Kjære medlemmer,

6. mars 2014

Her kommer litt aktuelle nyheter, blant annet om de to nasjonale minnestedene og om de berørtes eget
minnested på Utøya.

De nasjonale minnestedene
Etter at de åtte finalistene ble presentert i en utstilling i Oslo rådhus, ble den svenske kunstneren Jonas Dahlberg
kåret til vinner av konkurransen om å lage de nasjonale minnestedene etter 22. juli. Juryens begrunnelse var
enstemmig. Fra begrunnelsen:
«Jonas Dahlbergs forslag tar utgangspunkt i tomrommet og sporene etter hendelsene 22. juli. Forslaget hans for
Sørbråten er et fysisk kutt i naturen som også kan forstås som et symbolsk sår. En del av odden blir tatt vekk og
publikum vil ikke kunne berøre navnene på drepte som er tenkt inngravert i veggen på andre siden av kuttet.
Kløften fremkaller tapet og savnet i form av en akutt erfaring.
Dahlberg foreslår å flytte naturmassen som er revet ut av fjellet på Sørbråten, til det midlertidige og det
permanente minnestedet i Regjeringskvartalet. Ved å gjøre denne massen til fundamentet for en midlertidig
minnesvei mellom Grubbegata og Deichmanns bibliotek, lages en sammenheng mellom Sørbråten og
Regjeringskvartalet. Navnene på ofrene skal fremkomme på en vegg som følger veien. Det permanente
minnestedet er foreslått å utvikles som en amfi-struktur rundt H-blokka. Samtidig foreslår Dahlberg å bruke trær
hentet fra Sørbråten i dette bymiljøet, for å sikre relasjonen til Sørbråten og Utøya. Juryen oppfatter Dahlbergs
forslag for Sørbråten som kunstnerisk svært originalt og interessant. Det makter å formidle og konfrontere
traumet og tapet som oppsto etter 22. juli på en dristig måte. Forslaget er radikalt og modig, og maner frem de
tragiske hendelsene på en fysisk og direkte måte.»
Du finner mer informasjon på www.minnested.no.
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Minnestedet på Utøya
På Utøya ønsker vi å skape et verdig, rolig og varig minnested for tilhørighet og ettertanke. Vi anser det som
viktig for minnestedets funksjon at det ikke skal være for formmessig lukket eller tolkende. Mens de nasjonale
minnestedene på Sørbråten og i Oslo skal ha en svært offentlig funksjon, skal minnestedet på Utøya være de
berørtes eget, mer private sted.
For at minnestedet skal fungere best mulig, er det viktig at det i så stor grad som mulig kan romme erfaringene
og tankene til de som skal bruke det. Vi mener nøkkelen for å lykkes med arbeidet vårt er at prosessen fram
mot det ferdige resultatet er åpen, transparent og inkluderende. Vi har derfor forsøkt å legge opp prosessen
med tanke på å kunne fange opp flest mulig innspill fra så mange som mulig, og etter en helhetlig vurdering la
disse innspillene få konkret innflytelse på resultatet der det er mulig.
Som tidligere kommunisert ønsker vi i første omgang – fra 15. januar til 15. mars – innspill når det gjelder
minnestedets konkrete plassering og karakter, samt spørsmålet om hvorvidt navnene på de døde skal
inkluderes i utformingen.
Foreløpig har omtrent 50 direkte berørte familier gitt sine tilbakemeldinger, og vi håper alle som ønsker det
kommer med sine innspill innen fristen.
Mer informasjon og skjema for tilbakemeldinger finner dere på www.utoya.no/minnested.
Det er også bare å kontakte utvalgets leder, Marianne Heier (heier_marianne@hotmail.com) eller prosjektleder
for Utøya, Jørgen W. Frydnes, (jorgen@utoya.no – 953 00 919) for å gi tilbakemeldinger direkte.
I løpet av våren kommer vi så til å invitere til konkurranse for utforming av minnestedet. Når
utformingsforslagene foreligger i juni, vil de presenteres før vinneren kåres av minnestedsutvalget i juli.
Oppstart av arbeidet med minnestedet starter så på Utøya til høsten, med ferdigstillelse juli 2015.

Utvalget består av:
Marianne Heier (Utvalgets leder)
Kolbein Fridtun (Nasjonal støttegruppe)
Gunhild Bøyum (Nasjonal støttegruppe)
Kitty Eide (Nasjonal støttegruppe)
Mari Aaby West (AUF)
Vegard Grøslie Wennesland (AUF)
Truls Wickholm (Utøya)
Sigurd Østbye (Landskapsarkitekt)
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Jernrosen
Oslo kommune har takket ja til Jernrosemonumentet, og plasseringen i Oslo blir avgjort i løpet av mars. Du kan
lese mer om dette prosjektet på www.jernrosen.no.

Årsmarkeringen 2014
Årsdagen 22. juli vil også bli markert i år, både med muligheter for å besøke Utøya og med en mer offisiell
markering i Regjeringskvartalet. Styret er nå i gang med planleggingen i samarbeid med AUF.

Årsmøtet
Årsmøtet i nasjonal støttegruppe finner sted på Sundvolden hotell søndag 23. mars 2014 kl. 11.00–13.00, og
innkalling med dagsorden ble sendt ut til registrerte medlemmer av støttegruppen 22. januar.
Saksdokumentene vil bli lagt ut på våre offisielle nettsider http://22juli.info/default.aspx senest 9. mars og
distribuert via fylkeslagenes Facebook-grupper. Vi håper på godt oppmøte – velkommen! Møtet avsluttes med
lunsj.

Dokumentar om oppfølgingen
NRK Brennpunkt planlegger en dokumentar til høsten og vil gjerne ha kontakt med berørte som ønsker å si noe
om hvordan de har opplevd den psykososiale oppfølgingen i sin kommune. Bjørn Olav Nordahl i Brennpunkt
kan nås via e-post til Bjorn.Olav.Nordahl@nrk.no eller på telefon 95 22 3063.

Styrets aktivitet
Styret deltar stadig på ulike konferanser og møter og arbeider videre for de berørtes interesser, og i vinter har
vi blant annet hatt møte med statsminister Erna Solberg og med Helsedirektoratet.
I februar var vi invitert til Stortinget av Arbeiderpartiets helsefraksjon sammen med en rekke andre frivillige
organisasjoner for å diskutere utfordringer knyttet til lettere psykiske lidelser, depresjon og angst. Vi fortalte
om våre erfaringer med likemannsstøtte og hva vi menter er tiltak som virker i når det gjelder å ivareta
mennesker. I mars er vi representert på en dialogkonferanse i regi av Foreningen vi som har et barn for lite, og
vi er også invitert til en konferanse i regi av Helsedirektoratet i begynnelsen av mai, der målet er å skape felles
forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrepene som blir tatt i norsk helsepolitikk.

Med vennlig hilsen
Styret i nasjonal støttegruppe
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

