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Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
_________________________________________________________________________________
o Ny generalsekretær i støttegruppa
o Styrets studietur til New York
o Samling etter Gjerdrum-raset
o Fylkesledersamlingen i høst

Ny generalsekretær
_____________________________________________________________________________________
Gro Lindstad er ansatt i den nyopprettede
stillingen som Generalsekretær i Den nasjonale
støttegruppen etter 22. juli som et ledd i tiltakene
skissert i støttegruppens nye
organisasjonsplattform. Den ble vedtatt på
årsmøtet våren 2022.
Gro kommer til oss i Den Nasjonale Støttegruppen
etter 22.juli med en stor bredde og mangfold fra
tidligere arbeid og engasjement.Hun har vært aktiv
i organisasjonsarbeid siden ungdommen og har
vært engasjert i arbeid knyttet til solidaritet,
rettigheter og internasjonalt arbeid.
Erfaringen hennes strekker seg fra juridisk rettighetsarbeid i studietiden, via å ha vært den
første leder i en samlet LHBT+ bevegelse i Norge (LLH - nå FRI) til å ha jobbet en årrekke
som politisk rådgiver på Stortinget. Gro har lang internasjonal erfaring fra jobber som
landdirektør for Flyktninghjelpen i Kroatia og Bosnia og Herzegovina, 3 år i FN i New York i
jobb for UNIFEM (nå UN Women), og så som daglig leder i paraplyorganisasjonen FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål.
Gro har sagt til oss at da hun så stillingen som generalsekretær utlyst tenkte hun
umiddelbart - Å for en spennende og viktig jobb. Denne vil jeg gjerne ha. Hun har sagt at
dette gir mulighet for å bruke tidligere erfaringer og kompetanse til å være en støttekapasitet,
sparringspartner og organisasjonsbygger sammen med Den Nasjonale Støttegruppen. Gro
ønsker å bruke tid i starten til å treffe fylkeslagene, snakke med medlemmer, få høre hva vi
ønsker fra henne på ulike plan og bidra inn på ulike plan.
Vi ser frem til å samarbeide med Gro, og ønsker henne hjertelig velkommen! Gro tiltrer
stillingen 1. november 2022.
Lenke til organisasjonsplattformen

Styrets studietur til New York
_____________________________________________________________________________________
Internasjonal kongress hos FN

For første gang i historien så avholdt FN en internasjonal kongress for berørte etter terror.
Hele det nasjonale styret i støttegruppen var invitert og representert i to dager sammen med
berørte fra hele verden. Den 8. september bidro Lisbeth Røyneland i panelet under temaet
“Terrorist attacks based on xenophobia, racism, and other forms of intolerance, or in the
name of religion or belief (XRIRB)”. I panelet satt blant annet Dr. Maysoon Salama, victim of
terrorism (Jordan /Palestine/New Zealand) og Alice Wairimu Nderitu, Special Adviser of the
Secretary-General. Temaet er mørkt, men det er så viktig at vi som berørte bruker våre
stemmer sammen mot ekstremisme.
Støttegruppas Eirik Høie Mortensen bidro også med en intervensjon under temaet medias
dekning etter terror.
Mer om kongressen:
https://www.un.org/counterterrorism/2022-un-global-congress-victims-terrorism

21-års markering av 11. september og møte med ledelsen i 9/11-senteret
Det var sterkt å være tilstede sammen med flere hundre direkte berørte etter terroren 11.
september hvor nesten 3000 mennesker ble frarøvet livet. Styret hadde også et godt møte
med Cliff Chanin og hans dyktige kollegaer i senteret. Viktig å høre deres refleksjoner om
senteret og hvordan det har utviklet seg. Lærdom vi tar med oss hjem.

Mottakelse hos Generalkonsulen
Generalkonsul Heidi Olufssen og hennes medarbeidere inviterte oss og våre
samarbeidspartnere fra 9/11-senteret, FN og organisasjonen Tuesdays Children til en
mottakelse. Vi fikk anledning til å knytte nærmere bånd og styrke vårt videre samarbeid.

Samling etter Gjerdrum-raset
_____________________________________________________________________________________
Gjerdrum Kommune arrangerte sin andre samling for etterlatte etter leirraset i desember
2020 hvor 11 mennesker mistet livet. Kommunen samarbeider tett med blant annet Nils
Petter Reinholdt i RVTS Øst.
Modellen for psykososial oppfølging som kommunen har jobbet med i Gjerdrum bygger
direkte videre på erfaringer fra oppfølgingen etter 22. juli. Støttegruppen bidro til samlingen

ved at en etterlatt og en overlevende fortalte om sine erfaringer i akuttfasen og på lengre
sikt.
Tilbakemeldingene var gode og det er godt å kunne bidra med våre erfaringer til berørte
etter andre katastrofer også.

Fylkesledersamlingen i høst
_____________________________________________________________________________________
Helgen 4. - 6. november arrangerer støttegruppen høstens samling for fylkesledere og
styret. På samlingen vil vi introdusere vår nye generalsekretær Gro. Det blir satt av god tid til
samtaler og tilbakemeldinger fra fylkeslagene om veien videre basert på
organisasjonsplattformen vi vedtok på årsmøtet 2022.
Vi får også besøk av blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna og leder for
ekstremismekommisjonen, Cathrine Thorleifsson.

____________________________________________________________________________________

Vi ønsker alle våre medlemmer en god høst!
For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info

Organisasjonsnummer: 997413598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Fotobidrag: Dag André Andreassen og Tor Inge Kristoffersen

