
THIS SERVES AS AN INVITATION

TUNGKOL SA PUBLIC FORUM SERIES

May sapat bang nasasabi ang mga disiplina ng agham panlipunan at pilosopiya
sa usapin ng pagpapalit ng administrasyon, sa pagtataya ng nagawa nito, at sa
paghahanda para sa susunod? O naging mga “analyst”/“expert” na tagatingi na
lamang ng sound bites ang mga akademiko sa mga TV news magazine shows?
Nagiging palamuti na nga lang ba ang mga akademiko para sa mga balita na
nangangailangan ng tagapagsalitang may autoridad para pagtibayin lamang ang
mga litaw naman nang mga obserbasyon? Taga-tuon na lamang ba sila ng pansin
ng publiko sa mga isyung ang pagiging napapanahon ay dikta ng news cycle at
ng mga nilutong iskandalo? Hindi iilan sa mga kilalang akademiko ang may sariling
pulpito sa midya, pero kadalasan reaktibo ang pagsusulat nila at ang pagsusuri
ay minadali para makahabol sa init ng balita. May ilan pa ngang tahasang
propagandista ng mga interes na pasimple o garapalan nilang pinagsisilbihan.

Sinasabi ng UP Charter na bahagi ng serbisyo publiko ng unibersidad ang
pagbibigay nito ng dalubhasa at teknikal na gabay sa pamahalaan, sa pribadong
sektor, at sa lipunang sibil nang hindi ikinokompromiso ang panuntunan nito ng
husay. Natutugunan ba ito ng mga akademikong taga-agham panlipunan at
pilosopiya sa labas ng kundisyong itinakda ng midya? Nakabatay ang paniningil
na ito sa pagpapalagay na nasa interes ng mga akademiko, lalo na ng mga nasa
nasabing disiplina, na suriin ang kontemporaryong kalagayan ng lipunan. Pero tila
napag-iiwanan na ang mga disiplinang ito at hindi makaambag sa paglikha ng
bago at kritikal na diskurso tungkol sa mga napapanahong isyung panlipunan.
Hiwalay na usapin rin kung naipapaunawa nga ba ang mga kritikal na pananaw na
ito sa publikong dapat sana dito makikinabang.

Layunin ng serye ng mga public forum na ito na direktang tugunan ng mga disiplina
at ng kanilang mga hinirang na akademiko ang kambal na hamon ng limitado, pili,
at pilit na pampublikong pakikisangkot at ng inaasahang husay na dapat na dinadala
nila sa mga isyung pampubliko na ginagarantiya ng UP Charter. Sa forum series
na ito ay bibigyan ng espasyo para talakayin sa publiko ng bawat disiplina—higit
pa sa sound bites at timeliness ng isyu—nang may lalim at lawak ang mga isyu
na sa kanilang palagay ay dapat napagtuunan ng patapos ng rehimeng Aquino at/
o mapagtuunan ng hahaliling gobyerno sa 2016, ayon sa mga partikular na interes
ng kani-kanilang disiplina. May partikular na urgency ang diskusyong ito, lalo pa’t
nakataya dito ang pagpapatuloy ng mga tinaguriang repormistang polisiya ng
kasalukuyang administrasyon.



TUNGKOL SA MGA PRESENTASYON

Institutions Matter! Redesigning Representation and
Philippine Democratization
Dr. Aries A. Arugay

While the Philippines had no dearth of competent and good leaders, it
does have lack leadership oriented toward building inclusive, representa-
tive, and mass-based political institutions. After almost 20 years of exist-
ence, is the 2016 elections a good opportunity to embark on redesigning
the representative institutions of our democratic regime? The changes and
reforms need to be oriented toward increasing access to the country's
political institutions, improving government responsiveness and account-
ability, and limiting undue prerogatives and incentive of political elites to
further monopolize political power.

Peace Processes and Resilient Conflict in Mindanao:
Status and Perspectives
Dr. Francisco J. Lara Jr.

While the Philippines had no dearth of competent and good leaders, it
does have lack leadership oriented toward building inclusive, representa-
tive, and mass-based political institutions. After almost 20 years of exist-
ence, is the 2016 elections a good opportunity to embark on redesigning
the representative institutions of our democratic regime? The changes and
reforms need to be oriented toward increasing access to the country's
political institutions, improving government responsiveness and account-
ability, and limiting undue prerogatives and incentive of political elites to
further monopolize political power.

PROGRAMA

2:00 - 2:30 PAGPAPATALA

2:30 - 2:40 PAUNANG PAGBATI

2:40 - 2:45 PAGPAPAKILALA NG MGA TAGAPAGSALITA

2:45 - 3:05 Institutions Matter! Redesigning Representation and
Philippine Democratization
Aries A. Arugay, PhD
Kawaksing Propesor, Departamento ng Agham Pampulitika
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

3:05 - 3:25 Peace Processes and Resilient Conflict in
Mindanao: Status and Perspectives
Francisco J. Lara Jr., PhD
Senior Lecturer, Departamento ng Sosyolohiya
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

3:25 - 3:35 REAKSIYON
Julkipli M. Wadi
Propesor, Linangan ng Araling Islamiko
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

3:35 - 3:55 TALASTASAN

3:55 - 4:00 PAGLALAGOM
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Para sa mga katanungan, maaaring magpadala ng email sa
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Para sa impormasyon tungkol sa TWSC at mga aktibidad nito, tumungo sa
www.twsc.upd.edu.ph at www.uptwsc.blogspot.com


