Beretning om Stairway Danmarks arbejde i 2012
Fremlagt på foreningens generalforsamling d. 14. april 2013
Igen i år kan har jeg som formand den store glæde at kunne konstatere, at det forgangne år
har været utrolig positivt og fremgangsrigt for Stairway Danmark og for Stairway Foundation
Inc. og hele arbejdet i Filippinerne:
•
•
•
•

Vores store Danida-støttede projekt om spredning af vores metoder til forebyggelse
af sexmisbrug går fremad som planlagt og viser allerede nu resultater.
Vi har i december fået endnu en bevilling fra Danidas Projektpulje, så vi kan udvide
projektet i forhold til politiet og de sociale myndigheder.
På Stairways center er drengenes nye hus blevet taget i brug, og i Baclayan er der
fuld gang i både byggeri og arbejdet i den lokale landsby.
Fundraisingen er gået rigtig godt – både i Danmark og i Filippinerne, så økonomien
ser meget fornuftig ud.

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
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, samt styrkelse af foreningens basis.
I 2012 fik vi efter en del tilløb gang i et system til opkrævning af kontingent, som er koblet
til pbs. Vi fik betalinger fra 325 mennesker, hvilket er er nok til at sikre vores fortsatte
godkendelse skattefradragsberettiget velgørende organisation. Vi håber at få lidt flere
medlemmer i år. Et højt medlemstal er fx med til at sikre os et højere tilskud fra
Tipsmidlerne.
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 nedenfor.
Begge grupper omfatter både folk fra bestyrelsen og andre aktive Stairway folk, som
bidrager med deres viden og arbejdskraft.

2. Årets resultater
Blandt de mange aktiviteter og arbejdsopgaver i 2012 er der grund til især at fremhæve fire
markante initiativer, som alle er projekter, der blev startet allerede i 2010 og 2011:
1. ’Break the Silence’-projektet kører: De dygtige medarbejdere i Filippinerne er kommet
rigtig godt i gang med ’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 2015, og vi fik i slutningen af 2010 en bevilling på
2.950.000 kr. fra Danidas Projektpulje. Vi har netop afleveret en meget positiv statusrapport
til CISU (der administrerer puljen), og projektet er på flere måder foran sin køreplan.
Samtidig har vi i december 2012 fået endnu en bevilling på 500.000 kr., så vi kan udvide
projektet til også at omfatte træning af politifolk og folk fra Department of Social Welfare
and Development.
I 2012 har vi oplevet, at Stairway for alvor er ved at blive kendt og respekteret i det
Filippinske samfund. Vi har fået tætte og formelle aftaler med både det nationale politi og
Socialministeriet, og Stairway sidder nu i flere landsdækkende råd og udvalg, som arbejder
med børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn. I februar 2013 var Stairway
vært ved den første nationale Safer Internet Day i Filippinerne med deltagelse af både
politifolk, forskere og folk fra den sociale sektor.
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Det er en fantastisk bedrift af en lille NGO, og det lover rigtig godt for den langsigtede effekt
af vores arbejde. Stairways overordnede mål er jo ikke at hjælpe nogle få gadebørn – men
at påvirke det filippinske samfund, så langt færre børn ender på gaden, i misbrug og i
ekstrem fattigdom. Det gør man kun ved at få offentligheden, myndighederne og politikerne
i tale og på langt sigt ændre lovgivningen, mentaliteten og myndighedernes adfærd.
Vi har fulgt projekterne tæt og har haft repræsentanter fra bestyrelsen på besøg i januar
2013 for at følge op på projektet, ligesom Birgit Lind har været i to lange perioder på
Stairway og har rapporteret hjem. Vi er forpligtet til at føre et tæt tilsyn med projektet og
afrapportere årligt til CISU. Og heldigvis ligger der også penge til 3 årlige besøgsrejser
indbygget i Danida-bevillingen. Stor tak til især Milagros ’Baba’ San Jose, Svend Rønne, og
Birgit Lind, som har bragt deres tanker og observationer med hjem til os i Danmark.
2. Køb af jord: Vi besluttede allerede i 2011, 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 var, 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.
Vi har i december 2012 betalt andet afdrag på jorden, men resten af pengene bliver i foråret
2013 betalt via et stående, rentefrit lån fra ADM Capital Foundation i Hong Kong. Aftalen er,
at beløbet skal ’arbejdes af’ via kurser og konsulentydelser til ADM’s projekter i Vietnam,
Cambodja, Thailand og Malaysia. Det er en fantastisk positiv aftale, som betyder, at det
økonomiske pres er lettet gevaldigt for både Stairway Danmark og Stairway Foundation.
Købet betyder, at Stairway har sikkerhed for at kunne blive på stedet så længe, vi vil – og
for at kunne sælge jord og bygninger samlet, hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt.
3. Baclayan: I løbet af 2012 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,
lejrture 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 Goran Larsson fra Sverige og andre private kilder)– men indtil videre
kun i meget begrænset omfang af Stairway Danmark.
4. Nyt hus til drengene: I årets løb blev vi færdige med 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. Huset er
et kæmpe skridt fremad, og både drengene og de ansatte er begejstrede for det. I løbet af i
år skal ’Det Blå Hus’, hvor drengene og skolen hidtil har boet, renoveres og bygges 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 2012 gav et netto overskud på godt 13.000 kr. Tak til Marianne
Schmitto for en utrættelig indsats.

•

Rødkilde Gymnasium bakkede igen stærkt op om Stairway og samlede 203.000 kr.
ind. Også Klub’n i Skanderborg samlede ind igen i år. I begyndelsen af 2013 er vi i
øvrigt blevet kontaktet af Rødovre Gymnasium, som vil samle ind til Stairway til
efteråret. Det er vi meget spændt på, og vi takker alle de 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
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konstant. Tak til Lisbeth Weichel for et stort skrivearbejde frem til sidste sommer og
til LaserTryk.dk for gratis tryk af vores blade.
•

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 meget mere. Birgit har også været
trækkraft i at indrette børnevenlige afhøringsrum i endnu et stort antal politistationer
i Manila.

•

Og så bakker Stairway Danmark både i 2012 og 2013 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 og fundraising
I løbet af 2012 har Stairway Danmark haft indtægter for hele 1.965.112,34 kr. Det er en
stigning på 72.000 kr. i forhold til 2011. Samtidig er vores udgifter faldet med ca. 80.000 kr.
Det betyder, at vi kom ud af året med et lille underskud på 23.000 kr. – mod et minus på
173.000 kr. året før.
Det er et resultat, som vi kan være utrolig tilfredse med: Aktiviteterne er steget, vi har
investeret næsten 300.000 kr. i køb af jord, og der er stadig krise i fonde og erhvervsliv. Det
skyldes ikke mindst en stor og solid indsats fra fundraising gruppen Claus Abildgaard, Svend
Rønne og Søren H. Sørensen samt vores gode venner som Rødkilde Gymnasium, Lauritsen
Fonden, Aksel og Paula Nissens Legat, Thunes Legat, advokat Jens Gehl og mange flere. Man
kan se en oversigt over alle bidrag på hjemmesiden www.stairwaydanmark.dk
Foreningens egenkapital var ved årets udgang 576.169, 29 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.
Det er værd at lægge mærke til, at langt den største del af Stairway Danmarks indtægter
kommer fra private kilder: Privatpersoner, virksomheder og private fonde. Det er ret
usædvanligt. Langt de fleste danske foreninger, som arbejder med udviklingsprojekter, får
hovedparten af deres penge fra Danidas forskellige fonde. Det er en stor styrke for Stairway,
at vi kan fortsætte vores arbejde, også hvis Udenrigsministeriet og Folketinget ændrer den
måde, udviklingsbistanden gives på, så færre penge kanaliseres gennem danske foreninger.
Også Stairway Foundation Inc. i Filippinerne har gjort meget for at sikre en bred vifte af
venner og donorer. Stairway Danmark og Danida står stadig for ca. 60% af SFI’s samlede
drift, men andelen er faldende. Lars Jørgensen og folkene på Stairway har sikret langsigtede
aftaler med tyske Kindernothilfe, canadiske Leger Foundation og ADM Capital Foundation fra
Hong Kong. Desuden har de løbende kontakt og bidrag fra en lang række andre fonde og
privatpersoner i Danmark, Sverige, Belgien og USA.
Samtidig tjener Stairway stadig flere penge selv. Det sker især på to måder: Ved at
gennemføre kurser, seminarer og workshops på det store center på Mindoro, hvor
deltagernes betaling giver overskud, og ved at gennemføre besøg af elever fra eliteskoler i
bl.a. Manila, Sydkorea, Hong Kong og Ægypten. Skolerne betaler rigtig mange penge for at
give deres elever en unik oplevelse – og ofte følger de op med store donationer.
Det betyder alt sammen, at Stairway har et solidt grundlag for at arbejde langsigtet og
ambitiøst.

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 er kommet rigtig godt
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fra start med en uventet (foreløbig anonym) donation på 250.000 kr. og Rødovre
Gymnasium, der har meldt sig under indsamlingsfanerne.
•

Vi skal arbejde videre med at finde en holdbar pensionsløsning for Lars Jørgensen og
Monica Ray. De vil kun kunne få en smule 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 de 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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