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Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet for Menneskeverd 13.april 2002, med endringer og 
justeringer vedtatt på årsmøtet 5.april 2003, årsmøtet 16. april 2005,12. april 2008, 25. april 2009 
og 3. april 2014. Siste endringer er gjort på årsmøtet 14.april 2016. 
 

Vedtekter for Menneskeverd 
 
§ 1 Basis og grunnlag 

Menneskeverd har sin basis i det kristne menneskesynet og Lejeune-erklæringen, som 
begge uttrykker ærefrykt for livet. Alle mennesker har den samme verdi og det samme 
ukrenkelige menneskeverd fra befruktningen til en naturlig død.  
 
Se vedlegg til vedtektene for Lejeune-erklæringen og utdyping av det kristne 
menneskesyn. 
 

§ 2 Formål 
• Retten til liv er den primære menneskerett. Menneskeverd skal arbeide for å fremme 

menneskeverdet og ærefrykt for livet, slik at menneskelivet vernes fra befruktningen 
til en naturlig død. Befruktede egg er innbefattet i forståelsen av menneskelig liv.  

• Menneskeverds arbeidsfelt er særlig problematikken knyttet til abort, selektiv abort 
og funksjonshemmedes menneskeverd, eutanasi (aktiv dødshjelp), og de deler av 
bioteknologien som har etiske konsekvenser for retten til liv. 

• Menneskeverd skal søke å påvirke politikere og myndigheter slik at norske lover og 
forskrifter respekterer menneskeverdet og livsretten fra befruktningen til en naturlig 
død. 

• Menneskeverd skal søke å informere om de etiske sidene ved abort, eutanasi og 
bioteknologi gjennom å delta i offentlig debatt og spre informasjon alle steder der 
dette er mulig, for slik å påvirke menneskers holdninger. 

• Menneskeverd skal søke å fremme og støtte praktiske, diakonale tiltak som gir 
livshjelp og styrker menneskeverdet. 

 
§ 3 Medlemskap 

Alle som er enig i basis og formål og som betaler medlemskontingenten, kan bli 
medlemmer av Menneskeverd. Medlemmene får tilsendt organisasjonens medlemsblad. 
Medlemskontingentens størrelse fastsettes av styret. Medlemmer som ikke har betalt 
medlemskontingenten på to år, blir strøket som medlemmer. 

 
§ 4 Organisasjon 
 Menneskeverd har følgende organer: Årsmøte, styre, registrerte grupper og 

kontaktpersoner. Styret oppnevner det antall utvalg og arbeidsgrupper som styret måtte 
finne formålstjenlig.  
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§5  Årsmøtet 
Årsmøtet er Menneskeverds øverste myndighet. Årsmøtet foretar valg og behandler 
styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett, strategi- og handlingsplaner, dessuten 
innkomne saker.  
 
Ordinært årsmøte avholdes hvert annet år. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret 
eller minst en tredjedel av medlemslagene ønsker det. 

 
Årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på møtet, må 
sendes skriftlig til styret senest 8 uker før møtet.  
 
Årsmøtet består av utsendinger fra støtteorganisasjoner og registrerte grupper/kontakt-
personer, som har tale-, forslags- og stemmerett, slik: 
 

• Én utsending fra hver støtteorganisasjon.  
• Én utsending fra hver registrerte gruppe godkjent av styret. Utsendingen må være medlem 

av Menneskeverd.  
• Registrerte kontaktpersoner godkjent av styret.  Kontaktpersoner må være medlem av 

Menneskeverd. 
 

Årsmøtet er for øvrig åpent for alle medlemmer, men da uten stemmerett. Årsmøtet kan 
vedta at møtet også er åpent for andre interesserte. 
 
Generalsekretæren og de ansatte har tale- og forslagsrett på årsmøtet, men ikke 
stemmerett.  
 
Årsmøtet velger to dirigenter til å lede møtet, to referenter og to til å undertegne 
protokollen. 
 
Årsmøtet foretar valg på styreleder, medlemmer og varamedlemmer til styre og 
valgkomite, samt revisor. Valgene foretas ordinært skriftlig. Ved stemmelikhet foretas 
omvalg. Årsmøte kan vedta at valg foretas ved akklamasjon. 
 
Styreleder velges ved eget valg, og velges for to år. Styreleder kan gjenvelges tre ganger. 
 
Tre styremedlemmer velges for fire år. Styremedlemmer kan gjenvelges én gang.  
 
Årsmøtet velger 3 varamedlemmer til styret for to år. Varamedlemmer kan gjenvelges. 
 
Årsmøtet velger tre medlemmer til valgkomiteen med to års virketid. Styret innstiller 
kandidater til årsmøtets valg av valgkomité. 
 
Alle medlemmer av Menneskeverds styre og valgkomité må være medlem av 
Menneskeverd. 
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§ 6  Styret 
Styret består av styreleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer som velges av 
årsmøtet. Styret velger selv nestleder blant styremedlemmene. 

 
Styret leder Menneskeverds arbeid mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet. 
Styret legger fram årsmelding, revidert regnskap, budsjett og strategi- og handlingsplaner 
for årsmøtet. Styret treffer de tiltak og gir de uttalelser de måtte finne hensiktsmessig for å 
fremme organisasjonens formål. Styret i Menneskeverd ansetter generalsekretæren. 
Generalsekretæren har ansvar for og myndighet til ansettelse av øvrige ansatte i samråd 
med styret. Styret kan i de saker der dette er ønskelig, konsultere årsmøtets medlemmer. 
Styret kan sette ned de utvalg og arbeidsgrupper som det finner formålstjenlig for 
organisasjonens arbeid.  

 
 Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer er blitt innkalt og minst fire 

stemmeberettigede er til stede. Alle avstemninger skjer ved alminnelig flertall. Ved 
eventuell stemmelikhet er det styrelederens dobbeltstemme som avgjør. 

 
Styret møter på årsmøtet med stemmerett, med unntak av i saker som angår styrets 
disposisjoner. 
 

§ 7 Valgkomiteen 
 Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer. Generalsekretæren kaller 

inn til det første møtet i valgkomiteen for å sette prosessen i gang. Valgkomiteen 
konstituerer seg selv. Valgkomiteen forbereder alle valg. Alle kandidater må forespørres. 

 
§ 8 Grupper og kontaktpersoner som kan stå tilsluttet: 

1. Registrerte grupper: Gruppen må være enig i basis og formål for Menneskeverd og 
være registrert i organisasjonen. Registrerte grupper må godkjennes av styret. Lederen 
av gruppen må stå som medlem av Menneskeverd. Gruppen trenger ikke egne lover 
og årsmøte. Registrerte grupper kan sende én representant til årsmøtet med fulle 
rettigheter. Denne utsendingen må være medlem av Menneskeverd. Når gruppen 
ikke er i aktivitet, meldes den ut av organisasjonen. 

2. Registrerte kontaktpersoner: Medlemmer kan være tilsluttet organisasjonen som 
kontaktpersoner. Kontaktpersonene tar på seg ulike oppgaver for organisasjonen 
tilpasset de lokale forholdene, og kan møte på årsmøtet med fulle rettigheter. 
Kontaktpersonene må godkjennes av styret. 

 
 
 

§ 9 Støtteorganisasjoner 
Kirkesamfunn, kristne organisasjoner/ institusjoner og andre interesserte organisasjoner/ 
institusjoner kan tegne støttemedlemskap i Menneskeverd dersom de deler 
Menneskeverds basis og formål. Styret godkjenner støtteorganisasjonene. 
Støttemedlemskap medfører ikke økonomiske forpliktelser, men innebærer en moralsk 
støtte til Menneskeverds arbeid. Støtteorganisasjonene kan sende én representant til 
årsmøte som har tale-, forslags- og stemmerett.  
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§ 10 Utvalg 

Styret kan sette ned de utvalg det finner hensiktsmessig. Styret avgjør utvalgenes mandat. 
 

§ 11 Organisasjonens blad 
Menneskeverd gir ut medlemsbladet Vern om Livet som er organisasjonens offisielle 
organ. Eventuell navneendring av bladet avgjøres av årsmøtet. 
 

§ 12 Vedtektsendringer 
 Årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene med 2/3 flertall. Vedtektene må ikke endres i 

strid med § 1. Endringer i § 1 og 2 krever ¾ flertall i årsmøtet. Forslag til 
vedtektsendringer skal sendes til styret minst 3 måneder før årsmøtet. 

 
§ 13 Oppløsning 
 Årsmøtet kan med ¾ flertall beslutte at organisasjonen skal oppløses. Etter slik beslutning 

skal årsmøtet bestemme hvordan organisasjonens midler skal disponeres. De instanser/ 
organisasjoner/ tiltak som blir tilgodesett, må imidlertid ha en formålsparagraf som 
samsvarer med Menneskeverds grunnsyn. 

 
 
 



5 
 

Det kristne menneskesyn,  
momenter som er aktuelle for livsvernarbeidet: 
 
Det kristne menneskesynet understreker at alle mennesker har samme menneskeverd. Alle er like 
verdifulle – uavhengig av om de er født eller ufødt, funksjonsfriske eller funksjonshemmede, 
gamle eller unge, syke eller friske, eller om livet går mot slutten. Mennesket er skapt av Gud 
(1.Mosebok 1.27) og verdsettes uendelig høyt. Slik blir det uttrykt i Salme 8 i Bibelen: ”Du 
gjorde ham (mennesket) lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet.” Også det 
ufødte barnets verdi blir sterkt understreket, f.eks. i Salme 139: ”Du har skapt mitt indre, du har 
vevd meg i mors liv.” Det kristne menneskesynet tar avstand fra alt gradert menneskeverd. 
Menneskelivet er ukrenkelig. Vi er kalt til ansvar, ærefrykt og ydmykhet overfor det fellesskapet 
vi som mennesker er satt inn i. Livet er en gave som vi skal hegne om fra befruktning til en 
naturlig død. Mange mennesker kan være enig i det kristne menneskesynet uten at de selv slutter 
seg til kristen tro. 
 
 
 
Lejeune-erklæringen,  
utarbeidet av  Verdenssammenslutning av Leger som Respekterer Retten til Liv (World 
Federation of Doctors Who Respect Human Life): 
Under hele sin utvikling er fosteret et levende individ. Det er fundamentalt forskjellig fra morens 
organisme som beskytter det og gir det næring. Fra befruktningen til alderdommen er det samme 
levende individ som utvikler seg, modnes og dør. Det er utstyrt med særegne trekk som gjør det 
unikt og dermed uerstattelig. På samme måte som legevitenskapen skal stå til tjeneste for livet 
når det går mot sin avslutning, skal den beskytte livet helt fra dets begynnelse. Den absolutte 
respekt som pasientene har krav på, er ikke avhengig av deres alder og heller ikke av den sykdom 
eller svakhet som måtte ramme dem. Når legen står overfor en nødsituasjon som skyldes tragiske 
forhold, er det legens plikt å gjøre alt som står i hans eller hennes makt for å hjelpe både moren 
og barnet. Det strider derfor mot en leges oppgave bevisst å avbryte et svangerskap på grunn av 
arvelige faktorer eller for å løse et moralsk, økonomisk eller sosialt problem. 
 
 
 
 


