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GAD CORNER

DA-PCC NHQGP — 
Nakiisa ang DA-PCC sa 
pagdiriwang ng buwan 
ng kababaihan na may 
temang: “We Make Change 
Work for Women: Juana 
Laban sa Pandemya: 
Kaya!”.

Sa ginanap na programa 
noong Marso 1, binigyang-
diin nina Deputy Executive 
Director for Production and 
Research Dr. Claro Mingala at 
Research and Development 
Division Offi  cer-In-Charge 
Dr. Eufrocina Atabay ang 
kahalagahan ng malawakang 
gampanin sa pamayanan 
ng mga kababaihan 
bilang “innovators” at 
“changemakers”. 

Nagbigay ng pangkalahatang 
ideya si Sonia Pol, focal 

person ng DA-PCC para sa 
gender and development (GAD), 
tungkol sa tema at kampanya ng 
selebrasyon. Aniya, ang lundo 
ng tema para sa taong ito ay ang 
pakikilahok ng mga kababaihan 
sa pagsugpo ng pandemya at 
ang pagtalakay sa mga isyung 
pangkasarian na pinalala ng 
COVID-19.

Ibinahagi rin niya ang mga 
aktibidad ng ahensya na 
nakalinya para sa selebrasyon, 
na naglalayong ipaalam at isali 
ang mga kababaihan bilang 
stakeholders ng mga programa at 
serbisyo ng gobyerno; maglikha 
at mag-organisa ng mga 
plataporma para talakayin ang 
mga pinagbuting pamamaraan, 
mga isyu, mga hamon, at mga 
pagsisikap sa pagpapaigting ng 
GAD; at hikayatin at palakasin ang 
mga kababaihan na maging daan 
at instrumento ng pagbabago.  

Kaugnay ng pagdiriwang, 
magsasagawa ng mga aktibidad 
ang DA-PCC’s Gender and 
Development Focal Point System 
(GFPS) kagaya ng Virtual Forum 
at Sharing of Experiences and 
Innovations ng #OneDArfulJuana 
at #OneDArfulJuan at mga 
webinars tungkol sa Gender 
Sensitivity Orientation, Gender 
Fair Communication and 
Language, at GAD legal mandates 
na lalahukan ng mga miyembro 
ng DA-PCC’s GFPS sa lahat ng 
tanggapan ng ahensya sa buong 
bansa at mga interesadong 
empleyado. 

Nakibahagi rin ang mga kawani 
ng DA-PCC sa #PurpleMondays 
sa pamamagitan ng pagsusuot 
ng mga damit o palamuti 
na kulay lila (purple) upang 
ipakita ang kanilang suporta sa 
pagsusulong ng gender equality 
at women’s empowerment 
(GEWE).

Pagbibigay-pugay 
sa lakas-kababaihan

Ang lila ay kilala bilang 
kulay ng kababaihan 
na sumisimbolo sa 
hustisya at dignidad.

Ni Ma. Cecilia Irang
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Ang lila ay kilala bilang 
kulay ng kababaihan 
na sumisimbolo sa 
hustisya at dignidad.

Huwarang 

Juana
“Di nato himoong dahilan ang pagka-naje. 
Ang mahalaga na makakatulong sa ating bana 
(Huwag nating gawing dahilan ang pagiging 
isang babae, ang importante nakakatulong 
tayo sa ating asawa sa paghahanap buhay).”

DA-PCC sa USF —  Si Grace G. Boyles ay isang 
kumpirmadong kampeon na maggagatas. Kasapi siya sa 
San Jose Dairy Buff alo Producers Association, kumpol ng 
Bohol Dairy Cooperative. Minsan na niyang naranasan 
ang buhay sa Maynila bilang isang kasambahay. Ang 
kaniyang hindi kanais-nais na karanasan at pananabik 
sa pamilya ang nagtulak sa kaniyang magbalik-bayan na 
naging dahilan upang mahanap niya ang tagumpay sa 
paggagatas.

Ang hangarin niyang makaahon sa hirap ng buhay ang nagtulak 
sa kaniya upang sumali sa orientation-seminar on dairy buff alo 
production na isinagawa ng DA-PCC. Taong 2005 noong naging 
miyembro siya ng Mabini Dairy Multipurpose Cooperative 
(MADAMCO) at nabigyan ng dalawang American Murrah 
buff aloes. Makalipas ang limang taon, nagsimula na siyang 
makakuha ng 4 litro ng gatas mula sa mga ito na binibili ng DA-
PCC noon sa halagang Php45 kada litro. Ito ang pinagmumulan 
ng kanilang kita na Php5,000 kada buwan. Sa mga panahong 
iyon, nag-iisa pa lang na babaing maggagatas ni Grace sa 
kanilang grupo.

Nguni’t hindi naging madali ang pagsisimula niya sa paggagatas. 
Ilang ulit din siyang umiyak dahil labag sa kalooban ng kaniyang 
asawa ang kaniyang paggagatas. Gayunpaman, hindi naisip ni 
Grace na sumuko. 

Dahil sa determinasyon niya sa paggagatas, nakatanggap muli 
siya ng mga karagdagan pang kalabaw mula sa DA-PCC. Mula sa 
dalawa, ngayo’y mayroon na siyang 20 na kalabaw na nagbibigay 
sa kaniya ng Php27,000 na buwanang kita. Nakumbinsi na 
rin niya ang kaniyang asawa sa paggagatas at naipaayos ang 
kanilang lumang bahay. Tinutulungan din niya ang kaniyang 
mga kapatid sa pagpapaaral sa kaniyang mga pamangkin. 
Marami na rin siyang natulungan at nabigyan ng trabaho sa mga 
ito sa kaniyang kalabawan. 

Isa siya sa mga kasosyo ng DA-PCC sa USF sa pagsasanay 
tungkol sa paggagatas kung saan mismong sa farm niya 
nagsasanay ang mga kalahok upang masubukan nila ang 
kumpletong proseso ng paggagatas. Para kay Grace, ang 
pagiging isang babae ay hindi hadlang para makamit ang 
tagumpay.

Gng. Grace Boyles
Carapreneur

Gender mainstreaming 
patuloy na isinusulong
Ni Ma. Cecilia Irang

DA-PCC NHQGP 
—  Nagtipon ang mga 
miyembro ng Gender and 
Development (GAD) Focal 
Point System (FPS) at 
technical working group 
(TWG) ng DA-PCC habang 
sinusunod ang itinakdang 
health and safety protocols 
upang suriin ang antas ng 
pagsisikap ng ahensiya 
sa pagsusulong ng 
GAD gamit ang Gender 
Mainstreaming Evaluation 
Framework (GMEF) tool.

Nagsilbing tagapagpadaloy 
sina GAD Focal Person Aimee 
Fulgencio at outgoing GAD 
Focal and TWG Lead Sonia 
Pol ng nasabing workshop na 
ginanap noong Abril 21 sa DA-
PCC National Headquarters 
and Gene Pool sa Science City 
of Munoz, Nueva Ecija. Sakop 
ng gagawing pagtatasa para sa 
GMEF ng DA-PCC ay ang mga 
aktibidad ng ahensya kaugnay 
sa GAD mula 2018 hanggang 
2020.

Habang tinatasa ng grupo 
ang bawa’t tanong sa 

organizational assessment 
questionnaire, may mga 
dokumentong nagpapatunay 
na natukoy para sa GMEF 
ng ahensya sa apat na 
pangunahing bahagi nito 
na kinapapalooban ng 
Policy, People, Enabling 
Mechanisms, at Programs, 
Activities, and Projects.

Ang resulta ng inisyal na 
pagtatasa at mga angkop 
na dokumento para rito 
ay isusumite sa Philippine 
Commission on Women sa 
Mayo 3 para sa balidasyon. 

Pagkatapos ng workshop, 
naglatag din ng kani-
kanilang plano at aktibidad 
ang grupo para sa mga 
susunod na taon upang 
makagawa ng mga polisiya 
at programang gender-
responsive sa layuning mas 
maging gender-sensitive 
na institusyon ang DA-
PCC.

Nina Chamanei Elias at Leinefe Aton

#OneDARfulJuana

Gender Mainstreaming Assessment Larawang kuha ni
Ma. Cecilia Irang


