
Forening
Usynlige Barn

Hvem er vi

Hva gjør vi 

og Hvorfor



•En veldig ny organisasjon

•Fokus er å hjelpe til 

•Hovedfokus er mindreårige

•Finne alternative måter for å finne ofre



Prosjekt «Et øye i mørket» 

• Prosjektgruppe: Regina Jørgensen og Eli Symbrebu 

• Prosjektbeskrivelse skal etter 15.oktober legges ut på 
www.usynligebarn.com

http://www.usynligebarn.com/


• Effektmål: 

- Å ha grunnlag for å etablere en effektiv metode for oppsøkende virksomhet i utsatte 
miljøer som gir gode muligheter for å nå mindreårige som er utsatt for menneskehandel. 

- Å kunne tilby mindreårige som er ofre for menneskehandel en vei til kontakt med 
hjelpeorganisasjoner og myndigheter 

- Å kunne bidra til å øke kunnskap i samfunnet om problemstillingen mindreårige som 
ofre for menneskehandel



Prosjekt i Estland

• Kontakt med eksisterende organisasjoner og etater i Estland som jobber mot 
menneskehandel

• Tilgjengelig informasjon om jobben som har blitt gjort og resultater



Hvor langt har vi kommet med prosjektet: 

• Begynner endelig å finne ut hva skal vi og hvordan

• Hjemmeside, informasjonshefte, første prosjekt

• Har vært i kontakt med noen organisasjoner og etater hvor vi har 
direkte kontakt for tilfeller vi trenger assistanse her i Norge

• Har kartlagt det meste av jobben i Estland: 



• Stor hopp i statistikk for mindreårige ofre de siste årene (høyere)

- Skyldes lovforandring hvor flere paragrafer ble slått sammen

• Utbredt form for utnyttelse av barn er gjennom internett hvor mindreårige 
blir bedt gjennom løgn eller tilbud for penger om å gjennomføre seksuelle 
handlinger foran webkamera 

• Midreårige blir også utnyttet til å selge narkotika

• Organisasjoner og aktører som jobber mot menneskehandel i Estland



• Samarbeidspartnere: 

- Atolli Keskus

- Living for Tomorrow

- Myndigheter stiller opp for prosjekter for forebyggende arbeid

• Kontakt med media i Estland hvor tema menneskehandel blir løftet opp 
i samfunnet



Mine egne erfaringer med menneskehandel

• Hvor  begynte det for meg

• Livet under bakmenn

• Rømte

• Voldelig forhold

• Rømte igjen og endte opp på gata i Oslo

• Fikk hjelp fra Nadheim, Pro-senteret og Norsk Politi



• Hva var avgjørende med fokus på mindreårige ofre: 

- Sårbarhet fra før

- Jeg ble funnet av bakmenn

- Ingen andre fanget opp før det

- Ingen fanget opp når jeg var inn i menneskehandel situasjon

- Ingen skjønte hva hadde skjedd i etterkant heller

- Hjernevasket av bakmenn, verden ble snudd opp-ned, grenser ble skyvet 

- Stigmatisering

- Hvor slutter «barn» og begynner «voksen»? Alt ansvar for mine valg ble lagt på meg av

omsorgspersoner, myndigheter og samfunnet



Hvorfor startet jeg Usynlige Barn

• Fant trygghet i å vite

• Fant trygghet i bevis at jeg sier sannhet og 

bevis som kan best mulig garantere trygghet mot bakmenn

• Fant trygghet i min egen åpenhet 

• Vil gjerne gi den samme tryggheten til ofre 



KelRa Team 

- Egen virksomhet som blant annet også utfører oppsøkende arbeid for Usynlige 
Barn. 

- Historier: hva forteller de om.

www.kelrateam.no

- Flere planer for KelRa Team

http://www.kelrateam.no/

