Nyhetsbrev nr. 23

17. september 2018

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
× Nasjonale minnemarkering i Regjeringskvartalet og på Utøya
× Common Bond 2018
× Internasjonal solidaritet
× Forbedret fokus på oppfølging
× Kommende filmer og forhåndsvisninger
× Samling for de som var på Utøya 22. Juli 2011
× Nytt fra fylkeslaget i Vestfold
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Side 1

Nasjonale minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya
Under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet 22. juli i år ble det midlertidige
nasjonale minnestedet åpnet.
Minnestedet består av tre hovedkomponenter:
❖ Teppet – laget av tromlet glass – symboliserer alt glasset som lå i området
etter terroren.
❖ Trærne – som stod imot bomben - symboliserer motstandskraft
❖ Minneveggen – veggen hvor navnene på våre 77 drepte er bærere –
symboliserer minne.
Minnestedet er et viktig bidrag til å
minnes og for å fortelle den sterke
historien gjennom en rød tråd - en
veiviser i minne og læring - som går
fra minnestedet til 22. juli senteret i
Regjeringskvartalet, over til Utøya
og minnestedet og læringssenteret
der.
Statsminister Erna Solberg, Tor Inge
Kristoffersen, Lisbeth Røyneland
(støttegruppa) og Mani Husseini
Foto: DSS
(AUF) holdt taler. Kunnskaps- og
Integreringsminister
Jan
Tore
Sanner og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland avduket
minneveggen sammen med støttegruppa og AUF.
På Utøya foregikk
seremonien som
foregående år og
navnene på alle de 77
drepte ble lest opp.
Statsminister Erna
Solberg og NATO’s
generalsekretær Jens
Stoltenberg deltok.

Foto: NRK

Disse holdt taler: Lisbeth Røyneland og Mats Kvaløy-Bjørbekk fra støttegruppa, Jonas
Gahr Støre, Arbeiderpartiet og Mani Husseini, AUF.
Her kan du lese mer om markeringene.
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Common Bond 2018
Årets Common Bond ble som i fjor arrangert ved Colby College i Maine i USA. Fra
Støttegruppen reiste Dennis Lund Schjetne, Astrid Bøyum Kløven og Ali Abobakar
Rashid sammen med Kristine Sandberg fra det nasjonale styret. Common Bond
arrangeres av Tuesday’s Children, støttegruppen etter 9/11 og er en samling for
ungdommer som har mistet nær familie til terror.

Foto: Tuesday’s Children
Dagene bestod av gruppesamtaler og valgfag valgt av hver enkelt. Fredsbygging og
vennskap på tvers av kulturer var en rød tråd uken gjennom. Det var også foredrag og
seminarer på kveldstid - med fokus på alt fra samhold til det å reise seg igjen.
Nest siste dag var det tid for utflukt, hvor vi dro ut til kysten og fikk se Bar Harbor fra
båt i nydelig solskinn. Det var kjempegod stemning og deilig med en tur utenfor campus
etter en lang uke – før det hele ble rundet av med bankett siste kveld.
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Foto: Alex and Ani, PeaceLove på Project Common Bond 2018

Etter endt uke satt alle igjen med masse gode minner, dype refleksjoner og ikke minst
– venner for livet.

Internasjonal solidaritet
Den 11. september var det 17 år
siden det forferdelige terrorangrepet
i USA. Den amerikanske
ambassadøren Kenneth Braithwaite
la ned en krans ved 22. juli
minnestedet i Regjerings-kvartalet.
Lisbeth Røyneland i Den Nasjonale
Støttegruppen la ned blomster.
Godt å kunne utvise solidaritet
overfor terrorofre på tvers av
landegrenser.

Foto: Hanne Trasdahl, US Embassy
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Forbedret fokus på oppfølging
Ny rådgivende funksjon på fylkesnivå og fremtidig forskning
Spørreundersøkelsen som i år ble gjennomført av Støttegruppen, viser at mange
fremdeles opplever at de ikke har fått helsehjelpen de har behov for. Mange av de
overlevende og etterlatte sliter i hverdagen. Støttegruppen deltok i møter med
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet og etterspurte særlig to tiltak
for å bedre situasjonen:
•
•

Bedre hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet
Mer kunnskap om langtidskonsekvensene for berørte

H

Kilde: VG 17/7-18. Foto: Annemor Larsen

Helseminister Bent Høie møtte styret i Den nasjonale støttegruppen fredag 29. juni.
På møtet presenterte vi vår undersøkelse, og Høie fortalte om grepene regjeringen tar
for å gi de berørte bedre oppfølging.
Departementet vil gi et oppdrag til de regionale ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging (RVTS) om å etablere et kontaktpunkt i hver region.
Dette skal være en veiviser/los som skal hjelpe de berørte til å finne frem til riktige
tjenester/ hjelpetilbud lokalt. Det blir satt av 2,5 millioner til dette.
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I tillegg vil helse- og omsorgsdepartementet sette av 4,5 millioner til forskning på
ettervirkningene etter terroren 22 juli. Det vil bli gjennomført en ny datasamling hvor
man ser på hvordan helsetilstanden til overlevende, pårørende og etterlatte er sju år
etter terrorangrepet.

Kommende filmer og forhåndsvisninger
I høst kommer det to nye 22. juli filmer:
-

Carl Javér sin «Rekonstruksjon Utøya». Forhåndsvisninger er under gjennomføring, og
filmen får kinopremiere i Bergen 29. september. Språk: Norsk.

-

Paul Greengrass sin «22 July» som vil ha premiere på Netflix 10. oktober. Filmen har
engelsk språk med norske undertekster. Visninger er tilbudt gjennom våre fylkeslag i
helgene 22. og 23. september og 29. og 30. september. Støttegruppens fylkeslag
videreformidler informasjon om visningsdatoer og sted.

Støttegruppa understreker samtidig at vi ikke er involvert i filmprosjektene direkte. Vi blir jevnlig
orientert om filmer som kommer og hvordan de er vinklet, og dette videreformidler vi til våre
medlemmer.
Filmene som kommer vil ha stort fokus i media. Dette gjentagende fokuset på 22. juli terroren
kan være vanskelig og overveldende for mange berørte. Vi minner derfor om rådene fra
NKVTS – de er konkrete, enkle å forstå og kan være til god hjelp.

Her er et utdrag:
Du er trygg. Minn deg selv på at terroren er
over, og det farlige ligger i fortiden.
Vær sammen. Ikke vær alene med vonde tanker og opplevelser. Søk til andre. La andre få
lov å hjelpe deg. Fortell gjerne om hendelsen til noen som tåler å høre på deg. Husk at det
ikke er alle som vil snakke så mye om det de har opplevd, det er også greit.
Bruk det som har hjulpet deg før. Minn deg på dine sterke sider. Det vil hjelpe deg til å
mestre reaksjonene. De samme strategiene du har hatt nytte av før vil du også kunne ha nytte
av nå.
Ha fokus på dagliglivet. Sørg for å få nok hvile og følg de vanlige rutinene dine. Gjør
aktiviteter som gjør at du føler deg bedre. Gå tur? Høre på musikk? Være med venner og
familie? Søvn og fysisk aktivitet kan redusere stressnivået i kroppen.
Alle rådene kan du laste ned her
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Samling for de som var på Utøya 22. Juli 2011
Styret ønsker å minne om landsdekkende samling for dem som var på Utøya 22. juli.
Arrangeres på Sørmarka kurs- og konferansesenter, 19.-21- oktober. Vi har et bredt
program, og du velger selv hva du vil delta på. Alt fra bli-kjent-opplegg, foredrag,
samtaler i små grupper, til fysiske aktiviteter. Og selvfølgelig god mat, og sosialt
samvær. Spørsmål om påmelding kan rettes til samling@22juli.info
Absolutt siste frist for påmelding er 15. oktober.

Nytt fra fylkeslaget i Vestfold
Avholdt årsmøte kombinert med
likemannssamling på Tjøme 14. – 15.
april. Rundt 30 medlemmer deltok.
I tillegg til flere aktiviteter informerte
Jørgen Frydnes (Utøya AS) om Utøya.
På årsmøtet var det gjennomgang av
årsrapport, handlingsplan og
regnskap/budsjett. Det var også valg av
nytt styre.
Fylkeslaget arrangerte en lokal
minnemarkering 22. juli 2018

Foto: Fylkeslaget Vestfold
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Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og lun høst!
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 15. oktober
Samling for de som var på Utøya 22. Juli 2011 19. - 21. oktober
Styremøte 2. november
Fylkesledersamling 2.- 4. november
Styremøte 6. desember

Kalender 2019
Fylkesledersamling og årsmøte 5.- 7. april
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