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Kom og vær med

Break the Silence de første
partnere er færdiguddannede
Kampagnen vokser og vokser
Af Ysrael C. Diloy
Advocacy and Training Officer
Da Stairway I sin tid startede sit
oplysningsprogram for forebyggelse af overgreb mod børn, kaldte vi
programmet CSAP (child sexual abuse
prevention). Vi udviklede materialer
og undervisningsforløb, og ønskede
naturligvis at nå ud til så mange så
muligt med vores budskab og træning.
Men, da vi kun var et lille team med
få medarbejdere, var det svært for
os at dække landet bredt nok. Vi
blev derfor nødt til at udtænke
en ny strategi.
I 2008 lancerede vi derfor
Break the Silence kampagnen (BtS), som gav
os mulighed for at
udbrede vores CSAParbejde.

Gennem tre år – fra 2008 til og med
2010 kørte vi et pilotprojekt, for at
teste om kampagnekonceptet kunne
holde. Det kunne det, og resultaterne
var så gode, at vi indledte en ny projektperiode, der løber fra 2011-2015.
I denne nye periode, har kampagnen
nået et endnu større omfang. Vi er
nået ud til helt nye områder af Filippinerne og fået engageret en række
partnerorganisationer med vidt for-

Kampagnens grundtanke er, at skabe
en kædereaktion af læring, ved 1)
at uddanne og dygtiggøre en række
partnerorganisationer til at håndtere
og forebygge seksuelle overgreb på
børn, så de kan 2) gå hjem i lokalsamfundene og køre oplysningskampagner og gennemføre vores
CSAP-træningsprogram over for deres
lokale partnere samt 3) sørge for at
etablere netværk, der kan kyndigt
og korrekt kan tage sig af børn, der
fortæller, de har været udsat for
overgreb.

Og nu, hvor kampagnen har under et
år tilbage af sin 5-års projektperiode
har vi gennemført den sidste træningsblok for partnerne i gruppe6.
Medlemmerne af denne gruppe er
netværkspartnere, som Stairway har
udvalgt og fulgt helt frem til nu, hvor
de er uddannede og trænede godt nok
til at være ”CSAP ressourcecentre”.
Organisationerne, som nu er uddannede er: Food for the Hungry
Philippines, Bakyas Community
Development Center, KAPASKI,
TALIKALA, GVSP, Northern
Samar Children’s Ministries
Network, SOS children’s village and the Social Action
Center of Zamboanga
City. Derudover deltog to
regeringspartner.

Med kampagnenavnet 'Break the Silence'
ønsker vi at signalere,
at formålet er, at bryde
den kultur af tavshed, der
omkranser seksuel udnyttelse
af børn.

Vi skaber et netværk

Det første hold partnere er nu
færdiguddannede

Opgaven i G6-partnernes
sidste træningsblok var
at udarbejde en revideret
vision, mission, værdier og
mål for fremtidens Break the
Silence-netværk. Gruppen endte
med at enes om et mål, der hedder:
At stoppe seksuelt misbrug af børn i
Filippinerne.

skellige baggrunde og formål med
deres arbejde. De arbejder fx med
Børnebyer, Døvesamfund, Stammesam- Støttet af Danida
fund, Prostituerede, Kirkesamfund osv. Lige siden starten i 2005 er Break the
Silence-aktiviteterne blevet til virkeEt andet virkelig markant resultat er,
lighed takket være bevillinger fra
at de partnere, vi har arbejdet med
Danidas Civilsamfundspulje.
undervejs, og som er blevet trænet
For hver af de tre projektperioder
af Stairway direkte, er kommet godt i
gang med selv at undervise deres loka- (2005-2007, 2008-2009 samt 20112015), har resultaterne været så overle partnere, sådan at kampagnearbejvældende gode, at Danida har valgt at
det og oplysning om seksuelt misbrug
fortsætte sin støtte af aktiviteterne.
af børn spreder sig hastigt og når ud
til endnu flere. Nu er netværket udvidet til at omfatte 50 trænede organisationer spredt ud over hele landet.

Break the Silence uddannelsen har givet os tryghed for,
at vi nu ved, hvordan vi skal håndtere det korrekt, når vi
oplever seksuelle overgreb mod børn, lige som vi nu kan
skabe opmærksomhed om emnet, få folk til at anmelde
overgreb og hjælpe børn til at beskytte sig selv. JanJan,
Bakayas.

Takket være Break the Silence kampagnen kunne vi række
ud over Børnebyerne og rette vores blik mod børnenes
signaler i lokalsamfundet. På grund af de mange afsløringer af overgreb, har vi nu indført forebyggelseskurser i
hele vores organisation. Laurice SOS-børnebyerne Filippinerne

Nyt undervisningslokale

Stairway Foundation Inc.

I forbindelse med, at Break the Silence programmet er vokset,
er behovet for et moderne undervisningslokale også steget.
På Stairway har vi længe haft gode vilkår for overnatning til de
mange kursister fra politi, organisationer og skoler, der kommer til træning i løbet af året, men vores undervisningslokale
har blot været en åben terrasse øverst oppe på køkkenbygningen. Et sted, hvor det i stegende hede, myggesæson og skarpt
dagslys har været svært for kursisterne at holde koncentrationen.
Nu er lokalet ombygget med faste mure, aircondition og
moderne projektor og lydanlæg. Lokalet blev indviet behørigt,
da Stairways stifter Lars Jørgensen klippede snoren ved en lille
ceremoni overværet af advokat Albert Muyot, der er undersekretær i det filippinske undervisningsdepartement.

Nyt Bageri
Duften af kanelsnegle og nybagt brød breder sig nu på Stairway, hvor et helt nyt bageri lige er blevet åbnet. Både børn og
voksne er i fuld gang med at bage boller, brød, pizza og kager,
og det er noget, der vækker glæde.
Bageriet er indrettet og startet af Birgit Lind, der gennem
mange år har været en trofast frivillig på centret. Birgit stod
for nogle år siden også for at indrette centrets køkken, og i
forlængelse af bageriets indvielse har hun også givet køkkenet
en velfortjent renovering og hovedrengøring.
To danske voluntører, Henrik Aaskov og Martin Jensen, har
arbejdet med at færdigindrette bageriet og har udarbejdet
procedurebeskrivelser for hygiejne og rengøring. En tredje
voluntør, Anita Melchjorsen, er i færd med at ’indkøre’ bageriet
sammen med Ismael, en af de unge drenge på Stairway. Det er
tanken, at Ismael på længere sigt skal være hovedansvarlig for
bageriet, så han er i færd med at lære at håndtere den store,
gammeldags gasovn og få styr på temperaturreguleringen.
I bageriet vil de gæve bagere eksperimentere med at bruge
forskellige grøntsager i bagværket, fx gulerødder og søde kartofler fra Stairways eget gartneri i bjerglandsbyen Baclayan.
Når bageriet er fuldt indkørt og produktionen kører, er det en
mulighed at etablere en egentlig café på Stairway.

LANDMAND
SØGES

Skriv til stairway@stairwayfoundation.org.
Har du grønne fingre, forstand på væksthusdrift, frugtavl
eller grøntsagsproduktion, så vil vi rigtigt gerne have dig en
tur til Filippinerne som frivillig.
Vi tilbyder et job med udsigt, masser af uopdyrket jord og
fire splinternye drivhuse, hvor du kan udfolde dig lige så bæredygtigt, du vil. Og så gør du samtidig en stor forskel for
de 200 børn, som indgår i Stairways skolemadprogram.

Rabia Husein deltog på Stairways
Youth for Change Camp i januar.
Hun er elev på Singapore American
School og 15 år gammel. Her kan du
læse hendes beretning.

Youth for Change
Det var mig, der blev forandret
Turen hed “unge for forandring”, så
selvfølgelig regnede jeg med, at jeg
skulle ned og skabe forandring for nogle
udsatte børn i Filippinerne. Forestil dig
min overraskelse, da det i stedet blev
mig, der blev forandret.
Vi ankom til Stairway efter en hård dag
på hike i bjergene. Inden jeg overhovedet havde mødt børnene, havde jeg
allerede besluttet mig. Jeg ville hjem.
Jeg savnede et varmt bad, byen og mine
forældre. Men, det tog kun to timer på
Stairway, før jeg helt havde skiftet mening. For jeg blev budt varmt velkommen
og inddraget i nye venskaber.
Det første vi gjorde, var at spise frokost
sammen. Her mødte jeg Kenjie, en lille,
kæk 13-årig dreng. Han hang på sin
stol ved siden af mig og ville ikke have
noget at spise. Hver gang jeg bød ham
noget, sagde han bare ”senere”. Jeg fik
klart fornemmelsen af, at han ikke kunne
lide mig. Han skjulte sit ansigt, og han
virkede bestemt ikke glad for at tale med
mig. Men allerede dagen efter fandt jeg
mig selv i gang med at fægte mod ham
med lyssværd i mørket og bagefter ligge

på ryggen og kigge stjerner. Jo mere
jeg talte med Kenjie, des mere tryg blev
han ved mig, og des mere fik jeg at se af
hans legesyge personlighed. Senere dannede vi grupper og satte os for at lære
hinanden at kende. Jeg var meget overrasket over, hvor mange ting vi alligevel
har til fælles. Født i samme måned, kan
lide den samme farve, holder af sport.
Som dagene gik, fik jeg så mange venner, og jeg så, hvor mange talenter
drengene i virkeligheden har. Den første
aften havde vi fx kulturel aften, hvor
vi alle skulle optræde med noget på
scenen. Alle vi andre blev fuldstændigt
overskygget da Stairways drenge opførte
kop-sangen med perfekt synkronisering
og kreativitet. Bagefter skulle drengene
lære os at gøre det samme, og vi grinede
en masse sammen, mens vi kæmpede
og fejlede og forsøgte igen. Hele tiden
kyndigt vejledt af de tålmodige drenge.
En dag var vi også på snorkeltur i mangroven. Vi samlede affald og lærte meget
om, hvordan vi kan og skal passe på
vores havmiljø.
Særligt to oplevelser står tydeligt for

mig. Den tirsdag, hvor vi hørte om
de grufulde ting, drengene har været
udsat for inden de kom til Stairway. Vi
så film om incest og trafficking. Det var
rædselsfuldt. Jeg kan ikke forestille mig,
hvor hæsligt det må være. Men det helt
særlige var at se, hvordan drengene ikke
lod sig slå ud af deres fortid. De brugte
i stedet deres oplevelser til at oplyse og
engagere os andre.
Og så var der den sidste aften, vor vi sad
i en rundkreds og havde ”eftertænksomheds-tid”. En for en skulle vi fortælle,
hvad vi synes om opholdet på Stairway.
Hvad vi havde fået med. Det var meget følelsesladet, og selv om jeg ikke
ville græde, så knækkede jeg alligevel
sammen undervejs. Tårerne trillede ned
ad mine kinder, for Jeg havde ikke lyst
til at forlade mine nye venner. Det var
Reynaldo, en af drengene på centret, der
viste overskud og kom og tørrede mine
tårer bort med sit lommetørklæde.
Jeg kom for at forandre noget for dem,
og jeg forlod Stairway med en helt ny
forståelse og langt dybere respekt, fordi
de havde forandret noget i mig.

Den sejlende skole
Stairways miljøskib

Stairway Foundation Inc.

Stairways Sea Adventure School (SAS)
lærer børn og unge at værdsætte
og beskytte de sårbare tangskove,
mangrovesumpe og koralrev i Puerto
Galera området.
Undervisning i beskyttelse af havmiljøet
er nu fast del af læseplanen på de lokale
high schools. Overalt i Filippinerne er de
mange koraller, mangrover og tangskove
truet af forurening og ødelæggelse. Det
gælder også i Stairways lokalområde
ved Puerto Galera på øen Mindoro. De
lokale ved meget lidt om, hvor vigtige
disse havmiljøer er for fiskenes ynglen
og for turismen - og de er slet ikke opmærksomme på, hvor skrøbelige de er.
Forurening, træfældning og almindelig
uforsigtighed fra både turisternes og de
lokales side er en alvorlig trussel mod
havmiljøernes overlevelse.

Stairways båd er en traditionel bangka
med udrigger, bygget på et lokalt værft
i glasfiber på et skelet af træ. Båden har
plads til 50 personer.

Renoveringen er blevet forestået af danske Thomas Bergstrand, der har mange
års erfaring både som skipper og med
den tekniske side af båden.

En kolossal øjenåbner
I 2014 søsatte Stairway derfor sin egen
sejlende miljøskole - SAS - og som led i
SAS-programmet inviteres unge fra områdets highschools ud på havet, hvor de
lærer om det fascinerende og skrøbelige
havmiljø: Tangskovene, mangrovesumpene og koralrevene rummer et mangfoldigt dyre- og fiskeliv, som de færreste
lokale nogensinde har set med egne
øjne, selv om de lever tæt på kysten hele
Der er lagt vægt på, at båden også funderes liv. De unge får ikke bare teoregerer som undervisningslokale.
tisk undervisning. De både snorkler på
revene og vader gennem mangroven. Det
er en kolossal øjenåbner, og de unge er
dybt berørt af skønheden og den overvældende oplevelse.

Stairways båd blev i vinteren 2015
opgraderet med bl.a. en ny og stærkere
motor, forstærkninger i skroget og et
mere avanceret navigationssystem.

66.000 kr til miljøarbejdet

Godkendt af ministeriet
Stairway arbejder også på andre måder
med at styrke opmærksomheden om
miljøbeskyttelse og bevarelse af natur.
Det sker bl.a. ved at mobilisere unge til
at rense strande og indsamle affald og til
at bliver ambassadører for miljømæssig
ansvarlighed. For et par måneder siden
blev SAS -programmet formelt anerkendt
af det filippinske undervisningsministerium som en del af de lokale gymnasiers
pensum. Det betyder, at den sejlende
miljøskole fremover bliver en fast del af
alle børn og unges skolegang i Puerto
Galera-området.

Stairway har fået 10.000 dollars
fra firmaet Sonion til støtte af
undervisningsprogrammet for
miljøbeskyttelse og naturbevarelse - herunder også den sejlende
miljøskole. Sonion, der fremstiller
mikrokomponenter til bl.a. høreapparater har en erklæret politik
om at støtte hjælpeprogrammer,
og firmaets General Director i
Filippinerne, Niels Ole Jeppesen
overrakte den store check, da han
besøgte Stairway i begyndelsen
af februar. Sonion har kontorer
i Denmark, Polen, Holland, USA,
Kina, Vietnam og Filippinerne.

Stairway 25 års jubilæum
I år kan Stairway fejre sit 25-års
jubilæum. I et kvart århundrede har
vi arbejdet for børns rettigheder, og
det har været en farverig og fantastisk
rejse, som har lært os meget om skønheden og behovene hos nogle af de
mest marginaliserede og udsatte børn
i vores verden. En rejse, som i det ene
øjeblik har afsløret de mørkeste sider
af menneskelig adfærd og i det næste
øjeblik har åbenbaret venskaber og
støtte fra nogle af de mest omsorgsfulde folk, man kan forestille sig.
Enhver som besøger vores ressourcenter her på Mindoro er ikke i tvivl om,
hvorfor vi navngav vores organisation
Stairway. Rent bogstaveligt ligger

centrets bygninger forbundet af mange
trin på en skråning ned til det sydkinesiske hav, men bliver man her hos os
i længere tid, bliver det den overførte
betydning af navnet, der tager over.
For Stairway er mest af alt en rejse,
hvor det ikke er destinationen, der er
det vigtige, men derimod hvert lille trin
på vejen. For tusindevis af børn har det
været vejen til et bedre og mere sikkert
liv, hvor hvert enkelt trin har været
formet efter barnets tarv.
Verden i dag ser unægteligt anderledes
ud end den gjorde for 25 år siden.
Stairway har gennem årene forandret
sig, tilpasset sig og udviklet sig for at
kunne forstå og imødegå de nye farer,

som truer børn i en verden i hastig forandring. I dag er Stairway en anerkendt
ressource i arbejdet for børns rettigheder og beskyttelse. Mens vi på den
ene side er taknemmelige for alle de
resultater, vi har nået, så er vi på den
anden side stadig i rivende udvikling.
Med støtten fra vores medlemmer, donorer, samarbejdspartnere og frivillige
glæder vi os til at fortsætte rejsen og
yde vores bidrag til en mere retfærdig og bæredygtig verden, der holder
børnenes tarv som et pejlemærke for
al udvikling.
Med kærlighed, tak og respekt
Stairway-familien

Danida støtter igen
Danidas har bevilliget 3,2 mill. kr. til
Stairways træning af politifolk, lærere
og socialarbejdere

Lars Jørgensen underskriver samarbejdsaftalen under med politiet.

En gruppe politifolk under træning på
Stairways center på Mindoro

Stairways Nancy Agaid i færd med at
undervise.

Det er umuligt at forebygge sexmisbrug
af børn, hvis ikke politiet, skolerne og
de sociale myndigheder er uddannet til
opgaven, og hvis ikke de arbejder godt
sammen, bliver krænkerne ikke arresteret og dømt. Sådan er det i Danmark
– og sådan er det i Filippinerne. Derfor
har Stairway i flere år arbejdet med at
uddanne politifolk, skolelærere, socialarbejdere og andre, som har med børn og
deres familier at gøre. Dette arbejde fik
kort før jul et kæmpe skub fremad takket være en ny, stor bevilling på 3,2 mill.
kr. fra Danidas Civilsamfundspulje.

programmer via nettet. Også det vil være
et stort skridt fremad for Stairway.
Støtten fra Danida udgør cirka en fjerdedel af Stairways samlede budget og går
udelukkende til at træne og uddanne
myndighedspersoner og NGO'er. Vores
øvrige projekter samt hele driften af
børnehjemmet og centret på Mindoro
er afhængig af støtte fra indsamlinger,
fonde og private gaver i Danmark og
andre lande. Støtten gives formelt til
Stairway Danmark, men det er Stairway
Foundation Inc. i Filippinerne, som skal
implementere projektet. De vigtigste
dele af den nye bevilling er:
hh Tusindvis af politifolk vil blive trænet i børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn.

”Pengene sikrer, at vi kan sætte fuld
turbo på dette vigtige arbejde frem til i
hvert fald udgangen af 2017. Vi har allerede aftaler med politiskoler, undervisningsministeriet og socialministeriet
på plads, og nu har vi også ressourcerne
til at løfte opgaven”, siger en glad Lars
Jørgensen fra Filippinerne.
En del af pengene fra Danida skal gå til
at udvikle en online læringsplatform, så
de folk, vi har trænet i Filippinerne og
andre lande, kan arbejde videre på egen
hånd med materialer, film og trænings-

hh Mindst 12.000 familier vil få uddannelse og rådgivning i samarbejde med Socialministeriet.
hh Mindst 50 lokale skoler vil få hjælp til at udarbejde child protection policies.
hh Stairways omfattende træningsprogrammer vil blive lagt over på en elektronisk læringsplatform.

Stairway har tidligere fået fire bevillinger fra Danida på tilsammen 5 mio. kr.
til dette arbejde. Vi er meget glade og
taknemmelige over, at Danida og den
danske stat endnu engang har vurderet,
at vores arbejde er så solidt, at det har
fortjent offentlig støtte.

Stairway Foundation Inc.

Indkaldelse
til
generalforsamling

Billedet er fra generalforsamlingen 2014. Kom og
vær med og hør nyt fra
centret i Filippinerne. Alle
er velkomne.

Generalforsamling
12. april 2015
Foreningen Stairway Danmark indkalder til generalforsamling:
Søndag 12. april , kl. 13.00-15.00
Asia House (ØKs tidligere hovedsæde)
India Kaj 16, 2100 København Ø.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
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.
Tilmeld dig gerne på:
soren@stairwaydanmark.dk eller via vores
hjemmeside www.stairwaydanmark.dk, så
vi ved, hvor mange vi skal bestille kaffe og
kage til.
Alle er velkomne.
Tag gerne venner og familie med.
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AFSENDER:
STAIRWAY DANMARK
Sankelmarksvej 15
4760 Vordingborg

De støtter Stairway
Alle gaver på 1.000 kr. og derover givet
siden sidste medlemsblad bliver nævnt
her i spalten. Vi siger også tak til de
mange, som har sendt os mindre beløb.
Ebbe Steehouwer og familie
1.500 kr.
Personalef. v/Lise Julsrud
4.000 kr.
Scanasia DK ApS
2.500 kr.
Jelling Musikfestival
25.000 kr.
Steen Iversen
4.000 kr.
Gymnastikinstruktørernes
landsforening:
4.137,22
Lions i Lystrup
25.000 kr.
Rødkilde Gymnasium
256.000 kr.
Rødovre Gymnasium
89.135 kr.
Metro-Schøder Fonden
25.000 kr.
Auktion VO-skolen
3.895 kr.
Fonden af 17/12 1981
35.000 kr.
Inge Wonsyld
1.000 kr.
Steen Petersen
1.050 kr.
Kristoffer Ingemann Halle
5.000 kr.
EuroFair
7.000 kr.
Airsupport A/S
4.000 kr.
Grethe Petersen
2.000 kr.
Jytte Franck
2.000 kr.
Jytte Bykær Nielsen
7.000 kr.
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
Giv et bidrag til Stairway
på konto 3543 - 0004499
Send sms STAIRWAY til 1414
og støt Stairway med 100 kr.

Om Stairway News
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@stairwaydanmark.dk

I anledning af jubilæumsåret har Stairway
udgivet en smuk årskalender med billeder
fra alle årene. Bestil
den hos mariannes@
stairwaydanmark.dk
og støt Stairway.
Kun 50,- kroner.

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 Stairway 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 grupperum.
Læs mere på www.stairway.dk
Følg med Facebook.com/StairwayDanmark
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.stairway.dk

