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PILIPINAS

Gumagamit ng higit sa 160 milyong pang-
isahang gamit na plastik na “sachet” bawat araw

Gumagawa ng tinatayang 2.7 milyong 
tonelada ng basurang plastik taun-taon 

Tinatayang 20% nito ay umaagos sa karagatan

Sa Isla ng Tingloy at sa Lungsod ng Batangas, 
sinusuportahan ng USAID ang pagbuo ng isang circular 
economy na naka-base sa isla at sistema ng pamamahala ng 
basura sa barangay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng 
mga lokal na polisiya at pagtataguyod ng mga kumikitang 
recovery centers at mga bagong negosyo na susuportahan 
ang circular economy.

Sa Lungsod ng Iloilo, pinatitibay ng USAID 
ang kapasidad ng mga nangongolekta at 
nangangalakal ng basura, habang tinutulungan 
ang lokal na pamahalaan na ipatupad at 
subaybayan ang mga bagong estratehiya  
sa pamamahala ng basura.

Sa Lungsod ng  Puerto Princesa, 
ang USAID ay ginagawang maging 
propesyonal ang impormal 
na pangongolekta ng basura 
upang mapabuti ang kaligtasan, 
kabuhayan, at kontribusyon sa 
kapaligiran ng mga lokal na “Eco 
Warriors.” Ang mga Eco Warriors 
ay nagbibigay ng mahahalagang 
serbisyo ng pangongolekta ng 
basura sa komunidad.

 • Sa Metro Manila, pinapalakas ng USAID ang mga kababaihan na 
kabilang sa sektor ng basura na umasenso sa pamamagitan ng mga 
pagsasanay, pagtuturo, at pagkakataong makatanggap ng pondo 
para magtatag o palawakin ang kanilang sariling negosyo sa basura

 • Sa Lungsod ng Pasig, binabago ng USAID ang anyo ng mga 
lokal na organiko at single-use plastics upang magamit muli. Ilang 
halimbawa ay ang compost at eco-bricks na nabuo sa pamamagitan 
ng isang “Eco Hub” community. Ang mga produktong ito ay 
nakakabuti sa karagatan at angkop sa pagbabago ng klima. 

 • Sa Lungsod ng Parañaque, ang isang bagong Circular Center 
na sinuportahan ng USAID ay nangongolekta at nagbibigay daan 
para sa mga plastik na mababa ang halaga na ma-recycle, lumikha 
ng trabaho para sa mga kababaihan, at magsilbing sentro ng 
edukasyon sa komunidad.

 • Sa Lungsod ng Maynila, sinusuportahan ng USAID ang  
mga kababaihang nagmamay-ari ng mga sari-sari store na 
magkaroon ng karagdagang kita bilang mga lokal na  
istasyon ng “waste to cash”, kung saan binibili  
ang mga basurang plastik mula sa komunidad  
at ibinalik sa lokal na circular economy. Ang  
mga kasapi ng USAID ay pinapatatag din ang  
kapasidad ng lokal na pamahalaan at tinutulungan  
ang mga lokal na kolektor ng basura na magkaroon  
ng kumikita at maunlad na kabuhayan.

Araw-araw, umaagos ang mga plastik sa higit 7,500 isla ng Pilipinas. Ito  
ay dulot ng pagtaas ng produksyon at konsumo ng mga pang-isahang 
gamit o single-use na plastik. Ang programang Malinis na Lungsod, Asul na 
Karagatan o Clean Cities, Blue Ocean (CCBO) ng USAID ay nakikipag-
ugnayan sa buong Pilipinas upang pigilan ang pagdaloy ng plastik na 
sumalaula sa mga tubig at karagatan sa loob at paligid ng kapuluan.
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Ang mga detalye tungkol sa mga aktibidad ng programa, mga kasapi sa pagpapatupad,  
at mga grantee ay matatagpuan sa website ng programa na nakalista sa ibaba.
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MALINIS NA KALUNSURAN,  
BUGHAW NA KARAGATAN
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ANG PAGTUTUPAD NG LOKAL NA SISTEMA 
Ang pakikipag-ugnayan ng USAID sa Pilipinas ay dumating sa napakahalagang panahon. Sinusuportahan nito ang mga aksyon para 
maiwasan ang matinding pagkapinsala ng ating mga karagatan, bawasan ang mga kontribusyon ng plastik at basura sa krisis sa klima, at 
isulong ang iba pang mga prioridad para sa pag-unlad. Ang programa ay gumagamit ng lokal, nasyonal, at internasyonal na teknikal na 
kadalubhasaan, na ipinares sa mga grant program nito, upang subukan, sukatin, at ibahagi ang mga solusyon na makabago, napatunayan na, 
at pinangunahan ng lokalidad. Kung saan posible, ang programa ay natututo at lumalawak ayon sa tagumpay ng mga napatunayan nang mga 
inisyatiba ng local na pamahalaan, mga non-government organizations, at ng USAID Municipal Waste and Recycling Program (2016-2021).

Sinusuportahan ng programa ang Five Building Blocks ng USAID upang mabawasan ang plastic pollution sa karagatan.  
Ito ay ang mga sumusunod:

 

 

MGA AKTIBIDAD AT EPEKTO NG PROGRAMA 
Sa Pilipinas, ang ilan sa mga naging epekto ng programa ay ang mga sumusunod: 

Mahigit sa 68 tonelada ng plastik at iba pang mga basurang may mababang halaga ang natipon upang pigilan ang pagtagas 
nito sa kapaligiran. Ito ay nagampanan sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ilihis ang mga materyal mula sa landfill habang 
sinusuportahan ang mga lokal na kabuhayan at pagbuo ng mga circular economy.

Mahigit 625 indibidwal mula sa lokal na pamahalaan, mga bahagi ng impormal na sektor ng basura, at lokal na mga 
organisasyon ay nakatanggap ng pagsasanay para paigtingin ang kanilang kapasidad sa pagpa-plano ng sistema para sa 
pamamahala ng basura at mga angkop na programa.

May mga nabuong pagsasama sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ilang mga grupo, kasama na ang Metro Manila Development 
Authority at World Bank. Ang samahan ay gumawa ng mga pangmatagalang plano para sa pangangasiwa ng mga basura ng 
lungsod, pagpapalakas ng mga lokal na sistema, at pagbuo ng katatagan ng bansa.

Mahigit $1.3 milyon na pondo ang iginawad sa mga local partners upang ipatupad ang mga epektibong solusyon na 
pinangungunahan ng lokalidad.

TUNGKOL SA MALINIS NA KALUNSURAN, BUGHAW NA KARAGATAN 
Ang Malinis na Lungsod, Asul na Karagatan o Clean Cities, Blue Ocean (CCBO) ay ang pangunahing programa ng USAID para 
labanan ang plastic pollution sa karagatan. Sa loob ng limang taon (2019-2024), ang $48 milyon pondo ng programa ay nakalaan para sa 
pandaigdigang antas at mga focal na bansa na mabilis ang urbanisasyon upang asintahan ang pinagmumulan ng mga plastik. Sa pamamagitan 
ng pagpapalakas sa pamamahala ng basura at pagsulong o pagbuo ng mga circular economies sa bawat lungsod, ang USAID ay gumagawa ng 
mga solusyon na magpapababa ng mga plastik sa karagatan habang pinapalakas ang mga vulnerable na populasyon at pahupain ang epekto 
ng polusyon sa kalusugan ng tao at sa ating klima. Ang programa ay ipinatutupad ng Tetra Tech, sa pakikipagtulungan sa isang grupo ng 
mga organisasyon kung saan kasama ang International City/County Management Association (ICMA) at The Manoff Group. Kasapi din 
ang nasyonal at lokal na pamahalaan, mga miyembro ng pribadong sektor, mga non-government organizations, at mga lokal na organisasyon 
ng mga kababaihan at kabataan.
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Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.urban-links.org/ccbo o mag-email sa info@cleancitiesblueocean.org.
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MAKIPAG-UGNAYAN   

1. Mga patakaran 
upang paganahin ang 
circular economy

2. Pinahusay na mga  
serbisyo at imprastraktura 
ng solid waste

3. Mga inobasyon at 
teknolohiya na  
maisasagawa sa local  
na komunidad

4. Patuloy na pagbabago 
sa pag-uugali at pag-
kilos

5. Isang inklusibo  
at patas na 
sistema


