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Mayaman ang praktika at karanasan ng pagsusulong ng 
gawaing pangkasarian sa loob at labas ng Unibersidad 

ng Pilipinas Diliman sa gitna ng krisis pangkalusugan. Nasa 
unahan nito ang UP Diliman Gender Office na may mandatong 
tiyakin ang pangkasariang pagkapantay-pantay. Nakaalpas na 
ito sa panahon ng adjustment at ngayon ay buong husay na 
isinusulong ang mga gawain sa remote setup. Matagumpay 

na naisulong ang anim na programa: Pagsasanay, Pananaliksik 
at Publikasyon, Psychosocial at Legal Counseling, Gender 

and Development Program, Kampanya at Adbokasiya at ang 
pinakabagong Pananaliksik at Ekstensiyon. Maasahan din ang 

suportang pang-administratibo sa anim na core na programa ng UPDGO.

Manipestasyon nang paglawak ng gawain nito ang pagkakaroon ng panibagong 
programa: ang Programa ng Pananaliksik at Ekstensiyon na nakaangkla sa isang bisyon 
na gawing sentro o batis ng kaalamang pangkasarian ang UPDGO sa pamamagitan ng 
paglulunsad ng mga pananaliksik at proyektong pang-ekstensyon. Nilalayon din ng 
programang makipagtulungan sa mga fakulti, kawani at mga mag-aaral para sa gawaing 
pananaliksik.

Isang malaking hamon pa rin ang pagkamit ng 5% mandatong gender and 
development (GAD) budget. Gayunman, hindi nito mapapantayan ang komitment at 
dedikasyon hindi lamang ng UPDGO, kung ‘di ang sigasig ng mga kasapi ng UP Diliman 
GAD committee sa pagsusulong ng gawaing pangkasarian sa Unibersidad. Buong lugod 
na pinasasalamatan ang mga GAD committees ng mga kolehiyo at yunit at kay Tsanselor 
Fidel R. Nemenzo  sa suportang inilalaan sa gawaing pangkasarian.

Sa ganitong konteksto ay ikinagagalak kong iprisinta ang 2021 Taunang Ulat ng 
UPDGO. Ito ay naiiba sa mga nakaraang ulat sa dalawang punto. Una, ito ay isinulat sa 
wikang Filipino. Ikalawa, ang bawat seksiyon ay isinulat ng mga program officers na 
namamahala at nagtataguyod ng programa sa kabila ng hamong kalahati sa kanila ay 
walang employer-employee relationship (Non-UP contractual) sa Unibersidad. Taos-
pusong pasasalamat kina Ma. Stephanie Joy Andaya (na siya ring copy editor), Cindy 
Cruz-Cabrera, Giano Ray C. Potes, Regimer Janine D. Duka, Anna Myrishia Villanueva at 
Concepcion T. Marquina. Gayundin, kay —--na siyang layout artist.

Patuloy na pangungunahan ng UPDGO ang mga gawain at aktibidad para sa 
pagsusulong ng isang kampus na mayroong hustisyang panlipunan, pangkasariang 
pagkapantay-pantay at ligtas sa anumang porma ng karahasang nakabatay sa kasarian.

Kristel May Gomez-Magdaraog, RSW, MAWD
Editor at Manunulat

Tagapag-ugnay, UPDGO

Paunang Salita
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Patuloy at buong sigasig ang UP Diliman Gender Office sa tungkulin nitong kamtin 
ang pangkasariang pagkapantay-pantay sa loob at labas ng Unibersidad ng Pilipinas 

Diliman. Mula sa dati nitong limang programa, nadagdagan pa ng bagong mga programa na 
nakatuon sa pagsasagawa ng mga pananaliksik para sa bisyong tuluyang maging resource 
center ang Opisina. Sa kasalukuyan, ang anim na programa nito ay ang mga sumusunod:

 • Pagsasanay
 • Pananaliksik at Publikasyon
 • Psychosocial at Legal Counseling
 • Gender and Development Program
 • Kampanya at Adbokasiya
 • Pananaliksik at Ekstensiyon

Ang bawat programa ay mayroong suportang pang-administratibo. Sa paglawak 
ng programa ng UPDGO, nakikita ang pangangailangan na magkaroon ng plantilla items 
at gawing regular ang mga staff na nangunguna sa pagtaguyod ng programa (program 
officers), gayundin ang karagdagang suportang pang-administratibo.

Ilalahad sa mga susunod na pahina ang mga detalyadong nakamit ng bawat 
programa. Ang taunang ulat na ito ay isang kolektibong pagsisikap na maisulat ang mga 
karanasan, hamon at rekomendasyon ng bawat programa. Ang ulat ay nahahati sa tatlong 
bahagi. Matatagpuan ang organizational chart sa unang bahagi bilang pagkilala sa husay, 
galing at dedikasyon ng kaniyang mga kawani. Sa ikalawang bahagi naman makikita ang 
detalyadong ulat ng bawat programa. Nasa ikatlong bahagi ang gawaing administratibo.

Matagumpay na naisagawa ang mga programa at aktibidad sa kabila ng hamon 
dulot ng pandemya. Malaking tulong ang patuloy na pagkilala at pag-angkop sa kalagayan 
ng kanyang mga kawani at nasasakupan sa pagkamit ng mga plano. Para sa taong 2021, 
90 porsyento ng kawani ng UPDGO ay naka work-from-home (WFH) samantala ang 10 
porsyento naman ay physical reporting.

Introduksyon



Programa ng 
Pagsasanay 
(Training Program)

Ang Programa ng Pagsasanay (Training Program) ng UP Diliman 
Gender Office ay naglalayong maglunsad at mamahala ng mga 
pagsasanay, webinar o oryentasyon hinggil sa mga paksang may 
kinalaman sa kasarian at seksuwalidad.
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Gender & Development (GAD) Briefing 
para sa mga Opisyal ng UP Diliman

Nagbigay ng panimulang mensahe ang Tsanselor ng UP Diliman na si 
Dr. Fidel R. Nemenzo para sa GAD Briefing

Naging masusi ang pagdaraos ng isang maikling pagpupulong kasama ang 
mga opisyal ng Unibersidad ng Pilipinas – Diliman noong Enero 22. Sa paghihikayat ni 
Tsanselor Fidel R. Nemenzo, dumalo ang labing walong (18) opisyal kung saan natalakay 
ng kampus at napag-usapan ang kasalukuyang kalagayan at mga umiiral na mekanismo 
hinggil sa usapin ng kasarian. Sa pangunguna ng UP Diliman Gender Office, natalakay 
ang mga paksang “Gender Issues and Gender Mainstreaming in UP Diliman” na inilahad 
ni Kristel May Gomez Magdaraog (dating Officer-In-Charge ng UPDGO) at “The Gender 
and Development Budget as a Social Accountability Mechanism” na inilahad naman 
ni Ma. Gichelle A. Cruz mula sa Philippine Commission on Women National Gender & 
Development Resource Pool.

Presentasyon ng mga tagapagsalita sa GAD Briefing, 
Kristel May Gomez-Magdaraog at Ma. Gichelle Cruz
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Nagpadaloy sa sesyon ang SOGIE Officer na si Gio Potes at nagbigay ng
mensaheng pangwakas si Cindy Cruz Cabrera (GAD Officer ng UPDGO)

Disenyo ng mga presentasyon at Online Gender Sensitivity Training 2021

Pangunahing pagsasanay na inilulunsad para sa mga kawani at guro ang Gender 
Sensitivity Training (o GST) na batayang pagsasanay para sa lahat ng mga empleyado sa 
kampus. Bahagi ng GST ang Oryentasyon sa UP Anti-Sexual Harassment Code (o UP ASH 
Code) na tinatalakay ng UP Diliman Office of Anti-Sexual Harassment (o UPD OASH). 
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Ang Gender Sensitivity Training ay binubuo ng apat na paksa:
 • Batayang Konsepto sa Ari, Kasarian at SOGIE
 • Kasarian sa Kasaysayan
 • Batas at Kasarian
 • Oryentasyon sa UP Anti-Sexual Harassment Code (UPD-OASH)

Mga aktibidad at talakayan mula sa isang sesyon ng Online GST

Mayroon ding sariling lupon ng mga tagapagsalita ang UPDGO na bahagi ng GAD 
Resource Pool at dito nagbabatay ng aanyayahan para magtalakay sa mga paksa ng GST. 
Ang Resource Pool ay binubuo ng mga miyembro ng GAD Focal Point System at mga 
guro, pati na rin ang mga miyembro ng komunidad ng UP Diliman.

Sa panahon ng pandemya, inilapat ang dating sesyong walong (8) oras sa isang 
maghapon at ginawang 2 araw na lamang na may tig-tatlong (3) oras na pagsasanay kung 
saan dalawa lamang ang  paksa kada araw. Sa mga onlayn na aplikasyong Zoom Video 
Conference o Google Meets ito inilulunsad. 

Samantala, ang Gender Sensitivity Orientation naman ay mas pinaikling bersyon 
ng GST kung saan dalawang batayang paksa lamang ang tinatalakay: Batayang Konsepto 
sa Ari, Kasarian at SOGIE, at ang Oryentasyon sa UP ASH Code. Tatlong oras lamang 
itong sesyon at karaniwang idinaraos para sa mga mag-aaral.

Para sa taong 2021, nakasaad sa ibaba ang kabuuang tala ng mga sesyon ng Online 
GST, GSO at iba pang mga talakayan at pagsasanay na inilunsad para sa mga kasamahan 
sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman:
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Pagsasanay Petsa Kolehiyo/
Yunit

Bilang 
ng 
dumalo

Ari Sektor

Gender Sensitive 
Forms and 
Correspondence

Enero 20 Univ. Library, 
OIL, GEC, 
NSTP, 
OVCAA 
Central, OAT, 
OFA

31 Babae 
(B): 23
Lalaki 
(L): 8

3 20 REPS
6 admin
5 Non-UP

Gender Sensitivity 
Training

Pebrero 22-
23

UP DEPPO 32 B: 17
L: 14
n/a: 1

4 32 fakulti

Gender Sensitivity 
Orientation (3 
sesyon)

Pebrero 24, 
26, 27

UP DEPPO 91 B: 74
L: 16
n/a: 1

10 91 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Orientation (5 
sesyon para sa 
Freshies)

Marso 15-19 169 
Engineering, 
173 SciTech, 
32 Arts & 
Letters, 20 
Management 
& Econ, 10 
SocSci & Law

404 B: 199
L: 202
n/a: 3

62 404 mag-
aaral
 

Gender Sensitivity 
Orientation (mga 
mag-aaral ni Dr. 
Nancy Kimuell 
Gabriel)

Abril 12 1 CMu, 3 
CSSP, 3 BA, 1 
CHE, 1 Econ, 
2 CAL, 2 
CHK, 1 CMC, 
2 Engg, 2 
CSWCD, 1 CS

19 B: 10
L: 9

3 19 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Orientation 
(NCPAG NSTP)

Abril 26 6 NCPAG, 1 
CHE, 7 CSSP, 
2 Engg, 1 
Econ, 1 CS, 
3 Stat, 1 not 
specified

22 B: 13
L: 9

2 22 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Training

Mayo 3-4 Statistics, 
UPDEPPO, 
ASP, OVCRD, 
EthnoUP, 
Library, OSH

86 B: 42
L: 43
n/a: 1

5 88 admin
26 REPS
1 fakulti
15 iba pa

Gender Sensitivity 
Training

Mayo 6-7 UP Law 
Complex

130 B: 73
L: 56
n/a: 1

2 88 admin
26 REPS
1 fakulti
15 iba pa

Gender Sensitivity 
Training

Mayo 10-11 UPSE, 
UPDEPPO, 
PCED, NCBA

35 B: 24
L: 11

2 20 admin
4 REPS
3 fakulti
1 mag-aaral
7 iba pa

Gender Sensitivity 
Training

Mayo 18 
(buong araw)

OVCA: 
Accounting, 
Budget, 
Cash, SPMO, 
HRDO, OVCA

117 B: 83
L: 34

2 107 admin 
10 iba pa
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Masculinities 
Webinar & ASH 
Code Orientation 
(CHK)

Mayo 18 16 CHK, 
2 AIT, 1 
CSWCD, 1 
CSSP, 5 not 
specified

25 L: 25 5 25 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Training (2 sesyon)

Mayo 21-26; 
Hunyo 3-4

Univ Lib, 
UPDEPPO, 
NISMED, 
SURP, 
CSWCD, 
CHE, AIT, 
CMu, Asian 
Center, OICA

92 B: 68
L: 23
n/a: 1

5 53 REPS
30 admin
5 fakulti
4 iba pa

Gender Sensitivity 
Orientation

Hulyo 23 Anthropology 16 B: 13
L: 3

3 16 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Training (OSH)

Agosto 26-27 OSH 49 n/a n/a 49 
unspecified

Gender Sensitivity 
Orientation (UP 
PreMed Society)

Setyembre 
13

Not specified; 
3 CSSP, 1 
CAL, 1 Eduk, 
1 Engg, 1 
Econ, 1 CHK

49 B: 31
L: 16
n/a: 2

5 49 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Training

Setyembre 
20-21

UPDEPPO, 
OVCAA, 
AADO

12 B: 8
L: 3
n/a: 1

1 7 fakulti
4 admin
1 REPS

Gender Sensitivity 
Orientation 
(Maikling 
Oryentasyon - 
DSCTA)

Oktubre 4 DSCTA (CAL) 19 B: 11
L: 8

7 19 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Orientation (USC/
UP KASARIAN)

Oktubre 15 n/a n/a n/a n/a n/a

Gender Sensitivity 
Orientation (7 
sesyon para sa 
Organization 
Acceditation)

Oktubre 
19, 21, 25, 
27 & 29; 
Nobyembre 
15 & 22

7 AIT; 11 
Stat; 17 CAL; 
22 CBA; 11 
CFA; 13 CHE; 
8 CHK; 20 
CMC; 1 CMu; 
14 Archi; 
6 Eduk; 72 
Engineering; 
2 Law; 39 
CS; 49 CSSP; 
6 CSWCD; 
9 NCPAG; 
13 UPSE; 
5 SLIS; 30 
UPDEPPO; 
1 UPOU; 20 
unspecified

376 BF: 223
L: 152

78 376 mag-
aaral

Gender Sensitivity 
Orientation (CHE 
NSTP)

Oktubre 20 CHE 7 B: 5
L: 2

3 7 mag-aaral

Gender Sensitivity 
Orientation (mga 
mag-aaral ni Dr. 
Nancy Kimuell 
Gabriel)

Nobyembre 8 CAL, CSSP, 
CoE, Tri-
College, CMC, 
CS, CMu

23 B: 12
L: 11

7 23 mag-aaral
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Gender Sensitivity 
Orientation (2 
sesyon para sa 
UPIS HS)

Nobyembre 
18 & 25

UPIS 81 B: 48
L: 32
n/a: 1

12 81 mag-aaral

LGBTQIA++ 
Situationer in 
UP Diliman (UP 
Cinema)

Nobyembre 
20

n/a n/a n/a n/a n/a

Gender Sensitivity 
Training (mga 
Coach)

Disyembre 
9-10

CHK 18 B: 3
L: 15

0 1 mag-aaral
1 fakulti
16 iba pa

Kabuuang bilang ng mga sesyon: 
38

Kabuuang Pax: 1,734 B: 980
L: 692
n/a: 62

LGBTQIA++:
221

118 REPS
272 admin
96 fakulti
109 
Unspecified/
Iba Pa
5 non-UP
1,134 mag-
aaral

GST: 10 sesyon Kabuuang GST Pax: 603 B: 341
L: 207
n/a: 55

24

GSO: 25 sesyon Kabuuang GSO Pax: 
1,131

B: 639
L: 485
n/a: 7

197

Sa pagsusuma, 38 na sesyon ang nailunsad sa taong 2021 na binubuo ng 10 sesyon 
ng GST at 25 sesyon ng GSO. May tatlong espesyal na sesyon ding nailunsad: 

1. sesyon ng Gender Sensitive Forms & Correspondence para sa OVCAA;
2. sesyon ng Masculinities at ASH Code Orientation para sa mga lalaking atleta, at
3. sesyon ng LGBTQIA++ Situationer ang nailunsad para sa organisasyong UP Cinema. 

  

Larawan ng mga 
dumalo sa Online GST
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Kaiba sa mga nakaraang taon, umabot sa higit-kumulang 1,734 ang mga dumalo 
sa mga sesyon ng GST at GSO. Pinakamalaking bahagdan nito ay ang mga mag-aaral 
na 1,131. Sa pakikipag-ugnayan sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, 
sa pangunguna ni Bise-Tsanselor. Louise Jashil Sonido, inilunsad ang “Start ‘em Young: 
Online Gender Sensitivity Orientation for Freshies”. Ito ang kauna-unahang pagkakataon 
na nakapaglunsad ng mga sesyon na ispesipiko sa mga bagong mag-aaral o “freshies” ng 
pamantasan. Sa limang sesyon nito’y nakapagpadalo ng 404 na mga bagong mag-aaral sa GSO. 

Sa pakikipag-ugnayan naman sa Office of Student Projects and Activities at sa 
University Student Council, nakapaglunsad ng paunang Online GSO for Organization 
Accreditation para sa akademikong taong 2022-2023. Sa pitong sesyon nito’y 
nakapagpadalo ng 376 na mag-aaral. 

Sa datos na nakabatay sa assigned sex at birth, mapapansing pinakarami ang 
dumalong kababaihan sa bilang na 980, at 692 naman ang lalaki. 221 naman ang kabuuang 
bilang ng mga indibidwal na kinikilala ang sarili bilang LGBTQIA++. Pinakamalaking 
bahagdan ng mga kalahok ay mga mag-aaral sa bilang na 1,134, kasunod ang mga kawaning 
adminstratibo na 272 ang bilang. Ang REPS ay nasa 118 ang bilang at ang fakulti naman 
ay 96.

Mahahalagang mga Tala

Poster para sa “Start ‘em Young” Online GSO para sa mga bagong mag-aaral 
ng UP Diliman. Nakasama din sa mga sesyon ang Vice Chancellor for Student 

Affairs, Prof. Louise Jashil Sonido
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Para naman sa mga sesyon para sa organization accreditation, inanyayahan ng 
UPDGO ang UP KASARIAN (o UP Kalipunan Para sa Kasarian), isang bagong alyansang 
binuo ng mga organisasyon at konseho ng mag-aaral sa iba-ibang mga kampus ng 

Mahalagang tala din na sa mga sesyong nabanggit ay nagkaroon ng mga panauhing 
tagapagsalita na tumalakay ng mga ispesipikong paksa hinggil sa kasarian at sa pamantasan. 
Para sa mga sesyon ng  freshies, inanyayahan ang anim na panauhing nakapagtalakay 
hinggil sa kasarian kaugnay ng mga ispesipikong klaster ng agham, inhenyeriya, agham 
panlipunan, sining at humanidades, at pamamahala at usaping ekonomiko:

 • Dr. Cynthia Grace Gregorio (Institute of Chemistry, CS)
 • Engr. Salvacion “Shiot” Pascual (Licensed Chemical Engineer mula sa Mapua 

Institute of Technology, at dating Emergency Crisis Counselor ng UPDGO)
 • Dr. Pauline Mari Hernando (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, CAL)
 • Mary Leian Marasigan Pasumbal (School of Labor and Industrial Relations)
 • Dr. Gerardo Lanuza (Department of Sociology, CSSP)
 • Atty Alnie G. Foja (Foja Law Office, UPDGO Legal Counselor)
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Habang kinakatha ang modyul para sa Masculinities, ang punong-abala sa modyul 
na si Eric R. Cabrera ay nakasama din sa paglulunsad ng ilang mga sesyon nito para sa mga 
lalaking atleta ng College of Human Kinetics at nakapaglunsad din ng tatlong sesyon ng 
pilot run upang mapaunlad pa ang Masculinities Module.

Unibersidad ng Pilipinas. Ang mga kinatawan ng UP KASARIAN ay nagbahagi din ng 
mga inisyatiba ng mga mag-aaral upang itaguyod ang gender mainstreaming sa kanilang 
kapwa mag-aaral:

 • Latrell Felix (UP Diliman USC Councilor)
 • Ron T. Roxas (UP Baguio USC Councilor)
 • Ariane Joyce Kekim (UP Manila USC Councilor)
 • Hans Ponce (UP Cebu USC School of Management Representative)
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Eric R. Cabrera sa isang sesyon ng Masculinities Orientation

Gawaing Ekstensyon
Bahagi din ng adbokasiya ng UPDGO ang paglulunsad ng mga aktibidad sa labas 

ng pamantasan. Liban sa kapwa naming mga nagtataguyod ng Gender and Development 
(o GAD) sa mga pampublikong mga institusyon, mayroon ding mga sesyon na nailulunsad 
sa mga pribadong kumpanya at ahensya. Karaniwan na ang mga kalahok na empleyado, 
kawani o guro, at mayroon ding mga sesyong ang kalahok ay mga mag-aaral. 

Dalawampu’t pitong sesyon at mga aktibidad ang nailunsad katuwang ang 
Training Program ng UPDGO sa labas ng pamantasan. Karamihan sa mga ito’y GST at 
GSO, gayundin ang ilang mga paksang tumatalakay sa SOGIE, malay-sa-kasariang wika, 
karahasang batay sa kasarian, feminist counseling, HIV/AIDS, atbp.:

Pagsasanay Petsa A h e n s y a / I n s t i t u s y o n /
Organisasyon

Gender Sensitivity Training Enero 13 Adarna House

Gender Sensitivity Orientation 
- Roundtable Discussion for 
Magna Carta of Students

Pebrero 17 Tarlac State University

"KASANO TI AGAYAT?* 
: A Webinar on Love and 
Relationships

Pebrero 25 PNU North Luzon - Counseling and 
Career Services Unit of the Office 
of Student Services

Gender Fair Language & 
Masculinities Webinar

Marso 2 Metropolitan Waterworks and 
Sewage System Regulatory Office

Gender Sensitivity Training Marso 3-4 Metropolitan Waterworks and 
Sewage System Regulatory Office

Safe Spaces Webinar Abril 8 The Raya School (High School)

"Stick with Love: 
Understanding SOGIE”

Abril 16 Isabela State University - Cauayan 
Campus

SOGIE at LGBTQIA++ sa 
Panahon ng Pandemya

Mayo 5 Iloilo Science and Technology 
University

"HOLY EQUALITY - SOGIESC 
and Beyond"

Mayo 29 OpenTable Metropolitan 
Community Church

Gender Sensitivity Orientation Hunyo 21 UP Mindanao



18 UPDGO Annual Report 2021

"Kabataan para sa 
Kinabukasan" - Advancing 
Gender Equality and Inclusivity 
in Environmental Causes

Hunyo 28 DENR National Youth Desk

BETante na Ako! (Pagpopokus 
sa LGBTQIA++)

Agosto 24 Pinas Forward, The Philippine 
Online Student Tambayan

Gender Sensitivity Training Setyembre 8-9 PUP Gender and Development 
Committee

Gender Sensitivity Training Setyembre 16-17 The Raya School (fakulti)

Gender Fair Communications Setyembre 23 The Raya School (fakulti)

Gender-based Violence and 
Basic Counseling

Setyembre 30 The Raya School (fakulti)

LGBTQ+ & SOGIE Webinar Oktubre 11 Mga mag-aaral, fakulti & kawani 
ng PUP Sta Mesa (Hosted by PUP 
Gender and Development Office)

Gender Sensitivity Orientation Oktubre 15 The Raya School (mga mag-aaral ng 
high school)

Gender Sensitivity Orientation Oktubre 18 Bahaghari Metro Manila

SOGIESC Orientation Nobyembre 9-10 DENR – Biodiversity Management 
Bureau

Gender Fair Communications 
Webinar 

Nobyembre 20 Various Participants (Pinangunahan 
ng The Raya School)

Gender Responsive Education 
Webinar

Nobyembre 21 Various Participants (Pinangunahan 
ng The Raya School)

HIV bilang Suliraning 
Pangkasarian

Nobyembre 23 National Council of Churches in the 
Philippines

Webinar on Gender-Based 
Violence & Feminist/
Psychosocial Counseling

Nobyembre 26 Metropolitan Waterworks and 
Sewage System Regulatory Office

Gender Sensitivity Training Nobyembre 28 Montalban Proud

Gender Sensitivity Training Disyembre 2-3 Metropolitan Waterworks and 
Sewage System Regulatory Office

SOGIE & Seas Disyembre 13-14 DENR – Biodiversity Management 
Bureau

Bilang ng mga Sesyon: 27
GST: 6
GSO: 4

SOGIE / may kinalaman sa SOGIESC: 9



19UPDGO Annual Report 2021

Mga Sesyong Online kasama ang PUP GAD Office (sa itaas) 
at The Raya School (sa ibaba)

Higit na nakatulong ang UPDGO sa paglulunsad ng mga Online Gender Sensitivity 
Training para sa mga bago nitong katuwang gaya ng PUP Gender and Development 
Office at ang The Raya School. Lunsaran ng mga institusyong ito ang naging serye ng mga 
talakayan para sa kanila ding mga agenda para sa pag-unlad ng usaping pangkasarian sa 
kanilang mga institusyon. Mula sa onlayn na mga sesyon, nakaranas din ang UPDGO ng 
sesyong hybrid at on-site sa DENR Biodiversity Management Bureau (DENR-BMB) at 
Montalban Proud.
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Mga Sesyong On-site kasama ang DENR Biodiversity Management Bureau (sa 
itaas) at ang Montalban Proud (sa ibaba) 

Naging posible lamang ang on-site/face-to-face na sesyon dahil sa pagbaba ng 
alert level ng pandemya. Para sa DENR-BMB, naipakita na maaaring gawin ang hybrid 
na online at on-site na talakayan dahil sa skeletal set-up ng opisina; mayroong pangkat 
ng mga kalahok na magkakasama sa opisina at ang iba nama’y nasa kani-kanilang mga 
tahanan para dumalo online. Habang posible ang hybrid na mga sesyon, ang onsite ay 
mailulunsad lamang din batay sa kapasyahan ng opisina na inilunsad ito, lalo na kung 
mainam sa kalagayan ng pandemya sa malawakan, ang ispesipikong kalagayan ng mga 
kalahok (kung nagpabakuna na) at kung hindi madami o puno ang pagdalo sa lunan 
ng sesyon. Mainam pa rin ang labis na pag-iingat, at sa gayo’y ang online o hybrid ang 
mairerekomenda sa ganitong mga sesyon.

Pagpapaunlad ng mga Modyul
Matapos ang konsultasyon sa dating Tsanselor Michael L. Tan at kapwa iskolar na 

Dr. Michael Fast, naglunsad ang UPDGO ng tatlong pilot run ng sesyon kasama ang ilang 
mga mag-aaral, kawani at fakulti upang higit pa itong tasahin at mapaunlad. 
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Ang SOGIE Training Module ay sinimulang isulat noong 2019 at mula noo’y 
dumaan na rin sa ilang borador, pati na rin internal at eksternal na rebyu. Nagpapatuloy 
ang pagkatha nito at inaasahan ang paglulunsad ngayong 2022.

Mga Tugon sa mga Pagsasanay
Sa tulong ng aming UP DEPPO intern na si Kyla Romero (isa sa grupo ng mga mag-

aaral ng Psychology na naging bahagi ng internship program sa opisina), nasuma ang ilang 
mga datos hinggil sa impresyon, puna at rekomendasyon mula sa evaluation forms ng 
mga lumahok sa GSO at GST. 

Narito ang mga naging positibong impresyon ng mga kalahok:
 • Mas mataas na antas ng kaalaman sa SOGIE at Gender Sensitivity
 • Mga Bagong Kaalaman sa SOGIE
 • Klaripikasyon at paglilinaw sa maling pananaw
 • Kaalamang maibabahagi sa iba
 • Aplikasyon sa pang-araw-araw na buhay

Ang mga sumusunod ang mga karaniwang puna ng mga kalahok sa mga naganap na sesyon:
 • Mabagal o hindi maayos na koneksyon sa internet ng mga kalahok
 • Mga suliraning teknikal (pagdating sa tunog o audio)
 • Limitadong oras ng mga sesyon
 • Mga suliranin sa pag-aakses
 • Mga ingay at iba pang distraksyon
 • Kakulangan ng mga kalahok mula sa kaguruan/fakulti

Inilahad din ang karaniwang mga rekomendasyon sa mga sumusunod na mungkahing 
mga paksa:

 • Diskusyon ng mga batas at palisiya hinggil sa kasarian at seksuwalidad
 • Pagbabahagi hinggil sa resolusyon sa mga isyu ng GBV at sexual harassment
 • Kasaysayan ng SOGIE at komunidad ng LGBTQIA++ sa Pilipinas

Narito ang ilan sa mga aktuwal na kumento o impresyon para sa mga pagsasanay:

GSO • Nakatulong ito dahil mas naging aware ako lalo na sa kung ano 
ang kailangan gawin ukol sa sexual harassment na talagang 
talamak kahit saan pumunta

• Refresher at relief knowing na mayroong komunidad na 
nandiyan na handa tumulong para sa kahit na sino :)

• Mas nalinawan ako sa mga konseptong tinalakay sa webinar na 
ito at maaaring mas mapabuti ko ang aking mga magiging aksyon 
sa hinaharap dahil mas aware na ako sa mga ganitong bagay.
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GST • Nagpapaalala ito sa mga karapatan, batas at mga ugali na dapat 
gawin habang nasa loob ng kampus or ng pamayanan. Magandang 
nalaman ang mga ito upang di makayurak ng karapatan ng mga 
tao na may ibat ibat sexual na orientation.

• The mandate of our office is to assist in setting standards for the 
university. The information delivered in the training would help 
inform our work with units with regard to gender fair practices 
and norms.

• Knowledge is power. Ngayon ay tumibay ang aking kaalaman 
ukol sa isyu ng gender at sexuality.

Masculinities • Nagbigay impormasyon ang aktibidad sa isang tulad ko at 
natulungan na mas alamin kung ano pa ang mga nasa loob ng 
mga topic tulad ng “Masculinity”, “Sexual Harassment”, etc.

• this activity was very insightful and has broaden my perspective 
on gender-related concepts regards with the importance of 
consent, anti-sexual harassment, different discrimination 
towards men and women, patriarchy and many more.

• Mas nakilala ko yung sarili ko at limits

GFL • Mahalaga ang paksang ito lalo na sa aming mga guro na may 
mga estudyanteng nagsisimulang makilala ang sarili nila bilang 
LGBTQIA+. Nalinawan ako kung paano sila dapat tukuyin sa 
mga pag-uusap sa marespetong paraan.

• Malaking tulong po ito sa aking tungkulin bilang VFC. Mas 
napalawig po ang aking kaalaman upang magabayan ang mga 
estudyante at mga magulang na may mga katanungan sa 
ganitong paksa. Salamat po.

• Nagkaroon ng ebalwasyon tungkol sa mga nakasanayang 
paggamit sa wika at kung paano ito mas maiaangkop sa 
kasalukuyang panahon

GBV • Comprehensive at maganda ang pagpapaliwanag. Naintindihan 
ko kung ano ang gagawin sa susunod na magkaroon ng disclosure 
ang isang student. More of these please!

• Detalyado ang pagturo ng paksa. Malaking tulong ito para sa 
amin na first responders sa mga ganitong insidente.

• Ang galing nga facilitator at talagang practical ang tips na 
binahagi niya.

Naging malinaw ding impresyon mula sa mga kalahok ang kaibahan ng pagtanggap 
ng mga mag-aaral kumpara sa mga kawani at fakulti. Mas interaktibong pagsasanay ang 
inaasahan ng mga mag-aaral, habang mas pormal naman ang inaasahan ng mga kawani 
at kaguruan. Mahalaga ding maitala na marami din sa mga kalahok ang mayroon nang 
kaalaman bago pa sila dumalo sa pagsasanay.

Kaugnay nito’y mahalagang maipalaganap pa ang ibang mga sesyong level-up upang 
mas mahasa ang mga kalahok matapos ang mga paunang sesyon ng gender sensitivity. 
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Maaaring idaos ang Oryentasyong SOGIESC, Pagsasanay sa Masculinities, Malay-
sa-Kasariang Wika at Komunikasyon, Sesyon hinggil sa Karahasan batay sa Kasarian, 
Sesyon sa Feminist & Psychosocial Counseling, at Sesyon sa Kalusugang Reproduktibo 
at Seksuwalidad. 

Maimumungkahi batay sa mga impresyon ng mga kalahok na mahalagang 
makaisip pa ng iba’t-ibang mga interaktibong paraan upang matalakay ang kasarian at 
seksuwalidad. Maaaring higit pang magkaroon ng talakayan hinggil sa kulturang Pilipino 
at kasaysayan ng bansa, gayundin ang pagbibigay ng akses na hindi kinakailangan ng 
internet (gaya ng mga bidyo o maikling infographics na madaling maunawaan). Mahalaga 
ding manatili at mapalaganap pa ang mga pangkatang aktibidad at pagbabahagi upang 
mas maipalaganap ang pagproseso sa mga paksa, lalo na’t maiuugnay ito palagi sa mga 
personal na karanasan.

Mga Susunod na Gawain
Liban sa pagtupad sa mga mungkahing nakasaad sa itaas, isasagawa ang mga 

pagsasanay ngayong taon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iskedyul na isasaayos ng 
UPDGO. May mga buwan na hindi muna magdaraos ng mga sesyon upang makapagpokus 
din ang programa sa ibang mga gampanin gaya ng pagpapaunlad ng mga modyul. 
Gayundi’y dadalumatin pa ang ibang mga posibleng mekanismo sa pagtuturo ng GST, 
GSO at iba pang mga pagsasanay. Pananatilihin at paiigtingin din ang pakikipag-ugnayan 
sa Human Resource Development Office, OVCSA, OSPA at USC upang mapanatili 
ang institusyunalisasyon ng GST at GSO bilang mga batayang pagsasanay na dapat ay 
madaluhan ng lahat ng miyembro ng komunidad ng UP Diliman.

Dagdag din sa usapin ng programa ng training ang pagsasanay para sa mga 
bagong resource speaker sa pamamagitan ng Training for Trainers na ilulunsad muli sa 
2022. Mayroon ding kakulangan sa mga katuwang para sa Training Program at labis ding 
makakatulong ang karagdagang mga kawani na maaaring tumulong sa bawat pagsasanay 
sa mga aspeto ng teknikal at dokumentasyon. Mahalaga ding maipalaganap pa ang level 
up sessions (gaya ng SOGIE, mascunilities, gender fair communication, GBV, atbp.) sa 
mga nakadalo na sa gender sensitivity training/oryentasyon upang mapaniguro ang pag-
unlad ng kaalaman ng mga kalahok.



Programa ng 
Pananaliksik at 
Publikasyon
(Research and 
Publication Program)

Sinisikap ng opisina na maglabas ng angkop na mga materyal na 
tutugon sa pangangailangan para sa napapanahon, impormatibo at 
gagabay para sa matalas na pagsusuring pangkasarian. Lumilikha 
ang programa ng audio-visual materials, babasahin, at mga lunan 
para sa mabilis at malawak na paglalathala para maabot ang 
pinakamaraming mambabasa, manonood at tagapakinig sa loob at 
labas ng kampus.
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Narito ang ilan sa mga tampok na proyekto ng Research and Publication Program para sa 
taong 2021:

1. UPDGO Website

Pormal na nailunsad ang UPDGO Website sa programa ng Gawad Kasarian 2021 
noong Marso. Nilalaman nito ang mga impormasyon tungkol sa opisina, mga programa 
at serbisyo, pati na rin ang mga proyektong hatid ng UPDGO. Liban doon, nagsisilbi din 
itong arkibo ng mga iba’t ibang limbag na materyal na likha ng opisina. Nakalangkap din 
sa website ang link sa mga opisina sa Kampus para sa mabilis na ugnayan. 

Maaaring matagpuan ang UPDGO website sa link na ito: https://dgo.upd.edu.ph/

Bagong UPDGO website na nagsisilbing lunan ng updates sa mga gawain ng 
opisina, at balon ng mga impormasyon at sangguniang may kinalaman sa 

paksang pangkasarian.
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2. Campaign and Advocacy Videos 2021
Inilabas ang video ng mga aktibidad na inilunsad bilang pakikiisa sa pagdiriwang 

ng  One Billion Rising, Women’s Month, pati na rin sa Pride Month nitong nakaraang 
taon. Sa unang pagkakataon, maliban sa pagpapalabas at pagtampok sa mga gawaing ito 
ay nailangkap sa mga video ang kasalukuyang kalagayan ng kababaihan at LGBTQIA++, 
sa ilalim ng pandemya. Magsisilbi hindi lamang paalala ang mga nalikhang video para sa 
aktibong pakikilahok sa kampanya at adbokasiya ng komunidad ng UP Diliman, kundi 
materyal din ito na maaaring ibahagi sa mga pagsasanay atbp.

Matatagpuan ang UP Diliman OBR and Women’s Month 2021 sa Youtube Channel 
ng UP Diliman Gender Office. 

UP Diliman OBR and Women’s Month 2021link: https://www.youtube.com/
watch?v=l1FHDW7eO6s 

One Billion Rising/Women’s Month 2021 video na likha ni Leslie Corpuz

UP Diliman Pride Celebration 2021 link: https://www.youtube.com/
watch?v=xZlmywDcBE0 

3. DZUP GENDERadyo
Sa kauna-unahang pagkakataon, nailunsad ang DZUP GENDERadyo Podcast 

ngayong 2021. Nakapaglabas ng mga pinakamainit na episode na tumatalakay sa mga 
usaping pangkasarian, pati na rin ang mga konseptong makakatulong sa pagpapaunawa 
sa mga konseptong may kinalaman sa gender and development. 
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Narito ang mga episode na nalikha nitong nakaraang taon:
1. Bakit kailangan ituloy ang chikahan sa kasarian online? (Marso)
2. Bakit kailangan maging mainstream ang chikahan sa kasarian? (Marso)
3. Ulat Lila 2021: Kumusta naman ang lagay ng kababaihan noong nakaraang taon? 

(Marso) Guest: Cham Perez, Center for Women’s Resources
4. Kababaihan sa gitna ng pagtaas ng pagkain, bilihin at inflation (Abril) Guest: 

Cathy Estavillo, Amihan
5. UP IDAHOTB 2021 (Mayo) Guests: Regimer Duka, Giano Ray Potes, Kristel May 

Gomez-Magdaraog, UPDGO
6. Nagbago daw ang requirements para sa annulment? (Hunyo) Guest: Atty. Alnie 

Foja, UPDGO
7. Chikahan sa Panitikang LGBTQIA++ (Hunyo)
8. So, Ano na? Kababaihan at mamamayan sa ilalim ni Pangulong Duterte (Hulyo) 

Guest: Joms Salvador, Gabriela
9. Toxic Masculinity (Agosto)
10. Ano ba ang misogyny? (Nobyembre)
11. Bakit ba “One Billion Rising” ang tawag sa OBR? (Nobyembre)
12. Ang toxic masculinity ay nagmula sa patriarchy (Nobyembre) IDEVAW 2021: 

Kumusta naman ang kababaihan nitong 2021? (Nobyembre) Guest: Tish Vito 
Cruz De Vera, UPDGO

13. Year Ender Special (Disyembre) Guest: Atty. Alnie Foja, UPDGO
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Dagdag ang lunan ng podcast para sa malawak na pagpapaabot sa 
tagapakinig. Orihinal na ine-ere ang GENDERadyo sa programa sa radyong DZUP 
1602 mula pa noong 2018. Dulot ng limitasyon ngayong panahon ng pandemya, 
naging pangunahing daluyan ang  online platforms katulad ng Facebook Live, 
pati na rin ang DZUP Website at dagdag na rin ang bagong lunsad na podcast. 

Maaaring pakinggan ang GENDERadyo sa link na ito: https://open.spotify.com/
show/48ecRUGlS7dk2eJNM2G90Y?si=6702d23bd9b549d4

GENDERadyo sa Spotify. 
Maaaring mapakinggan 
ang GENDERadyo 
sa anumang podcast 
application.

Isinulat nina Atty. Alnie 
Foja at Atty. Frank Lloyd 
Tiongson ang praymer. 
Tampok sa pabalat nito ang 
graphic design na likha ni 
Ma. Angela Luz Espinosa.

4. Safe Spaces Act Primer

Sa pakikipag-ugnayan sa Legal Counselor ng UPDGO na si Atty. Alnie Foja, 
nakapaglimbag ng praymer ng batas hinggil sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces 
Act. Nilalaman nito ang sitwasyon kung bakit higit na kinakailangan ang batas na ito 
sa kasalukuyang panahon. Narito rin ang ilan sa mga mahahalagang bahagi ng batas na 
makakatulong sa pagbibigay-kaalaman sa mambabasa hinggil sa implementasyon pati na 
rin ang mga institusyong makakatuwang sa pagpapatupad nito, 

Maaaring matagpuan ang Safe Spaces Act Primer sa UPDGO Website at sa UPDGO 
Issuu: https://issuu.com/updilimangenderoffice/docs/ssa_primer_final_28jun2021
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5. Diliman Gender Review Bol. 3, 2020
Bilang pagsasagawa ng mandato nitong gender mainstreaming, sa pamamagitan 

ng opisyal na dyornal ay naglalathala ng mga pangkasariang pananaliksik, mapanlikhang 
sulatin, rebyu ng mga tesis, disertasyon, aklat, at produktong pangmidya ang opisina. 
Layon nitong magtanghal at magpalaganap ng mga bagong kaalaman at mapalakas ang 
talastasang pangkasarian na maaaring gamitin sa gawaing pagtuturo, administrasyon at 
ekstensiyon. 

Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng pagtatasa para sa DGR 2018-2020. 
Naging tampok ang mga sumusunod na kalakasan at mga hamon hinggil sa pangangasiwa 
ng dyornal:

2018 2019 2020

Kalakasan • Pagtanggap ng mga 

artikulong makakaambag 

sa scholarship ng dyornal

• Mahusay na komposisyon 

ng Lupon ng Patnugutan 

at Lupon ng Tagapayo

• Pagtanggap ng 

mga artikulong 

makakaambag sa 

scholarship ng dyornal

• Mahusay na 

komposisyon ng 

Lupon ng Patnugutan 

at Lupon ng Tagapayo

• Mas mabilis na 

nailabas kumpara sa 

naunang isyu

• Pagpapanatili ng 

pagtanggap ng 

mga artikulong 

m a k a k a a m b a g 

sa scholarship ng 

dyornal

• Mahusay na 

k o m p o s i s y o n 

ng Lupon ng 

Patnugutan at 

Lupon ng Tagapayo

Hamon • Hindi pag-ayon ng format 

ng mga kontribusyong 

artikulo, na nagresulta 

sa manwal na rebiyson 

na isinagawa ng mga 

Katuwang na Patnugot

• Pag-atang sa Katuwang 

ng Patnugot ng malaking 

trabaho na rebisyon sa 

ilang artikulo

• Matagal na proseso 

ng rebyu, rebisyon 

at paghahanda sa 

publikasyon na umabot sa 

tatlong (3) taon

• Pagsalo ng Katuwang 

na Patnugot sa gawaing 

layout

• Hindi pag-ayon sa 

minimum na rekisitos 

at format ng mga 

k o n t r i b u s y o n g 

artikulo, na nagresulta 

sa manwal na rebiyson 

na isinagawa ng 

mga Katuwang na 

Patnugot

• Pagsantabi ng 

rekomendasyon ng 

mga rebyuwer para sa 

ilang artikulo

• A t r a s a d o n g 

paglimbag nito 

(2021 na nailabas)

• Kahinaan sa 

pangangasiwa at 

administratibong 

usapin
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Mula rito, nakabuo ng mga rekomendasyon para sa mga susunod na isyu. Narito 
ang ilan sa mga iyon:

1. Maging mahigpit sa pagpapatupad na pagtalima ng kontribyutor sa mga rekisito at 
kalidad ng artikulo bago pa man isailalim sa proseso ng rebyu.

2. Tiyaking mapupunan ng manunulat ang mga rebisyon mula sa mga rekomendasyon 
ng rebyuwer at ng patnugutan. Manunulat din ang dapat na magsaad kung 
mayroong katuwang na manunulat sa kanilang ipinasang artikulo.

3. Pagtiyak na mayroong opisyal na miyembro ng UPDGO sa pangangasiwa ng 
dyornal.

4. Bumuo ng mga pamantayan at gabay para sa administratibong pangangasiwa ng 
DGR.

5. Pakikipag-ugnayan sa mga opisina katulad ng OVCRD, DILC at UVLE para magamit 
ang software na nagtitiyak na walang plagiarism na isyu ang ipinasang artikulo.

Sa kontekstong ito, pormal na binuo ang DGR Executive Board na pinamumunuan 
de facto ng kasalukuyang Tagapag-ugnay ng UPDGO. Kasama sa lupon na ito ang 
dalawang Katuwang na Patnugot at isang administratibong kawani. Nakaatas sa DGR 
Executive Board ang mga mahahalagang pagpapasya para sa direksyon ng dyornal, pati na 
rin ang pagpili sa mga magiging patnugot ng mga ilalabas na bolyum. Napinal din ang mga 
pamantayan at proseso ng produksyon ng DGR para matiyak ang etika at akademikong 
katangian ng dyornal.

Samantala, inilunsad nitong Disyembre 2021 ang DGR Bol. 3, 2020. Makasaysayan 
ang paglimbag nito dahil nadatnan ng pandemya ang kalagitnaan ng proseso nito. Sa 
kabila nito, matagumpay na nailabas ang bolyum matapos ang isang taon, sa pamumuno 
ni Dr. Nancy Kimuell-Gabriel na Punong Patnugot nito.

Tatlong bolyum na ang nalikha ng Diliman Gender Review mula 2018 hanggang 2020. 
Buong taong bukas ang panawagan sa kontribusyon para sa susunod na bolyum ng dyornal.
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Tampok sa bolyum ang mga sumusunod na artikulo:
1. Imahen ng Kababaihan sa mga Aklat Paglalakbay sa Harap ng Imperyalismong 

Amerikano: Isang Feministang Pagsusuri ni Dr. Mary Dorothy L. Jose
2. Maginoo Kahit Pa Niloko? Pagbibigay-kahulugan ng mga Lalaki sa Pangangaliwa ng 

Kanilang Relasyon nina Princess Lovella Maturan, Mary Angelica Bonifacio at Rashia 
Andrea Lubuguin

3. MAKUHA KA SA TINGIN: Ang desekswalisasyon ng bidang babae sa pagsasalin ng mga 
nobelang romansa ni Dr. Mar Anthony Simon Dela Cruz

4. Ang Boy Love Series Bilang Diskurso: Isang Komparatibong Analisis ng 2gether The 
Series ng Thailand at Hello Stranger ng Pilipinas ni Dr. Marvin Reyes

6. Aruga at Agapay: Pagtataguyod ng Pagpapasuso ng Ina sa 
Gitna ng Pandemya (Breastfeeding Awareness Webinar)

Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagdaos ng talakayan hinggil sa mga 
nagpapasusong ina ng UP Diliman nitong buwan ng Agosto. Kontribusyong aktibidad ito 
para sa Breastfeeding Awareness Week katuwang ang Alliance of Contractual Employees 
in UP, organisasyon ng mga kontraktwal na kawani, REPS at guro ng Unibersidad ng 
Pilipinas. 

Inimbitahan sa naganap na webinar si Nanay Nona Andaya-Castillo, isang 
International Board Certified Lactation Consultant (2004), at tinagurian bilang 
isa sa limang tumanggap ng Glory Award noong 2019 mula sa UP College of Mass 
Communication. Naimbitahan siya bilang tagapagsalita hinggil sa “Mga Batas at Palisiya 
sa Pagpapasuso” na nagbigay ng konteksto, bumaybay sa kasaysayan ng kampanya para 
sa suporta sa pagpapasuso ng mga ina, pati na rin ang kahalagahan ng pagpapasuso. 

Naging lunan din ang talakayan para maibahagi ang naging resulta ng pananaliksik 
ni Ma. Stephanie Joy A. Andaya (Research and Publication Officer) hinggil sa kalagayan 
mga kawani, REPS at fakulti na nagpapasuso. Nakapaglatag dito ng mga rekomendasyong 
palisiya at programa na maaaring tanganan ng sa UP Diliman. 

Naging mayaman ang palitan ng mga karanasan ng mga nagpapasusong mga 
magulang, lalo na ang pagtampok ng karanasan ng mga kontraktwal sa gitna ng krisis na 
kinakaharap sa kalagayan sa trabaho sa ilalim ng pandemya.  

Link: https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/4159922250792103
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Nagbahagi ng mayamang karanasan ang mga nanay na sina Kit Kwe (unang litrato) 
at Vianne Delfinado (ikalawang litrato), kapwa mga fakulti at kontraktwal ng 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Tampok na tagapagsalita na sina Nanay Nona (unang litrato) at Steph Andaya (ikalawang 
litrato) para sa kauna-unahang Breastfeeding Webinar na isinagawa ng UPDGO.
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7. Gender-fair Language Module
Isa sa mga bagong modyul ng opisina ang Gender-fair Language. Nakitang 

pangangailangan ito ng mga opisina, mag-aaral, fakulti at mga kawani sa loob at labas ng 
kampus lalo’t nailipat mula face-to face tungong onlayn ang mga komunikasyon—klasrum 
tungong remote learning, at mga transaksyon ng mga kolehiyo at opisina. Nitong 2021 ay 
nagkaroon ng walong (8) webinar hinggil sa nabanggit na paksa. Patuloy pa ring pinauunlad 
ang modyul lalo’t maraming mga bagong katawagan, pamamaraan para kilalanin ang sari-
saring mga kasarian, pati na rin ang mga batas at palisiya na nabubuo na kumakalinga at 
nagtataguyod ng inklusibong pagturing sa lahat ng kasarian.

Nagbahagi ng mayamang karanasan ang mga nanay na sina Kit Kwe (unang litrato) at Vianne 
Delfinado (ikalawang litrato), kapwa mga fakulti at kontraktwal ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Analisis
Sa ikalawang taon ng pandemya, nakapag-angkop na rin ang programa sa onlayn 

na daluyan bilang pangunahing lunan ng distribusyon ng mga materyal. Malaking hakbang 
ang pagkakaroon ng bagong UPDGO website, pati na rin ang pagbuo ng programang 
podcast na GENDERadyo lalo sa panahong umaangkop pa rin ang iba’t ibang mga yunit at 
opisina ng kampus sa limitasyon ng kasalukuyang kalagayan. 

Ginamit namang plataporma ang mga Campaign and Advocacy videos para sa 
pagsasakonteksto ng kalagayan ng kababaihan at LGBTQIA++. Naitampok ang mga 
programang binuo ng opisina sa OBR/Women’s Month at Pride bilang tugon kung bakit 
mas maging mapanlikha at kung bakit nangangailangan pang paigtingin pa ang adbokasiya. 
Samantala, ang pagkakalimbag ng dalawang publikasyong Safe Spaces Act at DGR Bol. 3, 
pati na rin ang pagbabahagi ng modyul at pananaliksik sa porma ng webinar ay malaking 
ambag sa patuloy na pagbabahagi at pagpapalakas ng talastasang pangkasarian.

Sa kabila nito, maaari pang mapatatag ang programa sa pamamagitan ng mga 
sumusunod:

1. Pagpapalaganap at aktibong promosyon sa pamamagitan ng social media accounts 
at regular na pagpapalaman ng website ng mga aktibidad at bagong materyal para 
sa masiglang palitan ng impormasyong pangkasarian.

2. Ibayong promosyon ng GENDERadyo para maging mas masaklaw at malawak 
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ang maging tagapakinig, pati na rin ang muling pakikipag-ugnayan sa DZUP para 
makatuwang sa gawaing ito, maging sa pagpapaunlad ng programa.

3. Masigasig na promosyon ng imbitasyon para sa kontribusyon ng mga papel para sa 
Diliman Gender Review. Mangangailangan din ng streamlining at pagtiyak ng pag-
andar ng mga proseso para sa maagap na paglabas ng mga bolyum.

4. Pagtiyak na makapaglabas ng mga materyal katulad ng brochure at praymer ayon 
sa napapanahong paksa, katulad halimbawa ng sitwasyon ng mga kasarian sa 
ilalim ng pandemya, atbp.

5. Pagpapalakas/pagsustina ng kampanya para sa pagpapasuso at pagbuo ng 
komprehensibong planong aagapay sa mga bagong magulang sa porma ng care 
kits/programa sa pagpapasuso.



Psychosocial 
and Legal 
Counseling 

Ang UPDGO Psychosocial and Legal Counseling ay nakatuon sa 
pag-agapay sa mga miyembro ng Unibersidad na nakaranas ng: (1) 
krisis dahil sa karahasan batay sa kasarian o gender-based violence 
(GBV); (2) pagkabahala dulot ng diskriminasyong pangkasarian; 
at (3) pangamba sa seguridad. Ang agarang pagbibigay ng tulong 
sa indibidwal na nakakaranas ng krisis ngayong pandemya ay 
napunan sa pamamagitan ng online na plataporma (batay sa oras 
na napagkasunduan ng counselee at counselor). 
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Figure 1. Klase at bilang ng kaso na tinutugunan ng Counseling Program  

Habang patuloy ang quarantine dulot ng pandemya, patuloy ang pagdami ng kasong 
karahasan batay sa kasarian. Sa pagkakaroon ng bagong Guidance Service Specialist II, 
mas marami ang nabigyan ng serbisyo ng opisina. Sa 22 kaso ng nakaraang taon (2020), 
ngayong taon (2021) ay tumaas ito tungong 54 kaso.

Klase ng Kaso ng mga Counselee. N=54

Sekswal na Karahasan 16 33%

Panghahalay 7 13%

Domestikong Karahasan 6 11%

Pang-aabusong Sekswal (SEA) 5 9%

Patong-patong na Karahasan (rape/DV/SH) 4 7%

Onlayn na Pambubully 4 7%

Emosyonal na Karahasan 2 4%

Pinatawan ng kasong sekswal na karahasan 2 4%

Pinatawan ng kasong karahasan batay sa kasarian 1 2%

Natanggal  sa trabaho dahil sa seksuwal na karahasan 1 2%

Proseso ng pagpapalit ng pangalan 1 2%

Bullying batay sa kasarian 1 2%

Pagkabalisa 1 2%

Kapamilyang nababahala 1 2%

Klase ng Kaso ng mga Counselee. N=54
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Batay sa Figure 1, ang pinakamaraming kaso ay ang sekswal na karahasan (sexual 
harassment), panghahalay (rape) at domestikong karahasan (domestic violence). Ang 
counseling ay isa sa mga serbisyo ng UPDGO upang matugunan ang ispesipikong 
pangangailangan ng isang counselee. May dalawang counselor na tumutugon sa mga 
nakaligtas sa karahasang pangkasarian (survivor) at mga naapektuhan dahil sa kanilang 
kapamilyang nakaranas ng karahasan. May isang  lalaking counselor naman na tumutugon 
sa mga salarin (perpetrator) upang matulungan umako ng responsibilidad at manumbalik 
ang hustisya. Ang legal counseling ay nakakatulong sa mga counselee na maunawaan 
ang ligal na mga proseso. Dahil maaring nakakalito ang ligal na wika at pamamaraan, ang 
sesyon ay nakatuon sa pagpapaliwanag ng mga ito. 

Ari ng mga Counselee. N=54
Babae 45 83%

Lalaki 9 17%

Sa biyolohikal na ari ng counselees, 45 kababaihan 
at dalawang kalalakihan ang nakaligtas sa karahasan 
at tatlo naman dito ang naakusahang gumawa ng 
karahasan batay sa kasarian.

Pagkakakilanlang Pangkasarian 
(Sexual Identity) ng mga Counselee. 
N=54

Cis woman1 39 72%

Cis man2 6 11%

Hindi Naitanong 3 6%

Bisexual3 2 4%

Gay4 1 2%

Lesbian5 1 2%

Trans woman6 1 2%

Non-binary7 1 2%

Makikita sa mga numerong ito na bagaman ang nakararami ay cis woman, lahat (ano pa 
man ang pagkakakilanlang pangkasarian) ay nangangailangan ng counseling. 

1 cis woman - ang pagkakakilanlan sa sarili na kaugnay sa ari na pambabae

2 cis man - ang pagkakakilanlan sa sarili ay tugma sa ari na panlalaki

3 bisexual - nakikita ang sarili na tugma sa parehong panlalaki at pambabae

4 gay - may ari na panlalaki na may atraksyon sa lalaki

5 lesbian - may ari na pambabae na may atraksyon sa kapwa babae

6 transwoman - babae ang pagkilala sa sarili ngunit pinanganak na may ari na panlalaki

7 non-binary - nakikita ang sarili na wala sa hanay ng babae o lalaki

Figure 3. Bilang ng nabigyan ng counseling 
batay sa kanilang pagkakakilanlang 

pangkasarian

Figure 2. Ang bilang ng mga kababaihan 
at kalalakihan na nabigyan ng counseling.
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Bilang ng Nabigyan ng Serbisyo sa Loob at Labas ng UP. N=54

UP 28 52%

Hindi taga-UP 24 44%

Dating taga-UP 2 4%

Figure 4. Bilang ng nabigyan ng serbisyo 
sa loob at labas ng UP. 

Bukod sa UP Diliman, ang mga 
counselee ay nagmula sa ibang mga 
kampus katulad ng UP Manila, Los 
Baños, at Baguio. May mga counselee 
na hindi taga-UP, ngunit ang mga 
salarin ay taga UP. 

Katayuan ng mga 
Counselee. N=54

Mag-aaral 28 52%

May Trabaho 19 35%

Hindi Naitanong 7 13%

Figure 5. Katayuan ng mga counselee.

Bukod sa mga mag-aaral, tumutugon 
ang programa ng counseling sa mga 
empleyado kahit ano pa man ang 
estado nila sa UP. 

Sa 54 na kaso, 31 dito ay sarado na ang kaso. Ang iba ay patuloy sa counseling habang ang 
iba naman ay hindi na nakapagpatuloy dahil sa personal na kadahilanan. 

Mga kasanayan sa counseling sa gitna ng pandemya:
 • Ang mga nabanggit sa ibaba ang mga kasanayan na epektibo ayon sa mga 

Counselors. Nakapaloob sa karapatan ng survivor. 
 • Ang pagkilala na ang counselee ay eksperto sa kanyang buhay.
 • Ang pagkilala sa indibidwal na karanasan.
 • Ang kakayahang umangkop sa kapasidad ng counselee ay nararapat.
 • Ang pagbibigay ng malawak na opsyon depende sa ano ang maaring magamit ng 

counselee.
 • Ang pagbibigay halaga sa desisyon ng survivor.
 • Ang pinagsamang sesyon ng psychosocial at legal counseling ay mainam na 

paraan upang maintindihan ang sitwasyon at makapaglatag ng mga opsyon.
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 • Ang pagkakaroon ng mga kaagapay na mga serbisyo at adbokasiya.

Mga kinakaharap ng hadlang sa counseling:
May mga nararanasan din na mga hadlang ang mga counselor dahil ang porma ng 

counseling ay onlayn. 
 • Katatagan ng koneksyon sa internet
 • Pagkakaroon ng nagkakaisang oras ng counselor at counselee

Mga salaysay ng pagbangon
Ang mga salaysay ng mga nakaligtas sa karahasang batay sa kasarian ay mga 

kwento ng empowerment journey  sa counseling. Ito ay may pahintulot at lahat ng pangalan 
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na ginamit ay walang kaugnayan sa tunay na identidad ng mga survivor. Naglalarawan ito 
ng matagumpay na peminismong pag-agapay sa mga survivors ng GBV. 
Pangangasiwa sa Intern

Ang programa ng counseling ay nangasiwa ng intern mula sa UP Diliman Extension 
Program in Pampanga (UPDEPP). Sa pamamagitan ng pagtulong niya sa pagsusulat ng UP 
Diliman Protocol for Gender-based Violence Prevention and Mitigation, napalawak at nahasa 
ang intern sa kaalamang pahintulot (consent) na siya ring ginagamit sa psychological 
therapy, etikal na prinsipyo sa pagtugon, at peministang pag-agapay (feminist counseling).

UP Diliman Protocol for Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response 
Sa tuntunin na mas matugunan ang angkop at nararapat ang mga survivor, 

pinamunuan ng Counseling Program ang pagbubuo ng Protocol for Gender-Based Violence 
(GBV) Prevention and Response ng UP Diliman. Nagkaroon ng pagsisiyasat, mga kuro-
kuro, at balitaktakan sa pagitan ng mga dati at mga kasalukuyang crisis counselors, mga 
miyembro ng UPDGO, mga kasapi ng Gender and Development (GAD) committee, iba’t-
ibang sektor,  mga opisina at mga pinuno ng UP Diliman para sa pagbubuo ng isang protokol 
sa pagtugon at pag-iwas sa iba’t ibang porma ng GBV kagaya ng  sexual harassment, SOGIE-
based bullying, diskriminasyon, domestic violence at marami pa. Nabuo ito sa loob ng anim 
na buwan.

Nakapaloob dito ang layunin at adhikain, epekto ng karahasang nakabatay sa 
kasarian, privacy at confidentiality. Tinutukoy din dito ang kahalagahan ng iba’t ibang 
sektor na tutugon sa pangangailangan ng survivor. Dito din isinasaad ang Psychosocial 
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(2) katayuan ng Unibersidad sa usaping karahasang batay sa kasarian; (3) mekanismo ng 
proteksyon; (4) mekanismo ng pagtugon; at (5) dokumentasyon.

Balidasyon 
Nagkaroon ng internal na balidasyon sa unang pagkakataon noong ika-22 ng 

Setyembre 2021 kasama ang mga kawani ng UPDGO. Nadagdagan pa ang nakapaloob sa 
saklaw at limitasyon ng protokol. Ang naging sentro ng usapan ay ang gabay na prinsipyo sa 
pagtugon sa mga nakaligtas sa karahasan batay sa kasarian. Masusing pinag-usapan kung 
paano makipag-usap at umalalay ng estudyante at kawani na nakaranas ng karahasan. Sa 
pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan ng mga dumalo ay mas luminaw ang dapat na 
nakapaloob sa protokol.

Ang pangalawang balidasyon kasama ang mga kasapi ng GAD Committee at mga 
service providers ay ginanap ng dalawang araw noong ika-26 at 27 ng Oktubre 2021 
upang matiyak at epektibong siguruhing nakakatugon sa iba’t ibang uri ng GBV ang 
sinumang miyembro ng UPD. Nagkaroon ng pagsisiyasat ang mga dumalo at nagbigay ng 
mga kuro-kuro at suhestiyon para pagtibayin ang binuong panuntunan. Iminungkahi din 
ang mga sumusunod: 1) bigyang-diin ang kahalagahan nito sa isang institusyon katulad ng 
Unibersidad, 2) mas ipaliwanag ang tungkulin ng isang responder, at 3) ang pagkakaroon 

First Aid (PSFA) na maaaring gampanan ng mga unang responders at ang malinaw na 
tungkulin ng UPDGO. 
Konseptwalisasyon

Ginanap ang online roundtable discussion upang mabuo ang konsepto at nilalaman 
ng protokol. Ito ay ginanap noong ika-12 ng Hulyo 2021.  Dinaluhan ito ng mga dating crisis 
counselors na sina Salvacion “Shiot” Pascual at Prescilla Tulipat, at ang kasalukuyang crisis 
counselor na si Tish De Vera, kasama ang iba pang kawani ng UPDGO sa pangunguna ng  
Tagapag-ugnay nito. Tinalakay ang mga sumusunod: (1) pangkalahatang impormasyon; 

Larawan ng pulong para sa nilalaman UP Diliman Protocol for 
Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response
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Larawan ng Unang Balidasyon ng mga nilalaman UP Diliman Protocol for 
Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response

Larawan ng paghingi ng komento at suhestiyon sa Pangalawang 
Balidasyon ng UP Diliman Protocol for Gender-Based Violence (GBV) 

Prevention and Response

Larawan ng mga dumalo sa Pangalawang Balidasyon ng mga nilalaman UP 
Diliman Protocol for Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response
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ng pagsasanay sa protokol. Ipinamalas sa 
balidasyong ito ang pagiging kaisa ng mga 
taga-UP Diliman laban sa karahasang batay 
sa kasarian. 
Paglulunsad

Inilunsad ang protokol  noong 
ika-10 ng Disyembre 2021 kasabay ang 
paggunita ng 18-day campaign to end VAW. 
Pinasinayaan ito ng pambungad na mensahe 
ng tagapag-ugnay ng UPDGO na si Kristel 
May Gomez-Magdaraog. Ibinahagi naman 
ng nagsulat na si Anna Myrishia Villanueva 
ang nilalaman. Ibinahagi niya na hindi 
ito naging madali dahil siya ay baguhang 
empleyado at kinakailangan maging 
bihasa sa literatura, mulat sa karanasan ng 
Unibersidad, at magsiyasat kung paano ito 
ilalapat. 

Nagbigay ng mensahe ng suporta 
sina Chancellor Fidel R. Nemenzo, Dr. 
Nathalie Lourdes Africa-Verceles ng  UP 
Center for Women’s and Gender Studies 
(UP CWGS), mga rebyuwer na sina Shiot 
Pascual at Prescy Tulipat, mga kasapi ng 

GAD committee na sina  Dominic Liao (Office of Student Housing), Rollie Delos Reyes 
(Office of Counseling Guidance), at Aiza Palaya (University Library), at sa hanay ng 

Larawan ng pabalat ng UP Diliman 
Protocol for Gender-Based Violence 

(GBV) Prevention and Response; likha ito 
ni Patricia Ramos

Larawan ng paglulunsad UP Diliman Protocol for Gender-Based Violence (GBV) Prevention 
and Response. 
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mga estudyante, sina Jonas Abadilla (University Student Council Chair) at Latrell Felix 
(Bahaghari UP Diliman). 

Mga Plano at Rekomendasyon
Narito ang mga plano at rekomendasyon para mas mahusay na pagbibigay ng 

serbisyo ng programang Counseling:

1. Patakaran at Sistema
a. Pagsasanay hinggil sa UPDGO Protocol for Gender-Based Violence (GBV) 

Prevention and Response
Magkakaroon ng oryentasyon o pagsasanay ang mga nais maging 

responder, iba’t ibang sektor, at mga  nangangailangan ng patnubay. Ang target 
na kalahok ay ang mga sumusunod: (1) service providers - pangkalusugan, ligal, 
sikolohikal, at pangkaligtasan; (2) miyembro ng GAD committee; (3) mga pinuno 
at mga itinakda sa yunit/opisina/kolehiyo; (4) organisasyon ng mga estudyante; 
(4) peer facilitator; (5) mga tagapangasiwa sa mga dormitoryo; (6) alumni, at (7) 
ang mga kalapit na miyembro ng Barangay. Upang mapagtibay at mapagbuti 
pa ang protokol, ang tagapagsanay ay kakalap ng obserbasyon at magbibigay 
ebalwasyon para makalikom ng datos.
b. Pocket guide software application

• Dahil bihasa na ang responder sa nilalaman ng UP Diliman Protocol for 
Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response, magkakaroon ng 
pinaikling bersyon nito sa porma ng pocket guide software application na 
hindi kailangan ng koneksyon sa internet para sa agarang tulong. 

• Para magkaroon naman ng gabay para sa estudyante at kawani na 
dumaranas ng karahasan batay sa kasarian at mga ‘at risk’, magpapasa 
ng mungkahi at plano ang counseling program sa pagsasagawa ng 
bersyon GBV emergency toolkit software application. 

2. Programa at Aktibidad
a. Promosyon ng Counseling Program

Ngayong magta-tatlong taon na sa pandemya at para mas dumami pa ang 
maka-alam, ang promosyon ng counseling ay pag-iigtingin sa pamamagitan 
ng Facebook Ad cross post kung saan makikipag-ugnayan sa mga ibang yunit 
at organisasyon na ipaskil ang promosyon sa kanilang Facebook account. 

b. Psychosocial First Aid Workshop
Ang mas pinaigting na pagsaklolo sa mga nakaligtas sa karahasan batay sa 
kasarian sa pamamagitan ng pagsasanay. 

c. Gender-Based Rights Training
Magkakaroon ng pagsasanay para siguradong mapagtibay ang kaalaman sa 
seguridad ng mga taga-UPD, ang mga bantay sa pasilidad, Special Services 
Brigade (SSB), at UP Diliman Police (UPDP). Ito ay pinamumunuan ng legal 
consultant na si Atty. Alnie G. Foja.
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d. Pagsasanay/Teknikal na Edukasyon
Ipagpapatuloy ang pagbibigay oryentasyon sa mga sumusunod na paksa: 
• VAW situationer
• Masculinity Studies
• Mindfulness Across Gender Spectrum

3. Counselors
a. Debriefing Session

Magkakaroon ng isang araw kada isang buwan ang nakalaan para sa 
sikolohikal na debriefing upang maiwasan ang pagkakaroon ng vicarious 
trauma. Inaanyayahan din ang PsycServ na magbigay ng oryentasyon 
tungkol dito.

b. Konsultasyon sa Eksperto sa labas ng UP
Para mas lumawak ang kaalaman ang kakayahan ng mga counselors, 
magkakaroon ng isang beses sa isang taon ng konsultasyon sa isang 
eksperto.

4. Proseso at Operasyon
a. Case Conference 

Magkakaroon ng case conference dalawang beses sa isang taon sa pagitan 
ng UPDGO, PsycServ, at OCG para makapag kuro-kuro at palitan ng ideya 
sa mga kaso ng mga counselees na tinutulungan.

b. Pagpapanumbalik ng Koordinasyon
Dahil patuloy ang quarantine, makikipag-ugnayan muli ang UPDGO sa 
barangay UP Campus upang manumbalik ang koordinasyon para sa mas 
komprehensibo at angkop na pagtulong sa mga kabarangay na estudyante 
at kawani ng UPD. 

c. Direktoryo 
Kakalap ang mga counselors ng mga impormasyon at bubuo ng direktoryo 
kung saan pwede humingi ng tulong para sa pansamantalang kanlungan, 
proteksyon, atbp. para sa mga nakaligtas sa karahasan batay sa kasarian.

5. Mga Pasilidad at Akomodasyon
Magkakaroon ng pagpaplano sa pasilidad at akomodasyon kapag nagbalik na sa pisikal 
set-up. 



Gender and 
Development

Ang Gender and Development (GAD) Program (Programang GAD o 
Programang Pangkasarian at Kaunlaran) ng UP Diliman Gender 
Office (UPDGO) ang nangangasiwa sa UP Diliman Gender and 
Development Focal Point System o GFPS (mas kilala bilang UP 
Diliman GAD Committee) at namamahala sa paglikha, pagpapalakas, 
pagpapaunlad ng kapasidad, at paggampan nito ng mga gawain at 
kontribusyon sa gender mainstreaming. Karaniwang itinuturing na 
tungkulin ng lahat ang gawaing GAD sa Unibersidad. 
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Ang Programang GAD ay sumasaklaw sa higit pa sa gawaing GFPS. Napakalaking 
ambag ng lahat ng mga Programa ng UPDGO sa pagsasagawa ng GAD work at 
pagpapatupad ng gender mainstreaming na saklaw ng kani-kanilang kadalubhasaan o 
expertise.

Sa layon na ipahayag ang wasto at masmalawak na paglalarawan ng programang 
ito, ang Programang GAD sa katunayan ay nangangasiwa sa pagpapatupad ng gawaing 
GAD bilang saligan at pundasyon tungo sa tahasang pagtupad ng mga mandato na 
itinakda sa Magna Carta of Women. Dahil dito, ang tunay na sinasaklaw ng GAD 
Program ay ang mga sumusunod: (1) mga gawaing GFPS – pag-oorganisa, pagsasanay 
at pagpapalakas ng kapasidad sa gawaing GAD, konsultasyon, at pakikipagtulungan sa 
gender mainstreaming; (2) mga gawain sa pagpaplano at pagbabadyet ng GAD – ang 
pagkolekta, pagsasama-sama, at pagsulat ng lahat ng ulat ukol sa GPB at GAD AR, at 
ang pakikipag-ugnayan sa mga tanggapan at opisinang namamahala sa pananalapi (fiscal 
offices); (3) ang pagsusulat ng mga ulat at pagpapanukalang GAD (GAD reports and 
proposals); at (4) ang pakikipagtulungan sa ibang mga programa ng UPDGO.

Mga Gawaing GAD Focal Point System (GFPS)

Sa pamumuno ng Tsanselor ng UP Diliman bilang Constituent University 
GAD Champion at ng UPDGO bilang GAD Focal Point, ang UP Diliman Gender and 
Development Focal Point System (GFPS) na mas kilala bilang UP Diliman GAD Komite 
ay binubuo ng mga lokal na GAD Komite mula sa bawat kolehiyo, yunit, at opisina sa 
UP Diliman. Katungkulan ng GAD Program ang pagtatatag at pag-oorganisa ng mga 
lokal na GAD Committee ng mga kolehiyo at yunit sa buong UP Diliman at paghikayat 
at paghamig sa kanila sa gawaing GAD ng Unibersidad sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng pagsasanay, suporta, konsultasyon, at gabay para sa pagpaplano, pagkonsepto, 
pagsisimula, pagpapatupad, at pamumuno. kanilang sariling mga programa, aktibidad at 
proyekto (PAP) ng GAD sa antas ng kolehiyo at yunit.

Ang UPDGO ay nagdaraos din ng mga regular na pagtitipon para sa mga GAD 
Komite tulad ng taunang UP Diliman GAD Summit at GAD Committee Professional 
Development Training Series (PDTS). Nitong 2021, inumpisahan ng UPDGO ang mga 
gawaing pundasyon tungo sa paglikha ng UP Diliman GAD Agenda sa pangangasiwa at 
panawagan para sa GAD Agenda Interview and Consultation Series, na pinaghanguan ng 1st 
UP Diliman Rapid GAD Assessment.

Bilang bahagi ng sama-sama at magkatuwang na gawain ng mga GAD Komite para 
sa mga gawain sa pagpaplano at pagbabadyet ng GAD, idinaos din ng UPDGO ang unang 
GAD Plan and Budget Validation Assembly para sa mga GAD Komite.

Namumukod-tangi din ang paglunsad nitong 2021 ng unang Gawad Kasarian, 
na nagbibigay karangalan at pagkilala sa mga GAD Committee pati na rin sa mga 
napiling indibidwal at institusyon para sa kanilang kahanga-hangang at patuloy na mga 
kontribusyon sa gawaing GAD sa Unibersidad.
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Ang UPDGO ay nagdadaos ng mga kapulungan na pang GAD Committee para sa 
mga inisyatiba ng Programang GAD at gayundin ang mga aktibidad at pagkilos adbokasiya 
na nagtataguyod ng kasarian sa UP Diliman. Ang mga sumusunod na balangkas ay 
bumubuod sa partisipasyon ng mga GAD Committee mula sa iba’t ibang kolehiyo at unit 
ng UP sa taong 2021.

Aktibo* at Gumaganang mga GAD Komite

Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
Asian Center

Asian Institute of Tourism (AIT)
Cesar E.A. Virata School of Business (VSB)

College of Architecture
College of Education (CEduc) – with the UP 

Integrated School (UPIS) and National Institute for 
Science and

Mathematics Education Development (NISMED)
College of Engineering (CEngg)

College of Fine Arts (CFA)
College of Home Economics (CHE)

College of Law
College of Mass Communication – UP Film Institute

College of Music (CM)
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) –

Department of Sociology, Department of Geography, 
Department of Philosophy, Department of History,

Office of Student Affairs, Administrative Offices, 
Third World Studies Center (TWSC) and Office of 

the Dean
College of Social Work and Community

Development (CSWCD)
Institute of Islamic Studies (IIS)

National College of Public Administration and
Governance (NCPAG)

School of Economics (SE)
School of Information and Library Studies (SLIS)

School of Statistics
School of Urban and Regional Planning (SURP)

Tri-College
UP Diliman Extension Programs in Pampanga and

Olongapo (DEPP)

22 / 26

84.61% aktibo
15.38% di aktibo

Academic Assessment and Development Office
Campus Maintenance Office (CMO)

Data Protection Office (DPO)
Diliman Budget Office (DBO)

Diliman Environmental Management Office (DEMO)
Diliman Information Office (DIO)

Diliman Learning Resource Center (DLRC)
Housing Office 

Human Resource Development Office (HRDO)
Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA)

Office of Anti-Sexual Harassment (OASH)
Office of Counseling and Guidance (OCG)
Office of Scholarships and Grants (OSG)

Office of Student Ethics (OSE)
Office of Student Housing (OSH) 

Office of Student Projects and Activities (OSPA)
Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs

(OVCAA) – including the Office for the Advancement of 
Teaching (OAT), General Education Center (GEC), National 

Service Training Program Diliman (NSTP),
 Office of Field Activities (OFA), Office of the University 
Registrar (OUR), Interactive Learning Center (ILC), and 

Office of International Linkages (OIL)
Office of the Vice Chancellor for Administration

(OVCA)
Office of the Vice Chancellor for Community Affairs

(OVCCA)
Office of the Vice-Chancellor for Planning and 

Development (OVCPD) – with the Office of the Campus 
Architect (OCA)

Office of the Vice Chancellor for Research and
Development (OVCRD) – including the Research 

Management Office, Research Dissemination Office (RDO), 
Office of Extension Coordination (OEC), and UP Diliman 
Technology Transfer and Business Development Office

Office of the Vice Chancellor for Student Affairs
(OVCSA)

Sentro ng Wikang Filipino (SWF)
Supply and Property Management Office (SPMO)

Technology Management Center (TMC)
University Food Service (UFS)

University Health Service (UHS)
University Library – Main Library, Asian Center Library, 

College of Fine Arts Library, College of Home
Economics (CHE) Library, and Cesar E.A.
Virata School of Business (VSB) Library

Public Safety and Security Office (PSSO) – including the UP 
Diliman Police (UPDP)

University Computer Center (CC)
UP Theater Complex

Utilities Management Team / PABX

32 / 44
72.72% aktibo

27.28% di aktibo

* Kabilang sa mga aktibong GAD Committee ang mga bagong tatag at muling pinasigla na mga GAD Komite na dumalo at 
aktibong lumahok sa mga panawagan at aktibidad ng GAD sa taong 2021
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Bagong Tatag at Binuhay* na mga GAD Komite

Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

College of Engineering

1/26
3.85% bagong tatag

Data Protection Office (DPO)
Diliman Information Office (DIO)

Office of the Vice-Chancellor for Planning 
and Development (OVCPD) – with the 
Office of the Campus Architect (OCA)

Technology Management Center (TMC)
University Computer Center (CC)

5 / 44
11.36% bagong tatag

*Ang mga pinasiglang muli na GAD Komite ay maaaring may mga bagong hirang na kasapi at/o pinagpatuloy muli ang 

kanilang aktibong katayuan sa GFPS matapos na hindi maging aktibo bago mag 2021.

Pakikipagpanayam sa mga GAD Komite 

Ang pakikipagpanayam o konsultasyon para sa GAD Komite ay isang regular at 
buong taon na serbisyong inaalok ng Programang GAD batay sa kahilingan. Ito ay may 
layuning magbigay ng payo at tulong teknikal ukol sa mga alalahanin sa trabahong GAD, 
ang pagbuo ng mga GAD PAP, pakikipagtulungan sa proyekto, sanggunian, at iba pa. 

Bagaman ang mga konsultasyon sa iba’t ibang anyo ay karaniwang itinatakda sa 
mga araw at oras ng trabaho, ang mahahabang oras ng trabaho na labas na at bukod 
pa sa opisyal na oras ng trabaho at ang sitwasyon ng pagtrabaho mula sa bahay (work 
from home) ay naging pangunahing mga konsiderasyon para isaayos ang oras upang 
mapaunlakan ang mga konsultasyon kung kinakailangan. Ang mga natutunan sa unang 
taon ng COVID-19 Pandemic noong 2020 ay nagbigay-daan sa mga GAD Committee 
makapag-adjust at maisakatuparan sa 2021 ang pang-pandemyang mga paraan at gawi 
ng konsultasyon.

Saklaw ng mga alalahanin ang mga sumusunod na paksa: ang paglalapat ng 
perspektibong pangkasarian sa mga programa, aktibidad, at proyekto (PAP); ang 
pagpapaunlad at pakikipagtulungan para sa mga GAD PAP; ang paggamit ng badyet ng 
GAD; pag-uulat ng mga PAP at mga gawaing GAD; ang pagkwenta sa badyet na ginugol sa 
GAD at ang akmang paggamit ng Harmonized Gender and Development Guidelines (HGDG) 
upang makamit ito; mga patakaran ukol sa sekswal na panliligalig (na tinugunan sa 
pamamagitan ng karagdagang konsultasyon sa OASH); mga alalahaning may kinalaman 
sa counseling (na tinugunan nang may konsultasyon at referral sa mga counselor ng 
UPDGO); at iba pang mga alalahaning nauugnay sa GAD. 

Isinagawa ang mga sesyon ng pakikipagpanayam sa pamamagitan ng mga 
plataporma ng komunikasyon sa internet tulad ng email, Messenger (mga mensahe 
at tawag), Zoom, Viber, at mga tawag sa cellphone. Idinaos ang iba’t ibang klaseng 
konsultasyon para sa mga sumusunod na kolehiyo, yunit, at opisina.
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Pakikipagpanayam sa mga GAD Komite
Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Asian Institute of Tourism (AIT)
Asian Center

College of Architecture
College of Arts and Letters (CAL)

College of Education (CEduc)
College of Engineering (CEngg)

College of Fine Arts (CFA)
College of Home Economics (CHE)

College of Law
College of Mass Communication (CMC)

College of Music (CM)
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) – 

Administrative Offices
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) – 

Department of Psychology
College of Social Work and Community Development 
(CSWCD) – Department of Women and Development 

Studies (DWDS)
College of Social Work and Community Development 
(CSWCD) - Research and Extension for Development 

Office (REDO)
School of Economics 
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
UP Diliman Extension Programs in Pampanga and

Olongapo (DEPP)
UP Integrated School (UPIS)

Virata School of Business (VSB)

20/26
76.92% kumonsulta

23.08% walang konsultasyon

Academic Assessment and Development Office 
(AADO)

Data Protection Office (DPO)
Diliman Budget Office (DBO)

Diliman Information Office (DIO)
Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA)

Office of Anti-Sexual Harassment (OASH)
Office of Counseling and Guidance (OCG)

Office of Student Housing (OSH)
Office of the Vice Chancellor for Administration 
(OVCA) – with the Diliman Budget Office (DBO), 

Diliman Accounting Office (DAO), and Cash Office
National Institute for Science and Mathematics 

Education Development (NISMED)
Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs

(OVCAA)
Office of the Vice Chancellor for Research and

Development (OVCRD)
Office of the Vice Chancellor for Student Affairs

(OVCSA)
University Health Service (UHS)

University Library (UL)

UPLB Gender Center*

18/44
40.91% kumonsulta

59.09% no walang konsultasyon

Gawaing Pagpaplano at Pagbadyet para sa GAD (GAD Planning 
and Budgeting Work)

Sinasaklaw ng Gawaing Pagpaplano at Pagbabadyet para sa GAD (GAD Planning 
and Budgeting work) ang mga mandatong pagsusumite ng taunang ulat ng GAD ng 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman sa Philippine Commission on Women (PCW): (1) ang 
GAD Plan and Budget at (2) ang GAD Accomplishment Report. Gamit ang pambansang 
istratehiya na gender mainstreaming kasabay ng nakasaad sa batas na paggamit sa GAD ng 
hindi bababa sa 5% ng kabuuang badyet ng bawat ahensya ng gobyerno, ang Pagpaplano 
at Pagbabadyet para sa GAD ay tumatayong mekanismo upang obligahin ang mga ahensya 
ng gobyerno na isulong at tiyakin ang gender responsiveness ng mga PAP, ang paglalaan ng 
badyet para sa GAD, at ang katiyakan na magamit ang badyet para sa GAD.

Upang makamit ang mga ito, naglalabas ang UPDGO ng mga panawagan para sa 
mga kolehiyo at unit upang isumite ang kanilang mga kontribusyon para sa GAD PB at 
GAD AR. Ang mga panawagan na ito ay nagsisilbing pang-udyok sa lokal na pagpaplano 
ng GAD sa antas ng mga kolehiyo at mga yunit. Dahil sa mga panawagan ay kinakailangan 
din ng pagtatatag, pagpapalakas ng kakayahan, at pagpapanatili ng kani-kanilang mga 
GAD Komite bilang sila ang pangunahing naatasang makipagtulungan sa UPDGO sa 
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ngalan ng kani-kanilang mga kolehiyo/unit at ang kanilang mga pinuno sa mga usaping 
pangkasarian ng UP Diliman. Ang pagsisikap ng mga GAD Komite at ang koordinasyon 
ng pagpaplano at gender mainstreaming tungo sa pagiging ganap na gender-responsive na 
kampus ay hakbang-hakbang na naaabot (1) sa pasilitasyon ng UPDGO na buuin ang UP 
Diliman GAD Agenda at (2) sa pamamagitan ng pagdaos ng UP Diliman GAD Summit, kung 
saan taunang nakakapagtipun-tipon ang mga GAD Komite.

Nitong mga nakalipas na taon, ang Programang GAD ang tanging namamahala sa 
Gawaing Pagpaplano at Pagbabadyet para sa GAD, partikular sa mandatong pagsusumite 
ng mga taunang ulat ng GAD. Ngunit noong 2021, kinilala ng kasalukuyang Tagapag-
Ugnay (Coordinator) ng UPDGO ang kahalagahan at pangangailangan na magkaroon ng 
mas aktibong pakikipagtulungan sa konsolidasyon at pagsulat ng GAD PB at GAD AR, 
at nanindigan sa pagganap ang kaniyang pagganap ng aktibong papel sa pagpaplano at 
pagbabadyet ng GAD sa pamamagitan ng babad na pagsusuri ng mga taunang ulat at ang 
kaniyang pagbuo ng UPDGO Budget Team. Ito ay binubuo ng Coordinator, Gender and 
Development Officer, at Administrative Assistant na silang nagtutulungan at tumutuon sa 
paggawa ng mga ulat ng GAD. Tinapik din ng Tagapag-Ugnay ang Campaign and Advocacy 
Officer upang makipagtulungan at magbigay ng suporta para sa Programang GAD sa 
pagbubuo ng GAD PB 2022 (na kalaunan ay inilahad at tinalakay noong UP Diliman GAD 
Plan and Budget Validation Assembly) at sa pangangasiwa ng GAD Agenda Interview Series.

Ang mga sumusunod na kolehiyo at unit ay nag-ambag sa GAD Accomplishment 
Report 2020 (na kinonsolida at isinumite sa PCW ng 2021) sa pamamagitan ng kanilang 
mga pagsusumite at kanilang paglahok sa paguulat ng mga GAD Komite ng kani-kanilang 
mga gawaing GAD sa GAD Summit ng nakaraang taon:

Pagsusumite ng Kontribusyon sa GAD Accomplishment Report 2020
Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
College of Architecture (CA)

College of Education
College of Fine Arts (CFA)

College of Home Economics (CHE) 
College of Mass Communication (CMC) and UP Film 

Institute (UPFI)
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) - 

Administrative Offices
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) – 

Department of Sociology
College of Social Work and Community Development 
(CSWCD) - Department of Women and Development 

Studies (DWDS)
National College of Public Administration and

Governance (NCPAG)
School of Economics
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
UP Integrated School (UPIS)

14/26
53.85% nagsumite

46.15% di nagsumite

Diliman Budget Office (DBO)
Office of Anti-Sexual Harassment (OASH)
Office of Counseling and Guidance (OCG)

Office of Student Ethics (OSE)
Office of Student Housing (OSH)

Office of Student Projects and Activities (OSPA)
Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 

(OVCAA)
Office of the Vice Chancellor for Administration 

(OVCA)
Office of the Vice Chancellor for Research and 

Development (OVCRD)
Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 

(OVCSA)
Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA)

University Food Service (UFS)
University Health Service (UHS)

University Library (UL)

14 / 44
31.82% nagsumite

68.18% di nagsumite
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Ang mga sumusunod na kolehiyo at unit ay nag-ambag sa GAD Plan and Budget 
2022 sa pamamagitan ng kanilang mga pagsusumite at kanilang paglahok sa mga sesyon 
ng panayam at talakayan ng GAD Agenda:

Pagsusumite ng Kontribusyon sa GAD Plan and Budget 2022
Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

College of Architecture (CA)
College of Education

College of Engineering (CEngg) – National Engineering Center 
(NEC)

College of Music (CM)
College of Mass Communication (CMC)

College of Social Sciences and Philosophy (CSSP)
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) – Department of 

Psychology
College of Social Work and Community Development (CSWCD) - 

Research and Extension for Development Office (REDO)
College of Social Work and Community Development (CSWCD) – 

Department of Community Development (DCD)
College of Social Work and Community Development (CSWCD) – 

Department of Women and Development Studies (DWDS)
School of Economics
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
Virata School of Business (VSB)

 
15/26

57.69% nagsumite
42.31% di nagsumite

Computer Center
Data Protection Office (DPO)

Diliman Information Office (DIO)
 

 3/44
6.82% nagsumite

93.18% di nagsumite

Pagbigay ng mga Mungkahi at Kontribusyon para sa GAD Plan and Budget 2022
sa pamamagitan ng GAD Agenda Interview Series

Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
Asian Institute of Tourism (AIT)

College of Arts and Letters
College of Education

College of Engineering
College of Fine Arts

College of Home Economics
College of Law

College of Music
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP)

Administrative Offices, Office of Student Affairs, and Third 
World Studies Center (TWSC)

Department of Geography
Department of History

Department of Linguistics
Department of Philosophy
Department of Sociology

OSLO Pahinungod
National College of Public Administration and Governance 

(NCPAG)
School of Economics
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
UP Integrated School (UPIS)

UP Diliman Extension Programs in Pampanga and
Olongapo (DEPP)

16/26
61.54% lumahok

38.46% di lumahok

Academic Assessment and Development Office
Diliman Budget Office (DBO)
Data Protection Office (DPO)

Diliman Information Office (DIO)
Human Resource Development Office (HRDO)
National Institute for Science and Mathematics 

Education Development (NISMED)
Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA) (2 

meetings)
Office of Counseling and Guidance (OCG)
Office of Scholarships and Grants (OSG)

Office of Student Housing (OSH)
Office of the Campus Architect (OCA)

Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 
(OVCAA)

Office of the Vice Chancellor for Administration 
(OVCA)

Office of the Vice Chancellor for Research and 
Development (OVCRD)

Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 
(OVCSA)

Sentro ng Wikang Filipino
University Library
UP Diliman Police

18/44
 

40.91% lumahok
59.09% di lumahok



57UPDGO Annual Report 2021

UP Diliman GAD Agenda
Ang UPDGO ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang tungo sa pagbabalangkas 

ng UP Diliman GAD Agenda sa pamamagitan ng paglulunsad ng UP Diliman GAD Agenda 
Interview and Consultation Series, na nabuo ng Programang GAD sa pagsangguni sa 
dalawang (2) miyembro ng Philippine Commission on Women (PCW) National GAD 
Resource Pool (GAD Consultant Ms. Gichelle Cruz at UPDGO Coordinator Ms. Kristel 
May Gomez-Magdaraog) at naisakatuparan sa pakikipagtulungan sa Advocacy and 
Campaigns Program (na pinamumunuan ni Mx. Regimer Jannine Duka).

Ang GAD Agenda Interview and Consultation Series ay may pangunahing layunin 
na makakuha ng pagtatasa ng sitwasyon at paunang pagtingin sa kapaligiran (situational 
assessment and environmental scanning) upang maunawaan ang kasalukuyang 
kalagayan, katangian, at kultura ng bawat kolehiyo/yunit/opisina, at para din matukoy 
ang mga lumilitaw na isyung pangkasarian, mga puwang na pinagmumulan ng problema, 
at mga posibleng entry point para sa interbensyon at gender mainstreaming.
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Ang UP Diliman GAD Agenda Interview and Consultation Series – Runs 1 and 2 na 
ginanap mula Hulyo hanggang Setyembre 2021 ay nagbunga sa halos 50 na konsultasyon 
at panayam sa mga GAD Committee sa buong UP Diliman. Matapos pagsama-samahin 
at pag-aralan ang mga datos na nakalap upang tukuyin at bukud-bukurin ang mga 
lumilitaw pangkasariang mga isyu at puwang, naisagawa ng Programang GAD ang Unang 
UP Diliman Rapid GAD Assessment (tinukoy sa 10th UP Diliman GAD Summit bilang 
“Thematic GAD Needs, Concerns, Challenges and Responses: Pagpapatunay ng mga 
Resulta ng Panayam”), na ipinahayag ng bawat pangkat at pinagtibay noong 10th UP 
Diliman GAD Summit.

Ang mga sumusunod na opisina at unit ay lumahok sa GAD Agenda Interview and 
Consultation Series.

GAD Agenda Interview and Consultation Sessions
Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
Asian Institute of Tourism (AIT)

College of Arts and Letters
College of Education (2 meetings)

College of Engineering
College of Fine Arts

College of Home Economics
College of Law

College of Music
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) – 

Administrative Offices, Office of Student Affairs, and Third 
World Studies Center (TWSC)

CSSP Department of Geography
CSSP Department of History

CSSP Department of Linguistics
CSSP Department of Philosophy
CSSP Department of Sociology

CSSP OSLO Pahinungod
National College of Public Administration and Governance 

(NCPAG)
School of Economics
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
UP Diliman Extension Programs in Pampanga and

Olongapo (DEPP)
UP Integrated School (UPIS)

16/26
61.54% lumahok

38.46% di lumahok

Academic Assessment and Development Office
Diliman Budget Office (DBO)

Human Resource Development Office (HRDO)
National Institute for Science and Mathematics 

Education Development (NISMED)
Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA) (2 

meetings)
Office of Counseling and Guidance (OCG)
Office of Scholarships and Grants (OSG)

Office of Student Housing (OSH) (2 meetings)
Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 

(OVCAA)
Office of the Vice Chancellor for Administration 

(OVCA)
Office of the Vice Chancellor for Planning and 
Development (OVCPD) - Office of the Campus 

Architect (OCA)
Office of the Vice Chancellor for Research and 

Development (OVCRD)
Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 

(OVCSA)
Sentro ng Wikang Filipino

University Library
UP Diliman Police

18/44
 

40.91% lumahok
59.09% di lumahok

Ang datos na nakalap sa unang serye ng GAD Agenda Interview and Consultation 
Series ay isinuri at kinonsolida ng Programang GAD sa isang ulat at presentasyong 
pinamagatang “Thematic GAD Needs, Concerns, Challenges and Responses: Validation of 
Interview Results” (na tinatawag ding 1st UP Diliman Rapid GAD Assessment). 
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Ika-10 at Ika-11 na UP Diliman GAD Summits
Ang taunang GAD Summit ay 

nagsisilbing pangkalahatang pagpupulong 
para sa mga GAD Komite ng UP Diliman, 
kung saan nagaganap ang taunang pag-uulat 
ng mga PAP at gawaing GAD, mga sesyon sa 
pagpapalakas ng kakayahang GAD, at ang 
patuloy na edukasyong pangkasarian. 

Nakapagdaos ang UPDGO ng 
dalawang (2) GAD Summit nitong taong 2021. 

Ang 10th UP Diliman Gender and 
Development (GAD) Summit: GAD Agenda 
Roundtable Learning and Sharing Conversations 
ay ginanap online noong Hulyo 26 hanggang 
28, isang serye ng tatlong (3) kalahating araw.

Nagsimula ang Summit sa pagbibigay 
ng Mainit na Pagbati at Mensaheng 
Pambungad si Dr. Fidel R. Nemenzo, Tsanselor 

ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Sumunod dito ay nagsalita si Ms. Kristel May Gomez-
Magdaraog, Tagapag-Ugnay ng UPDGO tungkol sa “UPD GAD Agenda: Context and 
Rationale” upang maisakonteksto ang napapanahong hakbang-hakbang na paghahalaw 
ng GAD Agenda sa pakikipagtulungan ng UPDGO sa lahat ng GAD Komite. Kasunod 
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nito ay iniulat at tinalakay ni Cindy Cruz-Cabrera, Gender and Development Officer, ang 
mga resulta at analisis ng unang serye ng GAD Agenda Interview and Consultation Series, 
na kinonsolida sa “Thematic GAD Needs, Concerns, Challenges and Responses: Validation of 
Interview Results” (na tinatawag ding 1st UP Diliman Rapid GAD Assessment). 
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Ang mga sumusunod ay ang mga lumitaw na pangkalahatang isyu at alalahaning 
GAD bilang pagsusuri ng mga resulta ng unang serye ng GAD Agenda Interview and 
Consultation Series:

I. Gender Policy Commitments in the University Infrastructure
A. Gender Fair Language and Communication 
B. Issues with the 5% GAD Budget Utilization
C. Development of unit-specific gender-responsive guidelines, policies 

and mechanisms
II. Human Resources Welfare and Services (for Academic and Non-Academic 

employees)
A. Varying levels of knowledge, skills, and efforts in gender 

mainstreaming
B. Varying levels of gender knowledge (need for GST and other types 

of GAD training
C. Need for training for knowledge and gender-sensitive / gender-

responsive responses to unit-specific situations, circumstances, and 
scenarios

D. Work-related discrimination including Work-From-Home 
arrangements

E. Work-life balance, wellness and wellbeing, and mental health
F. Radical increase in work hours and blurring of lines between work 

hours and family time
G. Gender and work

III. GAD Focal Point System Roles, Responsibilities, and Challenges
IV. Composition of GAD Committees

A. Care and Support for GAD Committees
B. Knowledge and Recognition of GAD Committee and GAD Work
C. Services and support available to GAD Committees
D. Support of Heads of Units
E. Lack of awareness of what constitute GAD PAPs, gender issues and 

concerns (but rich practice in Diliman)
V. Sexual Harassment, Discrimination, and Domestic Violence

A. Sexual harassment and Gender-Based Violence
B. Power relations and dynamics

VI. Gender and Inclusive Spaces in the University: Need for and availability of 
gender-responsive spaces and facilities

Pagkatapos ng paguulat ng resulta, tinalakay ng panauhing tagapagsalita, si Ms. 
Gie Cruz, isang Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Consultant at Miyembro ng 
National GAD Resource Pool ng PCW, ang unang pokus ng programa na pang edukasyong 
GAD: ang “Guidelines for the Preparation of the Gender and Development (GAD) Agenda”.
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Sinundan ito ng pagtatalakay ng mga resulta para sa balidasyon sa mga workshop 
na pinamunuan ng mga UPDGO Program Officers (Ms. Ma. Stephanie Joy A. Andaya, Mx. 
Gio Potes, Mx. Regimer Jannine Duka, Ms. Tish Vito Cruz, Ms. Anna Myrishia Villanueva, 
at Cindy Cruz-Cabrera) at pinagtibay ng 56 na miyembro ng GAD Committee na dumalo 
bilang kumakatawan sa mga sumusunod na kolehiyo at unit.

10th UP Diliman GAD Summit – GAD Committees in Attendance
Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
Asian Institute of Tourism (AIT)

College of Architecture
College of Arts and Letters (CAL) - Department of Art 

Studies (DAS)
College of Education with National Institute for Science 

and Mathematics Education Development and UP 
Integrated School (UPIS)

College of Engineering - Department of Computer 
College of Fine Arts (CFA)

Science and National Engineering Center
College of Music (CMu)

College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) - Office 
of the Associate Dean for Administration & External 

Affairs (OADAEA), Office of Student Affairs, Third World 
Studies Center, Department of Linguistics, Department of 
Sociology, Department of History and OSLO-Pahinungod

College of Social Work and Community Development 
(CSWCD)

National Center for Public Administration and 
Governance (NCPAG)
School of Economics

School of Library and Information Studies (SLIS)
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)

14/26
53.85% dumalo at lumahok

46.15% di dumalo at lumahok

Data Protection Office
Housing Office

Human Resource Development Office
Office of Anti-Sexual Harassment (OASH)
Office of Counseling and Guidance (OCG)

Office of Student Housing (OSH)
Office of the Chancellor (OC)

Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 
(OVCAA) - Office for the Advancement of Teaching 
(OAT), Office of the University Registrar (OUR), and 

General Education Center (GEC)
Office of the Vice Chancellor for Administration 

(OVCA)
Office of the Vice Chancellor for Planning and 
Development (OVCPD) - Office of the Campus 

Architect (OCA)
Office of the Vice Chancellor for Research and 

Development (OVCRD)
Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 

(OVCSA)
Sentro ng Wikang Filipino (SWF)

University Library - Main Library, Asian Center 
Library, and College of Arts and Letters Library

UP Diliman Police (UPDP)

15/44
34.09% dumalo at lumahok

65.91% di dumalo at lumahok

Sa kabila ng mga limitasyong likas sa mga online na pagtitipon, ang mga workshop 
ay naging matagumpay bilang makabagong pagsulong. Ang bawat grupo ng workshop ay 
tumalakay, nagproseso at pinatunayan ang mga resulta ng pananaliksik, at pagkatapos ay 
ipinahayag nila ang kanilang pagsusuri sa plenaryo sa huling araw ng Summit.
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Nagpresenta ang mga grupo sa bahagi ng programang pinamagatang “Plenary 
Presentation and Peer Critiquing: Mapping Gender Issues, GAD Outcomes, Strategies, and 
3-Year Road Maps (per Identified GAD Thematic Areas)” kung saan nagbigay si Ms. Gie Cruz 
ng mga pagsusuri at payo tungkol sa mga prinesenta. 

Ang mga sumusunod ay ang mga buod ng napagusapan ng mga pangkat sa kani-
kanilang mga workshop na mga GAD Outcome/Result Statements at mga mga aktibidad.

I - Gender Policy Commitments in the University Infrastructure

 Learning Group 1

Kailangang magkaroon ng: pagbabahagi sa loob ng mga yunit; pagpapalaganap 
ng mga patakaran sa antas ng institusyon, kamalayan, pagpapatupad, pagsusuri, 
pagsusuri sa patakaran; paglikha ng plano sa komunikasyon sa pamamagitan ng 
DGO; at pamamahagi ng GAD Focal Point Manual. Kailangan ng administrasyon na 
magbigay ng direksyon/panindigan sa kung ano ang gagawin sa mga espasyo sa anyo 
ng pinagsamang patakaran (hal. mga dorm, mga banyong neutral sa kasarian). Dapat 
din lumikha ng patakaran o konkretong mga patnubay para sa sistema ng GAD Focal 
Point, IRR para sa pagpapatupad sa mga partikular na yunit,  at manual ng GAD Focal 
Point. 

Ang mga iminungkahing aktibidad upang matupad ang mga ito ay ang mga sumusunod:
 • Paglikha ng GAD Focal Point Manual at Communication Plan
 • Mga materyales sa kampanya ng kamalayan
 • Pagbabahaginan ng mabubuting gawi sa pagpaplano at pagpapatupad ng GAD 

sa mga kolehiyo at yunit
 • UPDGO-admin-student diyalugo; at konsultasyon sa mga tagapamahala ng 

dorm, OVCPD, at lahat ng stakeholder
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II - Human Resources Welfare and Services

 Learning Group 2A

 Kailangan palakasin ang mekanismo ng pag-uulat, patas na paglilitis, at pagtugon na 
sensitibo sa kasarian, at tiyakin ang pagiging kumpidensyal at privacy. Kailangang 
magkaroon ng mga sanggunian para sa mga empleyado at pinuno ng yunit para 
sa  pagpapakalat ng impormasyon. Dapat ding i-update ang mga silabus at mga 
pamamaraan ng pagtuturo tungo sa pagiging mas sensitibo sa kasarian. 

Ang mga iminungkahing aktibidad upang matupad ang mga ito ay ang mga sumusunod:
 • Magtatag ng GAD help desk sa bawat unit at magbigay ng pagpapalaki ng 

kapasidad para sa mga focal person ng GAD
 • Bumuo at suriin ang mga materyal ng GAD na maaaring isama sa na-update 

na Handbook
 • Mga workshop na popondohan ng DGO upang suriin at i-update ang syllabi 

at mga diskarte sa pagtuturo, kabilang ang mga diskarte sa pamamahala ng 
silid-aralan, atbp.

  Learning Group 2B

Kailangang respetuhin ang oras ng trabaho, at hindi dapat magiskedyul ng mga 
meeting, magpadala o makatanggap ng mga email, at mga mensahe sa chat na may 
kinalaman sa trabaho ng labas sa oras ng trabaho gayundin kapag Sabado at Linggo. 
Kailangang magkaroon ng mga alituntunin para sa pagtratrabaho mula sa bahay 
(Work-from-Home o WFH). Kailangan din na magkaroon ng pagkakapantay-pantay 
ng mga kasarian sa hiring. 

Ang mga iminungkahing aktibidad upang matupad ang mga ito ay ang mga sumusunod:
 • bumuo ng komite na gagawa ng assessment at mga policy guidelines para sa 

WFH
 • training para sa mga administrador at ukol sa WFH
 • pagkakaroon ng mga recharge at recovery na sesyon at ng serbisyong 

medical at pangkalusugang-isip para sa mga kawani
 • bumuo ng guidelines para sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa hiring
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III - GAD Focal Point System Roles, Responsibilities, and Challenges

Learning Group 3

Kailangan magkaroon ng pagmamay-ari, pangako, at suporta ng lahat ng Deans / 
Heads of Units sa pamamagitan ng kanilang mas mataas na kaalaman, pagkilala, 
pagbibigay-priyoridad, paninindigan at aktibong pakikilahok sa trabahong GAD. 
Dapat magkaroon ng institusyonalisasyon ng tungkuling GAD at integrasyon nito 
bilang bahagi ng mga proseso mula sa panukala hanggang sa pag-uulat, pagsubaybay 
at pagsusuri. Kailangan din ng pagtatatag ng mga mekanismo sa loob ng mga yunit at 
kolehiyo para sa tungkulin bilang mga first responders, pagtulong at pag-uulat ng mga 
kaso ng SH, GBV, at lahat ng iba pang isyu at alalahanin sa kasarian.

Ang mga iminungkahing aktibidad upang matupad ang mga ito ay ang mga sumusunod:
 • Ang pagkakaroon ng mga dean at pinuno ng mga posisyon sa GAD Komite o 

kumakatawan na mga miyembro sa ilalim ng kanilang pangangasiwa
 • pagkakaroon ng administrative load credit  para sa faculty, pagsama sa 

ebalwasyon ng REPS at Admin (IPCR) at REPS (PES), kasama din ang 
pagtaas ng 5%-10% higit pa sa karaniwang porsyento na pinakamahusay na 
nakakakuha at nagbibigay-kredito sa mga hinihingi ng gawaing GAD)

 • Pagbuo ng mga alituntunin para sa iba’t ibang GAD Komite na partikular sa 
mga yunit at kolehiyo ayon sa kanilang mga natatanging istruktura, mandato, 
pangyayari (at kultura)

 • Pagtatalaga ng mga item para sa pagkuha ng mga tauhan ng GAD
 • Pagsasama ng gawaing GAD sa mga tungkulin
 • Pag-hire ng full-time na staff para sa GAD-related monitoring and reporting
 • Pagtatatag ng mga proseso ng pag-uulat sa antas ng kolehiyo / proseso 

(kasalukuyang self-reporting at self-scoring ngunit walang mga mode ng 
verification, accountability)

 • Pagtatatag ng GAD helpdesk na may malinaw na mekanika para sa pakikipag-
ugnayan at pag-uulat

 • Pagtatalaga at disenyo/pagkukumpuni ng mga aklatan bilang mukha ng GAD, 
lalo na bilang isang naa-access at mas nakakarelaks at neutral na espasyo 
(“third space”)

 • Patuloy na pagsasanay sa GST, SOGIESC at Masculinities at iba pang GAD 
Training para sa mga Empleyado, Mag-aaral, Organisasyon

 • Wastong dokumentasyon ng pagdalo ng mga empleyado at iba pa sa lahat ng 
alok sa pagsasanay
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IV - Sexual Harassment, Discrimination, and Domestic Violence

Learning Group 4

Kailangan magkaroon ng protokol na partikular sa unit sa unang tumugon sa karahasan 
sa tahanan, SH, GBV, at online. Kailangan magkaroon ng kalinawan ng kahulugan ng 
pagpayag sa iba’t ibang sitwasyon at setting at pagsasanay at suporta para sa mga 
guro. Dapat magsaliksik sa iba’t ibang uri ng GBV at SH sa online na set up. Dapat din 
magtatag ng datos at pagkatapos ay magpalaganap ng kaalaman. Kailangan din ng 
unang pagtugon ng mga komite ng GAD.

Ang mga iminungkahing aktibidad upang matupad ang mga ito ay ang mga sumusunod:
 • Mga pagsasanay at oryentasyon
 • Pananaliksik
 • Mga pulong sa koordinasyon
 • Mga materyales sa adbokasiya (tiktoks/pubs)
 • Paggawa ng protocol sa antas ng unit
 • Ibinigay na kapasidad ng komunidad ng GAD
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V - Gender and Inclusive Spaces in the University: Need for and availability of gender-
responsive spaces and facilities

 

Learning Group 5

Kailangang magkaroon ng seguridad sa mga espasyo sa pamamagitan ng pagpapailaw 
sa mga lugar, pagdagdag ng security personnel at perimeter fences, bumuo ng 
palisiya tungkol sa lounge area para sa mga estudyante para maiwasan ang sexual 
harassment, atbp. Kailangan Magkaroon ng gender-inclusive/PWD CR na kasama sa 
orihinal na plano/makahanap espasyo para sa mga lumang espasyo. Dapat mamuno 
sa mga pananaliksik tungkol sa malay-sa-kasarian at ligtas na mga espasyo sa loob at 
labas ng Unibersidad. Dapat magtaguyod ng adbokasiya at espasyo na nagmumulat/
nagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga isyu ng LGBT/pagiging gender inclusive 
at pagkuha ng pantay na bilang ng mga kalalakihan-kababaihan sa mga ahensiyang 
kinukuha ng Kampus. Kailangan magkaroon ng sariling espasyo/kwarto at pasilidad 
para sa mga LGBT, PWD, atbp  (sa mga dormitoryo). At panghuli, dapat maging pro-
active sa procurement at planning  at magtiyak na maisama ang mga gender-inclusive 
na pasilidad sa mga bagong gusali. Ang mga iminungkahing aktibidad upang matupad 
ang mga ito ay ang mga sumusunod:

 • GST/GSO construction workers, agency-hired personnel, atbp. empleyado na 
katuwang sa construction projects

 • Mga workshop sa mga espasyong gender-inclusive (procurement, 
pagpaplano at disenyo, atbp) c/o OCA

 • Project pailaw
 • Pagma-map ng gusali upang matukoy ang mga pangangailangan ng kasarian o 

kung sumusunod sa GAD, kasama ang data gathering at mabilis na pag-audit
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Pagkatapos nito ay nagbahagi ang GAD Komite ng University Library, tagapagwagi 
ng  2021 Gawad Kasarian, ng “Good Practices for Gender Mainstreaming in UP Diliman” 
bago dumako sa ikalawang pokus ng programa na pang edukasyong GAD: ang “A Practical 
Guide for Gender Mainstreaming in Mandated and Flagship Programs (Sharing of Good GAD 
Practices in Gender Mainstreaming)”.

Natapos ng mga kalahok ang kaganapan nang may mas malalim na pag-unawa 
at kamalayan sa sitwasyon ng kasarian sa UP Diliman na pinalubha at pinalala pa ng 
Pandemic ng COVID-19, gayundin ang kolektibong pagpapasya upang tugunan ang 
mga pangkasariang isyu at puwang na natukoy at natalakay sa pamamagitan ng gender 
mainstreaming, paglapat ng kasarian sa mga PAPs, at aktibong paglahok sa mga gawain 
sa pagpaplano at pagbabadyet ng GAD ng UP Diliman sa mga susunod na taon.

Idinaos din online ang 11th UP Diliman Gender and Development (GAD) Summit: 
Yearend GAD Work Assessment noong Disyembre 6. 

Nagbigay ng Mensaheng Pambungad si Cindy Cruz-Cabrera, ang Gender and 
Development Officer, na sinundan ng Mensahe ng Inspirasyon mula kay Ms. Kristel May 
Gomez-Magdaraog, Tagapag-Ugnay ng UPDGO. Nag-ulat si Ms. Regimer Jannine D. 
Duka, Campaign and Advocacy Officer, ng mga gawaing GAD ng UPDGO para sa taong 
2021, na sinundan ng mga GAD Committee ng iba’t ibang kolehiyo at unit. Naghatid din 
ng espesyal na mensahe si Dir. Antonio Beconado, Direktor ng Diliman Budget Office 
(DBO) na nagpapatibay ng lagi at patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng DBO sa 
UPDGO sa mga mandatong taunang ulat para sa GAD.
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Ang GAD Committee Accomplishment Reports na inihahatid sa bawat Summit ay 
isinasama sa UP Diliman GAD Accomplishment Report (UPD GAD AR), na isa sa dalawang (2) 
kumprehensibong ulat na isinusumite bilang pagtupad sa batas sa Philippine Commission 
on Women (PCW) sa pamamagitan ng UP Center for Women’s at Gender Studies 
(CWGS), ang tanggapan ng UP System na namamahala sa pagsasama-sama ng lahat ng 
GAD Accomplishment Reports na isinumite ng lahat ng Constituent Universities ng UP.

Dumalo ang mga GAD Komite na kumakatawan sa mga kolehiyo at unit sa susunod 
na balangkas.
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10th UP Diliman GAD Summit – GAD Committees in Attendance
Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
Asian Center

Asian Institute of Tourism (AIT)
College of Architecture

College of Fine Arts (CFA)
College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) - Office 

of the Associate Dean for Administration & External 
Affairs (OADAEA), Office of the Associate Dean for 

Research and Extension Programs (OADREP), Office 
of the College Secretary, Office of Student Affairs, 

Department of Linguistics, Department of Sociology, 
Department of Geography, and Department of Psychology  

College of Social Work and Community Development 
(CSWCD)

College of Education with National Institute for Science 
and Mathematics Education Development and UP 

Integrated School (UPIS)
College of Engineering with the National Engineering 

Center
College of Home Economics

College of Mass Communication
College of Music

School of Economics
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
UP Diliman Extension Programs in Pampanga and 

Olongapo

16 / 26
61.54% dumalo at lumahok

38.46% di dumalo at lumahok

Data Protection Office
University Library - Main Library and College of Arts 

and Letters Library
Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA)

Office of Counseling and Guidance (OCG)
Office of Scholarships and Grants

Office of Student Ethics
Office of Student Housing (OSH)

Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 
(OVCAA) - General Education Center (GEC), NSTP 

Diliman Office, Office of Field Activities, Office for the 
Advancement of Teaching (OAT), and Central Office 

Office of the Vice Chancellor for Administration 
(OVCA)

Office of the Vice Chancellor for Research and 
Development (OVCRD)

Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 
(OVCSA)

Sentro ng Wikang Filipino (SWF)
University Health Service (UHS)

University Computer Center (UCC)

14/44

31.82%  dumalo at lumahok
68.18% di dumalo at lumahok

Narito ang programa ng 11th UP Diliman GAD Summit:

11th UP Diliman Gender and Development (GAD) Summit: Yearend GAD Work Assessment
PROGRAMME

 Mx. Regimer Jannine D. Duka
Campaign and Advocacy Officer

Emcee

Program Opening Mx. Regimer Jannine D. Duka
Campaign and Advocacy Officer

 Opening Remarks Cindy Cruz-Cabrera
Gender and Development Officer

 Message from the Coordinator Ms. Kristel May Gomez-Magdaraog
Coordinator, UPDGO

UPDGO 2021 GAD Accomplishments Mx. Regimer Jannine D. Duka
Campaign and Advocacy Officer

UP Diliman 2021 GAD Accomplishment 
Presentations

UP Diliman GAD Committees

Special Message Dir. Antonio Beconado
Director, Diliman Budget Office

Announcements, Invitations, and Launches Ms. Stephanie Joy A. Andaya
Research and Publication Officer

Closing Remarks Mx. Regimer Jannine D. Duka
Campaign and Advocacy Officer
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UP Diliman GAD Committee Assembly: 2022 GPB Validation 

Matagumpay na inilunsad at 
idinaos sa unang pagkakataon ang 2022 
GPB Validation and Enhancement with the 
UP Diliman GAD Committees noong ika-
19 ng Oktubre. Ang mga layunin nito ay:  
(1) maipresenta ang 2022 GPB na nabuo 
sa tulong at kontribusyon ng mga GAD 
Komite at pagkokonsolida nito ng Finance 
Team ng UPDGO (na binubuo ng Tagapag-
Ugnay, Gender and Development Officer, 
at Administrative Assistant, na may 
espesyal na pakikilahok ng Campaign and 
Advocacy Officer nitong taong 2021); (2) 

makuha ang kumento at maintegra ang mga mungkahi at pangakong paglahok ng mga 
GAD Komite sa iba’t ibang mga PAPs na nakasaad sa GPB.

GPB 2022 Validation and Enhancement with UP Diliman GAD Committees
October 19, 2021 (Tuesday) 1:30 to 4:30PM - Program

 
Mx. Ma. Stephanie Joy A. Andaya, Research and Publication Officer

Facilitator

Opening of the GPB 2022 Validation and Enhancement
 

Orientation on the GAD Plan and Budget (GPB)
Ms. Kristel May Gomez-Magdaraog, RSW, MAWD

Coordinator
 

Validation Session for the GPB 2022: Client-Focused
Mx. Regimer Jannine D. Duka

Campaign and Advocacy Officer
 

Validation Session for the GPB 2022: Organization-Focused
Cindy Cruz-Cabrera

Gender and Development Officer
 

Closing Remarks

Sinimulan ang 2022 GPB Validation sa talakayan ni Ms. Kristel May Gomez-
Magdaraog, Tagapag-Ugnay ng UPDGO, tungkol sa “Orientation on the GAD Plan and 
Budget (GPB)” upang patuloy na makapagbigay kaalaman at linaw sa mga GAD Komite 
tungkol dito.
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Sinundan ito ng paguulat nina Cindy Cruz-Cabrera, Gender and Development 
Officer, ng “Validation Session for the GPB 2022: Organization-Focused” at ni Mx. Regimer 
Jannine D. Duka, Campaign and Advocacy Officer, ng “Validation Session for the GPB 2022: 
Client-Focused”. Sa mga sesyon na ito ay ipinaliwanag nila ang nilalaman ng GPB batay sa 
mga kontribusyon at tumanggap ng mga suhestiyon at nagtala din ng mga pangako at 
kahilingan na maisama ang mga unit at kolehiyo sa pakikilahok sa mga PAPs.

Ang matagumpay na balidasyon ay dinalo ng mga GAD Komite ng mga sumusunod 
na unit at kolehiyo.

GPB Validation and Enhancement with the UP Diliman GAD Committees - Attendance

Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)
Asian Center

Asian Institute of Tourism (AIT)
College of Architecture

College of Arts and Letters
College of Education with National Institute for 

Science and Mathematics Education Development 
and UP Integrated School (UPIS)

College of Engineering
College of Fine Arts (CFA)

College of Home Economics
College of Music

College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) 
- Office of the Dean, Department of History, 

Department of Linguistics, Department of 
Sociology, Department of Philosophy, Department 
of Psychology, Office of Student Affairs, and Third 

World Studies Center
College of Social Work and Community 

Development (CSWCD)
Institute of Islamic Studies

School of Labor and Industrial Relations (SOLAIR)
School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)
UP Diliman Extension Programs in Pampanga and 

Olongapo
 

16 / 26
61.54% dumalo at lumahok

38.46% di dumalo at lumahok

Data Protection Office
Diliman Information Office

Office of the Vice Chancellor for Academic 
Affairs (OVCAA) - General Education Center 

(GEC), Office for the Advancement of Teaching 
(OAT), and NSTP Diliman Office

Office for Initiatives in Culture and the Arts 
(OICA)

Office of Anti Sexual Harassment (OASH)
Office of Counseling and Guidance (OCG)

Office of Student Ethics (OSE)
Office of Student Housing (OSH)

Office of Student Projects and Activities
Office of the Vice Chancellor for Research and 

Development (OVCRD)
Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 

(OVCSA)
Sentro ng Wikang Filipino (SWF)

University Computer Center (UCC)
University Health Service (UHS)

University Library - Main Library and the 
College of Arts and Letters Library

14 /44

31.82% di dumalo at lumahok
68.18% di dumalo at lumahok
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UP Diliman GAD Committee Professional Development Training Series

Ang ikalawang UP Diliman Professional Development Training Series (PDTS) for GAD 
Committees: Webinar-Workshop on GMEF (Enhanced Gender Mainstreaming Evaluation 
Framework) ay ginanap kaagad pagkatapos ng 11th GAD Summit noong Disyembre 6 at 
7. Ang nagsilbing panauhing tagapagsalita ay walang iba kundi si Ms. Kristel May Gomez-
Magdaraog, ang Tagapag-Ugnay ng UPDGO na isa ring miyembro ng National GAD 
Resource Pool ng PCW at eksperto sa GMEF. Ang Webinar-Workshop na ito ay isang 
pagsasanay at pagpapalakas sa kakayahang GAD para sa pagtatasa ng estado ng gender 
mainstreaming sa bawat kolehiyo at unit at para sa pagbuo ng plano o mapa ng hinaharap 
tungo sa pagpapataas ng mga mekanismo, tagapagtaguyod, patakaran, at PAP ng GAD 
(mga programa, proyekto, at aktibidad). 
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GMEF Webinar-Workshop
2nd Professional Development Training Series for UP Diliman GAD Committees

 
Cindy Cruz-Cabrera

Gender and Development Office
Facilitator

 DAY 1
 

Program Opening
 

Ice Breaker Activity
 

Introduction of the Coordinator for GMEF Plenary and Lecture
 

GMEF Plenary and Lecture
Ms. Kristel May Gomez-Magdaraog

Coordinator, UPDGO
Member, PCW National GAD Resource Pool

 
Introduction of the Workshop Activity and Workshop Facilitators

 
Policy Group

Anna Myrishia Villanueva
Guidance Counselor, Guidance Services Specialist

 
People Group

Gio Potes
SOGIE and Training Officer

 
Programs, Activities, and Projects (PAPs)

Regimer Jannine Duka
Campaign and Advocacy Officer

 
Enabling Mechanisms
Cindy Cruz-Cabrera

Gender and Development Office
 

Workshop Proper
 

Program Closing and Instructions/Reminders for Day 2

GMEF Webinar-Workshop 
Program Opening, Recap, and Introduction of Resource Person

Workshop Proper (continuation of Day 1)
Recap and Instructions/Reminders for the afternoon and Morning Program Closing

Lunch Break
Afternoon Program Opening

Workshop Presentations
Synthesis

Announcements
Closing of the Program

UP Naming Mahal
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Ang pagsasanay na ginanap sa loob ng isa’t kalahating araw ay sumaklaw sa 
“GMEF Plenary and Workshop”, ang pokus nitong Webinar-Workshop na talakayang pang-
edukasyong GAD ni Ms. Gomez-Magdaraog. Sinundan ito ng mga talakayan at workshop 
na pinamunuan ng mga UPDGO Program Officers (Ms. Ma. Stephanie Joy A. Andaya, 
Mx. Gio Potes, Mx. Regimer Jannine Duka, Ms. Tish Vito Cruz, Ms. Anna Myrishia 
Villanueva, at Cindy Cruz-Cabrera) at at natapos sa pagpapahayag ng mga sesyon para sa 
presentasyon at  pagpapatibay ng mga inihayag ng 70 na miyembro ng GAD Committee 
na dumalo dumalo bilang kumakatawan sa mga sumusunod na unit at kolehiyo.

2nd PDTS: GMEF – GAD Committees in Attendance

Mga Akademikong Unit at Opisina Mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Archaeological Studies Program (ASP)

Asian Center

Asian Institute of Tourism (AIT)

College of Architecture

College of Engineering

College of Fine Arts (CFA)

College of Education with National Institute for Science 

and Mathematics Education Development and UP 

Integrated School (UPIS)

College of Mass Communication (CMC)

College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) - Office 

of the Associate Dean for Research and Extension 

Programs (OADREP), Third World Studies Center, 

Department of Sociology, Department of Linguistics, 

Department of Geography, Department of Philosophy 

and Office of the Associate Dean for Administration & 

External Affairs (OADAEA)

College of Social Work and Community Development 

(CSWCD)

School of Statistics

School of Urban and Regional Planning (SURP)

UP Diliman Extension Programs in Pampanga and 

Olongapo

13 / 26

50.00% dumalo at lumahok

50.00% di dumalo at lumahok

Data Protection Office

Human Resource Development Office (HRDO)

Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 

(OVCAA) - General Education Center (GEC), Office of 

the University Registrar (OUR), NSTP Diliman Office, 

Office for the Advancement of Teaching (OAT) and 

Office of Field Activities

Office of the Vice Chancellor for Research and 

Development (OVCRD)

Office of the Vice Chancellor for Student Affairs 

(OVCSA)

Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA)

Office of Counseling and Guidance (OCG)

Office of Student Ethics (OSE)

Office of Student Housing (OSH)

Office of Scholarships and Grants (OSG)

 Sentro ng Wikang Filipino (SWF)

University Computer Center (UCC)

University Library - Main Library and College of Arts 

and Letters Library

13/44

29.55%  dumalo at lumahok

70.45% di dumalo at lumahok

Sa kabila ng mga limitasyong likas sa mga online na pagtitipon, ang makabagong 
aktibidad na ito ay nagbigay daan hindi lamang para sa mga sesyon ng pag-aaral at 
workshop ukol sa GMEF ngunit nagresulta din sa paggawa ng unang pagsusuri ng GMEF 
ng UP Diliman gawa ng mga GAD Komite nito.
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Narito ang mga breakdown at kabuuang puntos na natamo sa GMEF ng UP Diliman 
sa unang pangkalahatang ebalwasyon  UPD GAD Komite:

POLICY 

GMEF GENERAL DESCRIPTOR SUBTOTAL

1 Issuance of Foundational Policies 4.17

2 Issuance of Policies to mainstream GAD in the Organization 3.33

3 Integration of GAD in the Organization’s Policies 1.67

4 Updating and Continuous Enhancement of GAD Policies 2.49

5 Model GAD Policies 0.00

TOTAL GMEF SCORE 11.66

PEOPLE

GMEF GENERAL DESCRIPTOR SUBTOTAL

1 On the Establishment of GFPS & GAD Champions/Advocates 4.98

2 GAD Initiatives & Capacity Development Activities 3.72

3 GAD Sponsorship & Related Programs 4.56

4 GAD Champions as Program Implementers 3.72

5 GAD Experts 5.01

TOTAL GMEF SCORE 21.99

 

PROGRAMS, ACTIVITIES AND PROJECTS (PAPs)

GMEF GENERAL DESCRIPTOR SUBTOTAL

1 Initial Activities to Facilitate GAD Mainstreaming 4.98

2 Establishing Commitment towards Gender Mainstreaming 4.65

3 GAD Application 4.97

4 GAD Commitment and Institutionalization 3.00

5 Model PAPs 2.50

TOTAL GMEF SCORE 20.1
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ENABLING MECHANISMS

GMEF GENERAL DESCRIPTOR SUBTOTAL

1 Setting up of Essential GAD Mechanisms 4.17

2 Functional GAD Mechanisms 4.00

3 Integration of GAD in the Organization's Mechanisms 2.00

4 Advanced GAD Mechanisms 2.50

5 Model GAD Structures and Systems 0.00

TOTAL GMEF SCORE 12.67

 

UP DILIMAN – SUMMARY OF RESULTS

GMEF
GENERAL 

DESCRIPTOR
POLICY PEOPLE PAPs ENABLING MECHANISMS

1 4.17 4.98 4.98 4.17

2 3.33 4.65 4.65 4.00

3 1.67 4.97 4.97 2.00

4 2.49 3.00 3.00 2.50

5 0.00 2.50 2.50 0.00

TOTAL GMEF SCORE 11.66 20.1 20.1 12.67

 
Inaasahan ang ulat ng pananaliksik na ito na mailalathala ng UPDGO sa taong 

2022.

Pakikipagtulungan sa Iba’t Ibang mga Programa ng UPDGO
Ang Programang GAD ay nagaambag sa mga PAPS ng ibang mga Programa 

ng UPDGO sa pamamagitan ng (1) pakikipagtulungan at pagsasangguni para sa mga 
aktibidad at pagdiriwang at sa (2) panawagan para sa paglahok ng mga miyembro ng GAD 
Komite.

Aktibong lumalahok at bahagi ng mga gawain ang mga GAD Komite ng UP Diliman 
sa mga kampanya at selebrasyong pang-adbokasiya para sa kasarian, na pinangungunahan 
ng Programang Pangkampanya at Adbokasiya (Campaign and Advocacy Program). Taon-
taon, nagpapatawag ang UPDGO ng mga pulong ng paghahanda (Preparatory Meetings) 
para sa mga selebrasyong pangkasarian sa UP Diliman tulad ng OBR (One Billion Rising), 
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Pandaigdigang Araw ng Kababaihan (International Women’s Day) at Buwan ng Kababaihan 
(Women’s Month), Pride Month, at iba pa. Sa mga pagpupulong na ito ay nagkakaroon 
ng talakayan, palitan ng pananaw, at consensus-building ang mga GAD Komite para 
sa tema ng selebrasyon, at pagpaplano at pagsasagawa ng mga aktibidad para sa mga 
pagdiriwang na ito sa campus. Aktibong tumutulong ang mga miyembro ng GAD Komite  
sa pagpapatupad ng adbokasiya mga kampanya, pagpapakalat ng impormasyon, pag-
oorganisa ng mga aktibidad sa kani-kanilang mga yunit, at pagmomobilisa ng mga kalahok 
para sa mga kaganapang ito. 

Nagsagawa ang UPDGO ng mga pagaangkop nang magbago ang lahat sa pagdating 
ng pandemyang COVID-19 noong 2020 at ginawang online na ang mga selebrasyon, 
aktibidad, at pagpaplano. Nitong 2021, ginanap online ang mga online pagpupulong para 
sa OBR at Women’s Month noong Enero at Pebrero, habang ang paghahanda para sa UP 
Diliman Pride Month 2020 ay ginanap noong Mayo. Nagkaroon din ng mga paghahanda 
para sa IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia), 18-
Day Campaign at Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao (International Human Rights 
Day). 

Nakilahok din ang mga GAD Komite ng mga piling opisina sa SOGIESC Research 
para sa UP System na ginampanan sa UP Diliman ng Research and Extension Program 
ng UPDGO. Nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa katayuan ng kasarian sa Diliman 
campus, at naging bahagi nito ang mga GAD Komite mula sa mga sumusunod na unit:

SOGIESC Research Discussion Sessions

Mga Piling Kalahok - mga Di-Akademikong Unit at Opisina

Office of the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA)
Office of Anti-Sexual Harassment (OASH)

Office of Student Projects and Activities (OSPA)
Office of Counseling and Guidance (OCG)

Office of Student Ethics (OSE)
Office of Student Housing (OSH)

UP Diliman Police (UPDP) 
Security Services Brigade (SSB)
University Health Service (UHS)

Ang Counseling Program ng UPDGO ay nagsagawa ng pananaliksik at kalaunan ay 
nabuo nito ang Gender-Based Violence (GBV) Protocol. Naimbitahang maging bahagi ng 
proseso ng pananaliksik, pagkalap ng datos, paglalahad, at pagsusuri nito ang ilang mga 
miyembro ng GAD Komite, at sila’y nakapagambag sa pagtatasa nito.

Nagkaroon din ng pagkakataon na lumahok ang piling mga GAD Komite mula sa 
College of Education at UP Integrated School sa mga pilot run ng mga isinulat na modyul 
sa Masculinity Studies (Usapang Lalaki) at Kababaihan (Filipin/AS). Nakapag-ambag sila sa 
sa diskusyon ng pagsusuri ng modyul.
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Tuloy-tuloy din ang pakikipagtulungan ng Gender and Development Officer sa 
mga proyekto ng Research and Publication Program: (1) ang DZUP GENDERadyo, ang 
upisyal ng programang pangradyo ng UPDGO, at (2) ang Diliman Gender Review, ang 
upisyal na dyornal pangakademiko ng opisina.

Gawad Kasarian

Inilunsad ngayong 2021 ang Gawad Kasarian, isang taunang parangal na itinatag 
ng UPDGO sa diwa at sagisag ng mga probisyon sa Magna Carta of Women at sa 
pagtatatag ng gender mainstreaming bilang pangunahing estratehiya para sa pagbuo ng 
lahat ng aspeto ng gawain sa Unibersidad. Binuo ito ng UPDGO noong 2018 at patuloy na 
pinaunlad ito hanggang sa paglulunsad nito noong 2021.
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Itinatag ang Gawad Kasarian upang ipagdiwang at ipahayag ang pinakamataas na 
pagpapahalaga sa mga gawaing at napagtagumpayang GAD ng mga nangakong maging 
bahagi ng UP Diliman GAD Focal Point System, na binubuo ng mga GAD Committee mula 
sa mga kolehiyo, yunit, at opisina sa buong UP Diliman. Mula nang maorganisa ang GAD 
Focal Point System sa kampus ng Diliman noong 2015(?), ang UP Diliman GAD Komite ay 
aktibong nakikibahagi sa gawaing GAD.

Pinaparangalan ng Gawad Kasarian ang mga katangi-tanging kontribusyon at 
gawaing GAD sa UP Diliman ng mga GAD Komite, mga yunit o kolehiyo, at indibidwal, 
bilang pagkilala sa kanilang mga pagsisikap at dedikasyon tungo sa pagkamit sa 
natatanging antas sa kasanayan ng pagsisimula, pagbuo, at pagpapatupad ng GAD mga 
programa.

Ang Komite ng Gawad Kasarian ay binuo upang mangasiwa sa mga alituntunin, 
at linangin at kinisin ang rubric sa pagpili ng mga papaprangalan sa kanikanilang mga 
trabahong GAD. Binubuo ito ng ilang piling miyembro ng UPDGO sa pangunguna ng 
Tagapag-Ugnay at pagagapay ng Gender and Development Officer. Ikinararangal din ng 
UPDGO na maging  panauhing hurado ng Komite sa taong 2021 si Dr. Judy M. Taguiwalo, 
isang batikang peminista at aktibista na may malalaking ambag sa mga akademikong 
pagsusulat at gawaing GAD sa loob at labas ng Unibersidad, at nagsilbing dating Secretary 
ng Department of Social Welfare and Development (DSWD). 

Sumentro din ang Komite ng Gawad Kasarian sa mga paghahanda para sa programa 
at awarding ceremony, at sa pakikipagtulungan sa mga artistang biswal mula sa UP 
College of Fine Arts na sina Jade C. Cabrera para sa iskulturang tropeo at Patricia Angela 
B. Ramos para sa logo ng Gawad Kasarian.

Ang mga sumusunod ang mga nagwagi sa 2021 Gawad Kasarian:

Mga Tagapagwagi sa 2021 Gawad Kasarian

2021 Gawad Kasarian Grand Prize University Library (UL) GAD Committee

Unang Gantimpala Office of the Vice Chancellor for Academic 
Affairs (OVCAA) GAD Committee

Natatanging Pagkilala National Institute for Sciend and 
Mathematics Education Development 

(NISMED) GAD Committee

Gawad Kasarian para sa Natatanging 
Opisina

Office of Anti-Sexual Harassment (OASH)

Gawad Kasarian para sa Natatanging 
Indibidwal

Dr. Rosario Bona De Santos Del Rosario 
bilang pagkilala sa kaniyang natatanging 

ambag sa trabahong GAD sa UP Diliman at sa 
pagtatag niya at pagsilbing unang Tagapag-
Ugnay ng mga opisinang UP Diliman Gender 

Office at OASH
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Kinatawan ng UPDGO sa UP System GAD Committee

Kasama ng Tagapag-Ugnay ng UPDGO, ang Programang GAD ay pangunahing 
kumakatawan sa opisina at sa UP Diliman sa UP System GAD Committee, kung saan 
tinatalakay ang mga gawaing GAD ng bawa’t kampus, pinagpupulungan ang mga aksyon, 
pananaliksik at mga gawain na lalo pang makakapagsulong ng adbokasiyang GAD, at 
inaasikaso ang mga isyu at aalahaning kaugnay ng mga gawaing ukol sa mga mandatong 
taunang ulat na GAD Plan and Budget (GPB) at GAD Accomplishment Report (GAD AR) 
para sa buong Unibersidad ng Pilipinas.

Mga Prayoridad na PAPs para sa 2022: Mga Pamamaraan at 
Gawaing Pagsulong (Ways Forward) para sa Programang GAD

Ang mga sumusunod ay patuloy na idedebelop at pakikinisin ng Programang GAD 
sa pakikipagtulungan ng UPDGO at mga GAD Komite ng UP Diliman tungo sa pagdebelop 
at pagkinis ng mga planong tumutugon sa mga pangangailangan, isyu at aalahaning 
pangkasarian upang tuluyang makamit ang isang kampus na tunay na nangangalaga sa 
karapatan at hustisyang pangkasarian.

1. Ang patuloy na pagsasagawa ng pananaliksik, pangangalap ng datos, at hakbang-
hakbang na pagbuo ng GAD Agenda

2. Ang patuloy na pangangampanya at pagpapayaman ng kaalaman ng mga miyembro 
ng Executive Council at mga head ng unit at kolehiyo sa kanilang katungkulan na 
pagtibayin ang GAD at bigyan ng nararapat na suporta ang kani kanilang mga GAD 
Komite

3. Ang patuloy na pangangasiwa, pagbibigay ng payo at konsultasyon sa mga GAD 
Komite sa kanilang pagdedebelop ng kanikanilang mga GAD PAPs

4. Ang patuloy na pakikipagtulungan sa Training Program ng UPDGO sa 
pagdedebelop, pagpapayaman, at pagbibigay ng mga pagsasanay sa gawaing at 
kaalamang GAD

5. Ang pagpapayaman ng Gawad Kasarian at patuloy na pagbibigay pugay sa mga 
natatanging kontribusyon sa gawaing GAD sa UP Diliman

6. Ang pagtatag ng isang GAD Newsletter na maglalaman ng mga kuwento, ulat, 
at pananaliksik sa gawaing GAD na pamumunuan ng GAD Komite para sa GAD 
Komite at sa mga komunidad ng UP Diliman sa paggabay ng UPDGO

7. Ang pangangasiwa, pagbibigay ng payo at konsultasyon sa pagpaplano at 
pagbabadyet ng mga unit at kolehiyo upang makamit ang minimum na 5% GAD 
budget taon-taon para sa GPB at gayundin ang pagtitipon ng mga ambag

8. Ang pangangasiwa, pagbibigay ng payo at konsultasyon sa pagtitipon ng mga 
ambag na ulat ng mga unit at kolehiyo upang maipakita ang minimum na 5% GAD 
budget utilization taon-taon para sa GAD AR



Programa ng 
Kampanya at 
Adbokasiya 
(Campaign and 
Advocacy Program)

Ang gawaing kampanya at adbokasiya ay mahalagang programa 
ng opisina. Taong 2021, binuo at ginawang hiwalay na programa 
ang Campaign and Advocacy dahil sa integral na katangian nitong 
nakapaloob sa iba pang mga programa. Sa panahong online ang 
mga gawain ng mga opisina, tinanaw na epektibong mapapagana 
ang mga kampanya ukol sa kasarian kung ito ay maitataguyod 
bilang isang hiwalay na programa.
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Taong 2021, nagpatuloy ang pakikipag-ugnayan at pakikiisa ng UPDGO sa mga 
opisina sa UP Diliman para sa gender mainstreaming. Layunin ng programa ang maabot 
ang mga komunidad sa Unibersidad sa pamamagitan ng mga aktibidad gaya ng mga 
webinars, kilos-protesta, forums, at iba pa. Nakapaglunsad ang UPDGO ng iba’t ibang 
kampanya buong taon: One Billion Rising 2021, International Women’s Month 2021, UP 
Diliman Pride 2021, International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexphobia, 
at Transphobia 2021, at International Day to End Violence Against Women/ 18-Day 
Campaign to End Violence Against Women, at ilang mas maliliit pang kampanya.
 

One Billion Rising 2021: Rising Gardens! Growing Resistance!

Kuha mula sa on-site na programa ng One Billion Rising 2021 sa UP Amphitheatre

Sa ikasampung taon ng One Billion Rising, pinangunahan ng Gabriela Youth - UP 
Diliman at University Library GAD Committee at UP Diliman Gender Office, ang onlayn 
na pagdiriwang ng One Billion Rising 2021 sa Zoom at Facebook noong 14 Pebrero 2021. 
Nilahukan itong buong komunidad kasama ang mga fakulti, mag-aaral, empleyado at iba 
pa. Ang tema sa taong ito ay “Rising Gardens! Growing Resistance!” Bagamat onlayn, 
kumpleto pa rin sa mga talumpati, pagtatanghal, at sayaw ng protesta ang programa at 
mayroon itong kabuuang 869 views sa Facebook.
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Naging mahalaga rin ang ambag ng opisina sa muling pagbabalik on-site na 
mobilisasyon nito sa UP Diliman na ginanap sa UP Amphitheater noong 15 Pebrero 2021 
na pinangunahan ng Gabriela at One Billion Rising Philippines.

Women’s Month 2021 – Defend UP: Manindigan laban sa lahat 
ng anyo ng karahasan sa kababaihan, pamantasan, at bayan

Sa pakikiisa ng GAD Committee at ng iba’t 
ibang sektor sa komunidad ng UP Diliman, naging 
matagumpay ang pagdiriwang ng Pandaigdigang 
Buwan at Araw ng Kababaihan 2021. Ito ang 
taunang pakikiisa ng UP Diliman sa pandaigdigang 
kaganapan para sa kababaihan. Mula sa mga 
pagpupulong ng GAD Focal Point System, ang naging 
tema ngayong taon ay “Defend UP: Manindigan 
laban sa lahat ng anyo ng karahasan sa kababaihan, 
pamantasan, at bayan!” Sinasalamin nito ang ideya 
na ang laban ng mga kababaihan ay hindi hiwalay 
sa laban ng iba pang sektor sa lipunan. Pakikiisa 
rin ang tema sa panawagang gawing institusyunal 
ang UP-DND Accord upang maipagpatuloy ang 

kalayaang pang-akademiko sa Unibersidad; sa pamamagitan UP-DND Accord, mahihinto 
ang lahat ng porma ng intimidasyon at anuman pag-atake ng estado.

Sinimulan ang Buwan ng Kababaihan ng isang Protest Action na hitik sa mga 
talumpati at mga pagtatanghal na alay sa kababaihan at sa patuloy na paglaban tungo 

Kuha mula sa Facebook page ng Gabriela Youth - UP Diliman: 
https://www.facebook.com/GabrielaYouthUPD/videos/253873912846921
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sa pagtamasa ng mga karapatan. Itinanghal ang mga artista ng bayan na nag-alay ng mga 
awitin, sayaw, tula, at iba pang porma ng sining. Kabilang sa mga nagtanghal sina Joi 
Barrios-LeBlanc, Inang Laya, MuroAmi, mga organisasyong UP SPECA, UP Kontra Gapi, 
UP Filipiniana Dance Company, UP Repertory Company, UP SAMASKOM, mga bandang 
Pasada, Plagpul, Tubaw, The General Strike, at drag artists na sina Mrs. Tan, Luka, at O-A. 

Kuha mula sa birtwal na programa UPDGO Facebook page https://www.
facebook.com/updgo.2003/videos/783138685662398/
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Nagbigay ng mga mensahe sina UP President Danilo Concepcion na nagsabing 
lalong pinatingkad ng pandemya ang matatagal nang isyu na kinakaharap ng mga kababaihan. 
Nakiisa rin si UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo na naglatag ng kasaysayan ng laban 
ng kababaihan at ano ang matutunan mula rito. Sinabi niyang ang pagkakapantay-pantay 
para sa lahat, maging ang pagkakapantay ng kasarian, ay nakakamit kung ipinaglalaban. 
Mahalaga rin ang naibahagi ng CWGS Director na si Nathalie Africa-Verceles na ang 
buwan ng kababaihan ay paalala na mahigpit na nakakawing ang usaping kababaihan sa 
anumang usaping pambansa at pandaigdigan; ang walang humpay nating pananagutan 
ay higit na pinatingkad sa kasalukuyang panahon ay ang patuloy na pagtindig at paglaban 
para sa hustisyang pangkasarian at panlipunan. Panghuli, nagpaabot din ng mensahe ang 
OIC ng UPDGO na si Kristel May Gomez-Magdaraog na nagsabing napapanahon lamang 
na manindigan at patatagin ang ating pagkakaisa.

Nakiisa rin sina UP Student Regent Renee Louise Co, Rollie Delos Reyes ng GFPS, 
John Ray Dionisio ng USC, Catherine Basallote ng GY UPD, Carey Baisas ng UP Bahaghari, 
Amber Quiban ng UP Babaylan, Sonia Lumbre at Jossel Ebesate ng All UP Workers Union, 
Dr. Pauline Mari Hernando ng All UP Academic Union, at Maria Laura Quinoy ng All UP 
Workers Alliance. Ang programang ito ay dinaluhan sa Zoom ng 57 na katao at umabot ng 
6,000+ views at hanggang 25,000+ ang reach sa Facebook. 

Binigyang parangal din sa programa ang mga kababaihang may natatanging 
kontribusyon sa kani-kanilang larangan na sina Gilda Cordero-Fernando, Lilia Quindoza-
Santiago, at Amelia Lapena-Bonifacio. Ito ay pinangunahan ng isang pagtatanghal ng UP 
Repertory Company kasama ang mga mensahe at pagbabasa ng mga akda ng kanilang 
mga kapamilya. 

Kuha mula sa birtwal na programa UPDGO Facebook page 
https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/783138685662398/
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Sa kabuuan, nakapaglunsad ng 25 na aktibidad ang UP Diliman na karamihan 
ay mga webinar tungkol sa isyu at tagumpay ng mga kababaihan. Apat na aktibidad ay 
pinangunahan ng UPDGO at isa rito ay ang “Me and My Jowa 2”, isang talakayan tungkol 
sa relasyon, consent, at karahasan na ginanap noong 25 Marso 2021. Kasama sa mga 
tagapagsalita sina Jean Enriquez ng Coalition Against Trafficking in Women - Asia Pacific, 
Dr. TP de Luna ng UP OASH, Tish Vito Cruz de Vera ng UPDGO, Amber Quiban ng UP 
Babaylan, at Catherine Basallote ng Gabriela Youth UPD. Naging malaya ang talakayan 
batay sa ilang mga katanungang inihapag ng tagapagdaloy na si Gio Potes. Mula sa mga 
katanungan, naging mayaman ang diskusyon tungkol sa mga makaluma at makabagong 
usapin at isyu tungkol sa relasyon, consent, at karahasan sa lahat ng kasarian kagaya ng 
polyamory, online dating relationships, at iba pa.

Kuha mula sa “Me and My Jowa 2”, UPDGO Facebook page: 
https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/306665194156530

Kuha mula sa bidyo “Pagkilala sa mga Natatanging Kababaihan” na ipinalabas 
noong Marso 8 online protest action

Nagkaroon din ng malawakang Gender Sensitivity Training para sa mga Freshies 
katuwang ang OVCSA at OASH. Naging isang malaking tagumpay rin para sa taong ito 
ang nominasyon at paglulunsad ng kauna-unahang Gawad Kasarian upang parangalan 
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ang mga opisina at indibidwal na natatangi ang kontribusyon sa gawaing GAD sa 
Unibersidad. Online din ang naging programa na pinasinayaan nina Marvin Olaes at Olive 
Nieto, fakulti ng DSCTA. Nilahukan at nagpadala ng nominasyon ang mga opisina at ang 
nagtamo ng mga parangal ang mga sumusunod: 

 • Natatanging Indibidwal: Dr. Rosario Bona Del Rosario
 • Natatanging Opisina: Office of Anti-Sexual Harassment
 • Natatanging Pagkilala: UP NISMED
 • Unang Gantimpala: OVCAA
 • Gawad Kasarian 2021: University Library

IDAHOBIT 2021

Pride ni @pandekate

Sa taong ito, ipinagdiwang ang International Day Against Homophobia, Biphobia, 
Intersexphobia at Transphobia o IDAHOBIT 2021 noong Mayo 17 sa pamamagitan ng isang 
malaking breakthrough, ang “SamaAll, PantayAll: Online Art Exhibit”. Ipinagdiriwang ang 
araw na ito bilang tagumpay na pag-alis sa listahan ng disabilidad ang homosekswalidad. 

Ibinukas ng opisina sa lahat ang imbitasyon para sa mga nais magpadala ng kanilang 
mga likhang-sining na may kinalaman sa pagdiriwang. Sinala ng opisina ang halos 100 na 
likhang kontribusyon. Dito nagmula ng mga presentasyon na ipinalabas sa programa ng 
mga obrang digital art, painting, sculpture, sayaw, awitin, at pelikula alay sa LGBTQIA++ 
community. Ang aktibidad ding ito ay bilang paghahanda na rin sa taunang UP Diliman 
Pride Month.
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Ilang mga likhang-sining: (kaliwa-kanan)

“Tranela” ni Jeremy Alonzo, 
“Karidad” ni Ylang Montenegro, 

at “Cryola” ni Christel Ann Deticio
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UPD Pride 2021 – #SamaAllPantayAll: Sumusulong, 
Yumayabong ang Pride sa Panahon ng Pandemya

#SamaAllPantayAll: LGBTQIA++ sa Panahon ng Krisis, kuha mula sa UPDGO Facebook page 
https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/496721221753120

   
Buwan ng Hunyo 2021 ay UP Diliman Pride Month na may temang #SamaAllPantayAll: 

Sumusulong, Yumayabong ang Pride sa Panahon ng Pandemya”. Ang temang ito ay bunga 
ng ilang pulong ng paghahanda ng mga kasapi ng GAD Focal Point System. Tampok ng 
tema ang mensahe na sa kabila ng mga isyu at suliraning dulot ng pandemya at iba pang 
krisis, patuloy na nagsasama-sama at lumalaban para sa karapatan ang LGBTQIA++ 
community, kasama na rin ang allies nito sa Unibersidad. Nilahukan ng buong komunidad 
ng UP ang 24 na aktibidad ng Opisina at ng iba pang yunit sa loob ng Kampus.
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Isa sa mga pinangunahan ng Opisina ay ang #SamaAllPantayAll: LGBTQIA++ 
sa Panahon ng Krisis. Nilahukan ito ng mga tagapagsalita na sina Hon. Arlene Brosas 
ng Gabriela Women’s Partylist, Dr. Ame Lopez ng Region 2 Trauma and Medical Center, 
at Atty. Faith Sadicon ng Asia and the Pacific Outright Action International. Itinampok ng 
talakayan ang mga kinaharap ng komunidad sa panahon ng kasalukuyang krisis sa bansa 
at kung paano ito patuloy na nilalabanan. Mayroon ding nalikhang dalawang episode sa 
GENDERadyo podcast tungkol sa panitikang LGBTQIA++. 

Kuha mula sa TGNC Guidelines video 
https://www.youtube.com/watch?v=-IV9cIu8ijY&t=1

Inilunsad din ang TGNC Guidelines bidyo para sa paalala sa komunidad tungkol 
sa lived names at tamang panghalip ng mga transgender, and non-conforming students’ ng 
Unibersidad. Ito ay halaw mula sa inilabas na Memorandum no. OVCAA MTTP 21-029 ng 
Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs at UP Center for Women’s and Gender 
Studies. Mapapanood ang video na ito sa website ng UPDGO at sa opisyal na YouTube 
Page ng opisina. 
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Isang online na protesta na pinamagatang “SamaAllPantayAll: Protest and 
Celebration” ang nagsara ng UPD Pride 2021 na binubuo ng mga pagtatanghal mula sa 
mga grupo at mensahe ng pakikiisa ng mga organisasyon at mga opisina. Nilahukan ito 
ng buong komunidad ng Unibersidad kabilang ang mga fakulti, mga mag-aaral at GAD 
Committee. 

Nagtanghal dito sina Tristan Jay Pinca, Andre Miguel, Cheenee Astilla, Slac 
Cayamanda, Mark Stephen Artillero, mga kinatawan ng University Library, mga grupong 
Panay Bukidnon Young Artists, UP Kontra Gapi, Save Our Schools Network, at drag 
artists na sina Cassandra the Queen, Mrs. Tan, Turing, at isang short film na pinamagatang 
“Singaw”. Ang birtwal na programang ito ay mayroong 2,000+ views at umabot sa 12,300+ 
na Facebook users. 

Kuha mula sa birtwal na programa noong 25 June 2021
https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/4276467902411410
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Binuksan ni Kristel May Gomez-Magdaraog, Tagapag-ugnay ng UPDGO ang 
programa sa pamamagitan ng isang paalala na ang Pride ay isang protesta, selebrasyon, 
pagmumulat, at pakikipagkapit-bisig. Nakiisa at nagbigay ng mga mensahe sina Vice 
Chancellor Louise Jashil Sonido ng OVCSA na nagsabing ang tuloy-tuloy na pag-aaral 
ay gulugod ng ating ambag bilang Unibersidad sa pagpapadaloy ng isyung pangkasarian. 
Nabanggit naman ni Dr. Nathalie Africa-Verceles ng UP CWGS na hinihiling ng Pride na 
sa panahon ng Covid-19 na tiyaking walang diskriminasyon at karahasan ang Covid-19 
responses. Nais namang ipaalala ni Student Regent Renee Louise Co ng OSR ang mahabang 
kasaysayan ng pakikibaka para sa karapatan ng mga LGBTQIA++ gaya ng Stonewall 
Riots, pati na rin ang patuloy na pagpapanawagan ng hustisya para kay Jennifer Laude. 
Nagbigay rin ng mga mensahe sine Elvira Lapuz ng University Library at Gian Louisse Roy 
ng UP School of Statistics, mga kinatawan ng GFPS na nagpaalalang kaagapay ang GFPS 
sa laban ng Pride. 

Mula naman sa hanay ng mga kabataan sina Venus Aves ng UP Babaylan na 
nagsabing ang Pride ay kwento ng paglaban sa diskriminasyon, karahasan, harassment, 
at lahat ng porma ng opresyon na lumalabag sa mga karapatan at buhay hindi lang dahil 
sa SOGIESC ngunit dahil rin sa uri, lahi, nasyunalidad, relihiyon, pulitikal na paniniwala, 
at mga disabilidad. Samantala, nagbigay ng mga kongkretong halimbawa ng karahasan 
laban sa mga LGBTQIA++ individuals sa Pilipinas si Catherine Basallote ng Gabriela 
Youth UPD gaya ng pagpaslang sa isang out na lesbyana at isa ring Lumad. Nakiisa naman 
sina Lulu Dumlao ng UP Outlaws at John Ray Dionisio ng USC at nagsabing patuloy na 
makipaglaban para sa LGBTQIA++ community. Nakibahagi rin sina Prof. Kit Kwe ng All UP 
Academic Employees Union, at Lakan Umali ng CONTEND UP. 

Aktibong lumahok ang UP Diliman sa kauna-unahang system-wide UP Pride 
2021 noong Oktubre na may temang “Heal, Rise, Unite!” Isa sa mga pinangunahan ng 
opisina ang “Huntahang SOGIESC Mainstreaming sa UP” na tumalakay sa mga gawaing 
SOGIESC ng UP System kung saan ang mga tagapagsalita ay mga kinatawan ng gender 
offices ng mga campuses. Dito, nagbahagi ng mga karanasan at gawain ang bawat opisina 
at naging tulong ito sa pagpapaigting ng kampanya para sa SOGIESC. Naging bahagi ng 
huntahan sina Sairah Saipudin ng UPLB Gender Center, Margarite Agcasan ng UPOU 
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Office of Gender Concerns, Karin Bangsoy ng UPB Kasarian Gender Studies Program, 
Dr. Raymundo Pavo ng UPM College of Humanities and Social Sciences, Bryon Neil Senga 
ng UP CWGS, at Gio Potes ng UPDGO. 

Mahalagang puntong natalakay ang ukol sa SOGIESC-based discrimination na 
siyang dahilan bakit kaunti ang bilang ng mga nagre-report sa mga opisina. Natukoy na ang 
isa sa mga malaking dahilan sa mababang bilang ng mga nagrereport ay ang napakahaba 
at stressful na prosesong ito sa mga opisina. Bilang tugon, ayon sa UPDGO Coordinator na 
si Kristel May Gomez-Magdaraog ay napakarami pang kailangang gawin ngunit mahalaga 
na naririto tayo at maiging suportahan ang isang kumprehensibong batas ukol rito.

Dagdag na gawain ang paglulunsad ng opisina ang UP Diliman SOGIESC 
Research na ulat ukol sa kalagayan ng SOGIESC ng UP Diliman. Ito ang kauna-unahang 
komprehensibong pag-aaral tungkol sa SOGIESC sa buong UP System. Ibinahagi sa mga 
opisina ang kopya nito sa pamamagitan ng UPDGO website at e-mails. 

Bahagi rin ng pakikiisa ng Opisina sa pagdiriwang ang external validation session 
ng Protocol for Gender-Based Violence Prevention and Response na mahalagang 
hakbang upang mailunsad ang protokol.



99
99UPDGO Annual Report 2021

 IDEVAW (18-Day Campaign to End VAW)

Bilang pakikiisa sa International Day to End Violence Against Women/18-Day 
Campaign Against Violence Against Women, inilunsad ng opisina ang “UP Diliman Protocol 
for Gender-Based Violence Prevention and Response” noong 10 Disyembre 2021. 
Layunin nitong tuluyang wakasan ang karahasan sa Unibersidad na nakabatay sa kasarian 
at sa kalaunan ay wakasan ang lahat ng uri ng paglabag sa karapatang pantao. 

Isinagawa ang launch na ito ay bilang pakikiisa rin sa International Human Rights 
Day na pinangunahan ng Counseling Program. Katuwang ang Campaign and Advocacy 
Program sa gawaing palaganapin ang impormasyon tungkol dito sa iba’t ibang opisina.



100 UPDGO Annual Report 2021

International Men’s (Masculinities) Day
Isang tagumpay na kampanya ngayong taon 

ang unang beses na pakikiisa sa International Men’s 
Day 2021. Layunin nito na ipagdiwang ang iba’t 
ibang uri ng masculinity o pagkalalaki at ilang mga 
tagumpay para sa pakikiisa ng kalalakihan sa laban 
ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. 

Inilunsad kasabay ng pagdiriwang noong 
Nobyembre 19, 2021__ ang pilot run ng Usapang 
Lalaki: Masculinity Studies Training Module. Ito ay isa 
sa mga pinakabagong modyul ng opisina. Matapos 
ang halos tatlong taong pagsulat nito, matagumpay 
na nailunsad ang unang Masculinity Studies na 
nilahukan ng mga fakulti, empleyado at kasapi ng 
GAD Committee. Nagsisilbing malaking malaking 
ambag ito sa training modules ng opisina.
 

Breastfeeding Awareness Month 2021
Ngayong taon din ay pinangunahan ng UPDGO ang pakikiisa sa Pambansang 

Buwan ng Pagpapasuso. Layunin nito ang patuloy na pagpapalaganap ng kaalaman ukol 
sa pagpapasuso at pagkakaroon ng agapay sa mga nagpapasusong mga nanay. 

Isinagawa ng UPDGO, katuwang ang Alliance of Contractual Employees in UP (ACE 
UP) ang “Aruga at Agapay,” isang webinar tungkol sa kabutihan ng pagpapasuso sa ina 
at sa sanggol. Kabilang sa mga tagapagsalita ay sina Nanay Nona Andaya-Castillo na 
isang International Board Certified Lactation Consultant na nagbahagi tungkol sa mga 
batas at palisiya hinggil sa pagpapasuso,  Steph Andaya ng UPDGO na nagbahagi ng 
kanyang pananaliksik na “Isang Dede-kasyon: Paunang pag-aaral hinggil sa karanasan ng 
nagpapasusong ina na kawani, REPS, at fakulti ng UP Diliman.” Tungkol ang pananaliksik 
sa kasalukuyang kalagayan ng mga nagpapasusong ina sa loob ng UP Diliman. 

Nagbahagi rin sina Prof. Kit Kwe at Vianne Delfinado na pawang mga 
nagpapasusong ina na nagbahagi ng kani-kanilang personal na karanasan bilang fakulti at 
kontraktwal na kawani ng UP Diliman. Lahat ng mga tagapagsalita ay nagbahagi rin kung 
paano pinakamainam na matutugunan ang mga pangangailangan ukol sa pagpapasususo, 
pangunahin na rito ay ang suporta mula sa pamahalaan at mga iba pang mga institusyon. 
Tagumpay ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naitala ang mga isyu at hamon ng 
mga nagpapasusong kawani at fakulti ng UP Diliman.
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  Mga pahayag at mga mensahe ng pakikiisa
Ngayong taon din, aktibong nakiisa ang UPDGO sa ilan pang mga kampanya 

sa pamamagitan ng mga pahayag at mga mensahe ng pakikiisa. Naglabas ang opisina 
ng pahayag ukol sa isyu ng body shaming kaugnay ng isang patalastas ng isang sikat na 
kumpanya. Mariing kinundena ng opisina ang pagpapahiya sa mga kababaihan sa panahon 
ng pandemya. 

Mula sa UPDGO Facebook page: https://www.facebook.com/updgo.2003/
photos/pcb.3723767031058522/3723667587735133 

Mula sa UPDGO Defend Peasant Women Facebook post: https://www.facebook.com/
updgo.2003/photos/pcb.3770107539757804/3770094623092429/
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Naglabas din ang UPDGO ng pahayag ng suporta para sa mga kababaihang 
pesante na nakararanas ng dobleng pasakit sa panahon ng pandemya at militarisasyon. 
Ito ay bilang pagsuporta sa kampanyang Defend Peasant Women ng grupong Amihan. 

Naglabas naman ang opisina ng maikling mensahe ng pakikiisa sa Jennifer Laude 
Commemoration Day kasabay ng National Coming Out Day na pawang ginanap ng 
Oktubre. Mahalaga ang araw na ito upang paigtingin pa ang kampanya laban sa karahasan 
sa mga LGBTQIA++ community. 

Kuha mula sa UPDGO National Coming Out Day/Jennifer Laude 
Commemoration Day FB post: https://www.facebook.com/updgo.2003/

videos/362042489036862
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Nakiisa rin ang opisina sa Pandaigdigang Araw ng mga Manggagawa, Buwan ng 
Wika, at Pandaigdigang Araw ng mga Guro.

Mula sa UPDGO Buwan ng Wika Facebook post: https://www.facebook.com/
updgo.2003/photos/pcb.3737773419657883/3737767276325164/

Kuha mula sa UPDGO FB post: 
https://www.facebook.com/updgo.2003/

tos/a.555739441194646/
3437666169668611/

Kuha mula sa UPDGO FB post: 
https://www.facebook.com/updgo.2003/

photos/a.201840669917860/
3886157771486113/
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REKOMENDASYON

Promosyon at Kolaborasyon
Sa taong ito, nakibahagi ang programang Kampanya at Adbokasya sa ilang mga 

gawain ng iba pang programa. Naging katuwang ang programa sa gawain ng Gender and 
Development Program sa pagpapakilala at lalong pagpapatingkad ng gawaing GAD sa 
mga kasapi ng GAD Focal System ng UP Diliman. Naging mahalaga ang kolaborasyong ito 
sa parehong programa lalo na sa Kampanya at Adbokasya upang makilala ang komunidad 
at ang kanilang mga pangangailangan nang sa gayon ay makatulong lalo sa pagpapalakas 
ng mga kampanyang isinasagawa sa unibersidad. Mahalagang maipagpatuloy ang mga 
nasimulang ito sa mga susunod na mga taon dahil sa integral na layuning ipalaganap pa 
ang mga gawain at adbokasya ng opisina. 

Social Media Presence
Sa ikalawang taon ng pandemya, pinaigting pang lalo ng opisina ang kanyang 

social media presence. Naging mas aktibo at makulay ang presensya sa Facebook sa 
pamamagitan ng araw-araw na pagpopost at pakikisalamuha sa pages ng iba’t ibang 
institusyon at unibersidad. Nakatulong din ang pagsusuri at paggamit ng impormasyon 
mula sa analytics. Mas naging mas malawak ang inabot ng mga social media posts ng 
UPDGO Facebook page dahil sa pagsangguni rito. Tinatanaw ng opisina na mas maging 
epektibo sa kanyang kampanya at adbokasiya sa pagpapaigting ng social media presence 
nito sa mga susunod pang mga taon.



Pananaliksik at 
Ekstensiyon

Ang Research and Extension Program ang pinakabagong 
programa ng UPDGO. Ito ay naitatag noong 2021 sa gitna ng krisis 
pangkalusugan dulot ng COVID-19. Ito ay may dalawang tuon– ang 
gawaing pananaliksik at gawaing ekstensiyon. Layunin ng gawaing 
pananaliksik na makapagkatha ng mga pananaliksik na nakatuon 
sa iba’t ibang paksang pangkasrian at pangkababaihan sa loob at 
labas ng Unibersidad. 
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Nilalayon naman ng gawaing ekstensiyon na makatuwang ang iba’t ibang 
komunidad, mga pampublikong paaralan at iba pang organisasyon para sa mga proyektong 
magtataguyod ng pangkasariang pagkapantay-pantay. Ilan lamang dito ang malay-sa-
kasariang pamumuno (gender-responsive leadership), gender and development sa porma 
ng pagsasanay, at iba pa. 

Para sa una nitong taon, nailunsad ang isang panananliksik at isang modyul-
pagsasanay. Kasalukuyan namang tinatapos ang isa pang proyekto kasama ang ilang 
fakulti at ang pagtitipon ng mga abstrak na may kaugnayan sa Kasarian.

Nakumpletong Proyekto

SOGIESC Situation in UP Diliman
Batay sa OVPAA Memo Blg. 2020-141, binuo 

ang SOGIESC Study Group sa pangugnuna ng UP 
Center for Women’s and Gender Studies. Binubuo ito 
ng Gender Offices iba’t ibang kampus ng Unibersidad 
ng Pilipinas kabilang ang UP Diliman Gender Office. 
Layunin nitong alamin ang mga limitasyon ng 
mga polisiyang pangkasarian at makapagbigay ng 
rekomendasyon upang mabigyang proteksyon ang 
komunidad ng UP laban sa diskriminasyong nakabatay 
sa seskwal na oryentasyon, identidad, pagpapahayag, 
at sex characteristics.

Ang SOGIESC Study UP Diliman (SS UPD) ay 
pinangunahan ni Kristel May Gomez - Magdaraog, 
ang Tagapag-ugnay ng UPDGO, katuwang sina Ma. 
Stephanie Joy Andaya, Cindy Cruz-Cabrera, Giano Ray 
C. Potes at Donn E. Gaba. Tungkulin ng grupong SS UPD 
na tiyakin ang pangangalap ng mga datos, paglapat ng 
mga instrumentong pananaliksik sa konteksto ng UP 
Diliman, maging interviewer at dumalo sa mga pulong 
na ipinapatawag ng SOGIESC Study ng UP System.

Nakatuwang sa pananaliksik ang tatlong part-
time research assistants na sina Anne Ednalyn Dela 
Cruz at Ma. Rosario Consuelo Lagman (gradweyt 
na estudyante mula sa Department of Women and 
Development Studies) at si Ma. Sophia Vestine Pena 
(intern mula sa UP DEPPO na nagsilbi ring manunulat). 

Isinagawa ang pagsasakonteksto ng 
instrumentong pananaliksik, pangangalap ng datos, 
transkripisyon (sa tulong din nina Concepcion 

SOGIESC Situation in UP Diliman 
(Pabalat at Nilalaman; mula sa 

UPDGO website)



107
107UPDGO Annual Report 2021

Marquina at Wildran Dela Paz ng UPDGO), analisis, pagsusulat, at panloob at panlabas 
na balidasyon sa loob ng anim na buwan.

Ang resulta ng pananaliksik ay inilunsad noong ika-29 ng Oktubre 2021 sa UPDGO 
Facebook page. Ito ay bahagi ng mga serye ng aktibidad ng UPDGO bilang partisipasyon 
nito sa UP Pride. Ang buong kopya ng ulat ay matatagpuan sa website ng UPDGO.

Paglulunsaod ng SOGIESC Report (mula sa UPDGO Facebook page)

Usapang Lalaki: Masculinity Studies Training Module (Pabalat at Nilalaman)



108 UPDGO Annual Report 2021

Usapang Lalaki: Masculinity Studies Training Module

Ang Usapang Lalaki ay nakonseptwalisa noong 2018 bilang tugon sa 
pangangailangang pag-usapan ang karanasan ng mga kalalakihan. Ito ay batay sa resulta 
ng mga isinagawang Gender Sensitivity Training ng UPDGO sa mga fakulti, REPS, kawani 
at mga estudyante sa mga nakaraang taon. Ang proyektong ito ay pansamantalang 
nahinto noong 2020 dahil sa pandemya at pagbabago ng liderato sa UPDGO, ngunit 
naging isa sa mga pangunahing prayoridad na gawain noong 2021. Ang manunulat nito 
ay si Eric G. Cabrera.

Usapang Lalaki: Masculinity Studies Training Module Writeshop 
(mula sa screenshot ni KGM)

Paglulunsad ng Usapang Lalaki (mula sa UPDGO Facebook page)
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Layunin ng modyul na, 1) itaas ang kaalaman at pag-unawa sa masculinity bilang 
isang field ng pag-aaral; 2) magkaroon ng pagtatasa sa mga negatibong epekto ng 
masculinity sa lipunang Pilipino; at 3) suportahan at isulong ang hustisyang pangkasarian 
at pagkapantay-pantay.

Ang modyul ay dumadaan sa ilang rebisyon. Nagsagawa ng writing workshop ang 
UPDGO kasama ang mga bihasa sa usapin ng Masculinity Studies— sina Dr. Michael L. Tan 
at Dr. Michael L. Fast noong 24 Setyembre 2021 sa Zoom. 

Bilang bahagi ng pagpapayaman ng modyul, nagsagawa ng tatlong pilot training 
ang UPDGO kasama ang mga fakulti at kawani noong Nobyembre 19, 2021 at ng mga 
estudyante noong 11 Disyembre 2021.

Ang  Usapang Lalaki: Masculinity Studies Training Module ay nailunsad noong 31 
Enero 2022, kasabay nang unang pulong-paghahanda kasama ang GAD committees ng UP 
Diliman. Ang pagro-roll-out ng Usapang Lalaki ay magiging pangunahing responsibilidad 
ng Training Program simula taong 2022. 

Kasalukuyang Proyekto

Filipin/as: Women in Philippine Society
Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng kolaborasyon ang UPDGO sa ilang 

mga fakulti mula sa Departament of Speech Communication and Theater Arts, sa 
pamamagitan ng pagkatha ng isang modyul na tumatalakay sa mga napapanahong 
paksang pangkasarian. Ito ay pinamagatang Filipin/as: Women in Philippines Society. 

Ang proyekto ay pinangungunahan ng mga instruktor na sina Christine Joy A. 
Magpayo at Marielle Justine C. Sumilong. Kabilang din dito si Dr. Teresa Paula de Luna at 
isa pang instruktor na si Sherie Claire G. Ponce.

Layunin ng modyul na talakayin at himayin ang realidad ng mga kababaihang Pilipino 
sa lipunan sa pamamagitan ng mga pagsasanay at palihan. Ispesipikong layunin nitong, 
1) ilarawan ang kalagayan ng kababaihan na maaring pagmulan ng hindi pagkapantay 
pantay sa usaping pangkasarian; 2) mahikayat ang kabataan na maging bahagi ng mga 
usaping pangkababaihan at pangkasarian, at 3) pakilusin ang mga estudyante, edukador 
at mga boluntir sa pagtamo ng lipunang may hustiyang pangkasarian at may pagkapantay-
pantay.

Ang Filipin/as ay mayroong limang paksa: 1) Filipino Familial Roles and Values; 2) 
Gender Equity and Equality; 3) Choice Feminism; 4) Consent, at 5) Reproductive Health. Bahagi 
ng proseso sa pagbuo nito ang pagkatha ng mga orihinal na likhang kuwento, pagdaan sa 
writing workshop kasama ang mga eksperto at ang pilot testing. 

Para sa pilot testing, naging pangunahing katuwang ng UPDGO ang UPIS GAD 
committee. Kasalukuyang nasa antas ng ilustrasyon at inaasahang mailunsad ang Filipin/
as module sa Buwan ng Kababaihan 2022.
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 Mulat: Book of Gender Abstracts
Ang Mulat: Book of Gender 

Abstracts ay sinimulan noong huling bahagi 
ng Nobyembre. Layunin nitong kolektahin 
ang lahat ng mga tesis ng ‘di-gradwado at 
grawadong mag-aaral ng UP Diliman. Ang 
Call for Gender Abstracts ay nagtapos noong 
7 Enero 2022.

Gender Mainstreaming in UP Diliman
Isinagawa noong 6-7 Disyembre 

2021 ang Gender Mainstreaming 
Evaluation Framework (GMEF) Tool. Ito 
ay bahagi ng Professional Development 
Training Series sa pangunguna ng Programa 
ng GAD. Ang pagsusulat ng naging resulta 
ng pagsasanay ay isa sa mga nakahanay 
na gawain ng Programa ng Pananaliksik at 
Ekstensiyon.Call for Gender Abstracts 

(mula sa UPDGO Facebook page).

Gender Maistreaming Evaluation Framework: Training and Workshop 
(Disyembre 6-7, 2021; mula sa mga kuha ni Steph Andaya)
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Hamon
Isa sa mga hamong kinaharap ng programa ay ang kawalan ng full time staff na 

magtitiyak sa programa. Sa kasalukuyan, ang programa ay pinamumunuan rin ng Tagapag-
ugnay. Pana-panahong nakakakuha ng part-time research assistant bilang katuwang sa 
mga gawain.

Plano at Rekomendasyon
Para sa taong 2022, sisikapin ng programa na ipagpatuloy ang mga pananaliksik 

at makapagsagawa ng proyektong ekstensiyon. Mga nakahanay na gawain ay ang mga 
sumusunod:

 • Maipinal ang gabay para sa Research Grants
 • Maisulat ang proposal para sa Board-of-Regents approval ng UPDGO
 • Ipagpatuloy ang nasimulang mga proyekto ng Filipin/as, Mulat, at ang Gender 

Mainstreaming in UP Diliman
 • Magsagawa ng isang pananaliksik hinggil sa pandemya at kasarian
 • Makapagbuo at magsagawa ng isang programang pang-ekstensiyon
 • Makakuha ng isang full time staff na siyang mangunguna sa gawaing pananaliksik 

at ekstensiyon



Gawaing 
Administratibo

Ang UPDGO ay pinamumunuan ng isang Tagapag-ugnay 
(Coordinator). Mayroon itong limang (5) permanenteng kawani 
(kabilang ang kasalukuyang Tagapag-ugnay), tatlong  (3) full-
time na contract of service personnel at tatlong (3) part-time 
counselors (contract of service). Isa sa malaking hamon ng Opisina 
ang kontraktwalisasyon. Gayunman, sinisikap ng UPDGO na 
gampanan ang lahat ng gawain  upang maisakatuparan ang 
mithiin nitong maging malay-sa- kasarian ang lahat ng kawani, 
mag-aaral, at guro sa loob at labas ng komunidad ng UP. 

Hindi naging hadlang ang pandemya upang maantala ang mga 
gawain ng DGO. Naging mapanlikha ang bawat isa upang punan 
ang kani-kaniyang gawain. Kinailangang magdagdag ng project-
based job order (JO) personnel upang katulungin sa mga 
umiiral na gawain ng opisina na naging malaki ang ambag para 
maisakatuparan ang mga mithiin ng bawat aktibidad.  
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UPDGO Organizational Chart

FIDEL R. NEMENZO, DSc.
Chancellor

KRISTEL MAY GOMEZ MAGDARAOG
Coordinator

CONCEPCION MARQUINA
Administrative Assistant II

SG 8-4, Permanent

WILFRAN DELA PAZ
Administrative Assistant II

SG 3-3, Permanent
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RESEARCH & EXTENSION
Kristel May Gomez Magdaraog

SG 20, UES III & Coordinator
Permanent

RESEARCH & PUBLICATION
Ma. Stephanie Joy Andaya

SG 16, UES I
Permanent

CAMPAIGN & ADVOCACY
Regimer Jannine Duka

Senior Project Assistant
Non-UP Contractual

TRAINING & SEMINARS
Giano Ray Potes

URA II
Non-UP Contractual

GENDER & DEVELOPMENT
Chona Rita Cabrera

GAD Officer
Non-UP Contractual

PSYCHOSOCIAL & LEGAL COUNSELING
Anna Myrishia Villanueva

SG-18, GSS II 
Permanent

PSYCHOSOCIAL & LEGAL COUNSELING
Donn Gaba

Non-UP Contractual

PSYCHOSOCIAL & LEGAL COUNSELING
Alnie Foja

Non-UP Contractual

PSYCHOSOCIAL & LEGAL COUNSELING
Maria Patricia de Vera
Non-UP Contractual
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BENTON HALL  RENOVATION
Patuloy din ang koordinasyon sa Office of the Vice-Chancellor for Planning and 

Development OVCPD sapagkat aprubado na ang renovation ng 3rd Floor ng Benton 
Hall. Maalalang una nang tapos ang approved floor plan para dito.
 

August 4, 2017,  sumulat ang dating Coordinator Nancy Kimuell-Gabriel kay Arch. 
Enrico Tabafunda ng OCA upang hilingin na magkaroon ng assessment ang kasalukuyang 
kalagayan ng  3rd floor Bentoll Hall para sa paghahanda ng pagdating ng “THE BIG ONE”. 
Pinatunayan ng Office of Campus Architect na pwede pa itong gamitin.

Mga mungkahing lalamanin ng 3rd floor Benton Hall:
 • 1 conference room for 100 pax
 • 2 small adjacent meeting rooms wich can accommodate 10 pax & 20 pax
 • 1 admin room
 • 1 dining area with kitchen
 • 1 stockroom
 • 1 staff lounge
 • 1 gender-neutral cr
 • 1 male cr
 • 1 female cr

GAWAING PINANSYAL (BUDGET UTILIZATION)
Sa taong 2021 ay mataas na ang naabot ng UPDGO pagdating sa konsumo ng 5% 

GAD budget. Nainstitusyunalisa  ang paggamit ng attribution, at naipaliwanag na din sa 
pamunuan ng UP ang paggamit ng Harmonized Gender and Development Guidelines 
(HGDG) upang makuha ang attribution at maisama sa computation ng  GAD expenses 
upang maabot ang 5% GAD budget.

ATTRIBUTION- Attribution to the GAD budget of a portion or the whole of the budget of 
an agency’s major programs or projects is a means toward gradually increasing the gender 
responsiveness of government programs and budgets.
*google*

Panukalang GAD 
Budget 2021

Php 176,936,713.00 (PS 
& MOOE)

Aprubadong GAD 
Budget 2021

PS - Php 604,250.00 MOOE -  Php 
4,433,000.00 - GF
                   257,360.00 - RF

  TOTAL    4,690,360.00

2021 DGO status of 
expenses (partial)

        PS - Php 384,500.00 MOOE - Php 
3,679,818.82

*PS - Personnel Saving
*MOOE - Maintenance & Other Operating Expenses
*GF - General Fund
*RF - Revolving Fund
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Sa panukalang 2020 GADPB na nagkakahalaga ng Php 28,922,618.92 na 
pinagsamang PS at MOOE at nagkaroong tayo ng GADAR sa halagang Php 89,303,200.00

IBA PANG GAWAIN: Committee Work
Kinikilala ng UPDGO ang union time ng mga kawani nito. Kasabay ng gawain sa 

UPDGO ang pagtitiyak na walang conflict sa mga gawain dahil magkaungay ang layunin  
ng unyon at ng UPDGO sa pagsusulong ng adbokasiya para sa kawani at bayan. Kasama 
din dito ang aktibong pakikilahok ng iba pang mga staff nito sa ibang gawain.

MGA KOMITENG INUPUAN/INUUPUAN:

Kristel May G. Magdaraog ASH Council Member; 
ASH Code Review member
Mental Health Committee member
PCW-Certified GAD trainer

Connie Marquina AUPWU National Executive Vice President
Human Resource Development Committee  member

Ma. Stephanie Joy Andaya AUPAEU National Secretary General
REPS Personnel Fellowship Committee member

Cindy Cruz-Cabrera 7th Staff Regent selection committee member

Giano Ray Potes ASH Code Review member
 

PARTISIPASYON SA KUMPERENSYA AT MGA WEBINARS (STAFF DEVELOPMENT)

Suportado din ng UPDGO ang presentasyon ng mga pananaliksik sa mga lokal at 
pambansang kumperensiya, gayundin ang pagdalo sa mga webinar bilang bahagi ng staff 
development.

Kristel May Gomez-Magdaraog

 “Zoom In, Zoom Out: Strengths and Weaknesses of Online GST” 
12th WSAP National Conference
26 - 28 Mayo 2021
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Ma. Stephanie Joy Andaya

1. “Isang Dedekasyon: Paunang pag-aaral hinggil sa karanasan ng nagpapasusong ina 
na kawani, REPS at fakulti ng UP Diliman” 
12th National Conference of the Women’s and Gender Studies Association of 
the Philippines 
Mayo 26-28, 2021, Women and Gender Studies Association of the Philippines

2. Aruga at Agapay Webinar, UP Diliman Gender Office. 31 Agosto 2021, Zoom 
and FB live

3. UP Diliman Breach Response Team Training UP Diliman Data Protection Office 
Zoom - 13 Disyembre 2021

4. Training on Basic Statistics with Exploratory Data Analysis UP School of 
Statistics, UP Statistical Center Research Foundation, Inc. - 27-29 Oktubre 
2021

5. Children in LGBTQI+ Families: Adoption, Guardianship, and Legal Implications 
of Alternative Modes of Conception, College of Law Gender Law and Policy 
Program, University of the Philippines Diliman - 17 Hulyo 2021 
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6. 12th National Conference of the Women’s and Gender Studies Association of 
the Philippines Women and Gender Studies Association of the Philippines - 26-
28 Mayo 2021

Anna Myrishia Engraciadinia Magdalena R. Villanueva

1. Excellence in Counseling Supervision - 6 Enero 2021
2. Safer Cyberspace for Children: A Safer Internet Day Webinar - 9 Pebrero 2021
3. Exploring Gateways to Online Resources and Academic - 18 Marso 2021
4. Discovering a Treasure Trove of Loca and International Resources - 19 Marso 

2021
5. Visual Learning and Teaching with Audiovisual Databases - 22 Marso 2021
6. Getting to know Reference and Multidisciplinary Resources - 23 Marso 2021
7. The Dos and Don’ts of Referencing and Citation - 23 Marso 2021
8. It takes a Village to Raise a Child: Home and School Partnership - 26 Marso 

2021
9. Cognitive Behavioral Therapy Practitioner Course - 27 Marso2021
10. Captivity-Building Webinar on “Getting Started with NVivo” - 27 Abril 2021
11. PGCA 56th Annual National Conference The Filipino Counselor Amidst the 

Challenges of Times - 19-21 Mayo 2021
12. IDAHOBIT 2021 – Advancing LGBTQIA++ Rights and Advocacies in the New 

Normal - 19 Mayo 2021
13. IDAHOBIT 2021-“Kwentuhan sa CHR: IDAHOBIT – Kumustahin ang 

Proteksyon laban Homophobia, Biphobia, Intersexism, at transphobia –CADB, 
SOGIE Equality, at Safe Spaces Act (RA 11313) - 20 Mayo 2021

14. SAFE NGA BA ONLINE? Forum on Online Sexual Harassment - 3 Hunyo 2021
15. Gender-responsive and Feminist Research - 3 Hunyo 2021
16. Online Gender Sensitivity Training and Anti-Sexual Harassment Orientation - 

3-4 Hunyo  2021
17. OASH Case Narratives: Working Towards a Safe and Sexual Harassment Free 

UP Campus Diliman Campus - 3-4 Hunyo 2021
18. Consultation with Teaching and Non-Teacher Personnel on the Revised UP 

ASH Code - 18 Hunyo  2021
19. Time’s Up, Academia: Shifting Discourse, Reporting & Mentorship - 22 Hunyo 

2021
20. OVCAA’s Gender Fair Communication Webinar - 23 Hunyo 2021
21. PRIDE TALKS 3: Ang LGBTQIA+ at ang Midyang Popular - 28 Hunyo 2021
22. Researching the Rainbow: A Webinar on Doing LGBTQI+ Research in the 

Philippines - 28 Hunyo 2021
23. Creating a Mentally Healthy Workplace Across All Gender  “Mental Health 

Triggers in Times of Pandemic”,  “Gender Differences in Mental Health 
Concerns”, Sining Galing - 30 Hunyo  2021

24. Coaching Orientation Webinar - 30 Hunyo 2021
25. Children in LGBTQI+ Families: Adoption, Guardianship, and Legal Implications 

of Alternative Modes of Conception - 17 Hulyo 2021
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26. General Orientation on Occupational Safety and Health for UP Diliman 
Employees - 21 Hulyo 2021

27. Militante, Progresibo at Makabayang Unyonismo (MPMU) online forum - 22 
Hulyo 2021

28. Journey to Healing: Counseling the Abused - 29 Hulyo 2021
29. LGBTQI+ Incapacity of Partner, Medical and End-of-Life Decisions, and 

Inheritance - 7 Agosto 2021
30. An Overview of Countertransference in the Treatment of Suicidal Patients - 7 

Agosto 2021
31. Being There: Effective Conversations with Challenging Millennials This 

Pandemic - 16 Agosto 2021
32. LGBTQI+ Families: Property and Insurance - 21 Agosto 2021
33. Together We Can: Preventing Suicide as One - 10 Setyembre 2021
34. Criminal Psychology: The truth behind the mind of perpetrators - 11 Setyembre 

2021
35. EnGendeRights Quick Response Team Online Workshop - 9, 16, 22 & 23 

Oktubre 2021 
36. Celebrating a Decade of Service Excellence: Reimagining Professional 

Leadership in the VUCA world - 22-23 Oktubre 2021
 
 
Concepcion T.  Marquina

1. Trade Union Conference - January 6, 2021
2. SPMO E-Wallet Webinar - January 18, 2021
3. GAD Briefing for UP Diliman Execom - January 22, 2021
4. GAD Briefing for UP Diliman Execom - February 12, 2021
5. Public Sector Unionism Virtual Symposium - February  23-24, 2021
6. Data Protection Orientation - April 5, 2021
7. Kalusugan ng Kalalakihan Webinar - April 28, 2021
8. Be a Better You: Improving Productivity and Competitiveness in Times of 

Pandemic - May 23 & 30, 2021
9. Usapang Techie - May 28, 2021
10.  Magsulat at Maglathala  sa Madla - June 14, 2021
11.  ORA OHRA & HRMPSB - June 17, 2021
12.  Gender Fair Communication Webinar - June 22, 2021
13.  UP Document Routing System Webinar - June 29, 2021
14.  HRDO: Coaching Orientation Webinar - June 30, 2021
15.  Getting Know My MAC - July 8, 2021
16.  Occupational Health & Safety - July 21, 2021
17.  PPMP  Prepartion & Dashboard Training - July 23, 2021
18.  GAD Summit - July 27-29, 2021
19.  BULSA Webinar - July 30, 2021
20.  National Forum on Communication and Democracy - August 11, 2021
21.  Basic Computer Troubleshooting - August 11, 2021
22.  Kalagayan ng Mangagawa sa Pilipinas - September 17, 2021
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23.  Fact Check Webinar - September 24, 2021
24.  Learning To Be a Lifeline: a Skill Workshop on Bringing Ginhawa in the 

Workplace - October 8, 2021
25.  Consultative Dialogue on Administrative policies, Documentary Requirements 

and Policies in the New Normal - Nov 22, 2021

Chona Rita Cruz-Cabrera

1. Forum on Climate Change Related Experiences of Non-Normative 
Genders and Sexualities (NNGS) – January 20, 2021

2. Webinar on Human Rights and Access to Justice Issues of Women in Conflict 
with the Law: Pre-trial Phase - February 22, 2021

3. Saliksikhay - February 26, 2021
4. Kuwentong Kababaihan: Understanding Women’s Challenges and Different 

Ways of Supporting Them -  March 24, 2021
5. Bagong Bugso ng COVID-19 -  March 24, 2021
6. “37th Cordillera Day: Rise Amidst the Pandemic! - April 4, 2021
7. Data Privacy Orientation - April 5, 2021
8. Gender Sensitivity Training for UP CU and PGH Officials -  April 7, 2021
9. “Magpapabakuna Ka Ba?: A webinar on the awareness and understanding of 

COVID-19 vaccines: Implications and considerations for child development 
programs - April 24, 2021

10.  RISE AND DEFEND: Online Forum on the Cordillera Situation amidst the  
Pandemic -  April 26, 2021

11.  Kalusugan ng Kalalakihan - April 26, 2021
12.  Research Integrity and Plagiarism -  April 26, 2021.
13.  Developing a Culture of Inclusion: Making Safe Spaces Accessible to the 

LGBTQIA++ Youth - June 23, 2021
14.  Security Orientation: Cyberthreats and Red-Tagging -  June 24, 2021
15.  Recreating a Mentally Healthy Workplace Across All Gender -  June 30, 2021.
16.  Coaching Orientation -  June 30, 2021.
17.  What the COA reports tell us” 49th Public Briefing Webinar - August 18, 2021
18.  Gender Analysis and GA Tools - August 24, 2021.
19.  Gender Sensitivity Orientation -  September 1, 2021.
20.  Gender-Fair Communication” Webinar via Zoom by the FORA Communications 

and the Philippine Commission on Women on September 8, 2021.
21.  GAD Legal Mandates - September 15, 2021.
22.  UP Systemwide Public Consultation on Red-tagging and Academic Freedom 

Campaign -  September 23, 2021.
23. Webinar 6: The GAD Agenda: Formulating the GAD Strategic Framework and 

GAD Strategic Plan - November 18, 2021 
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*imahe mula sa internet
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Coordinator’s Room Counseling Room

Seminar Room
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GAD Officer & Research and Publication Nook

Admin Space
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Lounge
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Mini Library

Mini Kitchen
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HAMON at REKOMENDASYON sa USAPING 
ADMINISTRATIBO

1. Mayroong pangangailangan na balansehin ang pagpapatupad ng polisiya at ang 
pangangailangan ng kawani lalo’t patong-patong din ang gawain ng kawaning 
pang-administratibo.

2. Maraming gawain, at marami pang gustong gawain, kulang ang oras pero mas 
kulang ang staff. Dama ng DGO ang pangangailangan ng dagdag na tauhan 
upang magawa ang lahat ng aktibidad. Lalong kinailangan ngayon panahon ng 
pandemya. 

3. Hindi na kaya ang physical at mental na pagod lalo na sa work from home na 
kaayusan sa pagtatrabaho. Nangangailangan ng dagdag na plantilla items 

4. Nangangailangan din ng pagkilala sa BOR bilang isang Resource Center ang 
Opisina na nagtataguyod ng malay-sa-kasariang programa sa kampus.
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1

UP Diliman Gender Office Website Downloadables
(http://dgo.up.edu.ph)

Situationers/Reports

PUBLIKASYON NG UP DILIMAN GENDER OFFICE
(UPDGO Publication)

Brochures Law/Policy Primers

Monograph Series
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2 Diliman Gender Review 2020

DZUP GENDERadyo Podcast 
Maaaring mapakinggan sa Spotify, Apple / Goo-

gle Podcast, atbp podcast application

Social Media Accounts

Diliman Gender Review

New Publications
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3

UP DILIMAN GENDER OFFICE

2/F Benton Hall, M. Roxas Street,
UP Diliman, Quezon City; 1101

(8)985-8500 loc. 2467
updgo@up.edu.ph 

UPDGO 2022

Kristel May Gomez-Magdaraog, RSW, MAWD
Coordinator

Cindy Cruz-Cabrera
Gender and Development Officer

Ma. Stephanie Joy A. Andaya
Research and Publication Officer

Giano Ray C. Potes
SOGIE  and Training Officer

Regimer Jannine D. Duka
Campaign and Advocacy Officer

Concepcion T. Marquina
Administrative Assistant

Wilfran L. Dela Paz
Administrative Aide

Anna Myrishia Engraciadinia Magdalena R. Villanueva
Guidance Service Specialist 

Atty. Alnie G. Foja
Legal Consultant

Maria Patricia Vito Cruz De Vera
Donn E. Gaba

Emergency Crisis Counselors

Social Media Accounts


