Ressurser

Legg til hjelpetelefon for menneskehandel i kontaktlisten på telefonen din.
For a list of numbers, check out A21.ORG/CALL.
Se gjennom ressursene om forebygning av menneskehandel av barn:
•

www.A21.org/education

•

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 — www.116111.no

•

ROSA-prosjektet — Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel

•

www.rosa-help.no

Se videoer, dokumentarer eller offentlige kunngjøringer om barn i menneskehandel:
•

Can You See Me? Overgrep mot barn på nett

•

Can You See Me? Seksuell utnyttelse av barn

Bli kjent med foreldrekontroll-apper og etabler retningslinjer:
•

https://www.digitaltrends.com/mobile/best-parental-control-apps

•

www.barnevakten.no

•

www.avg.com/us-en/avg-family-safety
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Populære sosialemedieapper:

•

Facebook Messenger: Gratis chatteapp fra Facebook for samtaler, tekst, videosamtaler og deling av digitalt medieinnhold – hvem som helst kan legge deg til som venn med mindre du endrer personvernsinnstillingene.

•

Twitter: Sosialt nettverk med live kommentarer og nettverkstjenester der man “tweeter” for å kommunisere – det
vil si gjennom korte, offentlige tekstposter.

•

WhatsApp: Ende-til-ende-kryptert meldingsapp eid av Facebook. Kan brukes til samtaler, tekst, videochat, lokasjonsdeling og deling av digitalt medieinnhold – kontakter blir lagt til av brukeren.

•

Instagram: Bilde- og videodelingstjeneste der profilen enten kan settes til offentlig eller privat.

•

Kik: Gratis chatteapp for barn.

•

Skype: Telekommunikasjonstjeneste spesialisert mot video og konferansesamtaler, med mulighet for å sende tekst
og bilder.

•

Facebook: Sosialt medium der man kan holde kontakt med familie og venner.

•

Tumblr: Blogg/twitter-liknende tjeneste.

•

Snapchat: Multimediert meldingapp for deling av live storyer (bilder og videoer) med hvem som helst.

•

Tiktok: Opptredenbasert sosialt nettverk med deling av video.

•

Line: Populært smartelefon- og PC-basert meldingsapp for gratis innenriks og internasjonale anrop og tekstmeldinger.

•

GroupMe: Meldingsapp for grupper.

•

WeChat: Flerfunksjons meldings-, sosialt medium og mobilbetalingsapp med bilde og videodeling, samtalemuligheter og videochat.
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•

House party: Gruppe-videochatapp.

•

LiveMe: Live videostrømmingsapp.

•

YouNow app: Live videostrømmingsapp.

•

Whisper: App der man kan kommer med tilsåelser og hva du tenker på med et bilde.

•

Viber: Meldingsapp for tekst, stemme- og videosamtaler.

•

Monkey: Bruker Snapchat til å koble deg med nye kontakter, brukere har så 10 sekunder på å live video-chatte med
fremmede.

•

MeetMe: Matcher brukere med nye personer og folk som i hemmelighet beundrer hverandre – ikke markedsført som
en dating app.

•

Life360: Nettverksapp for familier der man kan dele lokasjon.

•

Pinterest: Sosialt nettverk som tillater brukere å viduelt dele og oppdage nye interesser ved å poste egen bilder eller
videoer til deres eget eller andres tavler, og titte gjennom hva andre har pinnet (for eksempel oppskrifter, prosjekter
eller mote).

•

Discord: Gratis samtale- og chatteapp for gamere.

•

Bee Talk: App for å finne venner med samme interesser, likner Tinder.

•

Tinder: Lokasjonsbasert sosialt nettverk for mobil, ofte brukt som en app for uformell dating. Tillater brukere å like
eller mislike andre brukere ved å sveipe til høyre eller venstre, og hvor man kan chatte om begge har sveipet til høyre.

•

Skout: Sosial nettverksapp for å få kontakt med nye mennekser lokalt eller i over 100 land over hele verden, for
vennskap eller dating – populær app for å få seg nye venner når man flytter til et nytt område.

•

Tellonym: Anonym meldingsside designet for å tillate brukere å motta ærlig tilbakemelding fra hvem som helt (inkludert mobbere).

•

Fortnite: Nettbasert flerspillerspill med mulighet for live chat med venner og fremmede.
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