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FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN

Regntiden er startet i Filippinerne, og
paraplyer er fast udstyr de næste
måneder.



Kom til Stairwaytræf i
Køge 27. september



Anatomiske dukker
letter opklaringsarbejdet



Nu bager de godt
brød på Stairway



Døve-camp for sjette
gang

KOM TIL TRÆF I KØGE
27. SEPTEMBER
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.

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

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.

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.
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.

 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.

For fjerde gang inviterer Stairway
Danmark alle foreningens medlemmer til at bruge en eftermiddag og
aften sammen med lederne af arbejdet i Filippinerne, Lasse Jørgensen og Monica Ray, og hele den
danske bestyrelse.
Det bliver en hyggelig dag, hvor du
får mulighed for at høre seneste nyt
ude fra centret og samtidig møde
de mange engagerede mennesker,
der arbejder frivilligt for Stairway.
Mødet ligger i forlængelse af foreningens bestyrelsesmøde, så du
kan også få seneste nyt om donationer, nye aktiviteter og status for,
hvordan det går i Danmark.
Det er gratis at deltage. Stairway
Danmark betaler middagen, og du
skal blot selv betale drikkevarer.

 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.

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

14.30

Ankomst - kaffe og kage.
Lasse og Monica fortæller
nyt fra Filippinerne.

19.00

Middag for alle
Derefter hygge og uformel
snak.
Flere detaljer følger, når dagen nærmer sig.

Arrangementet finder sted:
Lørdag 27. september 2014
Danhostel Køge,
Vamdrupvej 1
4600 Køge.
Skriv til Karen Skou på karen@tnk.dk
hvis du har lyst til at deltage. Skriv
også, hvis I kommer flere, og om I
deltager i middagen.

Tune Nyborg overdrager formandsansvaret til Søren H. Sørensen.
Inden generalforsamlingen i april havde Stairway Danmarks formand Tune
Nyborg meddelt, at han ønskede at blive
afløst efter tre år på formandsposten.
De fremmødte takkede Tune for hans
store indsats og vedtog derefter enstemmigt at pege på Søren H. Sørensen som
formand. Søren har tidligere siddet på
posten i perioden 2007-2010, så det er
en stærk og velkendt kapacitet, der nu
tager endnu en tørn på posten.
Tune beholder heldigvis stadig en stærk
tilknytning til foreningen, hvor han især
fokuserer på det store arbejde med de
omfattende ansøgninger til DANIDA.

NYVALGT
BESTYRELSE

Stairway Danmark holdt sin årlige
generalforsamling 27. april 2014 i
København.

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.

PROGRAM:

Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt
på generalforsamlingen i april.
Fra venstre: Bente Hersnæs, Jens
Gehl, Pia Axelsen, Søren H. Sørensen
(formand), Claus Abildgaard, Marianne
Abildgaard, Kasper Lipsø, Julie Frøkjær
og Nils Vilsbøl.

På generalforsamlingen fremlagde
formand Tune Nyborg en positiv beretning for året 2013. Både i Danmark og i Filippinerne er der opnået
store resultater til trods for tyfoner og
væbnede opstande. Samtidig fremlagde kasserer Marianne Abildgaard
et regnskab med en rekordstor omsætning på knap 2,4 mio. kr. og et
overskud på hele 705.000 kr.
Overskuddet skal dog ses i lyset af,
at vi har stillet en garanti på 100.000
USD for et rentefrit lån til køb af den
jord, Stairways center ligger på.
Læs beretning, regnskab og referat
på www.stairway.dk.

BAGERLÆRLINGEN
At bage godt brød er ikke en tradition i
Filippinerne. Det er det nu på Stairway.
Stairway købte sin bageovn brugt, og dengang fulgte der mange brødforme med, som
bare har ligget i skuret. Nu kom de i brug.

I det traditionelle filippinske køkken bager man ikke brød, som vi kender det i
Danmark. Men fordi brød er et godt supplement såvel som en velkommen variation til en diæt, der overvejende består
af hvide ris, besluttede vi for år tilbage, at
der skal bages brød på Stairway.

Dejen kan også formes til kugler og forvandles til lækre, lune boller.

Stairways store æltemaskine kom virkelig på
arbejde.

Bageiveren løb lidt af med de to bagere, og
derfor blev der til stor glæde og begejstring
serveret duftende kanelsnegle søndag formiddag.

I forbindelse med, at Stairway fik støtte til
at bygge et nyt køkken i 2008 lykkedes
det at skaffe en industrirøremaskine og
en brugt bageovn, hvorefter brødbagningen så småt gik i gang.
I dag er det Smile, der er ansvarlig for
bagningen. Smile er en af de ældre elever, som har været på centret i flere år,
og i det daglige fungerer han som Peer
Motivator for de yngre drenge. To gange
om ugen sørger han for, at der bliver produceret brød. Opskriften er godt nok oprindeligt dansk, men den er langsomt blevet tilpasset til at indeholde rigtigt mange æg og rigtigt meget sukker. Det giver brød, der hurtigt bliver tørre og er for
søde til madbrug.
I juli 2014 fik centret besøg af Annette
Weichel, der er uddannet på Suhrs Husholdningsskole. Hun indvilligede straks i at
gå i køkkenet og tage Smile i lære omkring bagning af gode brød, der ikke bliver tørre og triste. Gennem sit tre ugers
ophold på centret, bagte Annette store
mængder lækre brød sammen med Smile, som nu er udlært i den ædle kunst at
fremstille langtidshævede brød.

Otte store, langtidshævede, nybagte brød
rækker til to dage på Stairway.

DUKKER

hjælper til at opklare overgreb mod børn
Børn, der udsættes
for seksuelle overgreb
har ofte svært ved
at fortælle om
forbrydelsen. Takket
være nogle helt unikke
dukker doneret af
Ikea, kan børnene nu
gennem leg vise, hvad
der er sket.
I juli måned deltog 38 kvindelige
betjente fra Metro Manila i et 5-dages træningsseminar på Stairways
center på Mindoro i Filippinerne. Seminaret er en del af et omfattende
træningsprogram, som Stairway kører i tæt samarbejde med det filippinske politi og med støtte fra Danida. Programmets formål er at oplyse betjente om børns rettigheder,
og uddanne dem til at drage korrekt omsorg for seksuelt misbrugte
børn, der anmelder et overgreb.
Ved seminarets afslutning fik en
repræsentant fra hver station
overrakt et helt særligt dukkepar.
Nemlig de unikke anatomisk
korrekte dukker, med kønsorganer
og kropsåbninger, som Ikea har
doneret til Stairway. To af dem, der
fik et dukkepar er Ma Leonora A.

Eclipse og Wennie Ann Cale. Begge
betjente har mere end 15 års tjeneste
i korpset, og begge har mange års
erfaringer med at håndtere familier,
der anmelder overgreb på børn.
Det sker hyppigt, at vi får en
anmeldelse om overgreb, siger
Ma Leonora Eclipse, der til dagligt
arbejder i Quezon City, og det er
desværre ofte et familiemedlem,
der har krænket barnet. Incest er
udbredt og har tidligere været en
accepteret adfærd, så det er en
gammel og indgroet kultur, vi er
oppe imod. Samtidig er børnene
ofte ganske små, så det er svært
at afhøre dem. Vi har derfor brug
for at skabe trygge rammer for at
sikre, at børnene tør fortælle, hvad
der er overgået dem, og samtidig
have de rigtige værktøjer til, at deres
fortælling bliver forstået korrekt. Her
er dukkerne et uundværligt redskab.

"Dukkerne er et uundværligt
redskab."

Jeg modtog for nylig en treårig
pige, som var blevet voldtaget
af sin stedfar, fortsætter Wennie
Ann Cale. Sådan en lille pige har
svært ved at sætte de rigtige ord
på, hvad der er sket, for det er helt
uden for hendes begrebsverden.
Denne lille pige fortalte mig, at
stedfaren havde gjort hende
fortræd med sin hale, og for at
jeg kunne få det rigtige billede af,
hvad der var foregået, hentede
jeg dukkerne og bad hende vise
mig, hvor halen sad, og hvordan
den var blevet brugt. Her er det
uendeligt vigtigt, at vi har disse
anatomisk korrekte dukker, hvor
det er let at pege, så der ikke
opstår misforståelser. Det er en
sikring både for barnet og for den
anklagede.
I 2014 er det 25 år siden, at
Unicef formulerede Børne
rettighedskonventionen, der
er den første juridisk bindende
internationale aftale, der sikrer
børns rettigheder. Igennem lige så
mange år har Stairway arbejdet for
og med børn, kæmpet for deres
rettigheder og talt imod seksuel
udnyttelse og misbrug af børn.

Sex-overgreb mod børn er et
verdensomspændende problem.
WHO oplyser tallet til at være cirka
20% af kvinder og 5-10% af mænd,
der har været udsat for sex-misbrug i
barndommen.1) I Filippinerne er tallet Et af tiltagene er det tætte
samarbejde med det filippinske
højere. I Danmark lavere.
politi, hvor Stairway med støtte
fra Danida kører et omfattende
Vores station fik et sæt dukker for
træningsprogram, der inddrager
nogle måneder siden, og dem har
samtlige politidistrikter i hele
vi allerede haft virkelig stor nytte af,
landet. Et andet er indretningen
fortæller Wennie Ann Cale, der er
af børnevenlige områder ude på
leder af WCPD på station 2 i Metro
stationerne. Et tredje er at sikre, at
Manila. Før vi fik de anatomisk
politiet har de rigtige redskaber,
korrekte dukker, bad vi børnene
herunder de anatomisk korrekte
tegne forløbet, men især for de
dukker.
helt små børn er det svært at få
oplevelserne ned på papir. Her
tjener dukkerne både til at skabe Tak til Ikea, som har dækket alle
omkostninger, både tid og penge,
tryghed som legeredskab, såvel
til at udvikle og producere de
som til at kunne bruges til et
anatomisk korrekte dukker.
forklarende rollespil.

DØVE

resultaterne taler højt

For sjette gang har
Stairway afholdt døvecamp, og det flytter
virkelig noget.
“Denne camp har virkelig ændret
mit liv“, siger en af de døve studerende fra De La Salle-College of
Saint Benilde, da de unge sidder
samlet den sidste aften på Stairways døve-camp. Det er meget gribende at høre, at et ungt menneske kan blive så berørt af en 5-dages camp, at det ligefrem beskrives
som et helt nyt liv.

"Denne camp har virkelig
ændret mit liv."
For sjette gang har Stairway netop afholdt sin årlige døve-camp,
hvor døve børn og unge tilbringer
fem dage sammen med Stairways
drenge og hørende elever fra omkringliggende skoler. I løbet af ugen
samarbejder de via kreative udtryk,
som fx spil, håndarbejde, teater og
dans (ja, døve børn kan danse), og
efter fem dage med latter, samtale, læring og deling har alle parter
fået en forståelse for, at de - med
eller uden handicap - er ens og har
samme rettigheder.
Døve er i særlig risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Dels fordi
døve pga deres handicap ofte ikke
modtager undervisning og oplysning og dels fordi de sjældent bliver
taget alvorligt og lyttet til. Børnene
ved derfor ikke, at de ting, de bliver
udsat for, er overgreb, for de har ingen viden om ret og vrang på området, og de har ingen at tale med
om det. Seksuelle overgreb kan derfor stå på i årevis. (En national undersøgelse i 2005 viste at 65-70% af
døve børn og unge i Filippinerne er
udsat for overgreb.)

Som en del af undervisningen på camp’en, ser de
unge også Stairways tre
tegnefilm, som handler om incest,
pædofili og trafficking, og som understreger vigtigheden i at bryde
tavsheden, hvis man udsættes for overgreb. Tegnefilmene
er blevet forsynet med både
engelsk og filippinsk tegnsprogsrude.
Døve-camps er en aktivitet under
Stairways ”Break the Silence-program”, som har til formål at øge fokus
på at bekæmpe overgreb mod børn, og
det er dejligt at opleve, at indsatsen virker og
har potentiale til at ændre livet til det bedre for
mange af deltagerne.

Den dag
tyfonen kom

Tyfonen Rammasun strøg direkte
hen over Stairway i midten af juli.
Rammasun var regnsæsonens første tyfon, som 15. juli kom strygende med vindhastigheder på op
til 250 km i timen og lagde
sin vej direkte hen
over Stairways center. Det blev en nat
med regnskyl af skybrudsdimensioner
og skrækindjagende vindstød, der rev
flere træer omkuld
både på centret
og oppe på farmen
på bjerget. Men ingen kom heldigvis til
skade. I flere dage
kæmpede lokalbefolkningen mod
vandmasserne, som

truede med at oversvømme hytter og hoteller, og i en hel uge efter
havde lokalsamfundet ingen strøm.
Rammasun dræbte 100 mennesker,
ødelagde en halv million hjem og
ramte senere Kina som den stærkste storm siden 1973.

AFSENDER:
STAIRWAY DANMARK
Sankelmarksvej 15
4760 Vordingborg

Nogle donationer kræver lidt
mere arbejde...

I marts måned vandt Stairway DR3programmet "Tabersagen", og gaven var en nødhjælpskasse med
mange donationer af arbejdsindsatser og konsulentbistand. Modsat,
når vi modtager pengebeløb, kræver den slags velgørenhed, at vi selv

skal arbejde en del for at indløse gaverne. Først skal vi definere behovet,
dernæst beskrive målet og endelig
udpege en ansvarlig for at køre projektet igennem. Det tager tid i en
lille organisation, der er drevet udelukkende af frivillige. Men vi arbejder
på det, og er uendelig taknemmelige for de mange, der støtter os.

De støtter Stairway
Tak for alle de gaver og donationer, vi har modtaget, siden det
forrige medlemsblad. 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.
Gurli Abildgaard
Inner Wheel
Fr. A eventyrlige blomster
Aase Brandt Johansen
Charlotte Pindstrup
Birgitte Stenz
Torben Lyster Clausen
Annelise Thomsen
P. og A. Nissens Legat
Spinning Vordingborg
Lauritzen Fonden
Dansk Sygeplejeråd
Ole Kirks Fond
Tage Abildgaard Holding

Michelinrestauranten Clou donerede en velgørenhedsmiddag, som afholdes 28. september. Alle 40 pladser er solgt.

Reklamedirektør Morten Angelo, som var
med i dommerpanelet, donerede konsulenttimer, og han har allerede været på banen.

1.000
1.500
2.200
2.000
3.000
1.000
1.000
1.250
300.000
21.800
100.000
15.000
25.000
50.000

Giv et bidrag og støt Stairways arbejde Du kan støtte os på flere
måder:
 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.

TV-værten Emil Thorup donerede et foredrag, og kick-starter indsamlingsdagen på
Rødovre Gymnasium 19. september.

Læs mere online

Komponist og sanger Thomas Buttenschøn
donerede en sang. Den gave har vi endnu
ikke kigget nærmere på.

Vil du følge med i vores arbejde, så besøg vores webside www.stairway.dk, og tilmeld dig
eventuelt vores elektroniske nyhedsbrev under punktet nyheder. Du kan også følge os på
facebook.com/StairwayDanmark.

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.

Stairway Danmarks medlemsblad
udkommer 3-4 gange årligt. Bladet er sponseret af Lasertryk.dk
og portoen betales af Tipsmidlerne. Derfor er udgivelsen af bladet helt gratis for Stairway. Redaktion: Lisbeth Weichel, lisbeth@
stairwaydanmark.dk.

