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Kagaya ng Metro Manila, problema din ng siyudad
ng Caracas,Venezuela ang mabilis na urbanisasyon.

Dahil sa matataas na presyo ng lupa at lumalaking
populasyon, dumadami ang mga informal settlements,
na sa kanila ay tinatawag na “barrios.” Isa na rito ang “La
Vega,” isa sa pinakamalawak na informal settlement sa
Caracas na nasa paanan ng matatarik na bundok.

May 95,000 katao ang nakatira sa lawak na 400 hektarya ng “LaVega.”
Problema rito ang daanan, dahil ang mga bahay ay nakatayo sa dalisdis
ng bundok na sobra sa 50 porsyento ang tarik. May mga lugar dito
na mapanganib—noong 1983 at 2004, nagkaroon ng pagtabag ng lupa
(landslide), kung saan marami ang namatay.

Ano nga ba ang pwedeng gawin kung ganito na karami ang bahay sa isang
delikadong lugar? Dapat ba ilipat silang lahat sa mas angkop na lugar?
Kung susundin ang batas ng Caracas, hindi dapat tinayuan ng mga bahay
ang lugar ng “LaVega.” Pero nagdesisyon ang gobyerno ngVenezuela
na sa halip na gumastos sila para sa relokasyon ng 95,000 katao,
magkakaroon na lang ng upgrading, o pagsasaayos ng lugar para maging
mas ligtas ito at angkop sa pangangailangan ng mga tao.

Ang plano para sa pagsasaayos o upgrading ng San Rafael-Unido,
isang parte ng “LaVega,” ay nanalo ng Gold Award sa Holcim
Award for Sustainable Construction nitong 2006 (Tingnan sa www.
holcimfoundation.org). Gawa ang planong ito ng mga arkitekto na si
Silvia Soonets, Maria Ines Pocaterra, Isabel Pocaterra, atVictor Gastier.
Ang upgrading ng San Rafael-Unido ay kasama sa National Program
for Rehabilitation of Informal Settlements ngVenezuela, na pinondohan
ng gobyerno at ng World Bank.Tinagurian ito ng Holcim Foundation
na isang modelo ng upgrading ng isang informal settlement, dahil sa
kanyang holistic at integrated approach. Pinuri rin ito dahil malaki ang
partisipasyon ng komunidad sa pagpaplano ng proyekto.

Isa sa mga batayang prinsipyo ng proyekto ay ang paniniwala na ang isang
informal settlement ay elemento ng siyudad na hindi dapat tinatanggal
o sinisira, kundi binabago. May mga 1,000 na bahay ang nakatayo sa 26
hektarya na sakop ng San Rafael-Unido. Sa plano ng upgrading, karamihan
sa mga bahay na ito ay mananatili kung saan sila nakatayo.Apat na
porsyento lang ang ililipat dahil nasa loob sila ng “geological risk area,” o
lugar na mapanganib.

NI AMILLAH RODIL

Pinatunayan ng limang arkitekto
sa Caracas,Venezuela na pwedeng
hindi ilipat o gibain ng buo ang isang
informal settlement para maging
maayos at ligtas ito sa panganib

Ang mga arkitektong nagplano ng proyekto: Maria Ines Pocaterra,
Isabel Pocaterra,Victor Gastier at Silvia Soonets.

Good Practice

Mahigit 50 porsyento ang tarik ng lugar na
kinatatayuan ng mga bahay sa San Rafael Unido.
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Sabi ng mga arkitekto sa kanilang report sa Holcim Awards,“Pag
isang malaking parte ng siyudad ay naging impormal hindi na pwedeng
tanggalin ang mga tao at ilagay sa ibang lugar. Yung tanong dito ay meron
ba silang karapatan na tumira sa lugar kung saan matagal na sila at malaki
na rin ang napuhunan. Hustisya lang ito.”

“Nandito kami para matuto”

Simula pa lang ng pagpaplano ng proyekto ay inimbitahan na ng mga
arkitekto ang mga naninirahan sa San Rafael-Unido na lumahok sa
proseso ng pagdedesisyon kung ano ang mga kailangan nila at ano ang
kanilang mga prioridad.Ayon sa mga arkitekto,“Wala kami dito para
turuan sila, kundi para matuto kung anong mga elemento ang dapat
palakasin.”

Isa sa mga requirement ng World Bank, na naglaan ng pondo, ay dapat
aprubado ng komunidad ang lahat ng parte ng proyekto. Kaya kinailangan
ipaliwanag ng maigi ng mga arkitekto ang kanilang disenyo sa mga tao.
Ayon sa kanila,“Nahirapan din kami sa komunikasyon, dahil kailangan
naming matutunan ang lingwahe nila, para maintidihan namin kung ano
ang kanilang mga kailangan, at masabi sa kanila kung ano ang kanilang
mga pagpipilian.”

“Escalerologia”

Pira-piraso ang pagkakagawa ng daanan ng mga tao sa San Rafael-
Unido. Kung may bagong magtatayo ng bahay, gumagawa siya ng sariling
hagdanan, na tinatawag na “rancho,” papunta sa pinakamalapit na kalsada.  
Ang resulta nito ay mga hagdanan na iba-iba ang lawak at taas, walang
hawakan, o masyadong matarik. May ibang matataas na lugar naman na
hindi na naaabot ng hagdanan.

Kanya-kanya rin silang gawa ng koneksyon sa tubig at kuryente. Naglaon,
pag nagkaroon ng problema sa tubo, hindi nila ito maayos dahil wala
nang may alam kung saan ito dumadaan.Ang tagas ng tubig galing sa
mga tubong hindi nila naaayos ay nagiging sanhi ng paglambot ng lupa, na
nakakaragdag sa panganib ng pagtabag.

Ang solusyon ng mga arkitekto ay ang pagdisenyo ng mga bagong
hagdanan na papalit sa mga pira-pirasong “rancho” na gawa ng mga tao.
Ang mga bagong hagdanan ay hindi lamang magbibigay ng mas maayos at
ligtas na daanan para sa mga tao. Isang paraan din ito para maorganisa
ang mga linya ng tubig at kuryente. Sa sistemang ito, lahat ng bahay ay
kokonekta sa mga tubo na dumadaan sa ilalim ng mga hagdanan. Pag
naayos na ang mga koneksyon ng tubig at kuryente, mawawala na ang
mga ilegal na koneksyon. Isasama rin sa mga hagdanan ang mga kanal

Ang mga bagong hagdanan na ito ay pumalit sa mga pira-pirasong hagdanan na gawa
ng mga tao. May nakalaang espasyo sa ilalim nito para sa mga tubo ng tubig, at may
mga kanal din ito sa gilid para daluyan ng tubig ulan.

na daluyan ng tubig ulan, para maiwasan ang pagdami ng mga lamok at
pagkaguho ng lupa.

Bawat hagdanan ay dinesenyo ng mga arkitekto para umangkop sa lugar
na kinatatayuan nito. Dahil sa dami ng hagdanan na kanilang nadisenyo,
tinagurian nila itong “Escalerologia” o ang “science of designing stairs.”
Ang mga hagdanang ito ay naging pilot project sa lugar noong 2001, para
maipakita sa mga tao ang bentahe ng upgrading.

Mga pampublikong lugar

Kasama rin sa plano ng mga arkitekto ang paglalagay ng mga
pampublikong lugar para sa mga residente. Pero kwento ng mga
arkitekto,“Noong una ayaw ng mga tao na maglagay ng mga
pampublikong lugar. Hindi namin maintindihan kung bakit. Pero naglaon,
nalaman namin na ginagamit ang mga lugar na ito ng mga drug dealer.
Kaya nilagay namin ang mga pampublikong lugar na mas madali silang
masubaybayan para maging ligtas.”

Sa plano nila, ang mga sobrang espasyo sa tabi ng mga hagdanan ay
gagawing lugar na pwedeng tambayan o pulungan, sa pamamagitan ng
paglagay ng upuan at tanim, at pagsesemento ng sahig.Ang mga open
spaces na ito ay magsisilbing gabay rin sa mga tao para mas madali nilang
matandaan kung saan sila dumadaan.

Ang “Las Marias” Square. Ginawa ang mga pampublikong espasyo na ito para
magkaroon ng maliliit na pulungan o tambayan ang mga tao kahit masikip ang
kanilang lugar.

Ayon saWorld Bank
na naglaan ng pondo
para sa proyekto,
kailangan aprubado
ng komunidad ang
lahat ng aspeto nito.
Kaya madalas ang
pagpupulong nila
kasama ang mga
arkitekto.
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Ang “urban front”

Ayon sa mga arkitekto, kasabay dapat sa upgrading ang paglagay ng
limitasyon sa lawak ng komunidad, para maiwasan ang pagdami ng mga
iskwater at paglaki ng informal settlement. Sa kanilang plano, ang mga bagong
pampublikong gusali gaya ng elementary school, high school, at community
centers ay itatayo sa gilid o border ng komunidad para maging “control belt”
para maiwasan ang pagtatayo ng mga bagong bahay dito.

Ang “Urban Front” o “Urban Façade” ay isang pang bagong gusali na
plano nilang itayo sa hangganan ng komunidad na malapit sa kalsada. Isa
siyang istruktura na may mga publikong espasyo, gaya ng istasyon ng bus,
market, at mga balkonahe na may view sa siyudad.May koneksyon din ito
sa mga hagdanan papunta sa mga bahay. Layunin nitong ayusin ang gilid ng
komunidad katabi ng highway, para magkaroon ng bagong “mukha” ang San
Rafael-Unido.  Ang konstruksyon nito ay nakatakdang simulan ngayong 2006.

Ang Pagsasaayos ng San Rafael-Unido... galing sa pahina 14

Ang mukha ng San Rafael Unido sa tabi ng daanan ay mapapalitan ng “Urban Front” o “Urban Façade” – isang bagong gusali na mayroong mga pampublikong espasyo kagaya
ng hintayan ng bus, at mga balkonaheng nakakonekta sa mga hagdanan papunta sa komunidad.

Pirasong nagsasama-sama

Isa sa mga istratehiya na ginamit sa pagpaplano ng proyekto ay ang
pagbibigay prioridad sa mas malawak na problema ng komunidad
kaysa problemang indibidwal.Ayun sa mga arkitekto, importanteng
linawin ito sa mga tao dahil sanay sila na unahin ang kanilang sariling
problema, at hindi kaagad nila naiintindihan na kailangan solusyonan
muna ang mga malalaking problema na nakakaapekto ng karamihan sa
mga tao ng komunidad.

Hinambing ng mga arkitekto ang problema ng komunidad sa isang
puzzle:  “Kapag ang mga piraso ay nagsasama-sama, nagkakaroon
ng solusyon ang mga mahahalagang problema. Pag nagkaroon na ng
kalsada, mga daanan para sa mga tao, mga lugar na tinalagang tapunan
ng basura, at maayos na network ng tubig at kuryente, nakikita na ang
pagbabago sa lugar.”

Structural measures immediately address the impact of flooding to 
life and property. But these can disrupt natural processes, resulting in
adverse environmental impacts such as:

 Disruption of natural overbank flows, and the periodic flooding 
deposit of fertile soil to rice fields. Dike construction deprives 
fields of natural fertile soil suitable for farming which may result to 
increased use of fertilizer.

 Exposure of potential acid sulphate soils to air during canal and
sluice excavation, resulting in acidification of soil and eventually 
water.This may result in the depletion of soil nutrients making it
unsuitable for farming. Canals and sluices also block seasonal fish 
migration depriving schools of fish of a spawning sanctuary which 
may lead to a reduction of fish species in the Delta; 

 Increased water flow results in rapid sedimentation at river 
mouths causing channel bank erosion on one side and accretion
on the opposite bank, resulting in channel migration that causes
changes in the course of water ways.

 Construction of canals facilitate increase in salt water intrusion
through faster subsurface penetration of saltwater, affecting
agricultural production.

For settlements development to be sustainable, it must consider social
development, economic development and environmental preservation.

The socio-economic considerations for sustainable settlements
development in river basin and coastal areas include: provision of
access to material and financial resources, services and amenities; 
maintenance of social structure that provides support in times of
crisis; and the maintenance or improvement of quality of life.

Considerations for environmental preservation include: the
protection/rehabilitation of mangrove forests; provision of
environment-friendly flood mitigation measures that allow natural 

Living With Floods...
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ecological processes to take place; application of organic riverbank
erosion control measures to avoid sedimentation and rapid bank
erosion; and waste management.

Physical considerations include site conditions, such as surface water
level, volume, source and direction of flow, and quality; climatic 
conditions influencing wind speed and direction; soil bearing capacity; 
presence or provision of buffer zone in environmentally sensitive
sites; provision of basic services and amenities; accessibility to water
or land and limited mobility; and use of light weight materials for
construction.

It is also important for a team of specialists to work together to have
a better understanding of the coastal and river basin environments
and together formulate possible solutions.

As I leave the Delta to move back to Ho Chi Minh, I tried to keep my
balance after a long boat ride, my head still swaying lightly to the rhythm of
the waves. I could take a handful of the salty seas for memory but it would
drip through my fingers and what  is left would soon dry up into crystals. 
Water is not all that we think it is. It has many faces.And so is the life on
it or around it. Peering through life with water theVietnamese way has
brought me face to face with various actors in the water world:

… the extremely thankful and shy smiles of shrimp farmers in GiaVet for
the 15,000Vietnam Dong I paid them for the time they spared to answer
my survey. It’s not even worth a dollar!

… women paddling canoes in  floating markets or carrying bricks on their 
backs from the factories to a waiting truck for paid labor.

… the skilled boat driver hitting a peg on the bank for a calculated stop,
a passenger hopping in a second later and the boat moving on to its next
destination… they drive and ride boats like motorbikes on the road!

I see the passive simplicity of life nurtured by flexibility and resilience 
complicated by solutions some of which are foreign to people in the Delta.
Adaptation switches roles between places and people…whether it’s the
place adapting to the presence of people or the people adapting to the
place… determines the extent of impact on each other.t

Ang mukha ng San Rafael Unido sa tabi ng daanan ay mapapalitan ng “Urban Front” o “Urban Façade” isang bagong gusali na mayroong mga pampublikong espasyo kagaya“Urban

(If you want to know more about this research, email arlene.lusterio@gmail.com)
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