Beretning om Stairway Danmarks arbejde i 2008
2008 har atter været et godt og spændende år for Stairway med mange aktiviteter både
i Danmark og på Filippinerne. Indsamlinger og fundraising har igen opnået et meget
højt niveau. Det giver os nogle unikke muligheder for at udføre det vigtige arbejde
omkring børns rettigheder på Filippinerne og i Østasien.

Bestyrelsen
Den 27. april 2008 blev der afholdt generalforsamling på Rødkilde Gymnasium i
Vejle. Birgit Lind, Aage Jørgensen og Lisbeth Weichel trådte ud af bestyrelsen. Og
der skal lyde en stor tak til alle tre for en stor indsats for Stairway gennem mange år,
Heldigvis kan vi fortsat trække på deres arbejdskraft til særlige aktiviteter for
Stairway. Susanne Tørnkvist fra Skanderborg blev valgt ind i bestyrelsen. Således
består bestyrelsen nu af 8 medlemmer, hertil kommer 1 suppleant. Bestyrelsen
konstituerede sig med Søren H. Sørensen som formand og Jeanette Ptak som kasserer.
I 2008 fortsatte vi med et forretningsudvalg bestående af 5 personer. I årets løb har
der været afholdt 2 bestyrelsesmøder og mange møder i forretningsudvalget.

Økonomi
Helt overordnet har 2008 været et særdeles godt år. Der er på indtægtssiden indgået
kr. 1.626.754 - det er kr. 243.000 mere end i 2007. Årets resultat for Stairway
Danmark er på kr. 9.598, hvilket er betydelig mindre en 2007, hvor resultatet var på
kr. 534.414. I 2008 er der til gengæld overført 1.150.000 til Stairway på Filippinerne
(SFI) mod 428.400 i 2007. Den store stigning i overførslen skyldes primært betaling
for det nye gæstehus. Pr. 31. december 2008 udgjorde vort bankindestående kr.
859.173. Det er bestyrelses mål til stadighed at have ca. kr. 500.000 som
bankindestående i Danmark, både til at klare et år med indtægter på et lavere niveau,
men også til at klare evt. uforudsete hændelser på Filippinerne. Som sædvanlig har
KPMG gratis revideret regnskabet - en stor tak for det.

Stairway News
I løbet af 2008 er der udkommet 2 eksemplarer af bladet, der både fortæller om
nyheder på Filippinerne og i Danmark. Bladet udgør et meget vigtigt element i
kommunikationen med vore medlemmer og sponsorer. Bladet bliver produceret og
trykt uden omkostninger for foreningen. Som sidste år er det Chronografisk as, der
velvilligt forestår trykningen.

Hjemmeside
Vores nye hjemmeside www.stairwaydanmark.dk har nu fungeret siden august 2007.
Hjemmesiden fortæller generelt om Stairway, og mange kontakter til foreningen
opstår ad denne vej. Det er muligt løbende at se nyheder på hjemmesiden, og desuden
udsendes der ca. 6 gange om året et elektronisk nyhedsbrev.

Organisationsudvikling på Stairway
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I løbet af de seneste år er der sket en betydelig vækst i Stairways aktiviteter på
Filippinerne. Der er ansat flere medarbejde, så der nu er mere end 20 ansatte, der er
kommet flere projekter til, der er opført nye bygninger. Alt i alt er der sket en
væsentlig udvidelse af kapaciteten.
I slutningen af 2007 og hen over 2008 er der arbejdet støt og roligt med at udvikle
Stairways organisation. Stairways hovedaktiviteter forgår nu i tre organisatoriske
enheder med hver sin leder. Ledergruppen er under stadig udvikling, således at
projektleder Lars Jørgensens rolle bliver mere overordnet. De enkelte afdelingsledere
tager i stigende grad deres rolle på sig, og langt flere opgaver klares ”decentralt”.
Et andet og meget vigtigt formål er på længere sigt at gøre Stairway uafhængig af
enkeltpersoner. Der er nu udpeget en souschef, der varetager opgaverne, når Lars
Jørgensen ikke er på Stairway.

Det nye gæstehus færdigt
Allerede i januar kunne vi tage vores nye gæstehus i brug. Der er tale om en rigtig
smuk bygning, der arkitektonisk passer perfekt ind i landskabet. Der er dejlige
værelser, gode toilet- og badeforhold og på 1. sal et stort åbent område, der kan
bruges til undervisning.

Gæstehuset har plads til 20 overnattende gæster og skal bruges i forbindelse med
vores mange workshops, kurser og andre besøg. Hidtil har vores gæster måttet
indlogere sig på hoteller i nærheden eller overnatte meget primitivt på Stairway. Nu
har vi muligheden for at indkvartere vores gæster enkelt, men komfortabelt. Samtidig
får vi mulighed for at skabe indtægter og dermed bedre økonomisk bæredygtighed i
vores kursusarbejde.
Huset er tegnet af en af Stairways gamle støtter, arkitekt Christian Lund. Det har
kostet i alt 380.000 kr. at bygge. Pengene kommer fra Stairways partner i Tyskland,
Kindernothilfe, samt fire danske fonde: Axel og Paula Nissens Fond, Birthe Justesens
Fond, Fonden af 17.12.1981 samt Dalhoff Larsen Fonden. Vi retter en stor tak til
fondene (og til Christian!) for deres støtte.

Stairway på Rådhuspladsen i København,
Den 8. maj 2008 gennemførte vi sammen med Dansk Vietnamesisk Forening en event
på Rådhuspladsen i København. Formålet var at informere forbipasserende
københavnere om Stairway. Hen over et par timer viste vi tegnefilm og fortalte om
Stairways arbejde på Filippinerne. Vi havde håbet på også at komme i medierne med
projektet, men det viste sig at være temmelig vanskeligt, så presseomtalen blev
sparsom.

2

Nyt tilskud fra Danida
I foråret 2008 satte Stairway punktum for et 3-årigt projekt, som med støtte fra
Minipuljen/Danida har undervist flere tusinde politifolk, socialarbejdere, lærere og
præster i børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn.
Undervejs har Stairway udviklet metoder, tegnefilm og undervisningsmidler, og vi har
fået en kæmpe erfaring med både teori og praksis.
I oktober 2008 fik vi en bevilling fra Minipuljen på kr. 400.000. Denne bevilling kører
over 1 år og giver os mulighed for at etablere netværk med lokale filippinske
NGO-organisationer og dermed få en større spredningseffekt af Stairways idéer og
arbejdsmetoder. Når projektet afsluttes ultimo 2009 vil netværket + Stairway i
fællesskab planlægge en langsigtet, strategisk indsats, som vi forventer at søge nye
Danida-penge til i 2010. Ud over at etablere netværk skal en mindre del af bevillingen
bruges til at videreudvikle Stairways egen organisation på Filippinerne.
Otte centre indgår i netværket. Seks af dem er tilknyttet det tyske Kindernothilfe, som
også har støttet Stairway i flere år. De øvrige to er tilknyttet det kirkelige Philippine
Children’s Ministries Network. Projektet er kommet godt fra start, og aktiviteterne
kører efter planen.

Samarbejde med Dansk Vietnamesisk Forening (DVF)
I oktober 2008 fik DVF en stor Danida bevilling til at hjælpe unge vietnamesiske
piger, der har arbejdet som prostituerede, eller som er blevet seksuelt misbrugt. Til
dette arbejde skal DVF bla. anvende Stairways materialer og metoder. Det betyder, at
Stairways 3 tegnefilm skal oversættes og bearbejdes til vietnamesisk. Desuden
bidrager Stairway med uddannelse af vietnamesiske instruktører. Det bliver
spændende at følge dette projekt, som kan være en model for andre
samarbejdspartnere. Projektet bidrager ligeledes til indtjeningen på SFI.

Fodboldfeber på Stairway
I efteråret 2008 samlede vi fodboldstøvler og andet udstyr sammen, og efter et par
måneders rejse over havet med skib er der nu ankommet 1m3 udstyr. Tøj, sko og
bolde er sponseret af bl.a. Slagter Aggerholm og Sportigan i Hvide Sande. Tak for det
og tak til børn og forældre i Lyngby og Lundtofte Boldklubber, som har doneret både
nyt og brugt udstyr.
Fra Mindoro er meldingen, at der er der fuld gang i fodboldaktiviteterne på stranden
og på diverse jordbaner i lokalområdet.
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Stairway med i KPMG-analyse
Stairway Danmark er én af 10 udvalgte NGOer, som er med i 'NGO-profilen' - et nyt
værktøj udarbejdet af revisionsfirmaet KPMG, som skal hjælpe
ulandsorganisationerne med at præsentere sig bedre over for fx sponsorer og
virksomheder.
Velgørende organisationer har brug for erhvervslivets støtte - og virksomhederne har i
stigende grad et ønske om at gøre en indsats for at sikre en bedre verden. Så hvorfor
ikke forsøge at slå bro mellem de to parter?
Det er tanken bag et projekt, som det store revisions- og rådgivningsfirma KPMG har
skudt i gang som et led i sit eget arbejde med corporate social responsebility.
Firmaets medarbejdere har brugt deres store viden til at udarbejde 10 'NGO-profiler'
på danske organisationer. KPMG analysen indgår nu i de fondsansøgningere, som vi
sender af sted fra Stairway.
KPMG analysen af Stairway kan ses på vores hjemmeside.

Red Leaves Falling – ny tegnefilm om trafficking og børn, som
bliver misbrugt i pornografi.
Tegnefilmen har været længe undervejs, og i marts 2008 skete der yderligere en
forsinkelse, da det viste sig nødvendigt at afbryde samarbejdet med det studie i
Manilla, der skulle forestå produktionen. Studiet levede ikke op til indgåede aftaler,
og der var en stor sandsynlighed for, at studiet i løbet af produktion ville gå konkurs. I
hele 2008 og de første måneder af 2009 er der arbejdet intenst med filmen, der nu
næsten er klar til premiere. Sammen med tegnefilmene ”A Good Boy” og ”Daughter”
afslutter ”Red Leaves Falling” nu den trilogi, der danner grundstammen i Stairways
arbejde med at forebygge seksuelle overgreb på børn. Red Leaves Falling vil få
premiere i Manila den 2. juni og i Danmark til september.

Teaterturne i Danmark
I slutningen af 2008 påbegyndte vi planlægningen af en turne for teatertykket Cracked
Mirrors. En lille teatertrup vil opføre stykket rundt omkring i Danmark på skoler og
institutioner, ligesom der også vil være offentlige forestillinger Denne planlægning er
fortsat i gang og turneen forventes afviklet september 2009 i forbindelse med
lanceringen af filmen Red Leaves Falling. Vi afventer dog svar på en ansøgning om
en bevilling fra Danidas oplysningsudvalg, som skal danne den økonomiske baggrund
for turneen.

Besøg på Stairway fra den danske bestyrelse.
I marts 2008 besøgte Stairway Danmarks formand Filippinerne. Formålet med dette
besøg var at deltage i afslutningen af det tre årige Danida Projekt Nr. 04-180-PA-okt.
Et andet formål var at drøfte Stairways organisation med projektleder Lars Jørgensen
og formand for Stairway Foundation Johannes Ignacio og dermed tage de første skridt
til en egentlig organisationsudvikling.
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Ultimo december var Tune Nyborg fra Stairways bestyrelse på besøg. Her var
formålet at vurdere, hvordan det et årlige Danida-projektet var kommet fra start. Tune
deltog bl.a. i møder med nogle af de organisationer, der er vores samarbejdspartnere,
og havde ligeledes lejlighed til at møde Kindernothilfes koordinator på projektet.
Endvidere blev der givet sparring til Lars Jørgensen i forbindelse med
organisationsudviklingen af Stairway.
Fra Stairway Danmark finder vi disse besøg særdeles vigtige, således at vi på
nærmeste hold kan se, hvordan midlerne fra Stairway Danmark anvendes og få god
konstruktiv dialog med både ledelse og medarbejdere.

Tak for støtte og godt samarbejde.
Der skal lyde en stor tak til de mange, der i løbet af 2008 har støtter med små og store
beløb. Ud over penge er der fra mange lagt et stort arbejde og et personligt
engagement i at få de mange aktiviteter til at fungere.
En helt særlig tak skal lyde til Rødkilde Gymnasium i Vejle for deres indsats for
Stairway gennem 15 år.
Tak til forretningsudvalg og bestyrelse i Stairway Danmark og for et rigtig godt
samarbejde.
Og ikke mindst en kæmpe tak til Monica og Lars Jørgensen for deres utrættelige
kamp for at forebygge seksuelle overgreb på børn og for deres arbejde med børns
rettigheder i Syd-øst Asien.
P.b.v.
Søren H. Sørensen
Formand
Stairway Danmark
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