Avdeling Østfold

Forslag til arbeidsplan for 2012 - 13
Støttegruppa i Østfold etter 22. juli vil dette arbeidsåret særlig arbeide med

Formell opprettelse av Støttegruppa
Støttegruppa ble opprettet 1.12.2011 med midlertidige vedtekter og et midlertidig styre.
Styret har registrert Støttegruppa i Brønnøysundregistrene, opprettet bankkonto og
medlemsregister. Det er per 9.2.2012 registrert 124 medlemmer med e-postadresser.
Kommunikasjonen til medlemmene er basert på mail. Det er også opprettet en lukket
facebookside for medlemmer, og vi har en egen side på den nasjonale støttegruppas
nettsted. Det er opprettet medlemsliste. Ordinær generalforsamling innkalles med mail til de
registrerte medlemmene 29.2.2012. Neste generalforsamling holdes innen utgangen av mars
2013.
Støttegruppa vil fortsette å verve medlemmer blant etterlatte, overlevende, pårørende og
venner.

Forberedelse til og støtte under rettssaken
Et hovedfokus dette året vil være forberedelse til og støtte under rettssakene mot terroristen.
Støttegruppa arrangerer tre temamøter før rettssaken om




Rettsprosessen og ofrenes situasjon
Strafferettslig tilregnelighet, psykiatri og jus
Pressedekningen og hvordan ofrene kan forholde seg til pressen

Støttegruppa vil holde beredskap under rettssaken, spesielt i rettslokalene i Fredrikstad, der
forhandlingene vil bli overført. Her vil det være folk fra støttegruppa, bistandsadvokater og
fagfolk på traumer og stress til stede. Vi vil også legge til rette for sosialt fellesskap mellom
de som følger rettssaken.
Vi antar at rettsprosessen vil fortsette i flere rettsinstanser. Et nærmere program for
støttegruppas medvirkning blir laget så snart man vet hvordan prosessen vil gå videre.

Tilrettelegging i skole, studier eller jobb for de berørte
De etterlatte og overlevende har hatt en tøff tid etter massakrene, og mange trenger
tilpasninger i skole, studier og arbeid. Dette vil i hovedsak gjøres individuelt mellom
vedkommende elev/student/arbeidstaker og studiested eller arbeidsplass. Hjelpeapparatet er
sterkt oppfordret om å medvirke. Støttegruppas oppgave er å sørge for at alle berørte og
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deres nærmeste er klar over mulighetene. Vi vil arbeide for at tap i form av forsinkelse i å
gjennomføre studier, svakere resultater eller andre utslag av problemer forårsaket 22. juli blir
best mulig dokumentert og erstattet. Vi vil arbeide for at skolemyndigheter og andre
behandler problemer etter 22. juli som særtilfeller som ikke kan sammenlignes med andre
forhold, og om nødvendig gjør unntak fra vanlig regelverk. De må bl.a. få forlenget rett til
videregående opplæring dersom de ikke blir ferdige på normert tid.
Vi vil arbeide for at elever som ønsker å følge rettssaken, får individuelle opplæringsplaner
og kan unngå å få fravær for dager i retten.

Dokumentasjon av skade og tap
Støttegruppa vil arbeide for at alle tap og skader som følger av hendelsene 22. juli blir godt
dokumentert, kompensert og erstattet. Det gjelder direkte materielle tap, og forsinkelser eller
vanskeligheter som har med utdannelse og karriere å gjøre, men også tort og svie og alle
langtidsvirkninger. Mens bistandsadvokatene arbeider med de individuelle tilfellene, vil vi
søke å formidle kunnskap og velbegrunnede oppfatninger som kan komme mange eller alle
til gode. Det kan holdes særlige temamøter om dette.

Bli kjent med hverandre
Vi vil arbeide for å styrke kjennskap og vennskap blant medlemmene våre. Alle møter skal
ha rom for samtale og kontakt. Under rettsaken skal det være tilgang til rom der de berørte
kan møtes. Det vil også bli arrangert samlinger der det sosiale fellesskapet styrkes. Vi tar
sikte på å arrangere tur til Utøya når det blir mulig, og få til et par sommeraktiviteter.

Beredskap for langtidsvirkninger
Støttegruppa tar sikte på å holde sammen i atskillinge år. Vi vil søke kunnskap og støtte
gjennom hjelpeapparatet for å bistå medlemmer som kan komme til å slite med depresjon
eller post-traumatisk stress. Vi vil arbeide for at de idealene som har preget de overlevende
blir brukt til å finne mening og komme videre. Etter hvert vil vi utvikle selvhjelpsaktiviteter
med særlig tilbud til dem som sliter.

Medvirkning i nasjonal støttegruppe
Støttegruppa i Østfold vil medvirke aktivt til formell konstituering av den nasjonale
støttegruppa etter 22. juli. Vi vil være representert på landsmøtet og nominere våre
kandidater til styre og andre verv. Vi vil også arbeide for at støttegruppa blir et talerør for
ofrene etter 22. juli, og særlig fokuserer på det som kan hjelpe folk å komme videre i livet.
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