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Kuha ni Ricky Brozas 
 

Sumugod sa punong-tanggapan ng DENR ang mga mamalakaya at fish pen operator sa Laguna lake para ibulalas 

ang kanilang sentimiyento sa anila’y hindi makatwiran na pasya ni Sec. Gina Lopez na alisin na ang lahat ng mga 

palaisdaan sa lawa. 

Tinuran ni Mang Aurelio Santiago, pangkalahatang lider ng mga mamalakaya sa Laguna lake na mistula silang 

“natokhang” sa utos ni Lopez na linisin ang mahigit isandaang ektaryang lawa sa lahat ng uri ng pangisngisda gamit 

ang fish pen. 

Giit naman ni Dr. Francisco Arcadia, isa sa large scale fish pen operator na an ang pasya ng kalihim ay taliwas sa 

gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-regulate lamang ang pangingisda sa lawa laban sa mga iligal na 

nagmamay-ari ng mga fish pen at fish cages. 

Aniya, kung tuluyang ipagbabawal na sila sa lawa ay animnapung porsiyento ng suplay ng isda sa Metro Manila at 

mga karatig lalawigan ang mawawala. 

Iyan ay maliban pa sa mahigit 22 libong manggagawa na mawawalan ng pangkabuhayan. 

Sinabi naman ng isa sa mga tumutulong sa livelihood program ng mga mangingisda na si Pastor Jose Conui na kung 

mayroon mang dapat alisin sa Laguna lake iyon ay ang mga iligal na operator na halos limampung ektarya ng lawa 

ang sinasaklawan at hindi ang mga lehitimong mangingisda na kumukuha at nagbabayad ng kaukulang permit sa 

gobyerno. 

Inalmahan rin ng mga raliyista ang anila’y kawalan ng kaukulang konsultasyon sa kanilang hanay ng DENR. 

Sa halip ay pawang abiso sa pamamagitan ng sulat Lang umano ang kanilang natatanggap mula sa opisina ni Lopez. 
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Pinalagan din nila ang umano’y harassment ng mga tauhan ng DENR na gagamitan sila ng armas kapag pumalag sa 

nakatakdang demolition sa na ipatutupad sa mga palaisdaan sa lawa. 
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