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Til mottagerne 
 

Asker, 1. desember 2021 
 

VERDIALLIANSENS PROSJEKT «SAMVITTIGHETSFRIHET» 
 
«Verdialliansen – Nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier» har følgende formål: 
 

VERDIALLIANSEN skal fremme og forsvare kristne verdier i samfunnet. VERDIALLIANSEN skal 
også fremme og forsvare kristen tro, identitet og verdigrunnlag som legitimt og beskyttet av 
menneskerettighetenes diskrimineringsvern. 

Verdialliansen, registrering i Enhetsregisteret 
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913714547 

 
Kristen tro, verdier og identitet møter motstand, stigmatisering, sanksjoner og marginalisering på en 
mer aktiv måte enn tidligere. Det kan endog bli ulovlig å hevde tradisjonelle kristne standpunkter. 
 
Stortinget har vedtatt vern mot diskriminering på flere grunnlag. Alle diskrimineringsgrunnlag skal ha 
likestilt beskyttelse. Likevel ser vi forskjellsbehandling til ugunst for diskrimineringsgrunnlaget religion, 
og da særlig kristne verdier. Det er derfor etter Verdialliansens syn behov for et juridisk ressurs- og 
kompetansenettverk med særlig kompetanse til å støtte den kristne kulturarven i Norge. 
 
Verdialliansen starter nå prosjektet «Samvittighetsfrihet» som skal bidra til et nettverk og miljø med 
høy faglig kvalitet, integritet og profesjonalitet i anvendelsen av relevante rettsregler og konvensjoner 
for kristne borgere, trossamfunn og organisasjoners forhold. Prosjektets tiltak kan være: 
 

 Bidrag til, kvalitetssikring og utarbeidelse av notater, betenkninger og høringsuttalelser 

 Forankre kristent verdigrunnlag i faglig forsvarlig jus 

 Gi råd til Verdialliansen v/ styringsgruppen om prioritering av konkrete saker 

 Bistå enkeltpersoner, trossamfunn, bedrifter og organisasjoner  
 
Følgende temaer og kompetanser vurderes å være særlig relevante (ikke uttømmende liste): 
 

 Juridiske instrumenter generelt til vern av menneskerettighetene 

 Menneskerettighetsloven med tilhørende konvensjoner som loven implementerer i norsk rett 

 Likestillings- og diskrimineringsloven 

 Straffeloven 

 Forvaltningsloven 

 Opplæringsloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Helselovgivningen, herunder helsepersonelloven 
 
Aktuelle temaer vil sannsynligvis være: 
 

 Samvittighetsfrihet 

 Reservasjonsrett 

 Likebehandling av kristne trossamfunn, organisasjoner og borgere 
 
På Verdialliansens hjemmesider er det åpnet mulighet for innmelding av saker: 

Verdialliansens hjemmeside med skjema for melding om aktuell sak 
https://verdialliansen.no/?_ga=2.27005373.109549530.1625480124-2102670495.1615890960 

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913714547
https://verdialliansen.no/?_ga=2.27005373.109549530.1625480124-2102670495.1615890960
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Organiseringen av et faglig ressursnettverk som her er tenkt kan være fleksibel. Den enkelte 
fagpersons tilknytning kan variere. Noen kan avtale bistand og råd avgrenset til enkeltsaker. Andre kan 
ha en løs nettverkstilknytning basert på kompetanse. Noen er kanskje i en situasjon som åpner for å 
bidra på et idealistisk, ikke-kommersielt grunnlag, mens andre har behov for ordinært betalt oppdrag. 
 
Endelig organisering og tilrettelegging av et juridisk ressurs- og kompetansenettverk som skissert her, 
vil vi komme tilbake til på bakgrunn av hvordan denne henvendelsen blir tatt imot. 
 
Det er krevende å bli assosiert med verdier som blir utlagt som kontroversielle og derfor møter 
offentlig motstand. Rommet for ytringsfrihet i Norge er trangt for de verdiene som Verdialliansen og 
prosjekt «Samvittighetsfrihet» bygger på. Det forutsettes derfor ikke at rådgivere for prosjektet skal 
profileres offentlig, men det avvises selvsagt ikke dersom rådgiver selv har en tydelig offentlig profil. 
 
Styret i Verdialliansen har utpekt følgende styringsgruppe for prosjekt «Samvittighetsfrihet»: 
 

 Håkon Bleken, advokat (H) 

 Aslak Bestul, jurist 

 Jan Harsem, daglig leder og styreleder i Verdialliansen 
 
Styringsgruppen har et mandat som er beskrevet i retningslinjer fra styret i Verdialliansen, innenfor 
rammen av Verdialliansens vedtekter. Retningslinjer og vedtekter kan oversendes på anmodning. 
 
Styringsgruppen disponerer et økonomisk grunnlag for prosjektet, herunder kompensasjon for bistand 
og oppdrag når det er avtalt. Prosjektet disponerer tilstrekkelige midler til oppstart og drift så snart et 
ressurs- og kompetansenettverk er etablert og nødvendige avtaler er på plass. 
 
Bakgrunnen for at nettopp du mottar denne henvendelsen, er at styringsgruppen for prosjektet tror at 
du kan være interessert i å bidra i prosjektet.  Vi mottar gjerne dine synspunkter på dette. 
 
Vi mottar også forslag om personer, instanser og aktører i det norske juridiske miljøet som du mener at 
vi bør kontakte, enten du stiller deg til disposisjon selv, eller vil foreslå andre. 
 
Kontakt gjerne en av oss i styringsgruppen for uforpliktende samtale og ytterligere informasjon: 
 
Håkon Bleken    Aslak Bestul   Jan Harsem 
E-post: h.bleken@haavind.no   E-post:  aslak@lydia-as.no E-post: jan@harsem.no 
Tlf.: 924 49 047    Tlf.: 917 13 798   Tlf.: 95 77 11 99 
 
Med vennlig hilsen 
VERDIALLIANSEN 

 
Jan Harsem, for styringsgruppen 

 

VERDIALLIANSEN 
Nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier 
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POST: Postboks 23 • 1371 Asker • Norge 
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