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2017 har igen været et spændende og travlt år, fyldt med aktiviteter og positiv udvikling
Filippinerne:
I løbet af 2017 har Stairway Danmark været på flere besøg i centeret (SFI Stairway Foundation Inc.)
i Filippinerne. Igennem disse besøg og igennem den netop udfærdigede årsrapport for 2017 fra SFI
oplever vi stadigt en stor og imponerende udvikling i arbejdet.
BTSNN (Break the Silence National Network) er et netværk af 44 organisationer, der arbejder for
børns rettigheder over hele Filippinerne. Dette fællesskab giver naturligvis meget bedre muligheder
for indflydelse på politikker og arbejdet i ministerier o.a. SFI har haft hovedrollen i etableringen af
netværket og spiller en meget vigtig og aktiv rolle i dette fællesskab. En milepæl blev nået da
netværket blev registeret som selvstændig NGO. Næste mål er at gøre netværket selvkørende, og
det søger vi midler til hos DANIDA.
SFI arbejder stadigt med uddannelse af politifolk, samarbejde med sociale myndigheder og
undervisningsområdet, herunder ministeriet (DepEd)
E-learning
For at kunne dele Stairways enorme erfaring og viden og for at kunne få delt opgaver ud på flere
aktører f.eks. i BTSNN, har der været iværksat et større arbejde med at lave e-læringsplatforme
indeholdende SFIs programmer og materialer. Dette arbejde er nu ved at være så fremskredent, at
det kan tages i anvendelse. Tanken er, at det på sigt skal kunne bruges i hele Sydøstasien.
Family Home programmet
Hvert år inviteres 12-14 drenge til at bo 1 år på Stairway centeret. Her modtager de undervisning,
arbejder med kreativ terapi, oplever social træning og i det hele taget et anderledes liv end det, de
kender fra gaden i Manila. I de senere år er drengene blevet yngre og yngre, og det har betydet, at
de fleste af drengene nu har været på Stairway i snart 2 år, før de til sommer skal videre i skole og
uddannelse.
Scholarship programmet (Community Assistance Program)
Stairway giver hvert år en større gruppe børn og unge bedre muligheder for at følge og gennemføre
deres skolegang i de lokale skoler. Det sker igennem støtte til helt praktiske fornødenheder som
bøger, sko og tøj, men også i stigende grad opfølgning på elevernes, især manglende, fremmøde.
Det har betydet et stadigt større fremmøde men også større gennemførelse af undervisningen. Ved
udgangen af 2017 modtog 440 elever på mange forskellige niveauer støtte fra Stairway.

Baclayan.
Arbejdet i landsbyen Baclayan er på flere måder med til at støtte og udvikle børn og unges
muligheder for uddannelse. I Stairways økologiske landbrug avles sunde råvarer til drengene i
Stairway og skolen i Baclayan. Det er dog stadigt svært at få fat i dygtige fagfolk til at opbygge og
styrke landbruget. Der er også et stort ønske om at kunne oparbejde et mere sammenhængende
sundhedsprogram i Baclayan og der er håb om at der vil kunne ske en udvikling af det i løbet af 2018
EACY (Environmental Awareness for Children and Youth)
Arbejdet med at gøre børn og unge mere bevidste omkring miljøet sker på 3 platforme. Stairways
scene, Stairways skib (SAS) og i Stairways økologiske landbrug. De øgede aktiviteter kan aflæses i,
at der har været flere ture med Stairways skib end tidligere og med at større deltagelse af forskellige
interessegrupper. Det solide og gode arbejde i EACY har også skabt mulighed for indflydelse i lokale
engagementer og i øget samarbejde med DepEd (undervisningsministeriet). SAS (Sea Adventure
School) er kort fortalt et flydende klasselokale, hvor science lærere fra de lokale skoler underviser i
biologi, miljø osv. Som noget nyt fik Stairway overdraget dykkergrej fra en virksomhed, som
stoppede. Det er blevet til The EACY dive school. Det har været vanskeligt at få gang i den første tid,
det handler bl.a. om adgang til tank og kompressor og ikke mindst manglende instruktører. Det ser
imidlertid ud til, at disse udfordringer er løst, og der er tro på, at udviklingen vil være positiv i 2018.
SFI center i Manila
Det allernyeste er, at Stairway har købt en central grund i Manila, hvor det er planen at opføre et
træningscenter med mødelokaler, overnatningsmuligheder for 20-25 kursister, kontorlokaler mm.
Der har længe været hårdt brug for bedre lokaler i hovedstaden, både til egne ansatte og ikke mindst
til at træne fagfolk og partnere fra ind- og udland. Det nye center åbner helt nye muligheder for at
udvide SFIs aktiviteter. Centret bliver bygget med stor støtte fra den amerikanske Tondo
Foundation, som også får kontorer og aktiviteter i huset. Fonden har i mange år arbejdet tæt
sammen med Stairway om projekter til støtte for udsatte børn både i Filippinerne og i flere andre
lande i Asien. Huset bliver tegnet af Over Byen Arkitekter i København og er formodentligt
færdigbygget inden udgangen af 2019. Stairway Danmark har besluttet at støtte byggeriet med et
beløb på 1 million d.kr.

I Danmark:
Ansøgning til CISU
I løbet af de sidste snart 25 år har vi modtaget støtte til projekter fra Danidas Civilsamfundspulje
(CISU). Igen i 2017 fremsendte vi ansøgning om støtte til arbejdet med BTSNN samt en del af SFIs
øvrige aktiviteter. Bl.a. på grund af færre midler i puljen fik vi ikke den ventede støtte, men blev
opfordret til at genansøge i år. Ansøgningen er sendt afsted for kort tid siden, og vi afventer svar
inden for et par måneder.
Stairway-træf på Brandbjerg Højskole
30. sep. -1. okt. afholdt vi medlemstræf på Brandbjerg Højskole. Vi havde et par gode og hyggelige
dage sammen med Monica og Lasse og gode venner og støtter.
Vi fik lejlighed til at høre nyt fra Filippinerne og det er altid spændende. Desuden fik vi den unikke
mulighed for at se Mikala Krogs film: ”A Year of Hope”. Det var en stærk, rørende og tankevækkende
oplevelse, og den gav baggrund for mange gode snakke bagefter. I bestyrelsen har vi talt om,
hvordan vi kan videreudvikle på denne tradition.
Undervisningsmidler:
Vi har i årets løb udarbejdet undervisningsvejledninger til folkeskolens ældste klasser om Stairways
3 film: Daughter om incest, A Good Boy om børns gadeprostitution og Red Leaves Falling om
sextrafficking. De er nu tilgængelige for alle landets lærere via MitCFU og vi går nu i gang med at
lancere dem. Projektet er gennemført med støtte fra Dalhoff Larsens fond og Lauritzen Fonden.
Økonomi
Resultatet for sidste regnskabsår (2016) var på over 2 millioner i egenkapital. Vi besluttede derfor i
bestyrelsen at sænke vore fundraisingsaktiviteter. Dette til trods har vi igen i år modtaget store
støttebeløb fra vore trofaste givere. Således har vi modtaget fra:
•
•
•
•

Paula og Axel Nissens Legat kr. 300.000,
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond kr. 50.000,
Haldor Topsøe kr. 50.000,
Metro Schrøder Fonden kr. 25.000

i alt 425.000.
Siden midt 90erne har Rødkilde Gymnasium valgt at samle ind til Stairway og således også i år med
det meget flotte resultat kr. 213.939. Siden 2013 har vi også haft glæde af, at Rødovre Gymnasium
har samlet ind og i år har de nået det flotte resultat 47.893,55.
Det betyder, at vi igen i år afslutter regnskabet med et meget flot overskud på kr. 281.298 og en
egenkapital på mere end 2 millioner.

Alt i alt har det som sagt været et imponerende aktivt år Stairway. Især aktiviteterne i Filippinerne
tager vejret fra én. Det flotte arbejde skyldes uden nogen tvivl det enorme engagement og den
ildhu, som Lasse og Monica lægger i SFI hvert år, men også det fremragende arbejde som alle
medarbejderne i SFI leverer.
Den 19. marts i år havde filmen ”A Year of Hope” af Mikala Krog Danmarkspremiere i forbindelse
med CPH:DOX. Filmen fik en meget positiv modtagelse i biografen og anmelderne er enige om at
det er en meget vigtig og smuk film. Vi havde den store glæde at Lasse, Donna og Nancy fra SFI kom
til Danmark for at være med ved premieren og den efterfølgende Q & A. Bagefter var Stairway
Danmark vært ved en lille sammenkomst for venner og medlemmer. Vi har efterfølgende oplevet
en stigende opmærksomhed både i forhold til medlemskaber og donationer.
Denne opmærksomhed agter vi i bestyrelsen at få så meget ud af som muligt, fremover.
Vi ser frem til endnu et aktivt, spændende og givende år i Stairway Danmark.
På bestyrelsens vegne
Lars Kruse
formand

