
THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE
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TA MENNESKEHANDEL er organisert handel av 
mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller 
seksuelle tjenester. Som verdens hyppigst voksende 
kriminelle industri, påvirker den  ENHVER nasjon. 

av oftrene blir ALDRI reddet. 
99% 

HVERT 30. SEKUND
blir et nytt menneske offer for det moderne slaveri.

er det estimerte antallet slaver i verden i dag. Dette er større enn 
noen gang i historien. Ofte blir ofrene for slaveri kidnappet eller 
solgt av deres familier under desperate forhold. Når etterspørselen 
av menn, kvinner og barn til arbeidskraft eller seksuelle tjenester 
øker, synker gjennomsnittsalderen til ofrene.

27 MILLIONER



A21 består av ulike mennesker som kommer sammen med et felles 
ønske om å se menneskehandel avskaffet i det 21. århundre. Vanlige 
mennesker investerer sin tid, sine egenskaper og sine ressurser for å 
bringe rettferdighet og frihet til vår tids slaver.

Med ti kontor i ni land, er vi fast bestemt på å bekjempe 
slaveri globalt.
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A21 har utviklet en effektiv, fire-delt respons til menneskehandel: Forebygging 
(bevisstg jøring og undervisning), Beskyttelse, Straffeforfølgelse og Samarbeidspartnere. 
Gjennom denne tilnærmingen skaper vi en bevissthet som forbygger fremtidig 
menneskehandel, straffeforfølger g jerningsmenn og gir ettervern og rehabilitering av ofre. 

GLOBALT...

FOREBYGGER vi at unge mennesker 
blir ofre for menneskehandel gjennom vårt 
bevisstgjøringsprogram. I tillegg utdannes og 
mobiliseres elever til å gjøre noe gjennom vårt 
undervisningsopplegg og våre A-team ressurser.

BESKYTTER vi ofre i våre krisehjem 
og transitthjem. Gjennom et tilrettelagt 
oppfølgingsprogram ønsker vi at hver enkelt 
person blir fullstendig g jenopprettet og satt 
i frihet.

STRAFFEFORFØLGER vi bakmenn 
for å sikre rettferdighet. 

SAMARBEIDER vi med lokale 
myndigheter og andre organisasjoner 
for å samle informasjon så vi kan bistå i 
å identifi sere ofre og sette dem i frihet, 
g jennom vår døgnåpne hjelpelinje.

WALK FOR FREEDOM

POLITIOPPLÆRING I HELLAS HVAVIGJØR



Sommerferien begynte for universitetsstudenten Katja*, Hun visste at arbeidsmulighetene 
var større i Hellas enn i hennes hjemland, dermed søkte hun sommerjobb der. Da hun ankom, 
forsto hun at løftet om jobb kun var en løgn for å utnytte henne. Plutselig befant hun seg 
midt i et våkent mareritt. Katja ble voldtatt, slått og tvunget til å betjene opp til 40 menn 
om dagen. Etterhvert som mishandlingen økte, minsket motet hennes til å rømme, men i 
et modig øyeblikk klarte Katja å rømme fra bakmennene og ble bragt til A21`s krisehjem. 
Det har vært en lang reise, men Katja g jennoppbygger livet sitt og har fortsatt sine studier 
på universitetet. Hun drømmer om å fullføre utdannelsen sin og å hjelpe andre i hjemlandet 
sitt, for å hindre at fl ere blir ofre for det moderne slaveri. Den viktige støtten fra mennesker 
som DEG g jør det mulig for overlevende som Katja å tro at det fi nnes håp og frihet for alle. 
(Se Katjas historie på vår hjemmeside www.A21.org)

*For å beskytte ofrene våre er navn og personlig informasjon endret.

KATJA’S HISTORIE



ånedlig givertjeneste utg jør en stor forskjell. Det hjelper oss å planlegge fremover, bidrar til langsiktig 
bærekraftig vekst og forsikrer at vi kan sørge for at flere ofre blir satt i frihet. Regelmessige gaver gir oss 

forutsigbarhet så vi kan etablere nye programmer og utarbeide vår globale strategi. Med din gave kan vi hjelpe 
flere jenter som Katja å unnslippe brutaliteten av menneskehandel. Du kan bli SAMARBEIDSPARTNER med 
oss i dag. For å bli SAMARBEIDSPARTNER, besøk hjemmesiden vår; www.A21.org/giving
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BLI MED 
Vi har et stort engasjement for å bekjempe urettferdighet 
og er fast bestemt på å hjelpe mennesker ut av denne 
grusomheten. Vi kan ikke g jøre dette alene, men sammen 
kan vi utg jøre en stor forskjell! Du kan engasjere deg og 
hjelpe oss å forandre verden. For mer informasjon om 
hvordan du kan bli involvert i A21, besøk www.A21.org eller 
send oss en email til  info.no@A21.org 
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