Nyhetsbrev nr. 19

11. desember 2017

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
× Foredrag om effektiv kriseledelse og kommunikasjon
× Fylkesledersamlingen i november
- Common Bond
- Jernrosen
- Psykisk helse
- Verden rundt oss
- Vitneprogrammet i 22. juli senteret
- Nasjonale minnesteder
- Filmer om 22. juli
× Forsikringssaker
× Oppsummering av landsdekkende samling for etterlatte

s. 2
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s. 7

Side 1

Foredrag om effektiv kriseledelse og kommunikasjon
Foredraget er utviklet og holdt av RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging). Støttegruppa stilte med Merete Stamneshagen, Sveinung
Hjetland, Venke Schiøll Larsen og Rakel Birkeli. Høstens konferanse omhandlet temaet
kriseledelse i forbindelse med ulykker, naturkatastrofer og terror.
Chris Allison, tidligere visepolitimester i
London fortalte om hvordan politiet
arbeider i London, og vi fikk et innblikk i
hvordan de organiserte seg og
gjennomførte katastrofeøvinger. Han
påpekte viktigheten av at alle involverte
parter i hjelpearbeidet kjenner hverandre og
har hyppige øvelser.
Foto/ill.: RVTS Øst
Konferansen hadde også fokus på sosiale medier som har blitt en viktig informasjonskanal
på godt og vondt. Det er også et økende problem at folk filmer terror og truende situasjoner, i
stedet for å flykte. Overlevende fra Utøya, Lara Rashid og Tuva Svendsen, og etterlatte
Merete Stamneshagen hadde en samtale med Nils Petter Reinholt fra RVTS Øst om hvordan
livet har artet seg etter 22. juli.
«Bedre samordning om oppfølgingen etter kriser og katastrofer i Gjøvikregionen» Vi
fikk informasjon om et prosjektsamarbeid Vest-Oppland som involverte flere kommuner,
Sykehuset Innlandet, prehospitale tjenester og Vestoppland politidistrikt. De viste også en
video fra øvelser hvor de trente på å organisere evakuerings- og pårørendesenter.
Les mer om RVTS Øst her.

Fylkesledersamlingen i november
Styret informerte om hovedpunktene i sitt arbeid siden forrige nyhetsbrev:
Commond Bond
Common Bond er et årlig arrangement for de mellom 15-20 år som har mistet et nært
familiemedlem i terror. Det er Tuesday Children som arrangerer dette og prosjektet gir
deltakerne verktøy for å kunne endre sitt eget liv og livene til de andre i sitt lokalsamfunn. I
juli dro to deltagere fra støttegruppen, Astrid Bøyum Kløven og Dennis Schjetne, og en
ledsager, Stine Elise Christensen, til USA for å delta.
Deltagerne velger forskjellige aktiviteter de ønsker å være med på, alt fra sport til kunst og
håndverk, og de deltar også på gruppetimer hvor de snakker om forskjellige temaer.
Deltagerne kommer sammen gjennom å ha dette felles båndet og knytter vennskap på tvers
av kulturer og landegrenser.
Hvis du eller noen du vet om har lyst til å delta; ta kontakt for en uformell prat.
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Jernrosen skal plasseres utenfor Oslo Domkirke
Arbeidsutvalget i Jernrosen har hatt 2 møter og befaring utenfor Domkirken i Oslo
Smedkunstneren Tobbe Malm (iniviativtaker) vil bruke tiden fra desember til begynnelsen av
februar til å arbeide frem forslag til utforming tilpasset plassen utenfor Domkirken.
Jernroseprosjektet vil stå ferdig senest i begynnelsen av 2019.

Arbeidsutvalget for Jernrosen består av:
• Leder Aud Ganberg, kulturetaten
Oslo Kommune
• Helge Lunder, HDM arkitekter
• Lisbeth Røyneland, Den nasjonale
støttegruppen etter 22. juli
• Dhita Siauw, kunstnerisk konsulent
Les gjerne mer om Jernroseprosjektet på http://jernrosen.no/

Tema: Psykisk helse
Foredragsholdere: Miriam Neegaard og Håkon Lundblad Næsheim. Begge
foredragsholderne har vært bidragsgivere på verdensdagene for psykisk helse i 2017 hvor
temaet var «Noe å glede seg over».
I 2011 mistet Miriam lillebroren sin, og for å bearbeide sorgen begynte hun å skrive.
”Stormen og stillheten” er et litterært manifest og et minneskrift, en historie om sorg og om
livet etterpå. Miriam har jobbet med mange temaer innen psykisk helse, og jobber til daglig
med fremme av pårørendes rettigheter, erfaringer og behov.

Tema: Verden rundt oss
C-Rex - Senter for ekstremismeforskning: Ny
forskning om Høyreekstremisme på gata og i
sosiale medier. Tore Bjørgo, leder av senteret
presenterte den nyeste forskning på
høyreekstrem vold, hatkriminalitet og hatprat.
Les mer om forskningen her.
Ytre høyre vokser på sosiale medier.
Islamofobi og muslim-fiendtlige holdninger er
F.v. Birgitte
Prangerød
Haanshuus og Tore
mest utbredt i høyreekstreme miljøer på sosiale medier,
men
etter «flyktningkrisa»
bleBjørgo.
Foto: Tor-Inge Kristoffersen.
skepsisen mot asylsøkere og innvandrere
generelt styrket. Det viser en kartlegging Birgitte Prangerød Haanshuus og Anders Ravik
Jupskås har gjort av ytre høyre i sosiale medier. Studien er publisert i nyeste utgave av
Tidsskrift for samfunnsforskning. Les mer i rapporten «Høyreklikk!»
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Vitneprogrammet i 22. juli senteret
Formidlingsansvarlig Anne Talsnes informerte om Vitneprosjektet og oppfordret flere til å
melde seg som vitner og/eller bidra med skriftlig materiale i form av «min historie».
Vitneprosjektet er et nytt undervisningsopplegg som lanseres for skoleklasser ved 22. julisenteret i 2018.
I undervisningsopplegget vil elever møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på
nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker
vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.
Vitnenes fortellinger er verdifulle, både fordi de gir innsikt i hva som skjedde og hvordan det
virket inn på enkeltmennesker og samfunn, men også fordi de minner oss om at det skjedde.
Møter mellom vitner og skoleklasser er en sterk måte å formidle historiene fra 22. juli på,
men ved å lytte til de berørtes historier, og komme i dialog med vitnene, får også elevene
mulighet til å være aktører i vår felles
minneprosess og utvidelsen av den
offentlige, demokratiske samtalen om 22.
juli.
Høsten 2017 starter de første elevene som
ikke var født 22. juli på skolen, og i
fremtiden vil historiene fra de som var der bli
enda viktigere for å forstå hva som skjedde.
De som er berørt, vil alltid bære med seg
sine, unike historier fra angrepene, men et
viktig formål med vitneprosjektet er å skape
nærhet til disse historiene, slik at elevene
selv kan reflektere rundt og skape egne
erfaringer knyttet til 22. juli.
Foto: 22. juli-senteret

Flere overlevende og pårørende har fortalt sine historier i media og i biografier. Andre har gitt
uttrykk for et ønske om å fortelle, uten at de har funnet anledning til det. 22. juli-senteret
ønsker gjennom vitneprosjektet å være en arena hvor fortellingene kan fortelles i et trygt rom
og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom
elever og vitner, tilrettelagt av formidler. På sikt vil prosjektet også formidle vitneberetninger
som digitalt innhold på nett, inkludere videoklipp og skriftlig materiale.

Innsamling av skriftlige vitneberetninger
Vitneprosjektets undervisningsopplegg lanseres i januar 2018, men vi starter innsamlingen
av skriftlige vitneberetninger allerede nå. Bærer du på en historie fra eller om 22. juli som du
ønsker å dele, inviterer vi deg til å sende inn en tekst til 22. juli-senteret. Synes du dette er
interessant og vil bidra? På http://www.22julisenteret.no/ finner du mer informasjon og
kontaktinformasjon til de ansvarlige på 22. juli-senteret. Les mer på siden til 22. juli senteret
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Tema: Nasjonale minnesteder
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Statsbygg orienterer om status og fremdrift
for de nasjonale minnestedene i Regjeringskvartalet og på Utøyakaia.
Oppdragsgiver er Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Avdelingsdirektør
Ninni Kate Rognli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet innledet om roller og
ansvar. Jo Ulltveit-Moe, Statsbygg orienterte om Regjeringskvartalet. Mari Magnus og IngerSofie Sæter, Statsbygg om Utøyakaia. Når det gjelder Utøyakaia så er det opprettet dialog
med Hole kommune vedrørende reguleringsplanen. Arbeidet er i startfasen og oppdateringer
blir lagt ut på Statsbyggs nettsider: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-ogeiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/

Det midlertidige nasjonale minnestedet i
Regjeringskvartalet skal stå klart 22. juli 2018
og arbeidet er godt i gang.
3RW arkitektfirma er valgt ut til å utforme
minnestedet i nær dialog med representanter
fra Statsbygg, KORO, NTNU, AUF og Den
nasjonale støttegruppen. Minnestedet vil bli
plassert utenfor høyblokka. Dette er i
umiddelbar nærhet til 22. juli-senteret og der
hvor de nasjonale minneseremoniene har vært
holdt hvert år.
Statsbygg vil ved årsskiftet 2017/2018 levere
sin vurdering og anbefaling av utforming til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Oppdateringer og informasjon legges ut på
Statsbyggs nettsider:
http://www.statsbygg.no/Prosjekter-ogeiendommer/Utviklingsprosjekter/Midlertidigminnested-for-22-juli/
Foto: Lisbeth Røyneland

Tema: Filmer om 22. juli
Dette temaet er vanskelig for mange av oss. For noen er det viktig at det kommer filmer som
forteller historien om terroren 22. juli og hvilket høyreekstremt tankegods som stod bak.
Andre mener at man burde ha ventet i minst 10-20 år. Styret i støttegruppen har valgt å ikke
kommentere på filmene som sådan, men vi er i dialog med filmskaperne og videreformidler
informasjon på våre lukkede medlemssider.
Vi får mange spørsmål om hvilke og hvor mange filmer og serier som kommer om 22. juli.
Derfor har vi satt sammen en enkel oversikt som dere finner her:
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=259
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På samlingens siste dag fikk vi besøk av filmskaperen Paul
Greengrass og hans kollega Emily Evans-Thirlwell. Det ble et
avklarende møte hvor Greengrass fortalte om hvorfor han velger å
lage denne filmen nå. Han har også skrevet et brev adressert til alle
berørte etter 22. juli som kan lastes ned her.

Foto: Lisbeth Røyneland

Forsikringssaker
Flere har opplevd problemer med forsikring. Sakene støttegruppen har fått innsyn i gjelder
person, uføre og livsforsikringer. Det framkommer at flere har opplevd opphør av forsikring,
avslag ved søknad, oppjustert kostpris og reduksjon i forsikringssum. Årsaken til
avgjørelsene er økt risiko i forsikringssammenheng grunnet opplysninger om psykiske og
somatiske følger etter terrorhendelsene den 22 juli. Selskapene hevder at avgjørelsen er tatt
i samsvar med interne retningslinjer og retningslinjer utarbeidet av Nemnda for
helsevurdering.
Unntak til uførepensjon kan søkes. I en sak der grunnlaget for vurderingen gjaldt psykiske
helseplager som PTSD krevde selskapet Gjensidige, 5 års symptomfrihet uten behandling. I
en annen sak med Sparebank1 Nord-Norge som hadde opplysninger om både psykisk og
somatiske helseplager ønsket de en yrkesmessig observasjon før en eventuell ny
uføresøknad. I brevet ønsket de vedkomne velkommen til å søke på nytt etter å ha vært i
arbeid i to år.

Klagemuligheter
Dersom en ikke er fornøyd med vurderingen kan saken klages inn gjennom å ringe
selskapet, sende elektronisk klage på hjemmesiden eller en skriftlig klage per post. Det er
også mulighet for å klage saken inn til Finansklagenemnda innen seks måneder etter mottak
av brevet.

Anbefaling
Vi vil anbefale alle å sende inn klage ved avslag på forsikring. Dersom noen opplever
vanskeligheter med dette kan det være lurt å ta kontakt med advokat. Vi vil også være
tilgjengelig for eventuelle spørsmål. Vi kjenner til et tilfelle hvor forsikringsselskapet
Gjensidige godtok klagen med begrunnelse om snart 5 års symptomfrihet uten behandling.
Klagen ble sendt direkte til Finansklagenemda hvor det på klagetidspunktet hadde gått syv
måneder siden mottak av brevet.
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Oppsummering av landsdekkende samling for etterlatte
En fin samling for etterlatte på Vettre hotell fra 17. til 19. november er vel overstått. Det ble
god påmelding med godt over hundre påmeldte. Tilbakemeldingene var at det var godt å
møtes igjen. Det ble en helg med en balanse mellom faglig innhold god tid til egentid, gode
samtaler og underholdning. Etterlattesamlingen har vært etterspurt lenge og vi så at det var
fint og rett tidspunkt å ha denne samlingen på. Tilbakemeldingene både fra de voksne og
ungdommene var at de ønsket en ny samling, annethvert år ble foreslått fra mange.

Programkomiteen bestående
av Merete Stamneshagen,
Roald Linaker og Monica
Lund Schjetne.
Foto: Lisbeth Røyneland

Informasjonstorget var nyttig
for mange.
Foto: Lisbeth Røyneland
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Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og god førjulstid ♡
for styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender 2018
Styremøte 12.-13. januar
Styremøte 16. februar
Styremøte 16. mars
Styremøte 20. april
Fylkesledersamling 20.-21. april
Årsmøte 22. april
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