Beretning om Stairway Danmarks arbejde i 2011
Fremlagt på foreningens generalforsamling 15. april 2012

2011 var på mange måder et vigtigt og skelsættende år for foreningen Stairway Danmark –
og ikke mindst for Stairway Foundation Inc., vores mangeårige partner i Filippinerne:
•
Vi fik søsat et nyt, stort projekt om spredning af Stairways metoder til forebyggelse
af sexmisbrug af børn.
•
Vi traf beslutning om at købe den jord, Stairways center ligger på.
•
Vi tog hul på et nyt spændende projekt om styrkelse af mangyanerne i bjergene bag
Stairway.
•
Vi tog fat på det foreløbig sidste, større byggeri på Stairway: Et nyt hus til drengene
med skole, sovesale og fællesrum.
Det var alt sammen muligt takket være en stor opbakning fra både Danmark og en række
andre lande – og ikke mindst det kæmpe arbejde, som Stairways engagerede medarbejdere
yder hver eneste dag i Filippinerne.

1. Bestyrelse og foreningsarbejde
Omkring 30 mennesker deltog i Stairway Danmarks generalforsamling i ØK's gamle
hovedkontor Asia House i Københavns Frihavn søndag d. 3. april 2011. Forsamlingen
godkendte formandens beretning og regnskabet og valgte en ny bestyrelse med få
ændringer.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tune Nyborg som ny formand.
Han afløste Søren H. Sørensen, der har gjort et kæmpe arbejde med bl.a. organisation og
økonomi i sine fire år på posten. Marianne Abildgaard blev genvalgt som kasserer.
I årets løb har bestyrelsen holdt tre møder og en række møder i forskellige underudvalg. De
vigtigste opgaver har været fundraising, tilsyn med ’Break the Silence’-projektet, der er
støttet af Danida, og som gik i gang i starten af 2011, samt styrkelse af foreningens basis.
I 2010 fik vi af forskellige grunde kun medlemskontingenter fra 136 mennesker. Det var
langt mindre end forventet, og derfor satte vi i 2011 en kampagne i gang for at sikre flere
medlemmer. Det er vigtigt, fordi en bred berøringsflade styrker vores arbejde, og fordi vores
tilskud fra Tipsmidlerne og vores registrering som skattefradragsberettiget velgørende
organisation afhænger af et højt medlemstal.
Kampagnen lykkedes, og vi havde ved årets udgang modtaget kontingent fra hele 583
medlemmer. Det er vist nok det højeste antal i foreningens 21-årige historie!
Bestyrelsen har nedsat en undergruppe som arbejder med fundraising og en anden, som har
ansvaret for at følge ’Break The Silence’-projektet, som er nærmere beskrevet neden for.
Begge grupper omfatter både folk fra bestyrelsen og andre aktive Stairwayfolk, som bidrager
med deres viden og arbejdskraft.

2. Årets resultater
Blandt de mange aktiviteter og arbejdsopgaver i 2011 er der grund til især at fremhæve fire
markante initiativer:
1. ’Break the Silence’: De dygtige folk i Filippinerne fik sat gang i ’Break the Silence’
projektet, der har som mål at træne 48 andre børneinstitutioner ud over Filippinerne i
forebyggelse af sexmisbrug i deres lokalområdet. Projektet løber frem til udgangen af 2014
og vi fik i slutningen af 2010 en bevilling på 2.950.000 kr. fra Danidas Projektpulje. Projektet
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er kommet godt fra start og den første kreds af partnere er i fuld gang med deres træning.
Samtidig har Stairway udvidet projektet til også at omfatte træning af politifolk og folk fra
Department of Social Welfare and Development. Det er i sig selv en kæmpe opgave, som vi
håber at få yderligere Danida-støtte til i løbet af 2012.
Vi har fulgt opstarten af projektet tæt og har haft repræsentanter fra bestyrelsen på besøg
hele fire gange siden januar 2011. Vi er forpligtet til at føre et tæt tilsyn med projektet og
afrapportere årligt til Projektrådgivningen, der administrerer Danidas Projektpulje. Og
heldigvis ligger der også penge til 3 årlige besøgsrejser indbygget i Danida-bevillingen. Stor
tak til især Milagros ’Baba’ San Jose, som to gange har besøgt projektet og bragt sine tanker
og observationer med hjem til os i Danmark.
2. Køb af jord: Vi har i august 2011 givet vores støtte til, at Stairway Foundation Inc. køber
den jord, som centret har ligget på i 20 år. Ejerne af jorden ønskede at sælge for 18 mill.
pesos, svarende til 2,2 mill. danske kroner. Det er mange penge, men vi har ved selvsyn
kunnet konstatere, at prisen er rimelig i forhold til lokale jordpriser. Aftalen er, at beløbet
betales over 4 år, første gang i december 2011. Stairway Danmark har forpligtet sig til at
betale halvdelen af beløbet, mens SFI selv skaffer resten. Købet betyder, at Stairway har
sikkerhed for at kunne blive på stedet – og for at kunne sælge jord og bygninger samlet,
hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt.
3. Baclayan: I løbet af 2011 fik vi også for alvor gang i projektet med at udvikle
mangyanernes levevilkår i landsbyen Baclayan i bjergene bag Puerto Galera. Stairway har i
nogle år ejet et stort stykke jord deroppe, og planen er nu at drive en udvikling frem blandt
de undertrykte og marginaliserede mangyanere ved dels at støtte den lokale skole, dels at
udvikle et demonstrationslandbrug som kan sikre de lokale bønder bedre udbytte og flere
indtægter. Samtidig har Stairway bygget et stort hus deroppe, som kan bruges til kurser,
lejerture og camps for skolebørn og kursister. Det er et spændende projekt, som foreløbig er
finansieret af penge fra forskellige fonde og privatpersoner (bl.a. danske Active Aid
Partnership, Johan og Joran Larsson fra Sverige og et lille tilskud fra Vestas i Filippinerne)–
men indtil videre kun i meget begrænset omfang af Stairway Danmark.
4. Nyt hus til drengene: Stairway Danmark har derimod sikret en stor del af pengene til
det sidste større byggeri, der er planlagt på Stairway, nemlig et nyt hus til drengene med
skole, sovesale, bibliotek, it-lokaler og fællesrum. Huset er bygget med kyndig rådgivning af
arkitekt Carsten Sønder og vi regner med, at det står færdigt i løbet af maj 2012. Der
mangler stadig de sidste penge til færdiggørelse og indretning af huset, men vi er i fuld gang
med at søge penge, så vi tror på, at det vil lykkes i løbet af året. Derefter skal ’Det Blå Hus’,
hvor drengene og skolen hidtil har boet, blive renoveret og bygget om til kreativt værksted
og depot.
Udover disse fire milepæle, har året (naturligvis) budt på en lang række andre tiltag og
initiativer:
•

Vi har fortsat et livligt salg af kurve, armbånd, t-shirts og andre produkter fra
Stairway, som i 2011 gav et netto overskud på godt 22.000 kr. Tak til Marianne
Schmitto for en utrættelig indsats.

•

Rødkilde Gymnasium bakkede igen stærkt op om Stairway og samlede 181.600 kr.
ind. Også Klub’n i Skanderborg samlede ind igen i år. Tak til de trofaste børn og
unge, som hjælper os år efter år.

•

Vores trykte og elektroniske nyhedsbrev samt Facebook-siden sørger for løbende
information til medlemmer og offentlighed, og antallet af modtagere vokser støt og
konstant. Tak til Lisbeth Weichel for et stort skrivearbejde og til Chronografisk A/S
for gratis tryk af vores blade.

•

Vi samlede ind til operation af John Mark, der fik knust sin kæbe som lille, og som
først nu mange år senere igen er i stand til at åbne munden og spise andet end
flydende føde. Operationen gik perfekt, og det var dybt gribende at se den lille dreng
spise almindelig mad med en almindelig ske for første gang.
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•

Vi har fået gang i et mere omfattende idrætsprogram, ikke mindst gennem ’Stairway
United Football Club’, som er kommet i en god gænge med faste træningstider efter
af Claus Abildgaard var dernede i juli 2011 og fik sat tingene på skinner med sin
trænererfaring og entusiasme.

•

Vores utrættelige Birgit Lind har i årets løb etableret et egentligt syværksted på
Stairway og sammen med flere af de unge mænd og kvinder fra landsbyen
producerer de nu sengetøj, teaterkostymer og ikke mindst de anatomisk korrekte
dukker, som Stairway tilbyder sine partnere til brug i terapi af misbrugte børn – og
til politistationer til brug ved afhøring af børn.

•

Vi har indledt et begyndende samarbejde med foreningen Babaylan Denmark, som
organiserer filippinske kvinder i Danmark. Foreløbig har vi arrangeret en fælles
workshop om børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug, og vi diskuterer lige
nu rammerne for et tættere samarbejde fremover. Det er Katrine Nyholm, der er
kontakten.

•

Og så bakker Stairway Danmark både i 2011 og 2012 op om den fælles kampagne,
som Danida, UNDP og de danske NGO’er gennemfører under overskriften ’Verdens
Bedste Nyheder’. Vi håber i år at blive ét af de projekter, som bliver fremhævet i
kampagnen.

3. Økonomi
I løbet af 2011 har Stairway Danmark haft indtægter for hele 1.892.929,94 kr. I dette tal
ligger tilskud til fra Danidas Projektpulje på 552.000 kr., men selv uden Danida-pengene
ligger årets resultat mere end en halv million over 2010. Som det fremgår af regnskabet,
skyldes væksten især at vi har modtaget lige knap 1 million kroner fra fonde, virksomheder
og legater. Det skyldes ikke mindst en stor og solid indsats fra fundraising gruppen Claus
Abildgaard, Svend Rønne og Søren H. Sørensen samt vores gode ven advokat Jens Gehl.
Man kan se en oversigt over alle bidrag på hjemmesiden www.stairwaydanmark.dk
Alligevel gav 2011 et underskud i foreningen på 173.384,82 kr. Det skyldes først og
fremmest, at vi overførte første rate af vores del af købet af Stairways jord på 350.000 kr. I
de kommende tre år skal vi betale noget mindre, nemlig 250.000 kr. for jorden. Samtidig har
vi aftalt med Stairway Foundation, at de budgetterer med, at vores øvrige driftstilskud ikke
overskrider 750.000 kr. årligt. Dermed forventer vi, at vi vil kunne skabe balance mellem
indtægter og udgifter i de kommende år.
Foreningens egenkapital var ved årets udgang 600.279,09 kr., og holder sig dermed på den
rigtige side af bestyrelsens mål om altid at have en kassebeholdning på 500.000 kr. som
bolværk mod uforudsete hændelser.
Bestyrelsen vurderer, at både Stairway Danmark og Stairway Foundation i Filippinerne er
inde i en solid og sikker gænge. I Danmark har vi en stærk forening, som har venner og
støtter i meget brede kredse. I Filippinerne har vi tilsvarende en stærk og velfungerende
organisation, som økonomisk er relativt sikker takket være faste, flerårige aftaler med
Stairway Danmark, Danida, tyske Kindernothilfe, canadiske Leger Foundation og ADM Capital
Foundation fra Hong Kong.

4. Det kommende års opgaver
I det kommende år skal vi i Stairway Danmark bl.a. arbejde med følgende vigtige opgaver:
•

Vi skal fastholde en stærk indsats omkring fundraising, så vi også i 2012 kan nå op
mod 1 mill. kr. i støtte fra fonde, virksomheder og legater.

•

Vi skal udarbejde en ny ansøgning til Danidas Projektpulje om støtte til Stairways
arbejde med at uddanne politifolk og ansatte i Socialministeriet DSWD i forlængelse
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af det eksisterende ’Break the Silence’ projekt. Samtidig skal vi følge det
eksisterende projekt tæt og sikre god monitorering og afrapportering.
•

Vi skal finde en holdbar pensionsløsning for Lars Jørgensen og Monica Ray. De vil
ikke kunne modtage dansk folkepension efter et liv i udlandet, og deres løn er p.t. så
beskeden, at de ikke selv kan spare tilstrækkeligt op.

•

Vi skal sikre en løbende udvikling af foreningens egen kapacitet og af den faglige
kompetencer i bestyrelsen og kredsen af aktivister, så vi fortsat kan være en sikker
støtte for arbejdet i Filippinerne.

Tak for støtte og godt samarbejde
Bestyrelsen vil rette en stor tak til alle de mange, der har støttet vores arbejde i årets løb.
Lige fra vores mange medlemmer og de unge på Rødkilde Gymnasium til de virksomheder og
fondsbestyrelser, som har valgt netop os ud af bunken af ansøgere.
Vi kan med sikkerhed sige, at alle bidrag går ubeskåret til arbejdet i Filippinerne: Alle vores
udgifter til rejser, hjemmesider, blade, revision og anden administration er 100% dækket af
direkte sponsorater og tilskud fra Tips & Lotto midlerne.
Mange mennesker har en forestilling om, at udviklingsbistanden bliver spist op af
administration og korruption. Det er generelt en helt uretfærdig mistanke, og det gælder i
hvert fald ikke for Stairway!
Stairway Danmarks arbejde er helt afhængig af de mange mennesker, som lægger deres
frivillige og ulønnede engagement i foreningen. Tak til jer alle. Vi kan være stolte af det, vi
udretter, og jeg er sikker på, at vi går en stærk fremtid i møde med så mange gode
mennesker med i kredsen.
På bestyrelsens vegne
Tune Nyborg
formand

Husk I kan se meget mere om Stairways arbejde på www.stairwaydanmark.dk
Scan koden med din smartphone og se hjemmesiden
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