
    
 

Stairway Danmark – formandens beretning for 2018 
Fremlagt på generalforsamlingen d. 7. april 2019.  
 
2018 har igen været et spændende og travlt år fyldt med aktiviteter og positiv udvikling i Stairway, 
både i Filippinerne og i Danmark. 
 

Filippinerne: 
 
Stairway Foundation Inc’s (SFI) overordnede opgave og mål er at arbejde for børns rettigheder med 
særligt fokus på at forhindre seksuelt misbrug og udnyttelse af børn. Dette arbejde sker igennem en 
lang række aktiviteter, hvoraf nogle få skal nævnes her. Se i øvrigt Annual Report 2018 på Stairway 
Foundations hjemmeside (www.stairwayfoundation.org) 
 
Stairway’s advocacy program 
BTSNN (Break the Silence National Network) er et netværk af 45 aktive 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. i Filippinerne. 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 i år blev registeret som selvstændig NGO. Indeværende års (2019) 
generalforsamling havde temaet OSAEC Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. 
E-learning 
Stairway har i mange år arbejdet med at udvikle materialer til arbejdet for børns sikkerhed og i den 
senere tid også med fokus på sikkerhed på nettet (Cyber Safety). Der er arbejdet i længere tid med 
at udvikle en e-læringsplatform, og den blev klar til afsløring i starten af 2019 
  
Family Home program (FHP) 
Hvert år inviteres 12-14 drenge til at bo et år på Stairway centeret i Puerto Galera. 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 midten af 2018 afsluttede 11 tidligere gadebørn deres år på 
Stairway. To blev genforenede med deres familier, fem fortsatte i andre programmer og fire fortsatte 
endnu et år på Stairway. Der er pt. 15 drenge i programmet. Heraf er fire drenge, som sagt, fra holdet 
sidste år. En dreng er lokal dreng, der er bortvist fra den lokale skole og nu er en del af FHP. Flere af 
drengene er ældre og har været flere år på centre i Manila. 
 
Community Assistance Program (CAP) 
Scholarship  
Stairway giver hvert år en større gruppe børn og unge bedre muligheder for at følge og gennemføre 
undervisningen i de lokale skoler. Næsten 500 børn og unge fra fattige familier i lokalområdet 
modtager økonomisk og praktisk hjælp til deres skolegang i grundskole, high school, college og 
fagskoler. Stairway gør en helt særlig indsats for indfødte børn og unge (mangyanere). De udgør en 
minoritet, der lever i stor fattigdom, og traditionelt har været undertrykt og diskrimineret. Det er en 
særlig udfordring for dem at gennemføre skolegang, især når de efter 6. klasse skal på High School 
neden for bjerget.  



    
 
Stairway har udviklet en række støtteforanstaltninger for at hjælpe netop disse unge til at 
gennemføre High School. Ud af de 50 (indfødte) High School elever, der startede i 2018, går 48 stadig 
i skole! 
 
 
Children Health and Education Center I Baclayan. (CHEC) 
Det har længe været et ønske at kunne øge indsatsen omkring sundhed i Baclayan. I juni åbnede 
Children Health and Education Center. Centeret består af en lægeklinik, bibliotek/venteområde og 
en overdækket terrasse. I tilknytning til centeret er der indrettet en boldbane. Centeret betjenes af 
en læge og en jordemoder, begge frivillige. De fleste, der kommer på klinikken, viser tegn på 
underernæring eller manglende hygiejne. I den sammenhæng er det et stort ønske at kunne få 
opstartet et projekt med etablering af latriner. Midlerne er skaffet, men der mangler lokal politisk 
opbakning og beslutning.   
 
Stairway Organic Farm, Baclayan 
Det økologiske landbrug I Baclayan har længe haft brug for et løft. I 2018 blev en erfaren landmand 
ansat, og resultatet har været meget tydeligt. Høstudbyttet er øget voldsomt og dækker nu en stor 
del af indholdet i madprogrammet i skolen i Baclayan og i drengenes mad på Stairway. Der har endog 
været overskud i produktionen, som har kunnet tilbydes lokale beboere og restauranter. Det tegner 
således til at kunne blive et vigtigt element både økonomisk men også som uddannelsessted for 
elever og lokale bønder. 
 
EACY (Environmental Awareness for Children and Youth) 
Arbejdet med at gøre børn og unge mere bevidste omkring miljøet sker – udover arbejdet i Stairways 
økologiske landbrug - på 3 platforme: Stairways scene, Stairways skib (SAS) og som noget nyt 
Stairways dykkercenter. 

• The Lorax. Stairway har en fremragende tradition for at bruge teateret og dets virkemidler til 
at formidle vigtige budskaber. Deres egen udgave af Dr. Seuss, The Lorax er vist til over 2000 
elever, og har sat disses tanker og refleksioner om miljøet i gang. 

• SAS (Sea Adventure School) er et flydende klasselokale, hvor science lærere fra de lokale 
skoler underviser i biologi, miljø osv. Skibet var i 2018 på 88 ture med i alt 2192 deltagere. 
Næsten alle ture blev afviklet med frivillige lokale science lærere. 

• The EACY dive school. Dykkerskolen har nu eksisteret i et år under ledelse af volontør og 
instruktør Magnus Petersson, og der er god gang i uddannelsen af dykkere, 33 blev 
certificerede i 2018. Målet er at gøre dykkerskolen til et større redskab i miljøarbejdet. I 
fremtiden vil grupper af studerende kunne få mulighed for at studere og bidrage til 
bevaringen af det lokale havmiljø  

 
Center i Manila: 
I samarbejde med Stairway Danmark og Tondo Foundation har SFI købt en central grund i Manila, 
hvor det er planen at opføre et træningscenter med mødelokaler, overnatningsmulighed for 20-25 
kursister, kontorlokaler mm. Centret bliver bygget med stor støtte fra den amerikanske Tondo 
Foundation. Ud over SFI og Tondo Foundation vil BTSNN også have hovedkvarter her. Centret bliver 
tegnet af Over Byen Arkitekter i København, og der er ved at blive lavet aftaler med lokale og danske 
firmaer om at få byggeriet startet. Centret forventes at stå færdigt i slutningen af 2020. 



    
 

Danmark: 
 
A Year of Hope 
Den 19. marts 2018 havde filmen ”A Year of Hope” af Mikala Krogh danmarkspremiere i forbindelse 
med CPH:DOX. Mikala boede et år med sin familie på Stairway og fulgte drengene og deres hverdag. 
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 medlemmer og venner. Filmen var efterfølgende tilgængelig i en kortere 
periode på DR TV.  
 
Ansøgning  
I juni 2018 fik vi et JA til en ny, stor ansøgning på 3,5 mio. kr. fra Danidas Civilsamfundspulje. Pengene 
skal bruges over de kommende år på at styrke og udvikle det netværk (BTSNN), som vi har bygget op 
over flere år. Netværket har medlemmer i det meste af landet, og de har et tæt samarbejde om at 
styrke børns sikkerhed og forebygge overgreb.  
 
Henvendelse fra dansk NGO 
I løbet af sommeren har vi haft samtaler med en anden dansk NGO, der henvendte sig for at høre, 
om vi kunne lave et samarbejde og evt. slå vore aktiviteter sammen. Det var en meget spændende 
proces at få mulighed for at kigge ind i en anden NGOs praksis. Der var helt sikkert nogle interessante 
muligheder, men vi besluttede i den sidste ende at takke nej til tilbuddet og koncentrere vore kræfter 
om egne projekter.  
 
Besøg fra Filippinerne 
Den 2. oktober havde vi et af årets bestyrelsesmøder. Et af punkterne på dagsordenen var byggeriet 
i Makati, Manila. Lasse og Monica var på besøg i Danmark og deltog derfor i mødet, men vi havde 
også den store glæde at have lejlighed til at hilse på Francesco Caruso, der også var i København. 
Francesco (Fran, blandt venner) administrerer en stor amerikansk fond, Tondo Foundation, der er 
gået ind i byggeprojektet i Manila med massiv økonomisk støtte. Christian Lund fra Over Byen 
Arkitekter gennemgik de foreløbige tanker omkring byggeriet, og der var gode snakke om anvendelse 
af huset og de mange ideer, der er forbundet hermed.  
 
Modtaget arv 
I november måned modtog vi brev fra en advokat i Roskilde, som meddelte os, at vi var betænkt i 
Torben Kjærs testamente. Torben Kjær besøgte sammen med sin kæreste Inge Jørgensen Stairway i 
2001. De blev begge blev meget imponerede over Lasse og Monicas engagement og har været 
medlemmer af Stairway Danmark siden. Torben har siden betænkt Stairway økonomisk flere gange 
og besluttede altså at testamentere sit hus i Roskilde og en stor del af sin øvrige formue til Stairway 
Danmark. Det blev os snart klart, at vi havde modtaget den største gave i foreningens historie. Det 
har overrasket og glædet os alle både i Filippinerne og Danmark, og vi tænker, at den bedste måde 
at sige tak på er at sikre, at pengene kommer de mest udsatte, nemlig børnene, til gavn. Netop nu er 
vi ved at lave aftale om salg af huset, og vi har fået den klare opfattelse fra flere ejendomsmæglere, 
at det vil være solgt i løbet af sommeren. 



    
 
Undervisningsmidler 
I 2018 fik vi færdiggjort en undervisningspakke om forebyggelse af overgreb mod børn rettet mod 
folkeskolens ældste klasser. Det skete med støtte fra bl.a. Lauritzen Fonden og Dalhoff Larsen 
Fonden. Materialet kan findes på lærernes platform MitCFU og på vores egen hjemmeside. Målet er, 
at vi kan bruge Stairways materialer fra Filippinerne i en dansk sammenhæng. Vi arbejder løbende 
på at promovere materialet over for landets lærere, men det er en stor opgave at trænge igennem 
til klasseværelserne. Der er kamp om den sparsomme undervisningstid, og internationalt udsyn har 
ikke højeste prioritet, når ministeriet fastlægger læseplaner. 
 
Indsamlinger 
Skanderborg Gymnasium samlede ind til Stairway for første gang i 2018, og resultatet var forrygende 
med hele 171.888 kr. Det var gymnasiet selv, som henvendte sig til os, og vi har fået etableret en 
rigtig god kontakt. Her i marts har 2 lærere fra skolen besøgt Stairway, og vi ser frem til et godt og 
tæt samarbejde i de kommende år. Samtidig fortsatte samarbejdet med Rødkilde Gymnasium i Vejle, 
som samlede 257.543 kr. ind til Stairway. Skolen har i år oprettet en særlig Stairway-klasse, som skal 
besøge Filippinerne i 2020. Så også dér fortsætter det gode samarbejde. Det er gang på gang en stor 
glæde at opleve unge mennesker i vores privilegerede verden tage ansvar og vise så stort 
engagement for en sag, der geografisk og materielt er langt fra deres hverdag. Man kan blive helt 
stolt og tryg for fremtiden. 
 
Økonomi 
 
Vi har i 2018 modtaget følgende beløb fra:  
 

• Paula og Axel Nissens Legat kr. 175.000 
• Lego Medarbejdernes Jubilæumslegat kr. 40.000 
• Metro Schrøder Fonden kr. 25.000 
• Lauritzen Fonden kr. 50.000 
• Emil Ingemann Ølgaard kr. 50.000 

 
i alt kr. 340.000 
 
Vi har overført i alt kr. 751.200 til Stairways generelle aktiviteter i Filippinerne, kr. 806.384 til de 
Danida støttede BTS projekter og 1 mio. kr. til byggeriet i Manila. Derfor kommer vi i år ud med et 
underskud på kr. 967.579, men har stadig en egenkapital på knap 1,5 mio. kr.  
 
2018 har igen været et imponerende år for Stairway.  Aktiviteterne i Filippinerne bliver ved med at 
imponere. Lasse og Monicas enorme arbejde og engagement afspejler sig i alle aktiviteter, men også 
det fremragende arbejde, som alle medarbejderne i SFI leverer. 
 
Vi er glade for, at vi i Stairway Danmark kan give vores bidrag til, at det kan hænge sammen, både 
økonomisk og praktisk. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Kruse, formand 


