
PRAYMER UKOL SA VISITING FORCES AGREEMENT 
AT SUBIC RAPE CASE

1. Ano ang Visiting Forces Agreement?

Ang VFA ay isang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos na nilagdaan noong 
ika-10 ng Pebrero, 1998; at niratipika ng Senado ng Pilipinas noong 1999.  Binibigyan ng 
kasunduang ito ng mga espesyal na karapatan at pribilehiyo ang mga Amerikanong 
sundalo at sibilyang empleyado ng U.S. Department of Defense na nakatalaga o 
dumadalaw sa Pilipinas.

     Sa katunayan, isang uri ng Status of Forces Agreement(SOFA) ang kasunduang 
ito, ngunit kaiba ito sa mga SOFA ng ibang bansa at Estados na may U.S. bases. Noong 
panahon ng base-militar ng Amerika sa Pilipinas, ang SOFA ay nakapaloob sa RP-US 
Military Bases Agreement.  Nilagdaan itong VFA sa sitwasyon ng Pilipinas na wala na 
ang mga  base militar o pasilidad ng US sa Pilipinas.  Kayat buong teritoryo ng Pilipinas 
ang sakop ng kasunduang VFA

Meron ding hinahabol at hiwalay na VFA 2 para naman daw sa mga Pilipinong 
sundalo na dumadalaw sa Estados Unidos.  Ngunit, kaysa bigyan ito ng kapantay na 
karapatan at pribilehiyo na binibigay sa mga sundalong Amerikano sa Pilipians, 
ipinauubaya sila sa hurisdiksyon ng mga korte at batas ng Amerika, lalo na pag sila ay 
lumabag sa mga batas ng Estados Unidos sa teritoryo nito.  Ang tanging pribilehiyong 
binibigay sa kanila ay ang makapamili ng PX goods sa mga U.S. military commissaries!

2. Bakit kailangan ngayon ng Estados Unidos ang isang kasunduan tulad ng Visiting 
Forces Agreement? 

Kinakailangan ngayon ng Estados ng mga daungan, mga pasilidad sa pagsasanay 
at lohistikong base para sa kanyang patuloy na pakikialam, okupasyon at pandirigma sa 
iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo na sa Gitnang Silangan. Ang isang kasunduan katulad 
ng VFA ay kailangan  niya upang gamitin ang teritoryo ng Pilipinas bilang isang baseng 
pangsuporta sa mga operasyong pangmilitar sa mga bansang tulad ng  Afghanistan, Iraq. 
Ang Estados Unidos din ang pangunahing nagbibigay suportang militar sa Israel sa 
kanyang pag-atake at agresibong okupasyon ng Lebanon.

3. Ano ang mga kontrobersyal na probisyon ng Visiting Forces Agreement?

A. Sa kabuuan, ang VFA ay labag sa probisyon ng konstitusyon ng Pilipinas na 
nagsasaad at nagbibigay-garantiya ng " equal protection before the law " dahil 
nagbibigay ito ng espesyal na pribilehiyo at karapatan sa mga unipormado at sibilyang 
miyembro ng U.S. Department of Defense.  Ito'y mga karapatan at pribilehiyo na di 
binibigay sa mga karaniwang Pilipino 



B. Sa Art. I ng VFA, "Definitions", ang mga sundalo at sibilyang Amerikano ay 
pinapahintulutang magsagawa ng "activities" na sinang-ayunan ng pamahalaang 
Pilipinas.   Ni hindi nila nililinaw kung ano ang mga activities nila rito. Kombat? 
Treyning? Paniniktik o pag-eespiya? "Rest and Recreation"? 

C. Di rin nililinaw kung ano ang ibig sabihin ng "panandaliang" pananatili o dalaw nila 
sa bansa.  Isang linggo? Isang buwan?  Isang taon o mahigit?  MERON NA NGANG 
ITINAYONG ISANG PERMANENTENG KAMPO ANG AMERIKA SA LOOB NG 
KAMPO NG SOUTHCOM SA ZAMBOANGA CITY, AYON SA TESTIMONYA NG 
SUBIC RAPE VICTIM NA SI NICOLE.

D. Di rin binabanggit kung sino sa pamahalaan ng Pilipinas ang mag-aapruba sa 
"activities" ng tropang Amerikano sa Pilipinas.  Ipinahayag noon ni Foreign Affairs 
Secretary Domingo Siazon na ang RP-US Mutual Defense Board (MDB) ang siyang 
magsasang-ayon sa "activities" ng mga Amerikano sa Pilipinas.  Ngunit, kahit kailan, 
dahil ang  MDB  ay joint board ng militar ng U.S. sa Pilipinas, di maituturing na 
pamahalaan ng Pilipinas ito.

E. Hindi tinatakda ng VFA ang bilang ng tropang Amerikanong itatalaga sa Pilipinas sa 
isang panahon.  Maari ittong daan-daan o lubu-libong sundalong Amerikano. 

4. Bakit ba itinuturing na paglapastangan ang VFA sa soberanya ng Pilipinas?        

Una, sa ilalim ng mga probisyon ng VFA, walang respeto o pagtiwala ang mga 
Amerikano sa ating mga batas at mga regulasyon.  Sila na nga ang mga bisita, gusto pa 
nila sila ang masusunod at magtatakda ng mga batas at regulasyon sa sarili nating 
tahanan at teritoryo.

    Ikalawa, sa Art. 5 ng VFA, paano maituturing na "official acts" na 
nangangailangan ng "official duty certificate" ang mga karumal-dumal na krimen ng mga 
sundalong Amerikano sa Pilipinas, at maaari pa nilang iwasan ang hurisdiksyon ng mga 
batas at korte ng Pilipinas na lilitis sa kanilang mga krimen dito.

     Ngayon lamang natin makikita ang sitwasyon ng "extra-territoriality" na iginagawad 
sa mga dayuhang sundalo sa buong teritoryo ng isang malayang bansa.  Noong narito pa 
ang U.S. bases, ang "extra-territorial rights" ay pinayagan lamang sa loob ng mga base 
militar ng Estados Unidos.  Bagamit, kahit sa mga krimen na naganap sa labas ng mga 
base noon, ni isang nagkasalang sundalong Amerikano ay walang pinarusahan sa mga 
krimeng pagpatay, panggagahasa o  pambubugbog laban sa mga Pilipino.

     Sa ilalim ng Art. 8 ng VFA, walang limitasyon sa "access" ng  tropang Amerikano sa 
Pilipinas, kahit na sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa.  Walang hadlang at malayang 
pagkilos ang ipinagkakaloob ng VFA sa US sa anumang bahagi ng ating bansa.



5. Ano ang mga Espesyal na Pribilehiyo na Binibigay sa mga Sundalong Amerikano 
sa Ilalim ng VFA?

Eksempsyon sa mga Regulasyon ng Pilipinas
    

Sa ilalim ng Art. 3, 4, 7 at 8 ng VFA, ipinagkakaloob sa mga tropang sundalo ang 
mga espesyal na pribilehiyo at karapatan na ipinagkakait naman sa karaniwang mga 
Pilipino.  Ang mga Amerikanong itinatalaga o dumadalaw sa Pilipino ay hindi kailangan 
sumunod sa sumusunod na batas at regulasyon hinggil sa:

5 pasaporte at bisa;
6 lisensya sa pagmamaneho; 
7  pagrerehistro ng sasakyan;
8 pagbayad ng customs duties at buwis.

 
Talagang pambihira ang mga pribilehiyong ito sapagkat ito ay mga karapatan at 

pribilehiyo na hindi binibigay kahit sa mga matataas nating mga opisyal sa sandatahang 
lakas o diplomatikong opisyal na dumadalaw sa Estados  Unidos o nasa Pilipinas.

Criminal Jurisdiction

Sa ilalim ng Art. 5, "Criminal Jurisdiction" ang mga sundalong Amerikano na 
naglabag ng ating batas o may salang krimen ay binibigyan ng espesyal na proseso sa 
paglilitis sa Pilipinas.  Una, habang nililitis sila sa korteng Pilipino, kahit na sa mga non-
bailable na heineous crimes sa Pilipinas, ang  sundalong Amerikano ay ilalagay sa 
pangangalaga ng ng kontrol ng Embahada o awtoridad ng Estados Unidos. Ikalawa, 
binibigyan ang korteng Pilipino ng isang taon lamang bilang taning na tapusin ang 
paglilitis, kundi wala nang tungkulin ang U.S. na iharap ang sundalong akusado sa harap 
ng hukuman ng Pilipinas. Ikatlo, ipinagbabawal ng VFA ang paglilitis ng sundalong 
Amerikano sa sharia'h court sa mga autonomous na rehiyon ng Muslim Mindanao na 
kinikilala ng saligang batas ng Pilipinas.

Claims

Sa ilalim ng Art. 6, "Claims", kusang sinusuko ng magkabilang bansa ang 
kanilang karapatan sa damages o anumang danyos perwisyo na maaaring idulot ng 
combat at non-combat operations sa ilalim ng VFA, kahit na sa anumang parte ng 
teritoryo ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng paggamit ng mga sundalong Amerikano ng live 
ammunition at explosives sa mga military exercises na makapipinsala sa buhay ng mga 
mamamayan at sa kapaligiran ng bansa. Hindi dapat isinusuko ng Pilipinas ang kanyang 
karapatan sa anumang damages dulot ng activities ng tropang Amerikano sa Pilipinas. 

 Ilang beses nang nasita ang U.S. military na gumagawa ng unilateral training 
operations sa Pilipinas ng VFA Commission na itinayo upang magmonitor ng mga 
paglabag sa implementasyon ng Visiting Forces Agreement. Noong Bise Presidente at 



Secretary of Foreign Affairs si Teofisto Guingona, ilang beses niya nireklamo ang mga 
unilateral operations ng U.S. sa teritoryo ng Pilipinas na di kasama sa military exercises 
ang Armed Forces of the Philippines. Naganap ito sa Batanes, sa Clark at Cordillera. 
Nasita rin ito ng mga dating opisyal ng Department of Foreign Affairs tulad ni Elmer 
Cato, director ng VFA Commission at DFA Undersecretary at VFA Commissioner 
Amado Valdez na kapwa nagreport sa mga paglabag ng U.S. sa mga probisyon ng VFA. 
Pareho silang tinanggal at inalis sa VFA Commission ng Department of Foreign Affairs. 

Pahintulot sa Pinagbabawal na Armas Nukleyar

 Walang probisyon sa VFA na  nagbabawal sa sundalong Amerikano na 
magpasok ng armas nukleyar. Ito ay sa kabila ng mahigpit na utos ng ating Saligang 
Batas.  At heto ang kapalit na insulto sa atin: tanging "certificate against quarantinable 
diseases" ang binabanggit ng VFA. Ang quarantine inspection ay ipatutupad pa ng US 
military commander na siya ring magpapalabas ng certificate, kahit sila ang bisitang 
pumapasok sa Pilipinas!

6. Ano ang Kaugnayan ng Nililitas na Subic Rape Case sa Visiting Forces 
Agreement?

Pinapatampok ng kasong panggagahasa sa isang Pilipina ng mga  sundalong 
Amerikano sa Subic ang walang paggalang ng Estados Unidos sa batas at prosesong 
katarungan ng Pilipinas. Una, ay kahit na heineous crime ito na non-bailable, kinuha ng 
U.S. Embassy ang custody ng mga akusado at nasa labas sila ng piitan ng Pilipinas. 
Ikalawa, ay ang espesyal na trato sa kanila pagkat pinapayagan silang hindi nakakulong 
habang nililitis ang kaso. Isa pa, binibigyan dito ang korte ng isang taon lamang na taning 
upang makapagdesisyon sa kaso, kundi, ay mawawalan na ng responsibilidad ng 
pamahalaan ng Amerika na iharap sila sa mga korte ng Pilipinas. Kaya, mula sa simula 
ang Subic Rape Case ay nakapaloob sa mga di-pantay na probisyon ng Visiting Forces 
Agreement. Bukod dito, tila nasa panig pa ng mga akusadong sundalo ang mga opisyal 
ng pamahalaang Pilipinas batay sa kanilang mga pampublikong pananalita. 

7. Sa Paanong Paraan Nagiging balakid  ang VFA sa paglilitis ng Subic Rape Case?  

Ang VFA ay nagiging balakid sa paglilitis ng Subic Rape Case sapagkat sa isang 
taong taning na binibigay ng VFA sa korte na lutasin ang kaso, ang kalidad ng 
presentasyon ng prosekusyon ay nasasakripisyo. Hanggang Dec. 27, 2006 ang taning sa 
korte ng Pilipinas na magdesisyon sa kaso, kundi wala nang ihaharap na mga akusado 
ang Embahada ng Amerika at posibleng ilipat ang mga akusado sa Estados Unidos o sa 
labas ng Pilipinas. Kumakatig at pinaiiral ng VFA ang interes ng Estados Unidos at 
nagpapakita na walang paggalang sa ating mga proseso. 

8. Ano ang maaaring gawing tulong ng mga Pilipino sa pagkakaroong ng 



katarungan ng biktima ng Subic Rape Case?

Una, bantayan ang mga pangyayari sa ginagawang paglilitis sa Makati Trial 
Court, Lunes-Martes-Huwebes-Biyernes, tuwing hapon, 1-5PM. Ikalawa, ilantad ang 
ginagawang paninira sa karakter ng  biktima ng rape na kinakalat ng mga Amerikano at 
mga abugado nito. Ikatlo, ikawing ang kasong ito sa di-pantay at di-makatarungang 
Visiting Forces Agreement na kumakatig sa at pinaiiral ang interes at pangingibabaw ng 
Estados Unidos. Ilantad kung paano nito niyuyurak ang dangal ni Nicole kundi ng taong 
bayan ng Pilipinas.At kung paano nagpapatibay ito sa di pantay na relasyon ng Pilipinas 
at Estados Unidos. 

9. Ano pa ba ang mga Bantang Dulot ng VFA sa Pilipinas?

A. Pagsangkot sa giyera ng U.S. tulad ng kanilang ginagawa sa Gitnang Silangan na kung
saan maraming mga Pilipinong OFWs. Ito ay dahil pinapagamit natin ang ating teritoryo 
sa mga sundalong Amerikanong pandigma na siyang dinedeploy nila sa ibat ibang bahagi 
ng daigdig.

B. Pakikialam ng U.S. sa Pilipinas tulad sa counter-insurgency at panloob na suliranin. 

C. Pagsira sa kapaligiran dahil sa ginagamit na live fire na bala at kanyon sa military 
exercises

D. Banta sa buhay, puri, kaligtasan at kapayapaan ng ating mamamayan, tulad ng 
nangyari kay Nicole at iba pang mga Pilipino na napinsala mula nang lagdaan ang 
Visiting Forces Agreement.

E. Panganib mula sa armas nukleyar na dinadala ng mga pandigmang barko at eroplano 
ng Estados Unidos.


