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15. mars 2020

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
_________________________________________________________________________________
o Korona-epidemien og utsatte samlinger
o Åpningen av midlertidig 22.juli-senter er utsatt
o Ny utvidet rett til bistandsadvokat
o Video for reklamefrie dager i påsken
o Internasjonal anti-terrorkomite besøkte utøya
o Den europeiske minnedagen for berørte etter terror
o Bidrag fra Sør-Trøndelag
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Korona-epidemien og utsatte samlinger
_______________________________________________________________________________________
Kjære alle sammen,
Ta vare på hverandre i dagene som kommer, men gjerne på litt lenger avstand enn
vanlig!
Vi følger opp anbefalingen til nasjonale helsemyndigheter og avlyser vårens
fylkesledersamling og årsmøte.
Årsmøtet vil bli avhold til høsten i forbindelse med neste fylkesledersamling.
På grunn av den usikre situasjonen vi har i forbindelse med virusepidemien kan vi
ikke fastsette noen dato ennå.
Det er en nasjonal krise vi står overfor. Vi oppfordrer derfor alle fylkeslag som har
planer om samlinger denne våren om å vurdere en utsettelse til høsten og å følge
helsemyndighetenes oppfordringer: https://www.fhi.no/sv/smittsommesykdommer/corona/
Dette er en nasjonal dugnad for å kjempe imot en massiv spredning av viruset som
kan ramme så mange, og da må vi følge opp helsemyndighetenes oppfordringer.
Husk at Den nasjonale støttegruppen og våre fylkeslag er her for deg, selv om vi nå
må begrense våre møter, samlinger og reisevirksomhet.

Råd fra NKVTS
I forbindelse med pandemien har NKVTS utarbeidet egne web-sider om Korona og
psykisk helse, med råd om hvordan man best kan håndtere situasjonen. Siden kan
besøkes her.
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Åpningen av midlertidig 22. juli-senter er utsatt
_______________________________________________________________________________________
Senteret skriver dette til berørte:
«Som følge av Korona-situasjonen har vi i 22. juli-senteret dessverre sett oss nødt til
å utsette åpningen av ny utstilling i Teatergata 10 den 30. mars og førvisning 29.
mars.
Beslutningen er tatt etter de siste dagers utvikling og en totalvurdering av smittefare
og rådene/tiltakene som beskrives av myndighetene både statlig og i Oslo kommune.
I samråd med våre samarbeidspartnere har vi også
avlyst all undervisningsaktivitet ut måneden.
Dette er veldig synd, for vi hadde sett frem til å
invitere dere til lukket førvisning den 29. mars, og
ikke minst åpne dørene for utstillingen dagen etter.
Samtidig er det en riktig vurdering slik vi ser det.
Følg med på 22julisenteret.no og på 22. julisenterets Facebooksider for oppdatert informasjon.
Her kan du også lese om utstillingen. Ny vurdering
av når den kan åpne tas løpende.

Foto: 22. juli-senteret

Vi ser frem til å kunne invitere på et senere tidspunkt.»

Ny utvidet rett til bistandsadvokat
_______________________________________________________________________________________
Utvidelsen gjelder til 1. juli 2021
Berørte etter terroren 22. juli 2011 har fått en ny utvidelse av retten til
bistandsadvokat.
I brev fra Oslo tingrett datert 31. januar 2020 står det blant annet:
"Oslo tingrett har fått henvendelse fra den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli med
spørsmål om fortsatt rett til bistandsadvokat etter 22. juli - saken. Vi har fått avklart at
forslag til ny lov om voldskadeerstatning ennå ikke er fremmet for Stortinget. Det
betyr at en ny lov ikke vil kunne tre i kraft før sommeren. Vi har derfor besluttet å
utvide perioden med ytterligere 1 år til 1. juli 2021. Skulle ny lov i kraft før dette
tidspunkt må spørsmålet om dekning av slike utgifter vurderes opp mot denne."
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Vi anbefaler alle berørte om å bruke brevet under som dokumentasjon i
kommunikasjonen med sine bistandsadvokater.
Last ned brevet her.

Video for reklamefrie dager i påsken
_______________________________________________________________________________________
Styret har som målsetting å rekruttere flere medlemmer til støttegruppen, slik at flere
får ta del i vårt arbeid slik som: Samlinger både nasjonalt og regionalt, viktig
informasjon til berørte, samt å gi flere den tryggheten at Støttegruppen er her for
dem.
Derfor har vi laget en liten video som vil bli vist på reklamefrie dager i påsken.
Videoen er enkel og klar med budskapet: «Ble du rammet av terroren 22. juli? Du er
ikke alene» med henvisning til våre nettsider.

Filmen vises Langfredag og 1. Påskedag på TV 2, TV 2 Zebra,
TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen, Sport 1 og Sport 2.

Video: Eirik H. Mortensen
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Internasjonal anti-terrorkomite besøkte Utøya
_______________________________________________________________________________________
En rekke parlamentarikere fra hele Europa, sammen med president i OSSE, George
Tsereteli, besøkte Utøya 14. januar for å lære og utveksle erfaringer.
Besøket var arrangert av Stortinget ved Abid Raja, den gang leder den internasjonale
gruppen, som i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
skal forebygge terror og ekstremisme.
Representanter fra styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og
representanter fra AUF møtte komiteen sammen med daglig leder for Utøya AS.

Foto: Silje Arnekleiv, Stortinget
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Den europeiske minnedagen for berørte etter terror
_______________________________________________________________________________________
11. mars er minnedagen for berørte etter terror i Europa. Den nasjonale
støttegruppen var representert sammen med Jørgen Watne Frydnes, daglig leder i
Utøya AS. En fin markering og spennende hvordan Europa ser mot Norge i kampen
mot terrorisme og utenforskap. Vi var alle invitert av nettverket RAN og
Europakommisjonen.

Den europeiske minnedagen til ofre for terror blir
markert over hele Europa. I den forbindelse
arrangerte Europakommisjonen en samling i Paris
i Frankrike. Her var både berørte av terror,
politiske ledere og samfunnsaktører samlet for å
dele erfaringer for å styrke arbeidet mot
ekstremisme og terror.
Jørgen var spesielt invitert for å fortelle om
hvordan de gjenreiste Utøya og hvordan de nå
inviterer ungdom fra hele Europa til å stå opp for demokrati
og toleranse, for å bekjempe hat, vold og ekstremisme.

Foto: Jørgen privat

Blant de andre talerne var Frankrikes justisminister Nicole Belloubet og
Europakommisjonens justisminister Didier Reynders.
Markeringen ble avsluttet med en seremoni med taler av Frankrikes president
Emmanuel Macron og kong Felipe VI av Spania.
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Bidrag fra Sør-Trøndelag
_______________________________________________________________________________________
Støttegruppa i Sør- Trøndelag har hatt samling i helga 21.-23.februar. Vi var over 100
deltakere samlet i Åre. Vi hadde infomøte, fellesmiddager, kulturelle innslag, bading,
skikjøring og masse sosialt samvær. Vi avsluttet med å avvikle årsmøte. Glad for å
kunne nå fram til så mange av våre medlemmer

Foto: Anne Spjelkavik
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Vi ønsker alle våre medlemmer en fin tid i denne nasjonale krisen. Ta
vare på hverandre i dagene som kommer, men gjerne på litt lengre
avstand enn vanlig!

For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Hva
Styremøte
Styremøte
Fylkesledersamling
Årsmøte

Når
16. mars 2020. AVLYST
17. april 2020. AVLYST
18. april 2020. AVLYST
19. april 2020. AVLYST

Vi takker for fotobidrag fra: Malene Husby
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