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Hjelpekilden er en organisasjon som hjelper mennesker som har brutt med 
lukkede religiøse miljøer. 
 
Som henvendelser til Hjelpekilden forteller, og som også bekreftes av mange 
historier vi har hørt i media i den siste tiden, så har mange barn i lukkede 
religiøse miljøer opplevd å få brutt sine rettigheter. Brudd på rettigheter har 
ofte sammenheng med negativ sosial kontroll i det religiøse miljøet. 
 
De formidler også at de i liten grad har vært gjort kjent med sine rettigheter i 
sin oppvekst. For noen har kjennskapen til Barnekonvensjonen først kommet i 
voksen alder, etter møte med Hjelpekilden. Dette er uheldig, da kjennskap til 
egne rettigheter gir en viktig beskyttelse.  
 
Mange religiøse fellesskaper har en sterkere innflytelse på barns liv enn skole 
og samfunn.  
Vi mener derfor at det ligger et stort potensial i de religiøse miljøene i forhold 
til å nå barn og unge med kunnskap om barns rettigheter. 
 
Alle trossamfunn som mottar støtte fra det offentlige, skal hvert år, den 10. 
april, sende inn en årsmelding til det offentlige. I denne meldingen redegjøres 
det for antall inn og utmeldinger, aktiviteter og økonomi. Det ligger mange 
muligheter i denne rapporten. Vi skulle ønske at trossamfunnene også måtte 
redegjøre i denne meldingen for hvordan de har jobbet med barns rettigheter i 
året som gikk. 
 
Et annet forslag er at trossamfunnene kan bidra gjennom å ha egne 
strategiplaner med dette som tema. 
 
Dette kan bidra til en viktig bevisstgjøring om barns rettigheter, noe som kan 
skape endring på sikt. Et slikt grep kan også bidra til å nå regjeringens mål om å 
bekjempe negativ sosial kontroll.  
 



Vi vil også legge til at vi har utarbeidet i samarbeid med Redd Barna en 
informasjonsbrosjyre til ungdommer som viser til hvilke rettigheter man har i 
en streng religiøs oppdragelse. Ideelt skulle denne vært distribuert til alle 
landets elever og lærere. Den gir en god innføring i de rettighetene som oftest 
blir brutt i strenge religiøse miljøer. Økonomi hindrer oss å få gjennomført det 
selv, men et samarbeid med det offentlige kan løse dette. 
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