Kjære alle sammen!
Velkommen til 9 års minnemarkering etter 22.juli
2011.
Minnemarkeringen i år er dessverre svært aktuell.
Siden vi hadde markeringen i fjor har vi hatt et nytt
terroranslag i Norge, denne gangen mot en moské.
Terroristen var en hvit ung mann, og delte mye av det
samme tankegodset som 22.juli-terroristen.
Selv om begge har fått sin dom, fortsetter det de
trodde på å eksistere. Derfor er det viktig at vi minnes
de som ble drept, og anerkjenner at alle mennesker
er like mye verdt – uansett etnisitet og opprinnelse.
Vi har ytringsfrihet i Norge, men jeg mener vi også
har en ytringsplikt. Hører du noen som ytrer seg
nedsettende om andre – benytt din ytringsplikt og tal
imot. Slå ring om de idealer vi har bygget samfunnet
vårt på!
Dette blir en litt spesiell minnemarkering siden den er
lukket for publikum. Håper de fleste av dere som
ønsket å være her i dag er med oss likevel, via TV
eller skjerm.
Det føles rart å ikke håndhilse, gi en trøstende hånd
på skulderen eller en god klem. Men slik er dessverre
situasjonen i disse tider av hensyn til smittevern.

Vi vil likevel prøve å gjøre markeringen i år så lik som
mulig tidligere år, så alt skal være kjent for dere. Vi
har representanter for det offisielle Norge til stede,
her er også ledelsen i Arbeiderpartiet og AUF.
Vi får taler av Støttegruppens leder Lisbeth Kristine
Røyneland og AUF’s leder Ina Rangønes Libak. Vi
får også høre statsminister Erna Solberg. Frida
Ånnevik skal synge for oss.
Vi får høre navnene til de som ble drept, lest opp av
unge AUF’ere. Det blir også kransenedleggelse og et
minutts stillhet for å minnes.

Avslutning
Takk til alle dere som fulgte oss via TV eller skjerm.
Tusen takk for taler fra Lisbeth, Ina og
Statsministeren.
Tusen takk til ungdommene fra AUF som leste opp
navnene til de vi mistet.
Tusen takk til Frida Ånnevik for vakker sang.
Kl 1130 i dag blir det minnegudstjeneste i Oslo
Domkirke

Kl 1600 i dag blir det digital minnemarkering på
Utøya. Den vises direkte på web og TV.
Vi håper vi kan arrangere en høytidelig 10
årsmarkering neste år, hvor de som ønsker det kan
være til stede.
Helt til slutt vil jeg si til deg som sørger – vi tenker på
deg og føler med deg i sorgen.

