En af de store milepæle i 2017 er, at det nu
ikke længere er Stairway, som står for undervisningen på den sejlende miljøskole: Den opgave udføres nu af de lokale lærere fra de enkelte skoler.

Hundreder af unge møder
naturen på Stairways miljøskib
Stairways ‘Sea Adventure School’, SAS, lærer børn og unge at værdsætte og beskytte de sårbare
tangskove, mangrovesumpe og koralrev i Puerto Galera området. Hundreder af unge har fået en
kæmpe oplevelse - og mange af dem arbejder videre med at sikre miljøet i lokale mijøgrupper.
Selv om Stairways lokalområde ved Puerto Galera ligger ud
til et af verdens smukkeste havområder med hvide strande,
jungleklædte øer og farvestrålende koralrev, så er det det
de færreste lokale børn og unge, som kender til de naturværdier, som ligger for deres fødder.
De ved endnu mindre om, hvor sårbare mangroverne,
tangskovene og korallerne er i forhold til forurening og tankeløs ødelæggelse. Og hvis korallerne og mangroven forsvinder,
så forsvinder turisterne og en stor del af fiskene også.
»De fleste børn kan ikke svømme, og det er et lille fåtal,
som har prøvet at snorkle på korallerne. Det koster penge
Stairways båd er en traditionel bangka med udriggere: Hurtig, søstærk
og let at manøvrere. Båden er godkendt til 50 passagerer.

at leje en båd, og der er ingen tradition for at bade og
dykke«, forklarer Jason Abarquez, der er leder af Stairways
miljøprogram, EACY - Enviromental Awarenes for Children
and Youth.
Ser det med egne øjne
Det er baggrunden for, at Stairway har igangsat sit EACY
program og søsat sit eget skib, der fungerer som sejlende
miljøskole for alle de lokale skoler i området.
Som led i SAS programmet inviterer Stairway unge fra alle
De unge får ikke bare teoretisk undervisning. De bliver også
sendt på snorkling på revene og vader gennem mangroven.
Stairways Jason Abarquez giver eleverne en introduktion til Stairway
og til dagens program, inden de går ombord.

Det er en kolossal øjenåbner, og de unge er dybt berørt af
skønheden og den overvældende oplevelse. Og det motiverer dem til at engagere sig i at beskytte miljøet.
I 2017 forventer vi at gennemføre mindst 45 dagsture med
elever samt en række ture med bl.a. lokale embedsmænd,
lærere og ledere fra de lokale landsbyer.
Syv lokale miljøklubber
SAS programmet er formelt anerkendt af det filippinske
undervisningsministerium som en del af de lokale gymnasiers pensum. Stairway har haft alle områdets science teachers
med på sejltur, og vi har udviklet et nøglefærdigt undervisningsmateriale, så elevernes tur på havet bliver fulgt op af
undervisning hjemme i klassen. Det er en vigtig milepæl, at
de lokale lærere fra 2017 har overtaget selve undervisningen - så forankringen og koblingen til den daglige undervisnings bliver stærkere.
Samtidig har Stairway etableret ni lokale miljøklubber, som
eleverne opfordres til at blive aktive i. Rigtig mange elever er
interesserede i at være med, og klubberne er kommet godt
i gang med lokale miljøinitiativer: Strandrensning, plantning
af ny mangrove, indsamling af affald og meget andet.
Opgraderet i 2015
Stairways båd er en traditionel udrigger bangka, som kan
rumme 50 passagerer. Båden er blevet løbende opgraderet,
senest med nye udriggere og en stærkere motor. Det har
gjort den hurtigere og mere sødygtig - og samtidig nedsat
brændstofforbruget med 30%.

Inden de unge slippes løs i vandet, skal de lære at bruge en
snorkel. Langt de fleste af dem har aldrig prøvet det før.
EACY programmet og båden er primært finansieret af det
Singapore-baserede shippingfirma Berge Bulk gennem dets
egen Marchall Fund. Desuden er projektet støttet af bl.a.
Fonden af 17-12-1981 og Jelling Musikfestival.
Udvikling af SAS-programmet
I de kommende 1-2 år er det planen at udvide SAS-programmet på flere måder:
• Etablering af 15-20 nye, faste moringer (ankerbøjer) langs
kysten, hvor båden kan fortøjes mens eleverne snorkler.
Disse ankerbøjer vil også kunne bruges af turist- og dykkerbåde, så revene ikke ødelæges af ankre.
• Udvidelse af det geografiske område, så også skoler i de
omliggende regioner kan få undervisning.
• Uddannelse af en eller flere af Stairways drenge, så de på
sigt helt eller delvist kan overtage ansvaret for sejladserne.
Den videre udvikling vil ikke mindst afhænge af økonomi.
Derfor søger Stairway nu flere midler til lønninger og drift
af båden samt til de forskellige nye initiativer.
Læs mere på www.stairway.dk
Både for de unge og for deres lærere er turen på havet en
enestående og fantastisk oplevelse, som giver dem lyst til at
arbejde videre med at beskytte miljøet.

