edisyong ito ng Tingog sa Komunidad ay magbibigay ng 
pangkalahatang-ideya ng emergency. Ipapaliwanag nito ang 
mga pamamaraang ginamit sa pagkolekta ng impormasyon, 
pagbabahagi ng pananaw sa komunidad, gayundin ang 
pagtukoy sa kahalagahan ng radyo sa pagbibigay ng mga 
mahahalagang impormasyon sa mga apektadong komunidad 
ng Bagyong Rai (Odette).

PANIMULA

Pangkalahatang-ideya ng Typhoon 
Rai (Odette)

Nanalansa ang Bagyong Rai (Odette) sa 11 mula sa 17 na 
rehiyon ng bansang Pilipinas noong ika-16 at ika-17 ng 
Disyembre 2021. Ito ay nagdulot ng malakas na ulan, marahas 
na hangin at storm surge sa Visayas at Mindanao.
Sa loob ng 72 na oras, isinagawa ang isang maliksing 
pagtatasa upang kumpirmahin ang malawakang pinsalang 
dulot ng bagyo, na nagresulta sa pagdeklara ng “state of 
calamity” ng Gobyerno sa rehiyong IV (MIMAROPA), VI 
(Kanlurang Visayas), VII (Gitnang Visayas), VIII (Silangang 
Visayas), C (Hilagang Mindanao), at XIII (Caraga).
May 11.1 milyong katao  ang naapektuhan ng bagyo mula sa 
anim (6) na pinakamalubhang natamaang mga rehiyon. Ang 
2.4 milyon dito ay nangailangan ng tulong. Ayon sa National 
Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) 
at  Department of Social Welfare and Development (DSWD), 
may 409 ka-taong namatay sa bagyo, libu-libong nasugatan, 

at tinatayang 3.2 milyong katao ang nawalan ng tirahan 
mula sa sampung (10) rehiyon. Tinatayang 144,000 ang 
nananatiling walang tahanan at marami pa ang naninirahan sa 
mga pinagtagpi-tagping bahay na limitado ang access sa mga 
pangunahing serbisyo. 
Nagtutulungan ang Gobyerno at iba’t-ibang ahensiya ng 
lipunang sibil upang matugunan ang mga mahahalagang 
pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ang 
dokumentong Super Typhoon Rai (Odette) Humanitarian 
Needs and Priorities ay inilunsad noong 24 Disyembre 2021, at 
pinagbuti noong 2 Pebrero 2022. Binigyang prayoridad nito ang 
mga programang panligtas-buhay at proteksiyon, na nakatuon 
sa mga pinaka-bulnerableng grupo, kasama ang mga lumikas 
dahil sa kasakunaan, host na pamayanan, mga katutubong 
grupo, at iba pang mga apektado. Ang mga humanitarian 
partner ay magbibigay ng coordinated at multi-sectoral na 
tulong sa 840,000 katao sa mga lugar na pinakamalubhang 
naapektuhan sa rehiyon ng Caraga (Surigao at Dinagat 
Islands), Gitnang Visayas (Bohol at Cebu), at Silangang Visayas 
(Timog Leyte).
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Sama-samang ginawa ng Gobyerno ng Pilipinas at ng iba’t-
ibang humanitarian responders ang isang karaniwang 
instrumento para sa konsultasyon sa mga komunidad. 
Isinagawa ang walong (8) focus group discussion (FGD) 
sa mga apektadong komunidad sa Caraga (Siargao Island 
at Dinagat Island), Gitnang Visayas (Tubigon at Loboc) at 
Silangang Visayas (Limasawa Island at San Ricardo – Pana-
on Island) mula 28 Enero hanggang 19 Pebrero 2022. Ang 
nasabing konsultasyon ay binubuo ng siyam (9) na bahagi: 
kabatirang pagsang-ayon, demograpiko, mga kailangang 
impormasyon, pinagkatiwalaan channels ng komunikasyon, 
relasyon at pakikibahagi sa komunidad, mga ninanais na 
tulong, mga katugunan ng komunidad, mga pamamaraan 
para maiwasan ang mga sekswal na pang-aabuso, at 
mga mekanismo ng pananagutan.  Ang FGD ay nabuo sa 
pamamagitan ng suporta ng CoPCE, kasama ang iba pang 
thematic areas gaya ng Cash, Gender, at Proteksiyon laban sa 
seksuwal na pagsasamantala at pang-aabuso.
May 64 katao ang nakilahok sa FGD (43 na babae, at 21 na 
lalaki) na inorganisa ng Gobyerno at ng mga aid workers 
sa barangay. Ang grupo ay binuo ng mga nasa edad na 13 
hanggang 79 taong gulang, kasama na dito ang tatlong tao 
na may kapansanan (sa pandinig at pisikal). Ginanap ang 
harapang konsultasyon alinsunod sa COVID-19 protocol. 
Gayundin, sa pamamagitan ng suporta ng World Vision, isang 
miyembro ng CoP, naidagdag ang 59 na mga key informants 
(42 na babae at 17 na lalaki) para mas mapalalima ang 
salaysay sa ulat na ito.
Kinikilalang may mga limitasyon sa ulat ng edisyong ito. 
Ang mga tumugon sa FGD ay pinili batay sa kanilang 
pagkakadalo sa mga lugar kung saan pinamamahagi ang 
tulog; samakatuwid, ito ay base sa convenience sampling. 
Hindi naisama sa pagtatasa ang mga apektadong tao sa 

METODOLOHIYA

Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDA) 
dahil sa kawalan ng access, kung kaya hindi maituturing na 
hindi kumakatawan ng apektadong populasyon ang resulta 
ng pananaliksik na ito. Kung gayon, nangangailangan pa ito 
ng karagdagan at mas malalim na pag-iimbestiga. Kailangan 
din ng hiwalay na pagsusuri at pagpapatibay ang mga 
kagustuhang tulong ng mga apektadong komunidad, lalo na sa 
aksebilidad sa mga lokal na pamilihan.

Nabuo ang Inter-agency Consultation upang matugunan ang 
mga hamon na kinaharap ng mga humanitarian responders, 
kabilang na dito ang mga sumusunod: mga limitasyong 
hatid ng COVID-19, akses sa mga liblib na apektadong lugar 
(kabilang na dito ang distansya), at kahirapan sa paghagilap ng 
impormasyon – gayundin ang linya ng komunikasyon – dahil sa 
matinding pagkasira ng mga imprastrakturang hindi pa ganap 
na naibabalik. Inaasahan na sa pamamagitan ng pinagsamang 
pagsisikap na ito, mabibigyan ng boses ang komunidad sa 
paghanap ng maayos at sistematikong solusyon sa mga 
agarang tulong. Mainam ding tandaan na marahil kailangang 
maikonteksto ang mga susunod na edisyon sa muling 
pagbabalik ng feedback system ng komunidad sa pamahalaan 
at sa iba’t-ibang mga ahensiyang naghahatid ng tulong.

Credit: OCHA/N. Victorino
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FEEDBACK NG 
KOMUNIDAD

Pansamantalang tirahan at relokasyon

Tirahan ang pangunahing 
prayoridad na ipinahayag ng mga 
apektado ng bagyong Rai (Odette).
Humihingi ng karagdagang 
impormasyon at paglilinaw ang 
mga miyembro ng komunidad sa 
Gobyerno at sa mga humanitarian 
responders tungkol sa mga 

programa at plano para sa masisilungan o tirahan. Ayon sa 
kanila, bagamat nakatanggap sila ng ilang materyales para sa 
pagpapatayo ng bahay, hindi pa rin ito sapat. Karamihan ng 

Mga wikang ginamit:
Tagalog, Visayas, Cebuano, Surigaonon, Bol-anon, English

Mga paraan sa pagkalap ng impormasyon:
Salitang pinapakinggan, salitang binabasa, mga larawan, 
panonood ng mga audio-visual 

Mga impormasyong kailangan:
Kanlungan/Tirahan, Pangkabuhayan, Relokasyon, Pagkain

“Pinakakailangan namin ngayon ay 
masisilungan at tirahan,” wika ng isang 
mamamayan ng isla ng Siargao. “Kailangan 
namin ng pagkain para mabuhay, pero 
magkakasakit naman kung wala kaming 
maayos na masisilungan.”   
-wika ng isang miyembro ng komunidad mula sa Siargao 
Island

mga sambahayan ay nakatanggap ng mula lima (5) hanggang 
sampung (10) mga yero. Ngunit ayon sa komunidad, kailangan 
ng 30 yero para buong makapagpatayo ng pansamantalang 
tirahan na may bubong at dingding. Gayundin, nagpahayag 
ng pagkabahala ang ilang miyembro ng komunidad ukol sa 
proteksyon ng kanilang pamilya kung matatagalan pa ang 
pagkumpuni ng kani-kanilang mga tirahan.
Bukod dito, maraming katanungan ang komunidad sa 
Gobyerno at humanitarian responders tungkol sa relokasyon. 
Ipinahiwatig ng ilang miyembro ang kanilang pag-aaliinlangan 
sa paglikas sa lupang pag-aari. Bukod sa nangangahulugan 
ito na manirahan sila malayo sa kanilang hanap-buhay 
(pangingisda), kakailanganin din nilang matuto ng mga bagong 
pangkabuhayan.
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Pangkabuhayan

Ang usapin ng alternatibong 
pangkabuhayan ang pangalawang 
katanungan na kinababahala ng mga 
apektadong komunidad. Marami 
ang naiulat ukol sa matinding 
pagkasira ng mga pangunahing 
pangkabuhayan gaya ng sektor 
ng pangisdaan at mga bukirin ng 

Seguridad sa pagkain

While food distribution is ongoing 
Patuloy ang pamimigay ng makakain 
sa komunidad. Naiuulat din na 
may sapat silang stocks. Ngunit 
ninanais nilang malaman kung 
hanggang kailan ang pamamahagi 
ng ayuda. Ang impormasyong ito 

Tubig, Kalinisan at Pangangalaga sa Kalusugan

Ang pagbabawas ng dumi 
kung saan-saan ay isa sa mga 
inaalala ng komunidad. Maaring 
lumubha ang isyung kaugnay 
sa pangkalusugan at pang-
kalinisan kung hindi agad-agad 
na matugunan ang problema ng 
kawalan ng tamang palikuran. 

Pamantayan sa pamamahagi ng ayuda/tulong

Para sa ilang miyembro ng 
komunidad, hindi pantay ang 
pamamahagi ng tulong. Ayon sa 
kanila, kulang at hindi klaro ang 
impormasyon sa pamantayan ukol 
pamamahagi ng tulong o ayuda. 
Batid nila na hindi matutugunan 

ng mga humanitarian responders ang mga pangangailangan 
ng buong komunidad, pero mas mahalaga para sa kanila na 
malaman ang mga tumpak na impormasyon sa pagpili ng mga 
benepisyaryo – partikular na sa pamantayan ng pamamahagi 
ng ayuda para sa bahagyang nasiraan ng bahay at ganap na 
nasiraan ng bahay.

“Relokasyon? Ayaw namin nyan. Hindi 
namin iiwan ang mga tahanan namin 
at ang mga lupaing kinalakihan,” 
- wika ng isang miyembro ng komunidad mula sa 
Loboc, Bohol.

“Kailangan namin ng bangka at kagamitang sa 
pangigisda, para maipagpatuloy ang kabuhayan 
at matugunan ang mga pangangailangan ng 
aming pamilya, Hindi naman kami puwedeng 
mag-antay lang lagi ng ayuda.”
- wika ng isang taga Pinut-an, San Ricardo. 

niyog – na nakumpirma naman ng iba’t-ibang mga ahensiyang 
gumawa ng pagsusuri ukol dito. Humihingi ng pinansiyal 
na kapital ang komunidad para makapagsimulang muli at 
matustusan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang mga 
pamilya.

ay makakatulong sa kanilang paghahanda at pagba-badyet sa 
pagkain.
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Pagtatangi ng Pamamaraan ng 
Ayuda

Binigyang-diin ng mga taga-Caraga at Gitnang Visayas na mas 
gusto nilang makatanggap ng ayudang pinansiyal dahil akma 
nilang nailalaan ito para sa mga pangunahing pangangailangan 
ng pamilya gaya ng karagdagang gamit sa pagpapatayo ng 
bahay, edukasyon ng mga anak, at iba pa. Ayon sa kanila, 
mayroon silang access sa malapit na palengkeng puwede 
nilang mapagkunan ng mga pangangailangan sa pang-araw-
araw.
Sa kabilang dako, ang Timog Leyte sa Silangang Visayas 
ay humihiling ng parehong pinansiyal at in-kind na ayuda. 
Iminungkahi nilang ang pinansiyal na ayuda ay nakakatulong sa 
pagbili ng mga pangunahing pangangailangan sa kani-kanilang 
tahanan, samantalang ang in-kind na ayuda naman na gusto 
nila ay kadalasang mga materyales sa pagpapatayo ng bahay.
Gayunpaman, kinakailangan ng karagdagang pagsusuri at 
pagpapatunay ukol sa pamamahagi ng ayudang pinansiyal, lalo 
na sa pag-akses at maayos na pagpatakbo ng mga lokal na 
pamilihan.

Proteksiyon laban sa seksuwal na 
pagsasamantala at pang-aabuso

Mataas ang kamalayan ng mga komunidad mula sa tatlong 
rehiyon na ang mga ayudang ipinamamahagi ng pamahalaan at 
mga humanitarian responders ay libre at wala itong inaasahang 
kapalit na bayad o pabor.
Naiintindihan ng mga tumugon mula sa Caraga at Silangang 
Visayas kung papaano iulat ang mga pagsasamantala at iba 
pang alegasyon ukol sa pang-abusong sekswal. Mataas ang 
kamalayan ng mga taga-Caraga sa sistema ng pag-uulat. 
Alam nila na ang DSWD ay makakatulong kapag may ganitong 
klaseng problema silang maiharap. Samantala, ibinahagi ng 
mga taga-Timog Leyte, Silangang Visayas na iuulat nila ang 
mga pang-aabusong sekswal sa mga opisyal ng barangay.
 Sa Gitnang Visayas naman, nagpahayag ang mga miyembro 
ng komunidad na kulang ang kaalaman nila kung paano  ata 
saan idudulog ang mga alegasyon ng pagsasamantala at pag-
aabuso ng mga humanitarian respondents.
Sa kabilang dako, batid ng mga taga-Caraga at Silangang 
Visayas na mayroong sari-saring programa at serbisyo ang 
DSWD at ang barangay, at maaasahan nila ang tulong ng 
ahensiya sakaling magkaroon man ng kaso kaugnay sa mga 
pang-aabusong sekswal.

Accountability mechanism

Sa pangkalahatan, iniulat ng mga komunidad na nasisiyahan 
sila sa tulong na kanilang natanggap hanggang sa 
kasalukuyan. Gayunpaman, mayroong ilang mga mungkahi 
upang mapabuti ang tugon sa shelter at magbigay ng 
karagdagang paglilinaw sa pamantayan sa pagpili ng 
benepisyaryo.
Kailangan pang palawigin at hikayatin sa bawat antas ng 
komunidad ang kamalayan na may karapatang magbigay ng 
puna sa mga tagapagbigay ng tulong ang mga apektadong tao.
Iminumungkahi na ang mga mekanismo ng feedback ng 
komunidad ay dapat naaayon sa lokal na konteksto gamit ang 
mga channel na kayang ma-access ng lahat ng miyembro ng 
komunidad, kabilang na ang mga taong may kapansanan at 
iba pang mga bulnerableng grupo. Ang mga mekanismo ay 
dapat na may masusing pagsasaalang-alang para sa pagiging 
kompidensyal, at may karampatang tugon at sistema para sa 
pakikipag-ugnayan pabalik sa komunidad.
Ang mga mekanismo ng feedback ng barangay ay gumagana 
nang maayos sa mga apektadong lugar, gayunpaman, di sila 
lubos na kuntento sa mga tugon na nakukuha nila, lalo na 
patungkol sa pamantayan sa pagpili ng benepisyaryo.
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Tiwala sa mga channel ng komunikasyon 
at pinagmumulan ng impormasyon/ parti-
sipasyon ng komunidad

Credit: ADRA/NEMM 

hanggang 40 piso upang makapag-charge ang kanilang mga 
mobile phones sa mga kapitbahay na nagmamay-ari ng mga 
generator. Kung minsan naman ay nakakapag-charge sila nang 
libre sa simbahan at barangay hall (karamihan sa Southern 
Leyte at Bohol). Laganap ang pagmamay-ari ng mobile 
phone at halos lahat ng sambahayan ay mayroong is anito. 

Kadalasang hawak ito ng ng padre de pamilya o mga panganay 
na bata sa mga pamilya. Sa pangkalahatan, ang mga babae at 
lalaki ay naghahalinhinan sa paghawak ng telepono. Ngunit sa 
ilang mga kaso, sinasabi ng mga komunidad na mas madalas 
na mga babae ang humahawak ng mobile phone kaysa sa mga 
lalaki.

Ang unang tatlong pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng 
impormasyon at komunikasyon na iminungkahi ng mga 
kababaihan at kalalakihan ay:
               1. Mga opisyal ng barangay at mga aid workers: ang 
mga miyembro ng komunidad sa pangkalahatan ay nagtitiwala 
sa impormasyong nakukuha nila mula sa mga halal na opisyal, 
kabilang dito ang sa pamamagitan ng “bandillo” at “recorridas” 
(berbal na anunsyo sa barangay), at harapang komunikasyon 
sa mga aid workers.
               2. Mga organisasyon/asosasyon ng komunidad: 
kabilang ang mga grupong nakabatay sa pananampalataya, 
mga organisasyon ng mga mangingisda, mga forum ng 
kababaihan at iba pang mga pampamayanang grupo.
 3. Facebook: mapagkakatiwalaang mga 
mapagkukunan social media accounts tulad ng Government 
Facebook page (PAG-ASA) upang ma-access ang impormasyon 
sa taya ng panahon.

Before Typhoon Rai (Odette), communities used Barangay Bago 
ang Bagyong Rai (Odette) nakakakuha ng impormasyon ang 
komunidad mula sa mga opisyal ng Barangay, TV, SMS (para sa 
babala ng panahon), radyo at social media (Facebook).
Pagdating sa pakikipag-ugnayan, komportable ang mga 
miyembro ng komunidad na iparating ang kanilang mga 
pananaw tungkol sa pagtugon sa pamamagitan ng harapang 
komunikasyon sa mga opisyal ng barangay at mga aid workers, 
at sa pamamagitan ng SMS, hotline, Facebook messenger.
Sa kasalukuyan, di pa maayos ang signal ng mga 
telecommunications network sa mga apektadong komunidad. 
Dahilan upang di pa gaanong magamit ang mga mobile phones 
nila. Dagdag pa dito, wala pang kuryente sa karamihan ng mga 
apektadong lugar. Ang mga komunidad ay nagbabayad ng 15 
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Sa mga unang araw matapos ang Bagyong Rai (Odette), naging 
mahirap ang pagbabahagi at pagpapaabot ng impormasyon 
tungkol sa humanitarian assistance sa mga apektadong 
komunidad dahil sa mga nasirang imprastrakturang 
pangkomunikasyon. Upang matugunan ito, mabilis na nag-
deploy ang First Response Radio (na pinamamahalaan ng 
DYFR-FM at Far East Broadcasting Company Philippines) ng 
kanilang emergency broadcast.
Saklaw ang Cebu na isa sa mga pinaka-apektadong lugar ng 
bagyo, ang First Response Radio ay nagbroadcast sa loob 
ng apat na oras araw-araw ng mga pangunahing balita, taya 
ng panahon, at mga anunsyo tungkol sa relief assistance 
sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng 
Gobyerno.  Nagbigay din sila ng kritikal at nakapagliligtas-
buhay na impormasyon kabilang ang kalagayan ng  paglilinis 
ng kalsada, impormasyon tungkol sa ATM machine kung 
saan maka-withdraw ang mga tao ng pera, mga bukas na gas 
station, mobile phone charging station, at mga lokasyon kung 
saan makakakuha ng malinis na inuming tubig.
Nilibot ng mga radio field reporters and lalawigan ng Cebu 
upang makakalap ng impormasyon sa pinsalang dulot ng 
Bagyong Rai (Odette) at tungkol sa ginagawang humanitarian 
assistance ng Gobyerno at mga aid organizations. Sinaliksik 
din nila ang mga opisyal na social media accounts ng 
pamahalaan at mga aid organizations para mangolekta ng 
impormasyon at maibahagi ang mga update kung paano ma-
access ang tulong para sa mga apektadong komunidad. Bilang 
karagdagan dito, inimbitahan din nila ang mga aid responder 
sa kanilang broadcast upang magbahagi ng impormasyon sa 
mga patuloy na pagsisikap sa pagtulong sa real-time.

PROGRAMANG 
PANGRADYO: Ang 
impormasyon ay tulong

Credit: OCHA/A. Jefferys

22 Disyembre 2021 hanggang 7 Enero 2022 upang makabigay 
ng impormasyon sa mga kritikal na araw ng pagtugon, na 
matagumpay naman nitong naisaginawa. Noong Enero 8, 2022, 
ipinagpatuloy na ng radyo ang kanilang normal na broadcast. 
Patuloy nilang hinihikayat ang Gobyerno at mga humanitarian 
organizations na gamitin ang kanilang mga libreng serbisyo 
upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa pagtugon 
sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng isang 
minutong radio spot.

Ang isa pang programa ay ang mga panayam sa “Man on the 
Street”, kung saan nakipag-usap ang mga radio reporter sa 
mga road-clearing volunteers, traffic enforcer at  barangay 
officials na patuloy na ginagawa ang kanilang mga trabaho sa 
kabila ng pagiging apektado din nila ng Bagyong Rai (Odette). 
Ang mga panayan ay naglayong magbigay ng update at 
magbigay ng inspirasyon sa mga tagapakinig sa panahon ng 
kahirapan. 
Ang pang-emergency na broadcast sa radyo ay pinatakbo mula 



Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makontak sina:

Catherine Alcaraz, Community Engagement and Accountability to Affected People 
Specialist, United Nations OCHA
alcarazc@un.org

Husni Husni, Regional Adviser – Accountability to Affected People and Protection from 
Sexual Exploitation and Abuse, United Nations OCHA
husni.husni@un.org 
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