De mangyanske børn fra den oprindelige
befolkningsgruppe på Mindoro er meget
udsatte for at blive hægtet af i uddannelsessystemt. Derfor får de særlig støtte.

Status 2017: Stairways scholarship
program hæver ambitionerne
Stairway støtter nu 357 børn fra fattige familier til en uddannelse, og tallet vil stige i de kommende år.
Tidligere gav vi primært finansiel støtte til transport, skoleuniformer mm, men nu er tilbuddet udvidet
med bl.a. lektiehjælp og træning i sociale færdigheder. Specielt i forhold til de mangyanske børn, som
oplever stor diskrimination og har svært ved at gennemføre en uddannelse.

Siden 2002, har Stairway kørt et scholarship program i
vores lokalområde omkring Puerto Galera med sigte på
at hjælpe børn fra fattige og udsatte familier til en fortsat
skolegang. Efter en beskeden start er programmet løbende
blevet udvidet, både i forhold til antallet af støttede børn og
i forhold til den støtte, vi tilbyder.
Oprindelig handlede programmet mest om at støtte børnene og de unge økonomisk. Selv om skolegang principielt
er gratis i Filippinerne, koster det alligevel penge at gå i
skole: Til transport, til skoleuniformer, til bøger og til den
daglige skolemad. Det kan være en stor belastning for fattige familier, som samtidig går glip af en mulig indtægt fra
børnenes arbejde.
Meget mere end penge
I de seneste to år har Stairway udvidet programmet til også
at omfatte en lang række andre emner, som har betydning
for børns evne til at klare sig i skolen og i samfundet.
Derfor har programmet skiftet navn til Community Assistance
Program - netop fordi det omfatter så meget mere end bare
et scholarship. De nye elementer omfatter:

• Undervisning i børns rettigheder generelt og specielt i
forhold til misbrug, mobning og racisme.
• Sikker adfærd på internettet og sociale medier, som er lige
så relevant i Filippinerne som i Danmark.
• Træning i sociale og sundhedsmæssige færdigheder som
selvtillid, relationer til andre, personlig hygiejne og sundhed osv.
»Vi har erkendt, at barrieren for uddannelse ikke bare er
økonomisk. Mange børn fra fattige familier er fremmede
over for mange skolen og føler sig usikre og famlende over
for både lærere og kammerater. Det prøver vi at sætte ind
over for«, forklare Amihan Bajade, der er koordinator for
programmet.
Oprindelige folk er særligt udsatte
Det gælder i særlig grad for børn fra det oprindelige mangyanske mindretal, som er udsat for stor racisme og hvor
der ikke er tradition for uddannelse. Derfor har Stairway sat
særligt ind med støtte til mangyanerne.
Det gælder især i bjerglandsbyen Baclayan, hvor Stairway
i en årrække har kørt at ambitiøst udviklingsprogram for

Alle high school scholars samles flere gange årligt på Stairway. Herover har en af de unge fået skolematerialer på Stairway.Til højre får
de unge undervisning i brugen af de elektroniske hævekort, som hver
elev nu får sin støtte udbetalt til. Det betyder, at de unge har fået
deres egen bankkonto - og samtidig lærer om økonomisk ansvarlighed, renter osv.

den lokale skole. Skolen går kun til 6. klasse. Herefter skal
børnene fortsætte i de blandede skoler ved kysten - og det
kan være et regulært kulturchok.
Mangler mange færdigheder
»De har slet ikke de færdigheder, som skal til, for at begå
sig, hverken socialt, fagligt eller praktisk. Derfor tilbyder
vi omfattende lektiehjælp, træning i social omgang, sport
og musik og brug af computere. Der er ikke elektricitet i
Baclayan, så computere er helt fremmede for dem«, siger
Amihan Bajade.
Indsatsen har allerede givet klare resultater: Mens ingen
eller kun en enkelt fra hvert klassetrin i Baclayan fortsatte
skolen efter 6. klasse, gælder det nu for over 75%. Og takket
være den fortsatte støtte fra Stairway, klarer langt de fleste
overgangen og fuldfører den afgørende high-school uddannelse, der svarer til et dansk gymnasium.
Betingelser og modydelser
Børnene får ikke støtten fra Stairway uden betingelser:
Børnene og deres forældre forpligter sig til at møde op i
skolen og bestå deres eksaminer. Samtidig skal børnene (og
forældrene) deltage i de supplerende træning, lektiehjælp
og månedlige arbejdsdage, som bl.a. omfatter strandrensning, indsamling af affald og andre miljøforbedringer. Hvis

børnene og familien ikke opfylder deres forpligtelser, bliver
de udelukket fra programmet.
Programmet vil fortsat vokse
Over de kommende år forventer vi en fortsat massiv vækst
i programmet. Det skyldes bl.a., at den obligatoriske skolegang er hævet fra 10 til 12 år - og det udløser automatisk
to ’ekstra’ årgange. Samtidig har også de fattigste familier
erkendt, at uddannelse er nøglen til en bedre fremtid for
deres børn. Derfor presser flere på, for at få deres børn
med i programmet.
I skoleåret 2016-2017 er i alt 357 børn med i programmet - en stigning på 40% i forhold til forrige år. Af dem går
30 i grundskolen, 273 i high-school og 54 er i gang med en
kompetencegivende college uddannelse.
Elevstøtten vil i 2016-2017 koste ca. 600.000 kr. - eller godt
1.500 kr. om året pr. elev i gennemsnit. Beløbet omfatter
tilskud til transport, skoleuniformer, bøger og i nogle tilfælde
også skolemad. Hertil kommer en del lønudgifter på Stairway til bl.a. kordinering, undervisning og familiekontakt, samt
til mad, transport osv. når de unge samles på Stairway.
Programmet er i år støttet af bl.a. Rødovre Gymnasium,
Rødkilde Gymnasium i Vejle og den australske Phoenix Foundation. I næste skoleår er der brug for nye sponsorer.

Nederst til venstre er en gruppe mangyanske scholars fra bjerglandsbyen Baclayan i gang med at prikle stiklinger i Stairways gartneri.Til
højre samles der affald på stranden. Begge dele er en del af de unges
modydelser for den støtte, vi giver dem.

