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1002. Ang Apat na Threats sa Buhay ng Kabataang Pinoy 

Kung saan ka masaya, ‘yun ang gawin mo! Ito ay isa lamang sa mga nagiging kaisipan ng mga 

kabataan ngayon. Sa halip na mamalagi at tumulong sa bahay, magbasa, o mag-aral, gugustuhin 

pa nilang maglakuwatcha, magpunta sa internet shop para maglaro ng on-line games, mag-

Facebook o makipag-on-line chat.  Dito sila nakakaramdam ng kasiyahan. Hindi na mahalaga 

kung ang ginagawa nila ay tama o mali, mabuti o masama. Wala nang isip-isip. Sige na lang 

nang sige. Kaya naman ngayon, walang pakundangan kung magsalita at kumilos ang mga 

kabataan. 

 

Kinakailangan maging aware ang mga magulang at mga kabataan sa mga threats na kanilang 

kinakaharap.  

 

Threat No. 1 – Premarital Sex. Masyado ng nakakabahala ang statistics tungkol sa teenage 

pregnancy. Wala na ba talagang pinapakinggan ang mga kabataan ngayon? Ang kanilang 

sinusunod ba ay pakiramdam na lamang? Na ang Pilipinas bilang isang Christian country ay 

wala ng kahulugan?   

 

Sa kasalukuyan, sobrang mapusok na ang mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit pataas ng 

pataas ang premarital sex rate na nauuwi sa teenage pregnancies sa ating bansa.  

 

Ang mga teenagers na nabubuntis taon-taon sa buong bansa ay lampas 200,000 na. Babies 

making babies, ‘ika nga sa America.  

 

Threat No. 2 – Substance Abuse at Illegal Drugs.  Ang mga kabataan na dapat sana ay pag-asa 

ng bayan ang nagiging problema ng lipunan. Simula grade 5 and 6 pa lamang ay makikita na 

silang naninigarilyo, umiinom ng alak, humihithit ng marijuana o gumagamit ng droga. Sa halip 

na maging high sa pag-aaral, sila ay nagpapaka-high sa iba’t ibang uri ng ipinagbabawal na 

gamot.  

 

Ang alak at sigarilyo ay ang pinaka-abused substance na ginagamit ng mga kabataan ngayon. Ito 

ay nagiging gateway patungo sa paggamit ng iba’t-ibang illegal drugs. Nagsisimula sa patikim-

tikim, hindi magtatagal ay nalulong na at hindi na makawala.  

 

Threat No. 3 – Sugal. Tulad ng alak, sigarilyo at illegal drugs, ang pagsusugal ay maaaring 

humantong sa addiction. Kadalasan nagsisimula ang mga bata sa kara y cruz, tagataya sa 

jueteng, karera at kung ano anong klaseng sugal.  
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Kapag ang isang tao ay mahilig maglagay ng bet sa kung saang saang palaro tulad ng boxing, 

basketball, karera pagtagal-tagal ay siguradong patungo na siya sa big time gambling tulad ng 

casino. Iyon naman ay kung may pera siya. Ubos ang pera ng kabataang mahilig magsugal kaya 

naman nakakaisip na gumawa ng masama para lang masustentuhan ang kanyang bisyo.  

 

Threat No. 4 - Masamang Barkada. Sinasabi sa Bibliya na, Bad company corrupts good 

character (1 Corinthians 15:33). Nagbunga ito ng kasabihang, Tell me who your friends are, and 

I will tell you who you are. Kung sino ang barkada mo, ganoon ka. Kung mahilig sa sex acts ang 

mga close friends mo maski sa simula hindi ka ganoon, di maglalaon ganoon din ang 

kalalabasan mo. Kung drogista ang mga kasama mo, maski sa simula hindi ka nagdrodroga, sa 

huli magiging drogista ka na rin. Kung mahilig makipagpustahan o magsugal ang mga kaibigang 

sinasamahan maeenganyo ka na ring gawin ito.  

 

Dito lumalabas ang kahalagahan ng mabuting sambahayan, kung saan habang lumalaki at 

nagkakaisip ang mga naninirahan doon ay nakakaranas ng suporta sa iba. Siya rin ay natututong 

maglaan nito sa kanyang mga kasamahan.  

 

Ang mga magkakapatid at magpipinsan na lumalaking magkakaibigan ay nalalayo sa 

masasamang barkadahan. 

 

Premarital sex, substance abuse at illegal drug addiction, sugal, masamang barkada, ang apat na 

ito ang mga pangunahing banta o threats laban sa kabataang Pilipino. Kung hindi mababago ang 

trend na ito, paano na ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Malaking problema para sa 

lipunan. Maraming kabataan ang maghihirap at magiging pabigat sa buhay ng sambayanan.   

 

Ang tanong ay ito: Paano matutulungan ang mga kabataang at-risk habang sila ay nag-aaral pa?  

 

Huwag nating kalimutang ang isang kasabihan sa Pilipinas - Habang may buhay ay may pag-

asa. 
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