
EDITORYAL: Karahasan ang tatatak sa City Baywalk 

Ano na ba ang nangyayari sa City Baywalk?  Isang malagim na pananaksak sa isang teen ager na 
gawa ng mga kabataan ding gang ang naganap sa isang kainan na nagbebenta ng inuming 
nakalalasing  sa mga kabataan ang naganap noong unang Linggo ng 2021.  Naging dahilan ito para 
magalit ang mga tao at matingnang pangit ang lugar pasyalang ito.    
 
Ang insidente, na nakuhanan ng cellphone video, ay kumalat agad sa social media at nagpatindi 
ng pagkagulat ng mga nakapanuod.  Nag iwan ito ng sakit ng damdamin sa pamilya, takot sa 
komunidad at karahasan sa lugar. 
 
Sa ginagawang imbestigasyon, mayroong magkaka away na gang, tatlo umano, na naghahari 
harian sa Baywalk.  Marami nang kaso ng krimen ang naireport mula sa lugar na ito ng mga 
nakaraang panahon, pero walang balita ng pagbuwag o pagpapa alis sa kanila sa lugar na ito. 
 
Isa pa sa mga pinag usapang mga pangyayari sa Puerto Princesa City ay ang mataas na 
pagbubuntis ng mga teen ager sa MIMAROPA region at ang hindi matanggap na pagtaas ng 
insidente ng HIV/AIDS sa iba't ibang lungsod.  Ano man ang naging sanhi ng pagkakaroon ng 
ganitong reputasyon ng lungsod ay kailangang kaharapin ng may katapatan.   
 
Maliban sa ipinagbabawal ng batas nasyunal ang pagbebenta ng mga inuming nakalalasing sa 
mga kabataan, mayroon pang ordinansa nito sa lungsod.  Lumalabas na malayang nakakainom 
ang mga kabataang ito ng mga inuming nakalalasing sa lugar at panahon ng insidente. 
 
Kailangang magkaroon ng sariling imbestigasyon ang lungsod bukod pa sa imbestigasyon ng mga 
pulis.  Dito dapat tingnan ang bisa ng kapangyarihan ng mga nangangasiwa sa Baywalk at sa iba 
pang pang publikong pasyalan tulad ng Mendoza Ampitheater na dapat ay nagsisiguro ng 
kaligtasan ng publiko.   
 
Samantala, makatwiran lamang na sa pagkamatay ng isang kabataan noong Linggo, ang City 
Baywalk ay pansamantalang isara sa publiko at suriin ang uri ng panganagsiwa sa Baywalk.  
 
 
 


