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Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev er klart med informasjon
om støttegruppens aktiviteter.
Meld gjerne inn aktiviteter og samlinger dere
skal ha ute i fylkene, så kan vi fortelle om det
i kommende informasjonsbrev, på
Facebook-siden vår og på Twitter.

I denne utgaven kan du blant
annet lese om:
– Tingretten utvider garantiperioden
– Fylkesledersamling og årsmøte
– 22. juli-senteret videreføres
– Common Bond
– Nasjonale minnesteder
– Vitne-programmet i 22. juli-senteret

Nytt fra fylkeslagene
- Møre og Romsdal
- Sør-Trøndelag

Tingretten utvider
garantiperioden med 2 år
Tingretten utvider garantiperioden for fortsatt
hjelp fra bistandsadvokat med ytterligere 2
år, dvs. til juli 2019. Dette bekrefter
Tingretten i en avklarende melding til styret:
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«Vi kommer til å utvide perioden utover juli 2017. Så lenge ikke rettstilstanden endres
vil vi utvide perioden med ytterligere 2 år. Grunnen til at vi gjør det på denne måten
er at det er på høring et forslag til ny voldsoffererstatnings lov som kan få betydning
for dette spørsmålet. Vi vil derfor sende ut et nytt brev i løpet av mars hvor vi
opplyser om dette.»
Så snart vi mottar det nye bekreftelsesbrevet blir det lagt ut på våre web-sider.
inntil nytt brev er mottatt er dette gjeldende til juli 2017: Brev fra 2015 som vil bli
oppdatert.

Fylkesledersamling og årsmøte
Fylkesledersamling og årsmøte blir avholdt 28. – 30. april 2017 på
Sundvolden Hotell. Årsmøtet avholdes søndag 30 april kl. 10.00.
Dagsorden:
1. Åpning med hilsningstale
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Handlingsplan 2017/2018
6. Innkomne forslag
7. Budsjett
8. Valg
Møtet avsluttes med lunsj. Alle medlemmer er velkomne.
Frist for innsending av forslag er 4 uker før årsmøtet, dvs. 2/4-17. Forslag sendes på
mail til stottegruppen@22juli.info
Saksdokumentasjon blir lagt ut på våre offisielle nettsider senest 16. april 2017.
Epost til våre medlemmer med link til dokumentasjonen sendes ut samme dag.
Link til Sundvolden Hotel: http://www.sundvolden.no/beliggenhet/
Valgkomite:
- Eivind Knudsen, eivind.knudsen@lo.no
- Stine Marie Høgden, stine.marie.hoegden@gmail.com
- Kolbein Fridtun, kolfri@gmail.com
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22.juli-senteret videreføres
Styret sendte inn en sterk oppfordring om å
beholde senteret i høyblokka som svar på
Statsbyggs høring om saken. Det er gledelig
at den vedtatte reguleringsplanen
for Regjeringskvartalet stadfester at 22.julisenteret skal sikres. Se pressemelding fra
Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet.
Nytt mandat
22. juli-senteret ble sommeren 2016 «relansert» som et læringssenter. I den
forbindelse har 22. juli-senteret fått et nytt mandat:
«22. juli-senteret er et læringssenter, som skal balansere minne og kunnskap om 22.
juli 2011. Gjennom pedagogisk virksomhet skal 22. juli-senteret drive
kunnskapsformidling og undervisning om terroraksjonen og tilgrenset tematikk, for
skoleverket og samfunnet generelt.
Gjennom utvikling, undervisning og dokumentasjon av minne, læring og bearbeidelse
av terroraksjonen, skal 22. juli-senteret bidra til økt kunnskap om betydningen av
hendelsene 22. juli, fundert i demokratiske verdier og medborgerskap.»

Common Bond
Vi har mottatt invitasjon dette året også til Common Bond prosjektet i år også. Det var
en vellykket samling i fjor. Programmet vil bli arrangert 22-30 juli 2017 på Colby
College i Waterville, Maine. Tuesdays Children er veldig interessert i å få med flere
unge deltakere fra Norge i år. I fjor fikk vi dekket alle utgifter fra Tuesdays Children,
men hvordan finansieringa vil være på dette prosjektet i år og antall deltakere som får
muligheten til å delta vil bli oppdatert fortløpende.
Kort om programmet
Prosjektet «Common Bond» ble opprettet i 2008 – og har skapt et internasjonalt
nettverk av tenåringer og unge voksne fra over 20 nasjoner. Deltakere i prosjektet er
med i likemannsstøtte og nettverksbyggende aktiviteter som forbedrer
mellommenneskelig kommunikasjon, konflikthåndtering, promoterer verdighet og
styrker individene for positive endringer i livene og samfunnene de kommer fra.
Hver eneste sommer samles tenåringer for en 8-dagers samling – med et «felles
bånd» knytta til å miste en som står de nær til terrorisme. Aldersgruppen er 15-21 år.
Organisasjonen «Tuesdays Children»
Tuesday’s Children er en frivillig organisasjon som ble grunnlagt av venner og familie
til 9/11 ofrene i dagene etter angrepene. Visjonen til organisasjonen har vært å møte
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behovene til hver eneste familie som mistet noen i 9/11 angrepene. Et av de sentrale
virkemidlene til organisasjonen har vært å sette fokus på likemannsarbeid,
mestringsarbeid og lage nettverk igjennom programmet.
I de siste ti årene har Tuesday’s Children arbeidet med 5,500 personer, derav 3,000
barn som mista noen i 9/11- angrepene. I de siste år har organisasjonen forsøkt å
utvide programmene og likemannstøtten sin til å gjelde de som har blitt utsatt for
terrorisme verden rundt.
Hvem kan delta?
Prosjektet tar sikte på aldersgruppen
15-21 år, som har mista et nært
familiemedlem knytta til 22. juli
hendelsene. Kostnadene knytta til reise
og overnatting vil bli dekket for de
deltakerne som blir valgt ut. Antall og
finansiering vil bli fortløpende oppdatert.
Støttegruppa vil stille med følgesperson som vil delta på lederskapsskoleringer og
kompetansebygging parallelt med programmet og sådan være tilstede under hele
samlingen. Følgespersonen vil også bistå i avviklingen av reisen. Vi vil også forsøke
å få med en fagperson som skal bidra til å bygge nettverk.
Ta kontakt med oss på stottegruppen@22juli.info eller via ditt fylkeslag for nærmere
informasjon.
Mer informasjon om prosjektet finner dere også på Tuesday’s Children sine
hjemmesider:
http://www.tuesdayschildren.org/event/project-common-bond/

Nasjonale minnesteder
Nasjonalt minnested i Hole Kommune
Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF har kommet med et forslag
om å ta i bruk kaia på landsiden for Utøya som nasjonalt minnested i Hole kommune.
Med dette konstruktive forslaget håper vi sammen å kunne bidra til å unngå en
opprivende og uverdig rettssak. Departementet er positive til å utrede forslaget,
samtidig som valg av Sørbråten i utredningsperioden står fast.
Styret ser på området rundt Utøyakaia som et riktig valg for et minnested i Hole. Det
var her mye av dramatikken utspant seg. Vi mener det kan bli et verdig sted i form av
tilrettelegging og enkel bearbeiding. Her kan vi minnes de 69 som ble drept på Utøya
og 8 i Regjeringskvartalet. Verdig omtale av de frivilliges innsats vil også ha en
naturlig plass.
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Plasseringen av et nasjonalt minnested ved Utøyakaia mener vi vil oppleves som et
meningsfullt sted. Mange berørte oppsøker det allerede uten noen form for
tilrettelegging. Kaia vil understreke forbindelsen mellom hendelsene i Oslo og på
Utøya, og bli en del av en helhet hvor minne og læring om hendelsene 22. juli 2011
skjer i direkte forbindelse med stedene der terrorangrepene fant sted. Et minnested
på Utøyakaia blir dermed siste ledd i en minne- og læringsforbindelse fra 22. julisenteret og et kommende minnested i det nye Regjeringskvartalet til læringssenteret
Hegnhuset og minnestedet Lysningen, begge på Utøya. En slik plassering vil være i
tråd med internasjonal praksis, hvor minnesteder plasseres på steder med direkte
tilknytning til hendelsen som skal minnes. Se for øvrig denne kronikken.
Departementet understreker i en
pressemelding at de starter
evalueringen av forslaget og en
involveringsprosess.
Styret vil informere og involvere våre
fylkeslag på best mulig måte og
planlegger bl.a. besøk på kaia og Utøya
på neste fylkesledersamling. Jevnlig
informasjon vil også legges ut på våre nettsider så snart den foreligger.
Her er våre uttalelser på pressekonferansen 9/2-17.

Nasjonalt minnested i Regjeringskvartalet
De fysiske bindingene mellom minnestedet ved regjeringskvartalet og Sørbråten er
brutt. Les mer om saken i en pressemelding fra KORO (kunst i offentlige rom). Arbeid
er igangsatt av KORO for å komme med et nytt forslag.

«Vitneprosjektet» i 22. juli-senteret
22. juli-senteret fikk høsten 2016 midler på statsbudsjettet for 2017 til å utvikle et
vitneprosjekt. Vitneprosjektet er et undervisningstilbud, som skal lanseres januar
2018. Vitneprosjektets formål er å knytte de personlige historiene til den nasjonale
historien om 22. juli, og gi de berørte et trygt rom for å fortelle sine historier.
Vitneprosjektet skal være forankret i pedagogiske og didaktiske prinsipper, fundert
som den øvrige undervisningen i 22. juli-senteret. Vitneprosjektet skal tilbys til elever
fra 9. trinn og oppover.
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Den 6. mars arrangerer 22. juli-senteret en
samling for referansegruppen for
vitneprosjektet. Referansegruppen består av
10-11 deltagere med ulike erfaringer i å
forvalte minnet etter 22. juli, og med det å
jobbe sammen med vitner – overlevende
eller andre, med nær tilknytning til 22. juli og/
eller andre historiske hendelser. Det er
deltagere fra Støttegruppa (Merete
Stamneshagen og Tor Inge Kristoffersen),
AUF, Utøya, undervisningssektoren, NTNU, Menighetsfakultetet, Universitet i Bergen
og NKVTS. Gruppen vil sannsynligvis utvides i løpet av året, og allerede nå vet vi at
flere overlevende vil være med å bidra i referansegruppen.
Målet med samlingen er å lytte til meninger og å ha erfaringsutveksling,
kunnskapsutveksling og å se på prosjektets muligheter og fallgruver. Arbeidet som
starter opp på samlingen vil legge grunnlaget for videre utvikling av vitneprosjektet
som et undervisningstilbud.

Nytt fra fylkeslagene
Støttegruppen i Møre og Romsdal hadde samling og Årsmøte 04.02 - 05.02 i
Ålesund
Samlingen hadde 30 deltakere og de aller fleste bor i M&R.
Vi har en utfordring med å få med flere ungdommer. De aller fleste av ungdommene
som kom fra M&R og var på Utøya holder nå til i Bergen, Trondheim eller Oslo.
Lørdagen hadde vi satt av til 2 timer med faglige innhold og litt generell info fra
nasjonal støttegruppe ved Dag André. Til de faglige innleggene hadde vi vår faste
flinke Ingrid Olavsdotter Nesland, som nå i 3 år har hatt ett prosjekt for å samkjøre
kriseteamsleder i M&R. Bistandsadvokat Odd Hovde tok for seg hvilke retter vi
fortsatt har etter 5 år og at vi fortsatt kan stille krav om dekninger for tap helt frem til
2032.
Erik Kursetgjerde informerte om Commond Bond. Dag André om NSTG sitt arbeid.
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Ingrid mottar takk for sitt arbeid med nettverk

Sveinung takker Odd for
engasjerende innlegg.

Etter lunsj ble det utflukt til Alnes fyr hvor vi fikk en flott dag i nydelig vær og vindstille.
Utrolig flott plass som kan anbefales. Ligger ca. 25 min. kjøring fra Ålesund. Vi spiste
«fyr kake».

Lørdag ettermiddag holdt Sindre Nakken fra Ålesund ett meget bra foredrag om byen
og la spesielt vekt på bybrannen i 1904. Brannen medførte at byen ble bygd opp
igjen med Jugendstil.
Søndag ble årsmøte avholdt og det var ingen ekstra saker enn vanlige årsmøtesaker.
Nytt styre består av Lusie Gjersvoll, Kitty Eide, Bjarte Bjørkavåg, Sveinung Hjetland,
Sindre Holberg og Aina Merete Farstad.
Årsmøte gjenvalgte Sveinung Hjetland til leder. Resten av styret konstituerer seg
sjølv.
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Fylkeslaget i Sør-Trøndelag
Fylkeslaget arrangerer igjen sitt årlige likemannstreff i Åre. Det blir en helg fylt av
faglig påfyll og sosialt samvær. Knut Hemstad fra RVTS (Regionalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) vil bidra ved å være tilstede med
sin faglige bakgrunn denne helgen og være tilstede for de berørte. Han vil også
informere om 22. juli forskningen «Hvordan har det gått med de berørte og
involverte». Vi ønsker lykke til med samlingen.

Mediebildet
Forberedelse er viktig: Styret har blitt orientert om at filmskaperen Paul Greengrass,
som bl.a har laget filmen "United 93" (etter 9/11) planlegger film om 22. juli. Vi vet
foreløpig lite om den, utenom at planen er at den skal omhandle tiden fra rettsaken
og utover og hvordan Norge responderte som nasjon. Vi er lovet å bli orientert i den
videre prosessen slik at vi blant annet kan forhåndsvarsle berørte etterhvert. Vi
understreker samtidig at støttegruppen på ingen måte er noen garantist for hverken
denne eller andre filmprosjekter.

Fotobidrag i dette nyhetsbrevet er fra: Kjersti Bjørgo, KMD, Common Bond, Sveinung
Hjetland og Lisbeth Røyneland.

Side 8

Vi ønsker alle våre medlemmer en god senvinter!
Styret i nasjonal støttegruppe
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Styremøte

24. mars 2017

Styremøte

28. april 2017

Fylkesledersamling

28. – 29/4 2017

Årsmøte

30. april 2017
Side 9

