STAIRWAY NEWS
MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK
MARTS 2014
FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN

■■ Cirkus, teater og læring
■■ Stairway vandt 'Tabersagen'
■■ Grøntsager og lægehjælp
■■ Nødhjælp til Zamboanga
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■■ Stairway bygger bangka

Stairways center ligger på øen Mindoro på en
1 hektar stor skovklædt grund ud mod vandet.
Gennem 20 år har vi opbygget et velfungerende børnehjem og uddannelsescenter med
plads til op mod 80 kursister.

Scenebygning, køkken, gæstehuse, børnehus osv
er opført med støtte fra bl.a. Lauritzen Fonden,
Erik Thunes Legat, ØKs Almene Fond, Aksel og
Paula Nissens Legat, Fonden af 17-12-1981
samt Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Grundplan over Stairways center. Nederst mod
venste ligger scenen og gæstehusene. Til højre
ligger børnenes hus og skolen samt værksteder.
I midten mødes alle omkring køkkenet og kontoret. Øverst ligger Lasse og Monicas hus samt
Det Hvide Hus med værksted og grupperum..

Overblik: Fakta om Stairway
Stairways driftsudgifter i 2014:
I alt ca. 3,3 mio. kr.

Stairway - en uafhængig NGO
Stairway Foundation Inc. er en uafhængig organisation, der arbejder for at styrke børns rettigheder og sikre børn en
værdig og tryg opvækst efter principperne i FNs børnekonvention. Arbejdet
foregår især i Filippinerne men i stigende
grad også i andre lande.
Stairway er startet i 1990 af Lars Jørgensen og Monica Ray. I dag har Stairway ca. 30 ansatte og har samarbejdspartnere og støtter i mange lande.

Stairway Danmark - 19%
Danidas Civilsamfundspulje - 22%
Marshall Fund (Schweiz) - 12%
Leger Foundation (Canada) - 9%
Kindernothilfe (Tyskland) - 9%
Solidarite Cistercienne (Belgien) - 9%
VEM (Sverige), AAP (DK) m.fl. - 7%
Stairways egne indtægter - 13%

Investeringer mm
Stairway Foundation Inc. har desuden løbende
udgifter til investeringer, byggerier, vedligehold
mm. som dækkes fra mange forskellige kilder.
Stairway Danmark har udgifter i Danmark på
ca. 250.000 kr. til bl.a. administration (dækkes
af Tipsmidler), tilsynsrejser (dækkes af Tipsmidler og Danida) samt til forsikringer og pension
til Lars Jørgensen og Monica Ray.

Tre indsatsområder:
■■Kampen mod sexmisbrug af
børn under overskriften ’Break the
Silence’. Stairway har opbygget et
landsdækkende netværk af 40 andre
børneinstitutioner, som vi træner i
vores metoder til forebyggelse af sexmisbrug i tæt samarbejde med det
lokale politi og sociale myndigheder.
Vi samarbejder med både det nationale politi, socialministeriet og undervisningsminisetriet om styrkelse af
børns vilkår og forebyggelse af misbrug gennem træning og oplysning.
Stairways arbejde er internationalt
anerkendt. Vi samarbejder med organisationer i mange lande og har træningsprogrammer i bl.a. Vietnam, Thailand, Indien og Nepal.

Læs mere om Stairway

■■Direkte hjælp og rehabilitering
af svært belastede gadebørn
fra hovedstaden Manila. Børnene får
ophold, pleje og uddannelse på Stairways rehabiliteringscenter. Efter ca
1 års ophold bliver de sluset videre,
enten til familie eller til andre børneinstitutioner, der kan sikre dem
uddannelse og en god fremtid.
■■Lokal indsats i området
omkring Stairway med bl.a. et
scholarshipprogram, behandling af ofre
for sexmisbrug samt støtte til Mindoros oprindelige folk, mangyanerne, der
oplever stor diskrimination. I 2014 har
Stairway desuden startet et klima- og
miljøprojekt i lokalområdet.
Foreningen Stairway Danmark
Stairway Danmark er den danske støtteforening for projektet. Stairway Danmark har ca. 500 betalende medlemmer og rejser hvert år 1-1,3 mio. kr. fra
fonde, virksomheder og privatpersoner.
Hertil kommer støtte på 5-700.000 kr.
årligt fra Danidas Projektpulje.
Alt arbejde i Stairway Danmark er frivilligt og ulønnet. Vores beskedne driftsomkostninger er 100% dækket af tilskud
fra en særlig pulje under Tips & Lottomidlerne. Det betyder, at alle bidrag går
ubeskåret til arbejdet i Filippinerne.

Læs om vores arbejde og hvordan du kan støtte vores indsats på www.stairway.dk og www.stairwayfoundation.org
Følg med fra dag til dag på Facebook.com/StairwayDanmark
Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev på www.stairway.dk

STAIRWAY ER I STÆRK UDVIKLING
TRODS TYFONER OG KONFLIKTER
På trods af mange ulykker og katastrofer i Filippinerne har det forløbne år været meget positivt for Stairway. Vores projekter er i forrygende udvikling, og vi oplever en enorm international interesse for vores arbejde. Og i Danmark er opbakningen fantastisk!
Det forløbne år har ikke været nådigt ved Filippinerne: Jordskælv, oversvømmelser, mudderskred, opstand og nærmest
krigstilstand i Zamboanga - og 8. november blev landet så
ramt af den voldsomste orkan, der nogensinde er målt. Mindst
6.000 er døde, og enorme områder ligger i ruiner.
Stairway selv er sluppet nådigt gennem ulykkerne, men ikke
mindst konflikten i Zamboanga og tyfonen har påvirket vores
arbejde meget. Vi har lokale partnere begge steder, og Stairway har gjort sit bedste for at støtte dem især i forhold til de
ramte børn. Det er bla. muligt takket være de 47.000 kr., som
danskerne har givet Stairway til nødhjælpsarbejdet.
Det vidner også om den store opbakning og støtte, som
Stairways arbejde nyder i Danmark. Selv om vi er en lille organsiation, der bygger på frivilligt og ulønnet arbejde, når vi
langt ud i samfundet.

Jeg vil derfor rette en stor tak til alle, der har støttet Stairway i
det forløbne år, både med penge, ved frivilligt arbejde og med
volontørarbejde på centret i Filippinerne. Vi kan alle være stolte af det, vi opnår. Og så vil jeg ønske jer alle på gensyn på
vores generalforsamling 27. april i København og til vores årlige Stairway-træf på Køge Vandrerhjem 27. sept. Sæt kryds i
kalenderen allerede nu!
Hilsen Tune Nyborg
Stolt og glad formand for Stairway Danmark

Generalforsamling 2014
Foreningen Stairway Danmark indkalder herved til generalforsamling søndag d. 27. april kl. 13.00-15.00 i i ØKs
tidl. hovedsæde i Asia House, India Kaj 16, 2100 Kbh. Ø.

Bred og stærk opbakning
To eksempler: Stairway indsamlede i 2013 hele 1.446.289 kr.
fra private fonde, virksomheder, tipsmidler og medlemmer.
Det er et fantastisk beløb, langt mere end mange langt større
NGOer formår. Og midt i marts vandt vi DR3s programserie
'Tabersagen' foran bl.a. Læger Uden Grænser og Røde Kors,
takket være en imponerende opbakning fra alle Stairways venner (læs mere side 4).

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Samlet kommer Stairway Danmark ud af 2013 med et solidt
overskud efter tre år i træk med underskud. Det betyder, at vi
er solidt rustet til at fortsætte vores udvikling og arbejde i Filippinerne.

Tilmeld dig gerne på soren@stairwaydanmark.dk, så vi
ved, hvor mange vi skal bestille kaffe og kage til. Alle er
velkomne. Tag gerne venner og familie med.

1. Formandens beretning.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Valg af bestyrelse og suppleanter.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt.

Drengene er ved at indøve et nyt, ambitiøst teaterstykke baseret på 'The Lorax', en meget populær børnebog af Dr. Seuss. Stykket handler om, hvor vigtigt det er at beskytte miljøet.

Cirkus er det store hit for tiden. Drengene trænes af
en dansk volontør, Søren Forsom

CIRKUS, TEATER OG MÅLRETTET LÆRING
Stairways drenge er typisk på centret i et år, og i den periode får
de intens træning. Ikke bare i traditionelle skolefag, men også i
sang, teater, musik, kunst og sociale færdigheder. Og så lærer de
god gammeldags ordentlig opførsel!
Et gadebarn bliver altid modtaget med
skepsis og modvilje: De lyver og stjæler og er beskidte og uopdragne. Det
er også tit rigtigt: Livet på gaden er en
kamp for overlevelse, hvor alle kneb
gælder - og hvem skal lære et forældreløst barn at være høflig og velopdragen?
Hvis drengene skal videre til et bedre liv
i deres familier eller på en uddannelse, er
det derfor vigtigt, at de lærer, hvordan de
kan overvinde omgivelsernes fordomme.
Skolen er i centrum
Uddannelse og konkret viden er helt centralt. Stairway har sin egen skole, og her
får drengene en intens og koncentreret

undervisning, tilpasset den enkeltes niveau.
Derfor kan de 'rykke hurtigt' og indhente det efterslæb, som de så godt som alle
sammen har i forhold til deres jævnaldrende, som har haft en normal skolegang.
På forsiden kan du se Stairways medgrundlægger Monica Ray undervise en
gruppe børn i engelsk, og det er ganske
forbløffende, så langt de er nået.
Monica er også drivkraften bag Stairways undervisning i kunst og litteratur.
Drengene tegner, maler og spiller teater,
både fordi det er godt at kunne og som
led i den terapeutiske behandling af deres traumer og problemer. De fleste spiller guitar - endda klassiske værker!

Drengene bruger en masse tid på Rubiks Terninger, og når en dansk
gæst dukker op, er der ikke tvivl om, hvem der er den dygtigste! Legen
er den del af drengenes systematiske træning i matematik.

Et sidste central element i drengenes
træning er sociale færdigheder og life
skills. De lærer at tage ansvar for deres
eget liv, at omgås andre og løse konflikter på en konstruktiv måde, og i det
hele taget at være stærke og velopdragne unge mennesker.
De bliver levende beviser på, hvor mange ressourcer, der findes i selv det mest
svigtede og mishandlede barn.

Se et 360 graders foto af
Stairways centrale gårdsplads. Scan koden med QRlæseren på din mobiltelefon.

Her ankommer Søren H. Sørensen og Vibeke Kamp fra Stairway Danmark sammen med Erik Justesen fra fonden af 17-12-1981 og får en
begejstret velkomst af de glade og hjælpsomme drenge.

STAIRWAY SENDER
NØDHJÆLP TIL
ZAMBOANGA
I november samlede Stairway Danmark hele 47.000 kr. ind til ofrene for
tyfonen Yolanda. Efter at have besøgt
de ramte områder, har vi besluttet at
bruge en del af pengene i den krigshærgede by Zamboanga i stedet: Her
er nøden lige så stor - og de fleste andre NGOer er rejst væk
Der er stadig ikke nogen, der helt forstår, hvad det var, der skete. Men i september 2013 rykkede oprørsbevægelsen
MNLF uden varsel ind i byen Zamboanga i den sydvestlige del af øen Mindanao
og krævede selvstændighed. Det tog tre
ugers hårde kampe at nedkæmpe oprørerne - og flere end 100.000 mennesker
flygtede og blev indkvarteret under horrible forhold.
I dag, mere end 7 måneder senere, ligger store dele af byen fortsat i ruiner,
og mindst 5.000 familier bor stadig i
teltlejre og midlertidige barakbyer. Nøden er enorm, og især børnene er ofre.
Men næsten alle NGOerne er væk: De

er rykket til de dele af landet, som blev
ramt af tyfonen i november.
Børn sælger sex
"Forholdene er så desperate i lejrene, at
børn sælger sex for 20 pesos (2,50 kr).
Vi har derfor valgt at bruge en del af
pengene fra Danmark på at oprette
child safe spaces og yde træning og psykologhjælp i lejrene", forklarer Stairways
projektkoordinator Grace Estaban.
"Jeg håber, vores danske støtter vil have
forståelse for dette. Vi har vurderet, at
behovet i Zamboanga var så stort, at
pengene kunne gøre mest gavn hér",
fortsætter hun.

Zamboanga ligner stadig en krigszone, og hele
bydele er spærret af militæret, så de oprindelige beboere ikke kan vende tilbage. Hvorfor
det sker, er der ingen, der rigtigt ved.

Stairway har dog også støttet ofrene for
tyfonen Yolanda på øerne Samar, Cebu
og Negros. Vi har koncentreret hjælpen
i områder, hvor vi har stærkere samarbejdspartnere, der kan distribuere hjælpen på en god måde - og hvor kun få
andre NGOer er til stede.
Hjælpen har dels været akut nødhjælp,
dels hjælp til beskyttelse og psykologhjælp
til børn, som har mistet deres forældre
eller på anden måde er traumatiserede.

Stairway vandt 'Tabersagen' på DR3
Glæden og overraskelsen var stor, da Stairway Danmark vandt
finalen i DR3s programserie 'Tabersagen' d. 12. marts, hvor 30
NGOer konkurrerede om, hvem der havde den mest værdige
sag, som er svær at sælge i offentligheden.
Vi synes selv, at kampen mod sexmisbrug af børn er en vindersag, og det mente programmets seere altså også. De stemte os til en suveræn sejr over de øvrige finalister, Verdens Skove, Røde Kors og Læger Uden Grænser.
Vinderpræmien var en blandet 'Nødhjælpskasse' med donationer fra seerne: Fra kontante penge over gratis koncerter til
forskellige fagfolk, som donerede gratis arbejde. Selv et førstehjælpskursus og en paraply blev det til!
"Undervejs var der desværre kun få sekunder til at forklare
seerne, hvad vi egentlig arbejder med, og folk fik nok en for
overfladisk viden om de forskellige organisationer. Men vi er
selvfølgelig glade for sejren. Den giver os en stærkere synlighed i Danmark, og vi er nu i fuld gang med at finde ud af,
hvordan vi kan få det bedste ud af de mange forskellige dona-

tioner", siger Stairway Danmarks fundraiser Claus Abildgaard,
som var vores repræsentant i konkurrencen.
Alle Stairways venner er hermed inviteret med i idéudviklingen. Læs mere på Facebook.com/StairwayDanmark eller skriv
til Pia Axelsen på plaxelsen@gmail.com.

FRISKE GRØNTSAGER OG
LÆGEHJÆLP PÅ BJERGET
I bjergene bag Stairway arbejder vi på at udvikle skole, ernæring
og sundhed i landsbyen Baclayan, hvor Mindoros oprindelige folk
lever en tilværelse i udkanten af samfundet

Af Tune Nyborg

Jeg har sjældent set så små børn spise
så store portioner mad. De små elever
i 0-6. klasse på skolen i Baclayan stiller
sig an ved de lange træborde og venter foran enorme portioner af ris og en
sammenkogt ret med masser af grøntsager og kylling. Først efter bordbønnen fanger de an. Efter få minutter har
de mest sultne ikke bare spist en portion, jeg ville have svært ved at klare - de
står klar ved disken for at få lidt ekstra!
Stairway har siden 2011 kørt et madprogram i skolen. Før var der måske 25
elever på en god dag, i dag er fremmødet over 100 i gennemsnit. Børnene var
ganske enkelt sultne, og i skolen var der
ingen mad at få - altså blev de hjemme.

Stairways jord ligger med en fantastisk udsigt
over Puerto Galera og bugten. Her dyrkes de
fleste af grøntsagerne til skolemaden. Og det
er altså portion nummer to de små piger er
i gang med! Nederst er Stairways Baby Luz
Bunquin (som i øvrigt er en af Stairways tidligere scholars) i gang med indledende undersøgelse og journal, inden den unge mor og
hendes baby sendes ind til Dr. Francis. Sundhedsprogrammet har enorm betydning for ikke
mindst børnenes helbredstilstand.

Skolegang er nøglen
"Vores mål er at styrke de indfødte
mangyaneres levevilkår over en bred
kam. Det starter med uddannelse, som
er nøglen til fremtiden - og den første forudsætning er, at eleverne møder.
Derfor er madprogrammet grundlaget
for vores arbejde", forklarer Stairways
projektleder Lars Jørgensen.
De fleste af grøntsagerne i skolefrokosten kommer fra Stairways eget økologiske gartneri, som ligger på vores egne
10 ha jord lige ved siden af skolen. Her
har vi gennem nogle år opbygget et
mønsterlandbrug, hvor vi dels udforsker

gode afgrøder og dyrkningsmetoder,
dels træner de lokale mangyanere i at
dyrke jorden bedre og med mere værdifulde afgrøder.
Ud over gartneriet er 200 frugttræer
på vej til at give frugt, 50 høns har netop lagt deres første æg, mens jeg var
der, og et kuld smågrise er på vej mod
kødgryderne. Målet er, at både skoleprogrammet og Stairway selv skal være
selvforsynende, og på længere sigt skal
landbruget gerne give overskud.
Infektioner og dehydrering
Som noget nyt tilbyder Stairway nu
gratis lægehjælp. Den lokale dr. Francis
Daytec holder klinik hver mandag med
hjælp af bl.a. Stairways Baby Luz Bunquin og for tiden med støtte fra Rikke
Levin, der læser Global Health & Nutrition på Metropol i København.
"Folk kommer med helt banale lidelser
som forkølelse og infektioner. Men der
er også mange med akut mangel på vitaminer og mineraler", forklarer hun.
"Og så er dehydrering et stort problem.
Selv ammende mødre drikker måske
kun en enkelt kop vand om dagen, og
det giver en masse problemer: Træthed,
svimmelhed, hovedpine og manglende
mælk. Vi prøver at lære dem betydningen af at drikke meget vand, og vi arbejder også med at forbedre hygiejnen", siger Rikke Levin.

Et billede af lidelse og styrke
Se godt på dette foto, som jeg tog for nylig en aften på en gade i Manila: En mor ligger under tæppet med sin lille baby under et grønt
myggenet. Jeg blev først helt fortvivlet, da jeg så det - og så blev jeg
fyldt af beundring over den kraft og værdighed, som moderen viser.
Her er fint og net, fortovet er fejet og der er redt omhyggeligt op til
natten. En drømmeseng og en kuffert er sat op som læ og baby ligger
godt og trygt i sin fine sparkedragt. Tænk at kunne mønstre så stor en
styrke under så vanskelige omstændigheder! Tune Nyborg

EN FORRYGENDE SUCCES!
Kampen mod sexmisbrug af
børn er Stairways største indsatsområde. Vi træner politifolk, lærere, socialarbejdere og
andre NGOer - og projektet
går forrygende godt!

Training School XI. Stairway underviser
alle rekrutter og officerer på samtlige
landets 17 politiskoler i børns rettigheder og arbejdet med forebyggelse, sagshåndtering og opfølgning på sexforbrydelser mod børn.

Af Tune Nyborg

Jeg overværede hvordan hun fik 120
politiofficerer til at diskutere, reflektere, grine og endda græde på et forrygende éndags kursus. Jeg talte undervejs med flere af politifolkene, og de var
enige om, at det var den måske vigtigste
og mest interessante undervisningsdag i
hele deres uddannelse - og uhyre nyttig
i hverdagens politiarbejde.

Indsatsen er støttet af bl.a. Danida, og i
februar var jeg i Filippinerne for at samle materiale til de årlige statusrapporter.
Det var en fantastisk oplevelse. Jeg blev
dybt imponeret både af kvaliteten af arbejdet og af det dybe engagement, som
vores knalddygtige medarbejdere i Filippinerne lægger i opgaven.
Vores CSAP (Child Sexual Abuse Prevention) team ledes af programkoordinator
Grace Estaban og vores seniortrænere Nancy Agaid og Ace Diloy. Jeg stødte til Nancy i byen Davao på det urolige Mindanao i den sydlige del af landet, hvor hun allerede havde arbejdet 7
hårde dage i træk på politiets Regional

Stairways scholars
på vej til arbejde

Herover ses Stairways seniortræner Nancy
Agaid i en træning med 120 politiofficerer på
politiskolen i Davao. Øverst tv er pigerne på
Lingaps shelter i Davao ved at lave mad - en
vigtig del af deres rehabilitering. Neden for ses
kortet med de vigtigste partnere i vores Break
the Silence-netværk.

Faglighed og engagement
Derefter fulgtes vi på besøg hos to
af de ca. 45 børneorganisationer, som
Stairway træner til at blive lokale ressourcecentre i kampen mod sexmisbrug. Igen en stærk oplevelse af faglighed og engagement. Flere af organisationerne er allerede langt foran den
5-årige tidsplan. De har selv skaffet

yderligere midler til arbejdet og er gået
i gang med at træne deres egne netværk. Det gælder fx SOS Children's Villages og KAPASKI på øen Negros.

Stairway støtter flere end 120 børn
fra fattige familier i at gennemføre deres high school - svarende til det danske
gymnasium. For at komme med i programmet skal børnene bestå deres ek-

saminer og deltage i community work
en gang om måneden. Her mødes en
en gruppe scholars fra lokalområdet på
Stairway, inden de skal fjerne affald på
stranden.

Alt i alt fik jeg indtryk af en forrygende
succes, som vi kan være stolte af - og
som Danidas Civilsamfundspulje roligt
kan putte flere penge i!

AFSENDER:
STAIRWAY DANMARK
Sankelmarksvej 15
4760 Vordingborg

DE STØTTER STAIRWAY
Tak for alle de gaver og donationer, vi
har modtaget, siden det forrige medlemsblad blev udsendt i december.
Alle gaver på 1.000 kr. og derover bliver nævnt her i spalten. Vi siger også
tak til de mange, som har sendt os
mindre beløb.
Lyster Clausen
Tips og Lotto
Inge og Anker Wonsyld
Ib Skovfoged Larsen
Dalhoff Larsens Fond
Fonden af 17-12-1981
Nicklas Langvad Færch

10.000kr.
74.471kr.
1.000kr.
2.000kr.
70.000kr.
50.000kr.
20.000kr.

Flere bidrag fra indsamling til ofrene for
tyfonen Yolanda (læs side 4):
Stairway har i alt indsamlet 47.000 kr.
til ofrene for tyfonen. Ud over de, der
blev nævnt i forrige nummer af bladet
har følgende givet over 1.000 kr:
Torben Kjær
Inge Jørgensen
EuroFair

1000kr.
2.000kr.
10.000kr.

Træk gaven fra i skat
Stairway er godkendt som velgørende
forening. Derfor kan alle gaver op til
14.500 kr. pr. person trækkes fra i skat.
Husk at sende os dit cpr-nummer, så
indberetter vi dit bidrag til SKAT. Se
nærmere på www.stairway.dk

Støt Stairways arbejde
Giv et bidrag til Stairway på
konto 3543 - 0004499
Start selv en indsamling til Stairway på
www.betternow.org/stairway
Send sms STAIRWAY til 1414
og støt Stairway med 100 kr.

STAIRWAY BYGGER BANGKA
Folk i Stairways lokalområde
ved meget lidt om de utrolige
koralrev og marine skatte, som
ligger i havet ud for kysten.
Det skal Stairways nye sejlende miljøskole lave om på
Med støtte fra den amerikanske
Marschall Fund er Stairway i fuld gang
med at få bygget en 50 fods bangka, de
traditionelle udriggerbåde. Båden får
plads til 50 passagerer, og det er planen,
at den fra maj 2014 skal fungere som
sejlende miljøskole.
"Vi vil invitere eleverne på de lokale high
schools på sejlture, hvor de ser mangrovesumpene, de undersøiske tangskove og koralrevene og får undervisning i,
hvordan de skal beskytte dem", forklarer
Stairways projektleder Lars Jørgensen.
"De lokale erkender ikke, at havmiljøet
og fiskebestandene er utrolig sårbare.
Hvis mangroven, tangskovene og revene
ødelægges, vil det bl.a. gå hårdt ud over
fiskeriet og dermed en af de vigtigste
næringskilder. Vores mål er at styrke den
generelle miljøbevidsthed - og som altid
skal man starte med børnene", siger han.

Stairways nye bangka bygges i hånden i glasfiber med træskelet på et lokalt bådebyggeri
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