
ANG KAPANGYARIHAN AY SA IYO
Anong mahalaga sa iyo?

ISANG PANIMULANG AKLAT SA PEDERAL NA HALALAN

Ang pag-uunawa sa nangyayari sa pulitika ay makatutulong 
sa iyo na gumawa ng mahusay ng pagpipilian. Isipin mo ng 
ganito: Ano ang mga malalaking bagay na nakakaapekto sa 
iyong buhay? Ano ang tungkol sa iyong pamayanan? At ang 
Canada, itong malaking, dakilang bansa na tinatawag 
nating tahanan? Ang pag-uunawa sa kung anong 
mahalaga sa iyo at pagkatapos ay pagtugmain iyon sa 
pulitika ay isang kapaki-pakinabang na paraan upang 
makapagpasiya kung sino ang iboboto.
 
Ang tatlong pinakamalaking mga isyu na sinasabi ng mga 
Canadian na makakaapekto sa kanilang boto sa pederal na 
halalan ng 2019 ay:

Hindi mo kailangang maging isang 
eksperto sa pulitika o mga 
pampulitikang partido upang 
bumoto. Nguni’t, nakakatulong na 
malaman ang iyong sariling 
pampulitikong pagkakakilanlan. Ang 
bawat tao ay may isyu na 
nakaka-irita sa kanila, o na 
inaasahan nila.  Alinmang paraan, 
ikaw ay may karapatan at 
kapangyarihan na ihalal ang isang 
pamahalaan na nakakaintindi ng 
iyong mga karanasan at 
magdadala ng pag-asa at mga 
pangarap sa buhay ng mga 
taga-Canada.
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Pangangalagang
pangkalusugan

Halaga ng pamumuhay

Pagbabago ng klima

Ano ang 3 pinakamahalagang mga isyu sa iyo?

Bakit?

Pagdating sa mga isyung ito,
ano ang nais mong higit na malaman?

HANAPIN ANG IYONG SARILI

40% NG MGA 
CANADIAN AY 

NAGSASABI NA SILA AY 
NAPAKALAMANG O 

MEDYO MALAMANG NA 
MAGPALIT NG 

SINUSUPORTAHANG 
PARTIDO BAGO ANG 
HALALAN NGAYONG 

TAON. 



Left/Progressive Ang Kanan/KonserbatiboAng Kaliwa/Progresibo

Solusyon ng Kanan:
Ang pagbibigay ng mga 
pahinga sa buwis sa mga 
tagapag-debelop upang 
magtayo ng mas maraming 
pabahay upang makabuo ng 
mas maraming supply at 
magpapababa ng gastos.

Solusyon ng
Katamtaman:
Ang pamahalaan ay 
nakikipagtrabaho sa mga 
tagapag-debelop upang 
magbukod ng mga ilang bilang 
ng mga abot-kayang mga yunit 
ng pabahay.

Solusyon ng Kaliwa:

Ang pamahalaan ang 
nagbabayad para sa 
hindi-pangkalakal, kooperatiba 
o pampublikong abot-kayang 
pabahay.

Halimbawa: Pagiging Abot-kaya ng Pabahay

Ang pamahalaan ay may mahal-
agang tungkulin na gagawin sa 
pagpapabuti ng buhay para sa 
mga tao. Kung minsan ‘ang 
Kaliwa’ ay tinatawag na progresi-
bo, o liberal.

Ito ay maaaring nakalilito dahil ang mga partido ay maaaring magkaroon ng ilan sa mga salitang ito sa kanilang 
mga pangalan. Gayunpaman, ang pangalan ng partido at mga patakaran ay hindi lagi maayos na umaakma sa 
isang ‘Kaliwa’ o ‘Kanang’ panig. Gamit ang tatlong mga isyu mula sa nakaraang pahina, mag-isip ng mga ilang 
solusyon na iaalok ng mga pulitiko at ilagay ang mga ito sa sukatan sa ibaba.

ANG MGA TAO SA GITNA 
AY MAAARING 
TAWAGIN NA ‘MGA 
CENTRIST’ O ‘MGA 
MODERATE’.

Ang pagsusuporta sa isang 
libreng merkado ang pinakama-
husay na paraan upang gawing 
mahusay ang buhay para sa mga 
tao. Kung minsan ‘ang Kanan’ ay 
tinatawag na konserbatibo.

Ipinaliliwanag ng mga ilang tao ang pampulitikong kapaligiran o ‘pampulitikong ispektrum’ sa pamamagitan ng 
paggamit ng ‘Ang Kaliwa’ at ‘Ang Kanan’. Nguni’t sa katapusan ng mag-hapon, ito ay mas kumplikado kaysa sa 
isang panig laban sa kabila.
 
Sa talagang simpleng mga termino kapag sinasabi ng mga tao Ang Kaliwa at Ang Kanan, ito ang ibig nilang 
sabihin:

Ang Canada ay isang bansa na binubuo ng maraming mga nasyon. Paano tayo lahat nakikipag-ugnay sa bawa’t 
isa? Sino ang may upuan sa talahanayan, sino ang may kapangyarihang gumawa ng pasya, at higit sa ano? Ito ang 
ilan sa maraming mga katanungan na dapat isaalang-alang kung naghahanap ang iyong pagkakailanlan sa pulitika.

Gamitin ang Plataporma sa Partido ng CBC (CBC Party Platform) na website upang paghambingin ang mga ideya 
at mga pangako na pinanindigan ng ng bawa’t pederal na partido.
Suriin ito sa newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2019/party-platforms

Get citations, links and more at engagedemocracy.ca/election-handbook

ANG KANAN:

Paghahanap ng Iyong Pampulitikong Pagkakakilanlan

MABUTING BAGAY NA MAYROONG MGA KAMANGHA-MANGHANG MGA KAGAMITAN
UPANG TULUNGAN KA DITO!

ANG KALIWA:


