Invitasjon til lansering av rapporten” Å leve videre – fem år etter Utøya 22.7.2011”
Det er drøyt fem år siden ni ungdommer møttes mindre enn ett år etter terroraksjonen på
Utøya i 2011. Nå har de møtt hverandre igjen. Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) inviterer med dette til et frokostseminar der
det blir anledning til å møte ungdommene igjen. Her vil det bli en gjennomgang av de
viktigste erfaringene, og diskusjon om hvordan samfunnet bedre kan ruste seg til å følge
opp overlevende etter neste katastrofale hendelse.
Tid: Torsdag 22. juni 2017 klokken 0830
Sted: RVTS Lokaler, Gullhaugveien 1-3, Nydalen, rom 104
I år er det ikke de umiddelbare erfaringene fra kriseoppfølgingen som er i søkelyset, slik det
var sist da Barneombudet hadde regien for gruppen, men den langsiktige oppfølgingen.
Ungdommene kom denne gangen til lille Stavern fra hele verden, og samlet seg om
fortellingene om de gode erfaringene, de støttende menneskene, skuffelsene, det personlige
strevet, forvirringen og fremtidsplanene.
Kunnskapen om tiden etter terrorangrepet finner vi i utredninger, forskning, fagprosa og
dokumentarfilmer. De overlevende i vår gruppe bidrar med sine fortellinger og ikke minst
råd til hvordan vi bør organisere oss som samfunn neste gang noen rammes. I lanseringen
vil dere møte unge voksne som hver dag søker å finne måter å leve med hendelsen på, slik
at den blir en del av historien hver og en av dem har, men ikke en del av den fremtiden de
ønsker å forme selv.
Avslutnings ordet i den forrige rapporten er like aktuelt i dag som den gang:
«22. juli-angrepene er heldigvis uten sidestykke i norsk historie. Likevel vet vi at barn
og unge også i fremtiden vil bli rammet av katastrofer som krever oss som samfunn og
fellesskap. Det store omfanget av terrorangrepene gir oss dyrekjøpt, men likevel
verdifull erfaring til bruk neste gang et barn eller en ungdom rammes brått og
brutalt.»

Gruppen er rekruttert fra store deler av landet. I tillegg til Akershus, er det representanter
fra Finnmark, Troms, Trøndelag, Vest-Agder og Hordaland. Ungdommene er i dag i alderen
21-22 år, og de fleste vil være tilstede ved lanseringen. Pressen vil også bli invitert.
RVTS ønsker å invitere 2 personer fra hver instans til lanseringen. For å få en viss oversikt
over hvor mange som kommer, ber vi om en tilbakemelding på e-post til Rita Solvi ved
RVTS innen utgangen av mandag 19. juni. Hennes mailadresse er: rita.solvi@rvtsost.no

Vi ønsker velkommen til lanseringen.
Med vennlig hilsen
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Adresseliste:
Helsedirektoratet (HD)
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Barneombudet
Kunnskapsdepartementet (KD)
Utdanningsdirektoratet (UD)
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Kommunal og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Norsk Psykologforening
Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norsk legeforening
Norsk Advokatforening
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
RVTS Sør
RVTS Vest
RVTS Midt
RVTS Nord

