Beretning om Stairway Danmarks arbejde i 2009
2009 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 26. april 2009 blev der afholdt generalforsamling I Asia House i
Københavns gamle frihavn. ØK’s Almene Fond havde velvilligt stillet de
pompøse lokaler til vores rådighed og også sørget for et dejligt traktement.
Ca. 35 af Stairway Danmarks medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der
blev valgt 8 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig med Søren H. Sørensen som formand og
Jeanette Ptak som kasserer. I løbet af 2009 udtrådte Susanne Tørnkvist af
bestyrelsen p.g.a. manglende tid.
I 2009 fortsatte vi med et forretningsudvalg bestående af 5 personer. I årets
løb har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder og en del møder i
forretningsudvalget. Den væsentligste kontakt mellem bestyrelsens
medlemmer foregår dog på mail.

Økonomi

2009 været et rigtig godt år. Der er på indtægtssiden indgået kr. 1.372.170
- det er kr. 254.000 mindre end i 2008. Årets resultat for Stairway Danmark
er på kr. 249.255 kr.
Der er i alt overført kr. 976.468 til Stairway på Filippinerne. Ved regnskabsafslutningen var der et bankindestående på 1.022.224. I begyndelsen af
2010 ved vi, at der er projekter og opgaver, der kræver finansiering, så
kassebeholdningen vil blive nedbragt. Det er bestyrelsens ønske, at der altid
er en buffer på 500.000 til uforudsete hændelser, som vi ved nu og da
rammer Filippinerne og Stairway.
Som sædvanlig har KPMG gratis revideret regnskabet - en stor tak for det.

Stairway News

I løbet af 2009 er der udkommet 3 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 hjemmeside www.stairwaydanmark.dk
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

Stairways arbejde bærer frugt, og vi ser, at programmerne for oplysning og
uddannelse af socialarbejdere og myndigheder breder sig ud over
Filippinernes grænser.
Der er ansat flere medarbejde, så der nu er mere end 20 ansatte, der er
kommet flere projekter til, og der er opført nye bygninger. Alt i alt er der
sket en væsentlig udvidelse af kapaciteten. Det arbejde omkring
organisationsudvikling, der blev sat i gang i 2007, fortsætter.
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.

Nyt Multifunktionshus på Stairway

Til erstatning for den gamle scene, der har fungeret i 15 år, er der i 2009
opført en ny multifunktionsbygning, der er tegnet af den amerikanske
arkitekt Mary O’Connor. Huset tjener både til undervisning og teater og har
et stort fællesrum, en scene med garderobeplads, kulisseplads,
omklædningsrum, samt separat musik- og terapirum. Det er en meget smuk
og funktionel bygning, der falder godt ind i det omgivende terræn.
I slutningen af 2009 blev huset taget i brug, og det er efter færdiggørelsen
blevet brugt intensivt.

Danida

Bevilling

I oktober 2008 fik vi en bevilling fra Minipuljen på kr. 400.000. Denne
bevilling kørte 1 år og har givet os mulighed for at etablere netværk med
lokale
filippinske
NGO-organisationer
og
dermed
få
en
større
spredningseffekt af Stairways idéer og arbejdsmetoder. Projektet blev
forlænget med 3 måneder og er således formelt afsluttet pr. 31.12.10
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
vel gennemført, og de fleste af de opstillede mål er nået.
Her efter projektets afslutning er netværket + Stairway i fællesskab ved
planlægge en langsigtet, strategisk indsats, som vi forventer at søge nye
Danida-penge til i slutningen af 2010.
.

Samarbejde
(DVF)

med

Dansk

Vietnamesisk

Forening

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. De tre tegnefilm er nu versioneret til vietnamesisk
og afventer nu de vietnamesiske myndigheders godkendelse. Desuden
bidrager Stairway med uddannelse af vietnamesiske instruktører.

Stairway med i KPMG-analyse 2009

Stairway Danmark er igen én af 10 udvalgte NGOer, som er med i 'NGOprofilen' - et nyt værktøj udarbejdet af revisionsfirmaet KPMG, som skal
hjælpe ulandsorganisationerne med at præsentere sig bedre over for fx
sponsorer og virksomheder. Ud over analysen og rapporten arrangerer
KPMG et stort træf for de 10 NGO organisationer og potentielle sponsorer,
hvor der er rig lejlighed til at netværke.
Det er 2. gang analysen laves – og denne gang er den engelsksproget. Det
er en lærerig proces for Stairway Danmarks bestyrelse at samarbejde med
KPMG.
KPMG analysen indgår nu i de fondsansøgninger, som vi sender af sted fra
Stairway.
KPMG analysen af Stairway kan ses på vores hjemmeside.

Red Leaves Falling – Trilogien fuldendt

I forsommeren 2009 blev den 3. tegnefilm færdig. Den nye film handler om
sexhandel med børn og børnepornografi. De andre to film i serien er
’Daughter’, som handler om incest, og ’A good boy’, der handler om emnet
pædofili. Den sidste film ’Red Leaves Falling’ havde premiere i Manila den 2.
juni 2009, hvor UNICEF og Stairway samarbejdede om præsentationen. Her
blev filmen særdeles vel modtaget af de ca. 400 premieregæster. Mange
forskellige kategorier af NGO’ere, præster, nonner og politifolk var til stede
ved premieren. De tre film ledsages af diverse pædagogiske materialer med
forslag og anvisninger til brug. Alle tre film er samlet i en ’pakke’, hvor alt

materialet nu har et fælles og let kendeligt design. Filmene er oversat til 8
sprog. De to første film har begge modtaget anerkendte internationale
filmpriser, og ’Red Leaves Falling’ er nomineret til Bologna Film Festivalen.

Manilas politi hædrer Stairway

Stairway modtog i februar 2009 en pris for sit samarbejde med at træne
politifolk i at beskytte børn mod misbrug og overgreb. Det er en fantastisk
anerkendelse af Stairways arbejde og et resultat, vi ikke have troet muligt
for blot få år siden.
Stairway har indgået formelle samarbejdsaftaler med hele metro
Manilaområdet, samt med tre andre af landets i alt 13 politiregioner.
Essensen af samarbejdsaftalen er, at Stairway sørger for, at hver enkelt ny
rekrut bliver trænet i børns rettigheder, og specielt omkring seksuelt
misbrug af børn. Det er håbet, at Stairway indenfor en overskuelig fremtid
vil være i stand til at indgå en aftale på nationalt plan.

Teaterturne i Danmark
Det var en stærk og hudløs fortælling om gadebørns oplevelser , der blev
opført, da teaterstykket ’Cracked Mirrors’ turnerede i Danmark i efteråret
2009. Stykkets skuespillere, der alle selv har været gadebørn, og som nu
bor og arbejder på Stairway, fortæller autentiske og personlige historier om
seksuelt misbrug, overgreb, vold, sult og stoffer og besvarer publikums
spørgsmål efter tæppefald. Ud over teaterstykket blev filmen ’Red Leaves
Falling’ vist. På de reaktioner, vi fik fra publikum, er der ingen tvivl om, at
de to forestillinger har gjort et kæmpe og uudsletteligt indtryk.
Både filmen og teaterstykket er skrevet og instrueret af Monica Ray, der
sammen med Lars Jørgensen er Stairways grundlægger.
Der blev i alt gennemført 14 forestillinger i løbet af de 20 dage, truppen var i
Danmark. Publikum var meget forskelligt sammensat, alt efter spillested i
alle aldre og sociale baggrunde.
Turneen var blevet til i et samarbejde mellem Rødkilde Gymnasium i Vejle
og Stairway Danmark. Finansieringen foregik gennem særskilte midler fra
DANIDAS oplysningsbevilling.
Alt i alt må turneen betegnes som en stor succes, og forestillingerne blev i
alt set af ca. 2.000 mennesker.
Det lykkedes i et vist omfang at komme i medierne, men vi har også måttet

konstatere, vore budskaber ikke har haft dagsordensættende styrke.

Rederiet J. Lauritzen støttede
firmaets 125-års jubilæum

Stairway

ved

Den 28. maj 2009 kunne Rederiet J. Lauritzen fejre firmaets 125 års
jubilæum. Det blev meget generøst besluttet, at alle gaver skulle gå til
Stairways arbejde for børns rettigheder på Filippinerne. Sammen med et
meget bredt udsnit fra dansk erhvervsliv deltog fundraiser Claus Abildgaard
og formand Søren H. Sørensen i den velbesøgte reception på rederiets
hovedkontor. Pengegaven blev på kr. 175.000 – dette beløb doblede
LauritzenFonden op så den samlede donation til Stairway beløb på kr.
350.000. En stor tak til LauritzenFonden for et godt og konstruktivt
samarbejde.

Besøg på Stairway fra den danske bestyrelse.

I løbet af 2009 har Stairway Danmarks formand besøgt Stairway og havde
lejlighed til at overvære den helt fantastiske og meget veltilrettelagte
premiere på Red Leaves Falling i Manila den 2. juni.

Tak for støtte og godt samarbejde.

Der skal lyde en stor tak til de mange, der i løbet af 2009 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
utrættelige indsats for Stairway gennem 16 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
vedvarende kamp og engagement for at forebygge seksuelle overgreb på
børn og for deres arbejde med børns rettigheder.
P.b.v.
Søren H. Sørensen
Formand
Stairway Danmark

