
 
Sidste nyt fra Stairway, august 2021 
 

På Stairway Danmarks generalforsamling 29. august 2021 fortalte Lars Jørgensen og Monica Ray om 
situationen på Stairway lige nu med status på de forskellige programmer og aktiviteter. Her er et 
sammendrag af det, der blev fortalt på generalforsamlingen og på det forudgående bestyrelsesmøde: 

 

1. Corona-pandemien og Stairway 

 Stairway er overordnet kommet rigtig godt igennem corona-nedlukningen: Vi har vores egen økologiske 
farm i bjergene, vi kører i forvejen næsten rent på solenergi, selve Stairways center er rummeligt og dejligt 
at opholde sig på, så vi kunne komme godt igennem de mange måneders lock-down. Medarbejderne på 
Manila-kontoret blev lukket ned meget tidligt og alle medarbejdere arbejder hjemmefra.  

Men samfundet som sådan har været hårdt ramt. Sundhedsvæsenet har begrænset kapacitet. Kun 16% af 
befolkningen er vaccineret, og rigtig mange har mistet deres arbejde, bl.a. fordi turismen er gået helt i stå. 
Det har ramt ekstra hårdt i Stairways lokalområde, hvor op mod 80% af alle familier er helt eller delvist 
afhængig af indtægter fra turisme. Vi håber beder til, at tingene kommer under kontrol og at 
myndighedernes tiltag vil virke. 

Under nedlukningen har Stairways aktiviteter omkring forebyggelse af sexmisbrug udviklet sig voldsomt. Vi 
begyndte allerede for 6-7 år siden at udvikle et e-learning system, så vi kunne lægge alle Stairways 
træningsmoduler på nettet og dermed få mulighed for at udbrede det i hele landet og endda globalt. 

 

2. Stairways e-lærings program  

I 2020 har vi intensiveret vores samarbejde med undervisningsministeriet og e-læringsmoduler til skolerne 
for at beskytte børn mod misbrug. Skolerne har været hel lukket siden marts 2020 og er det stadig. 
Børnene kommer næppe i skole foreløbig. Det er gået hårdt ud over undervisningen, men også at mange 
flere børn er meget mere udsat for overgreb og misbrug. Sammen med KinderNotHilfe i Tyskland har vi et 
projekt om cyber-safe schools, betalt af BMZ, det tyske Danida. 

Med de samme partnere har Stairway startet et nyt globalt program, som sigter mod at udbrede Stairways 
træningsprogrammer og viden landsdækkende via e-læring. Det betyder bl.a. at modulerne skal oversættes 
til mange andre sprog. Træningen retter sig ikke mod børnene direkte, men mod lærerne i skolerne, som 
lærer at forebygge overgreb mod børn og håndtere konkrete sager. Første lande er i Indonesien og Nepal. 
Senere følger bl.a. Sri Lanka, Indien og Kenya.  

Det er et stort strategisk mål, vi dermed når: Stairway koncentrerer sig om at udvikle træning og e-
læringsmoduler og tilrette dem, så de retter sig mod fx skolelærere, politifolk, socialrådgivere osv, mens 
KNH og BMZ løser den meget vanskelige og helt anderledes opgave med at udbrede dem til brugere i 
mange andre lande. Dermed bliver initiativerne langsigtet bæredygtige, uden at vi selv skal ’holde dem 
kørende’ i det uendelige. 

 



 
 

Så mens de fleste andre organisationer og myndigheder har måttet skrue ned for blusset pga. coronaen, så 
har vi takket være e-læringen kunne skalere op og ekspandere. Vores arbejde er mere relevant end 
nogensinde, og vi har haft midlerne til at løfte opgaven. 

• Se e-læringsplatformen og prøv den selv her: https://elearning.stairwayfoundation.org/  

 

3. Arbejdet på centret 

De 13 drenge på centret er blandt de få børn, som har haft glæde af epidemien: De har nemlig fået et 
ekstra år på Stairway, hvor de vokser og gro helt fantastisk. 

Vi hjælper over 600 familier i lokalområdet med støtte til uddannelse af børnene. Skolerne er lukket, men 
ministeriet har udviklet et ’kernepensum’, som koncentrerer sig om de mest basale mål vedr. læse, skrive, 
regne. Børnene henter læsestof og opgaver en gang om ugen og afleverer de løste opgaver til lærerne, som 
retter og giver feedback. Vi understøtter alt dette og har hjulpet bredt i lokalsamfundet med at få 
hjemmeundervisningen til at fungere. 

 

4. Projektet i Baclayan 

Gennem 11 år har Stairway arbejdet i landsbyen Baclayan i bjergene bag Puerto Galera med bl.a. udvikling 
af skolen, bespisning i skolerne, udvikling af lokalsamfundet og ikke mindst vores egen farm. Fokus nu på at 
lære folk at dyrke fødevarer og producere sæbe, svampe mm til salg. Målet er at udfase vores feeding-
program inden for fem år i takt med at de lokale overtager ansvaret og får styrke og midler til at sikre deres 
egen tilværelse. Vi arbejder nu på at danne et landbrus kooperativ, som bl.a. vil give adgang til en række 
statslige fonde. I gang med at få vores egen farm registreret formelt som et uddannelsescenter. 

 

5. EASY-programmet 

Vores sejlende miljøskole har af gode grunde ligget stille. Men vi har renoveret båden, så vi klar til at tage 
fat igen efter coronaen. Vi har samtidig ansat en fantastisk ny medarbejder, som kan stå for hele 
miljøprogrammet. Både i havet op på land – fx i forhold til affald, alternativer til svejdebrug og meget mere. 

 

6. Break the Silence projektet 

Det landsdækkende program for styrkelse af børns rettigheder og forebyggelse af overgreb mod børn 
fortsætter trods de begrænsninger, epidemien har ført med. Netværket af 45 organisationer arbejder 
videre, og der er ansat en ny projektkoordinator. Projektet er støttet af Danida via CISUs 
Civilsamfundspulje, men netværket har nu også haft held til at finde sine egne indtægtskilder og nye 
sponsorer. 

 



 
7. Byggeri af nyt center i Manila 

Heldigvis nåede byggeriet af det nye center ikke at komme i gang inden coronaen – for så havde vi stået 
med en halvfærdig ruin. Byggegrunden og finansieringen er på plads, men projektet skal måske justeres i 
takt med at Stairway får nye muligheder og behov. Indtil videre er byggeriet sat på hold. 

 

 

 
 

 


