Beretning om Stairway Danmarks arbejde i 2013
Fremlagt på foreningens generalforsamling d. 27. april 2014
Det år, som er gået siden sidste generalforsamling, har overordnet set været rigtig positivt
for både Stairway Danmark, Stairway Foundation og vores arbejde i Filippinerne og andre
lande. Men for vores venner i Filippinerne har det også været et år præget af store ulykker –
både naturlige og menneskeskabte.
1. Arbejdet i Filippinerne
I september rykkede en oprørsbevægelse uden varsel ind i Zamboanga på øen Mindanao og
de efterfølgende kampe med regeringstropperne skabte uhyggelige ødelæggelser. Flere end
100.000 mennesker måtte flygte og blev indkvarteret i flygtningelejre under horrible forhold.
For Stairway betød det, at vi sammen med vores tætte samarbejdspartner SAP Zamboanga
har brugt mange kræfter at hjælpe især børnene i lejrene. Mange er desperate og der går
rygter om, at børn sælger sexuelle ydelser for 2-3 kr. Nu, over 8 måneder efter, bor der
fortsat 5.000 familier i lejrene, og arbejdet er derfor stadig ikke afsluttet.
Til gengæld er næsten alle andre NGOer væk – de er rykket til de områder, som blev ramt af
typhonen Yolanda i november. Også denne katastrofe har påvirket Stairways arbejde. Vores
center på Mindoro slap ganske vist uskadt igennem stormen, men en lang række af de
organisationer, vi træner og samarbejder med, er hårdt ramt. På Samar, Leyte, Cebu,
Negros og Bohol er ødelæggelserne enorme. I Tacloban er politiskolen ganske enkelt jævnet
med jorden, så vores træninger er indtil videre aflyst.
Stairway prøver at hjælpe, hvor vi kan, først og fremmest ved at støtte vores partnere i
arbejdet med de udsatte børn. Som altid i katastrofesituationer er børnene de første ofre.
Mange har mistet deres familier, og som vores seniortræner Nancy Agaid sagde til mig i
februar, så ’er gribbene fløjet ind’: Kyniske mennesker, som benytter kaos til at misbruge
børn, bortføre børn til sexindustrien og endda – hvis rygterne taler sandt – bortfører børn til
den internationale handel med organer til transplantationer.
Heldigvis strømmer der hjælp ind til de ramte områder, både fra den filippinske regering og
fra utallige internationale NGOer. Derfor har Stairway besluttet, at de fleste af de 47.000 kr.,
vi samlede ind til orkanens ofre, bliver brugt til at hjælpe børn i Zamboanga. Vi har ganske
enkelt vurderet, at behovet er størst der. Det håber vi, at de mange, som gav os pengene,
vil have forståelse for.
Når alt dette er sagt, skal jeg understrege, at Stairways arbejde og indsats i Filippinerne
udvikler sig helt fantastisk.
Vores store program om at opbygge et landsdækkende netværk til forebyggelse af
sexmisbrug af børn går forrygende: De ca. 45 andre børneinstitutioner, vi er i gang med at
træne op til at blive lokale ressourcecentre, er i fuld gang, og en del af dem er langt forud for
’køreplanen’. Vi er nu en fast del af pensum på alle landets 17 politiskoler. Socialministeriet
har indarbejdet vores program om børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug i den
forældreuddannelse, som skal rulles ud til 3 millioner fattige familier. Og
Undervisningsministeriet har bedt Stairway og vores netværk om at hjælpe landets
folkeskoler med at udvikle lokale politikker til beskyttelse af børn.
Jeg besøgte selv to partnerorganisationer og en politiskole på Mindanao i februar, og det var
en overvældende oplevelse. Der var utrolig stor ros til Stairway og vores medarbejdere, og
jeg blev dybt imponeret over det engagerede og kompetente arbejde, som de lokale NGOer
udfører.
Også de andre dele af Stairways arbejde udvikler sig meget positivt. Centret på Mindoro
kører toptunet og effektivt, drengene har fået et fantastisk nyt hus med skole, sovesale og
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bibliotek. Det nye tømrerværksted er bygget færdigt og taget i brug. Scholarship
programmet kører efter en snor og der er sikret penge til året ud fra bl.a. Lauritzen Fondet.
Oppe i bjergene udvikler vores projekt i Baclayan sig også imponerende. Gartneriet og
modellandbruget er i fuld gang, og i skolen kører vores madprogram med stor opbakning fra
både forældre og lærere. Senest har vi sat et sundhedsprogram i gang, hvor en lokal læge
næsten gratis bruger to dage om måneden blandt de fattige bjergfolk.
Og her i foråret har Stairway lanceret et miljøprogram, som skal fungere med udgangspunkt
i en stor bangka, der bliver søsat en af disse dage. Her skal lokale unge + de mange
besøgende grupper lære om betydningen af at beskytte miljøet og de sårbare ressourcer i
havet. Monica Ray har også iscenesat et nyt teaterstykke, som formidler miljøbudskabet på
en helt anden måde til både børn og voksne.
Og som det allersidste skal det nævnes, at vi nu har fået det endelige skøde på den jord,
Stairways center ligger på. Vi har betalt sidste afdrag til sælgerne gennem et 5-årigt rentefrit
lån på ca. 800.000 kr. fra ADM Capital Foundation i Hong Kong. Det regner vi med, at vi
uden problemer kan betale af.
Hvis jeg skal pege på nogle problemer i forhold til arbejdet i Filippinerne handler de om
sårbarhed. Året har vist, at et land som Filippinerne er meget udsat for både
naturkatastrofer og politisk kaos. Og i Stairway selv er det et løbende problem at tiltrække
og fastholde gode folk. Det er faktisk ikke penge, som sætter begrænsninger på vores
arbejde, men simpel mangel på manpower. Stairway har sat et fornyet rekrutteringsarbejde i
gang, og vi har samtidig hævet de ansattes løn betydeligt, så vi bedre kan konkurrere med
regeringen og med andre NGOer.
Det skal nok gå – men det er ærgerligt at tænke på, at vi kunne udrette meget mere, hvis vi
bare kunne finde folkene.
2. Arbejdet i Danmark
Hvis vi vender blikket hjem til Danmark, har vi ikke mødt katastrofer, tværtimod. Som
kasserer Marianne Abildgaard vil uddybe om lidt, har vi haft et stort overskud i 2013 – som
dog delvist skyldes, at de på Filippinerne har været meget beskedne i deres økonomiske
ønsker.
Vores samlede indtægter var på hele 2.379.802 kr. Det er en fremgang på hele 400.000 kr. i
forhold til 2012. Omvendt har vi overført lidt færre penge til Filippinerne i 2013, så vi
kommer ud af året med et overskud på hele 705.343 kr. Stairway Danmarks egenkapital ved
årets slutning var derfor på 1.297.800 kr.
Det lyder umiddelbart som næsten alt for meget, men det hører med i billedet, at vi har
hensat 100.000 US$ på særlig konto som garanti for restgælden i Stairways jord på Mindoro.
Lånet vil blive afviklet over de kommende 5 år.
Det flotte resultat skyldes ikke mindst en stor og solid indsats fra fundraising gruppen med
Claus Abildgaard i spidsen, men der er også rigtig mange andre mennesker, som i årets løb
har gjort en stor indsats for at støtte os. Vi har en bred kreds af faste venner i fonde og
virksomheder og ikke mindst på Rødkilde Gymnasium i Vejle, og i 2013 fik vi Rødovre
Gymnasium med som indsamlere. Vi mærker virkelig opbakning og støtte fra rigtig mange
mennesker ud over hele Danmark.
I foråret deltog vi også i DR3s programserie ’Tabersagen’ – som vi vandt foran en række
store og kendte organisationer. Det var en sjov oplevelse, som dog også har kostet en
masse arbejde og måske ikke helt har kastet det af sig, som vi havde forventet.
Vi har også sat en fornyelse af Stairway Danmark i gang, som skal gøre os stærkere. Vi er
efterhånden en forening med en omsætning på 2,4 millioner kroner, hvoraf den ene million
kommer fra Danidas Civilsamfundspulje. Det kan ikke alt sammen blive ved at foregå, som
dengang vi var halvt så store. Der er ganske enkelt brug for flere aktive frivillige, som kan
tage fat på de opgaver, vi skal kunne løfte. Der er især brug for folk på fire områder:
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1.

Vi skal sikre en fortsat stærk fundraising. Kampen om de private midler vil blive
hårdere i de kommende år, fordi den lave rente giver lave afkast i mange af de store
fonde, og fordi stadig flere NGOer søger om de samme penge. Vi har brug for at
pusle og pleje vores nuværende venner og samtidig afsøge nye veje til indtægter.
Der er fx brug for at danne faste grupper af unge, som bl.a. kan bakke op om
gymnasiernes indsamlinger og afprøve nye ideer.

2.

Vi skal arbejde målrettet og professionelt med støtten fra Danidas
Civilsamfundspulje. ’Break the Silence’ programmet er helt afhængig af Danidas
støtte, og kravene til projektstyring, monitorering og afrapportering bliver ikke
mindre. Samtidig skal vi indsende to nye, store ansøgninger i september 2014 og
september 2015 for at holde momentum. Det kræver en fast gruppe af folk, som
både vil deltage i løbende kurser og uddannelse og samtidig påtage sig at tage til
Filippinerne og besøge projekterne med jævne mellemrum.

3.

Vi skal udvikle vores kommunikation i Danmark. Både fordi synlighed og god
kommunikation er nødvendig for at sikre penge fra både private og Danida, og fordi
vi efterhånden har så meget at byde på, at vi bør gøre mere for at bringe det ud til
andre: Vores erfaringer med at bryde tavsheden og forebygge sexmisbrug kan
udnyttes af andre – både i Danmark og i andre udviklingslande. Vi bør være flere til
at håndtere den daglige kommunikation og til at deltage i fx netværksmøde i ulandsmiljøet.

4.

Vi skal sikre en stærk bestyrelse og organisation. Kravene til bestyrelsens
arbejde stiger med vores størrelse, og det er vigtigt, at vi både har en god og
kvalificeret bestyrelse og en klar struktur for, hvordan de aktivister og udvalg, som
arbejder uden for selve bestyrelsen, kommer til at køre godt. Det handler også om at
skabe fornyelse og måske et generationsskifte i bestyrelsen, hvor vi er mange, som
har siddet i rigtig mange år.

I forlængelse af det sidste punkt vil jeg tilføje, at både jeg selv og Marianne Schmitto har
valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Vi vil begge fortsætte som aktive med hhv.
kommunikation, Danida og salg af merchandise, men vi vil gerne overlade vores pladser i
bestyrelsen til nye folk.

Tak for støtte og godt samarbejde
Til slut vil jeg på hele bestyrelsens vegne 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 og
Rødovre gymnasier til de virksomheder og fondsbestyrelser, som har valgt netop os ud af
bunken af ansøgere.
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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