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Kjære AUFer.

Ditt største og viktigste bidrag til AUF er at du gir av din tid, ditt engasjement og ditt kloke hode.
Prioriter først politikken som engasjerer deg og å bygge laget du har rundt deg i AUF.
Vi stiller ingen krav til hvor mye av arven etter 22. juli akkurat dine skuldre skal bære.
Vi håper at denne rapporten kan gi deg svar på spørsmål om hva som skjedde i tiden etter 22. juli og hva du 
som AUFer kan bidra med nå. For deg som er tillitsvalgt kan det være særlig viktig å lese dette dokumentet, 
som gir en pekepinn på hva AUF kan gjøre sammen for å minnes.
Før du leser videre vil vi begynne med å si takk for at akkurat du er AUFer.
Ditt medlemskap er i seg selv er en seier i kampen mot kreftene som angrep oss den 22. juli 2011.

Kameratslig hilsen
22. juli-utvalget, 20. august 2020
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Forord
Når denne rapporten legges frem for AUFs landsstyre lørdag 22. august 2020, er det under ett år igjen til 
tiårsmarkeringen av terrorangrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. For mange av oss har det vært både lange, 
tunge og tidvis svært krevende år siden sommeren 2011. Samtidig oppleves 22. juli 2011 for en del også 
som om det var i går. 

Siden sommeren 2011 har mye skjedd i AUF og i samfunnet forøvrig. I AUF har tusener av nye medlemmer 
strømmet til, opplevd organisasjonen - og mange gått videre til studier, jobb eller andre fritidssysler. En god 
del har også blitt værende som aktive medlemmer i enten AUF eller Arbeiderpartiet. Men alle som har vært 
med i AUF over noen år vet hvor raskt medlemsmassen skiftes ut, og hvor kort tid det tar før nye brennende 
hjerter preger organisasjonen. For AUF sikrer dette vitalitet og fornyelse, men det fordrer også at det arbeides 
nøye med hvordan organisasjonen skal utvikles, hvilke tilbud medlemmene skal få, og hvilken fortelling om 
AUF det er nye medlemmer møter. 

Høsten 2019 vedtok AUFs sentralstyre opprettelsen av 22. juli-utvalget, og for oss som siden det har arbeidet 
med denne rapporten, har forståelsen for AUFs rolle og oppbygging stått sentralt. Samtidig som nye 
medlemmer skal kunne få bli kjent med en organisasjon som har opplevd det ufattelige, skal heller ikke 
historien om 22. juli bli altoverskyggende i en ungdomsorganisasjon som AUF. Den balansen har utvalget 
prøvd å finne, og det er mitt håp at vi gjennom vårt arbeid kan starte en viktig organisatorisk debatt temaene 
for arbeidet vårt. Forhåpentligvis bidrar denne rapporten til å tegne et bilde av hvilken fortelling om 22. juli 
nye medlemmer skal få, om hvilke forpliktelser i forbindelse med 22. juli framtidens AUFere skal ha - og hva 
som kan være veien videre for AUFs arbeid med 22. juli-tematikk.

Dette dokumentet må også leses for det det er. Det er et forsøk fra oss som har utgjort 22. juli-utvalget, på å 
tegne et bilde av arbeidet som er blitt gjort og som fortsatt gjøres relatert til 22. juli 2011 i organisasjonen, og 
på å peke på hva som kan gjøres videre. Det er likevel ikke et utfyllende bilde, men vi håper at konklusjonene 
og de medfølgende anbefalingene kan skape debatt. Det er også viktig å presisere at alt av innnhold i dette 
dokumentet står for utvalgets regning, og kun dets alene. Rapporten og utvalgets arbeid vil framlegges AUFs 
landsstyre, men vil kun tas til orientering. Eventuelle spørsmål og henvendelser til arbeidet rettes derfor til 
undertegnede.

Jeg vil takke utvalgets medlemmer for en formidabel innsats med å lande dette arbeidet. Det arbeidet vi 
har gjennomført har vært preget av sterke meninger, vanskelige tema og tidvis høyt press for å bli ferdig. 
Jeg synes likevel resultatet av arbeidet bærer preg av at utvalgsmedlemmene har klart å komme med 
konstruktive tilbakemeldinger og felles enighet i det aller meste. Vi er mange som underveis har opplevd 
det som en veldig stor oppgave å skulle klare å komme med noen vettuge svar på bestillingen AUF har gitt 
oss. Det synes jeg vi har gjort, og håper og tror resten av AUF føler det samme. For arbeidet fortjener utvalgets 
medlemmer en stor takk.
Gaute B. Skjervø       Torsdag 20. august 2020
Leder av AUFs 22. juli-utvalg
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22. juli 2011 ble AUF og Arbeiderpartiet angrepet av en høyreekstrem terrorist. 77 mennesker ble drept i 
angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Høsten 2019 vedtok AUFs sentralstyre å sette i gang et prosjekt 
som skulle se på hvordan organisasjonen skal ivareta arven etter 22. juli 2011. Det er første gang en slik 
gjennomgang blir gjort. 

AUF er en politisk ungdomsorganisasjon, og med det følger en naturlig utskiftning av medlemmer og 
tillitsvalgte. I løpet av de neste fem årene vil det ikke være overlevende igjen blant organisasjonens tillitsvalgte. 
At nye krefter kommer til og bidrar til AUFs utvikling er en styrke og nødvendighet. Samtidig forplikter det 
dagens medlemmer og overlevende til å gi råd om hvordan AUF som organisasjon skal håndtere arven etter 
22. juli 2011.

Det er ikke AUFs oppgave å forvalte arbeidet om det nasjonale traumet og den nasjonale sorgen etter 22. juli 
2011. Ei heller er det AUFs ansvar alene å ta den offentlige debatten rundt høyreekstrem vold i samfunnet. 

Dette må samfunnet gjøre som helhet, slik andre har gjort tidligere. Her kan nevnes hvordan minnet om 
den svenske statsministeren Olof Palme som ble drept i 1986, har blitt løftet fram i Sverige som en figur 
for mangfold og internasjonalisme. I tiårene etter andre verdenskrig var arbeidet med å kartlegge de 
enorme overgrepene og forfølgelsen jødene ble utsatt for viktig for den felles internasjonale hukommelsen. 
Mer nylig førte terrorangrepet på en kirke i Charleston, USA i 2015 til en offentlig debatt rundt bruken av 
sørstatssymboler og andre symboler for hvit makt.

Etter 2011 har AUF gjort mange avveininger og tatt beslutninger som har blitt avgjørende for organisasjonens 
fremtid. For mange av dem som har stått i de verste stormene, har tiden som ansatt, tillitsvalgt eller aktivt 
medlem i AUF vært preget av diskusjoner ingen hadde sett for seg at organisasjonen skulle være nødt til å 
ha. I disse fortellingene finnes verdifull erfaring AUFs nåværende og framtidige tillitsvalgte bør ha med seg, 
og som hele organisasjonen bør ta lærdom av.

1. Innledning

Ina Rangønes Libak (f. 1989) fra Ås, AUF-leder fra 2018-2020. Hun 
var ansatt som fylkessekretær i AUF i Akershus i 2011 og ble skutt fire 
ganger under terrorangrepet.

“Den største trusselen fra ytre høyre er ikke det ekstreme i 
seg selv, det er når det ekstreme blir den nye normalen. Det 
er når rasismen blir normalisert og tanke godset blir stående 
uimotsagt.”

- AUF-leder Ina Rangønes Libak, Vårt Land 20. juli 2020
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Den vanskeligste av prosessene har vært veien tilbake til Utøya. AUF ga tidlig signal om at organisasjonen 
ikke skulle la seg stanse av høyreekstreme krefter - vi skulle tilbake til Utøya. Tiden fra pressekonferansen på 
Sundvolden hotell den 23. juli 2011 til sommerleiren i 2015 er en av de mest krevende i organisasjonens 
historie. "Flere peker på at det både var AUFs gode beslutninger, men også evnen til å se og rette opp egne 
feil, som var avgjørende for at AUF i dag kan være stolte av et nytt og revitalisert Utøya. Det har gitt gode 
resultater, og øya har blitt både et sted for å minnes, lære og for å engasjere nye AUFere.

Fremover vil andre spørsmål stå på dagsorden, og det vil etter hvert være færre og ingen overlevende i 
sentrale posisjoner. Da håper vi dette organisatoriske dokumentet med forslag til tiltak for å ivareta arven 
etter 22. juli vil komme AUF og arbeiderbevegelsen til nytte.

Til slutt vil utvalget presisere at alle konklusjonene, resonnementene og forslagene i denne rapporten er 
utvalgets ansvar ene og alene. Kun 22. juli-utvalget står ansvarlig for innholdet i dette dokumentet, og 
eventuelle spørsmål kan rettes til utvalgets leder.

AUFs  22. juli-utvalg ble i sentralstyremøtet 14. oktober 2019 enstemmig vedtatt med følgende sammensetning:

• Gaute Børstad Skjervø, sentralstyret, leder

• Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark

• Mansoor Hussain, Oslo

• Leonora S. Hjelle, Vestland

• Katarina Goldfain Johnsen, Troms og Finnmark

• Jakob Vorren, Møre og Romsdal

• Johannes Dalen Giske, Viken

• Ingrid Endrerud, Innlandet

• Maja Gudim Burheim, 22. juli-senteret

• Eirin Kristin Kjær, kontoret, sekretær

Eskil Pedersen (f. 1984) fra Skien var AUF-leder fra 2010-2014. Under hans 
ledelse ble prosjektet om å komme tilbake til Utøya satt i gang. Han var også 
leder i AUF 22. juli 2011

Maja G. Burheim, seniorrådgiver ved 22. juli-senteret har deltatt i diskusjoner og kommet 
med overordnede innspill, men har ikke vært med å utforme tiltak for organisasjonen.

“Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på, vi skal 
tilbake til Utøya”
 - AUF-leder Eskil Pedersen 23. juli 2011
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2. Mål med arbeidet

Når AUFs landsmøte nærmer det seg ti år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Få av AUFs aktive 
medlemmer i 2021 var tilstede på Utøya 22. juli 2011. I denne rapporten skal vi som i forskjellige former 
har vært en del av organisasjonen etter 22. juli 2011 prøve å gi vårt syn og våre anbefalinger til hvordan 
organisasjonen bør fortsette arbeidet med å ta vare på arven etter 22. juli. 

For fremtidens AUFere vil 22. juli være noe man lærer om i klasserommet; det vil være en historisk hendelse 
på lik linje med andre store nasjonale og internasjonale hendelser. Derfor er det avgjørende at AUF som offer 
for angrepet har et bevisst forhold til hvordan man skal behandle og forholde seg til terrorangrepet i egen 
organisasjon. Vi blir selv ansvarlige for å gi våre medlemmer AUFs egen historie om angrepet på Utøya. 

Utvalget mener også at AUF har et særskilt ansvar for å ivareta arven og videreføre kunnskapen til nye 
generasjoner AUFere. Ikke bare fordi det var et angrep på AUF, men også fordi det var et angrep på våre 
verdier. Glemmer man at det var AUF som ble angrepet 22. juli vil faren være overhengende for at mye av 
den politiske dimensjonen forsvinner. Og med det muligheten til å stoppe den fremtidige fremveksten av 
høyreekstreme krefter. 

I de første ni årene siden 2011 har høyreekstremisme og høyreekstrem terror fått rom til å vokse. Fra 
USA til Tyskland, New Zealand og Bærum har vi sett at personer og grupperinger som tilhører det samme 
idéfellesskapet som terroristen bak 22. juli-angrepet utgjør en trussel mot minoriteter, meningsmotstandere 
og vanlige folks trygghet. 

AUF bør ha som målsetninger:

• Å alltid huske de som ble drept i terrorangrepet 22. juli 2011

• Å være i stand til å diskutere det politiske tankegodset bak 22. juli, selv om AUF ikke skal være 
hovedansvarlige for, eller stå alene om, det politiske oppgjøret med ideene bak angrepet.

• At det skal arrangeres årlige minnemarkeringer til minne om ofrene for 22. juli

• At det skal gjennomføres årlige skoleringer om det politiske tankegodset bak terrorangrepet mot AUFs 
sommerleir og beslektede temaer

• At 22. juli-angrepet skal også i framtiden huskes som et politisk motivert terrorangrep, og kampen mot 
det politiske tankegodset som ledet til angrepet må videreføres

• At det skal være enkelt for fremtidige AUFere å få kjennskap til hvem de drepte var
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Parallelt med utviklingen av voldelige høyreekstreme har vi sett at den politiske høyreradikalismen og 
-ekstremismen utvikler seg. Høyreekstreme demonstrerer i USA, stiller til valg i Tyskland og styrer Ungarn. 
Rundt om i hele Europa vokser det frem politiske partier med politikk som søker å skape kløfter mellom 
mennesker, heller enn å bygge broer. I Norge har høyreekstreme Alliansen stilt til valg, og i 2020 sier PSTs 
trusselvurdering at høyreekstrem terror sammen med radikal islamistisk terror er de største truslene mot 
nordmenns liv. 

Med dette som bakteppe føles kampen mot høyreekstrem ideologi og tankene som skapte 22. juli mer aktuell 
enn på lang tid. AUF holder en særegen posisjon i denne debatten fordi vi ble rammet av terrorangrepet 22. 
juli 2011, og fordi AUF alltid har kjempet mot tankegodset som skapte 22. juli og andre terrorangrep i verden.

Ytre høyre
I den politiske venstre- høyreaksen omtales ytre høyre som den ytterste delen på høyre fløy. 
Begrepsbruken og definisjonene rundt ytre høyre varierer i media, forskninga og litteraturen, 
men i denne konteksten inkluderes begrepene "høyrepopulisme", "høyreradikalisme" og 
"høyreekstremisme" i fellesbetegnelsen ytre høyre. Felles for de tre, er den sterke troen på 
nasjonalstaten, nasjonal kultur og sterk kritikk eller direkte mistillit mot offentlige institusjoner, den 
frie presse eller forskninga.

Mens den høyrepopulistiske tradisjonen opererer innenfor demokratiets rammer, men med 
utpreget tro på at den selv representerer folkets egentlig vilje- og følgelig at dets motstandere 
representerer det motsatte, skiller den høyreradikale seg gjennom en større aksept for grå-
sonedemokratiske holdninger. Høyreradikalismen preges også av et verdensbilde som i større 
grad baserer seg på konspirasjonstenkning og mistillit til den frie presse og vitenskapen. 
Høyreekstremismen på sin side, kjennetegnes ved dens aksept for politisk motivert vold 
og sin direkte motstand mot demokratiet og dets spilleregler  i tillegg til en sterk tro på 
konspirasjonsteorier. Eksempler på disse kan være Eurabia-teorien, "The great replacement-theory" 
eller antisemittiske verdensbilder godt kjent fra nazistenes verdensbilde.



10

Utøya er AUFs egen øy lokalisert i Tyrifjorden i Hole kommune. 

Utøya har vært i AUFs eie siden øya ble gitt i gave fra Oslo Faglige Samorg i 1950. 

Utøya AS står for den daglige drifta av øya og arbeidet ledes av daglig leder, Jørgen Frydnes. 

Etter 22. juli 2011 har AUF hatt som mål å ta øya tilbake, og den første sommerleiren etter 
terrorangrepet ble avholdt i 2015. 

Det er i dag få steder på øya som har synlige spor etter angrepet, men i Hegnhuset er deler av det 
gamle kafébygget bevart, og kan ses i all sin brutalitet. 

På Utøya finner man også lysningen - AUFs eget minnested for 22. juli-angrepene.

Utøya

Lysningen - AUFs eget minnested.
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3. Utvalgets arbeid

3.2 Prosess

Utvalget hadde sitt første møte 5. november 2019. I første møte var hovedtema fremdriftsplan, datoplan 
og overordnede linjer. Mye av avgrensningen for arbeidet ble avklart her. Det ble også avklart i hvilken 
retning mandatet skulle tolkes, i hvor stor grad utvalget skulle innhente eksterne tilbakemeldinger, samt 
rolleavklaring mellom hva utvalget skulle definere som AUFs oppgaver kontra oppgavene til det offentlige, 
helsevesenet og Støttegruppa etter 22. juli. 

I løpet av prosessen har utvalget gjennomført ni fysiske og ett digitalt møte. Utvalget ble tidlig enige om 
å forsøke å gjennomføre minimum ett månedlig møte, med arbeidsintervaller mellom møtene. På nyåret 
2020 ble det utsendt i alt tre undersøkelser til organisasjonen. I tillegg var det et mål for utvalget å kunne 
gjennomføre fysiske workshops med utvalgte lokal- og fylkeslag våren 2020, men utbruddet av Covid-19 
satte imidlertid en stopper for ønsket om fysiske workshops. Etter et digitalt møte ble utvalget enige om å 
avvente videre arbeid til det igjen lot seg gjøre å avholde fysiske møter. Dette har gjort at arbeidet har vært 
mer oppstykket og delt enn ønskelig, men vi var likevel glade for at situasjonen gjennom sommeren 2020 
åpnet for å gjenoppta møtevirksomheten og konkludere prosessen.

I sentralstyremøte 14. juni 2019 vedtok AUFs sentralstyre mandatet til AUFs 22. juli-utvalg. I 
sentralstyrets møte mandag 14. oktober 2019 ble utvalgets sammensetning vedtatt.

Mandatet beskriver hvorfor dette arbeidet er viktig for AUF. Derfra trekkes det ut tre overordnede mål som 
utvalget skal jobbe ut fra:
Sikre morgendagens og fremtidens AUFere kjennskap til, og en følelse av eierskap til historien om 22. juli-
terroren, det politiske motivet bak angrepet og AUFs håndtering i ettertid.
Sikre at historiene om de som ble drept 22. juli lever videre i organisasjonen.
Sørge for at AUF er sin rolle som antirasistisk fanebærer i norsk offentlighet bevisst, og i fremtiden skal 
fortsette med å ta politisk oppgjør med høyreekstreme og rasistiske holdninger og ideer.

Tidsplan, sammensetning av medlemmer og mandatet i sin helhet ligger som vedlegg (Mandat).
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3.3 Avgrensning av utvalgets arbeid

En viktig del av 22. juli-utvalgets tidlige arbeid var å avgrense oppgavens omfang. Selv om mandatet lå fast, 
var det mange løse tråder.

En av de tidlige beslutningene utvalget tok, var å legge til grunn at utvalget skulle arbeide så fritt som mulig. 
Dermed ville man ha rom til å ta tak i de problemstillingene vi har ment har vært de mest presserende. 
Utvalget ble raskt enige om at vi i all hovedsak ville forsøke å få kartlagt de viktigste erfaringene og de 
beskrivende opplevelsene til tillitsvalgte, ansatte og medlemmer siden 2011. 

Utvalget ble i de første møtene også enige om at vi i hovedsak skulle konsentrere oss om var opplevelsene 
og erfaringene til personer tilknyttet AUF. Vi har likevel valgt å inkludere en del om Arbeiderpartiet og 
arbeiderbevegelsen. Dette kom som følge av intervjuene utvalget har gjennomført, og tilbakemeldingene 
fra undersøkelsene våre. Det er likevel verdt å merke seg at arbeidet i hovedsak er basert på oppfatninger fra 
overlevende, tidligere og nåværende aktive medlemmer i AUF og ikke nødvendigvis danner et fullstendig 
bilde av Arbeiderpartiets nåværende og tidligere arbeid knyttet til 22. juli.

Når vårt arbeid ferdigstilles i august/september 2020, leverer utvalget fra seg følgende dokumenter:

• 22. juli-utvalgets rapport

• Prosjektskisse for 10-årsmarkeringa 2021

• Gjennomgang og resultater medlemsundersøkelse

• Gjennomgang og resultater tillitsvalgtundersøkelse

• Gjennomgang og resultater undersøkelse til tidligere tillitsvalgte og ansatte etter 2011

• Uttalelse om søksmålet og diskusjonen rundt minnesmerket ved Utøyakaia

• Politisk uttalelse om Norge etter 22. juli
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3.4 Virkelighetsbeskrivelse

Et hovedpremiss for 22. juli-utvalget er å avdekke hvordan AUFs medlemmer og tillitsvalgte opplever arbeidet 
med 22. juli i organisasjonen i dag. Fra før vet vi at stadig færre av våre aktive medlemmer og tillitsvalgte 
er overlevende fra 22. juli 2011. En god del av våre medlemmer var svært unge da terroren rammet oss, og 
vi har medlemmer som ikke husker eller har kjennskap til 22. juli. Dette er rammen og bakgrunnen for det 
arbeidet vi nå står overfor. 

Følgende har fått mulighet til å gi innspill:
• Medlemmer gjennom medlemsundersøkelsen (333 svar)

• Alle AUFs 5 generalsekretærer etter 22. juli 2011: Tonje Brenna, Marianne Wilhelmsen, Ragnhild Kaski, 
Renate Tårnes og Sindre Lysø

• Fylkesledere i AUFs fylkesledere (14 svar)

• Fylkessekretærer i AUF (12 svar)

• Fylkesledere i Arbeiderpartiet (5 svar)

• Fylkessekretærer i Arbeiderpartiet (7 svar)

• Tidligere fylkessekretærer i AUF etter 22. juli 2011 (26 svar)

• Tidligere fylkesledere i AUF etter 22. juli 2011 (30 svar)

• Daglig leder for Utøya AS, Jørgen Frydnes

• Leder for Støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland

Innspillene og erfaringene vi har innhentet skapte en ramme for utvalgets arbeid, og ligger til grunn 
for utvalgets konklusjoner. Utvalget har fått mange gode innspill, og vi opplever at disse tegner en 
virkelighetsbeskrivelse som deles av mange. Det er likevel verdt å merke seg at det finnes mange varianter og 
uenigheter blant flere av personene som har gitt sine tilbakemeldinger, og at denne rapporten derfor kunner 
viser ett av flere perspektiver. Samtidig mener utvalget at våre konklusjoner skal kunne gi et forholdsvis 
representativt bilde på de erfaringene vi har fått innsyn i.

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli 
Støttegruppa etter 22. juli ble opprettet i Oslo 21. august 2011 for å fremme interessene til de rammede etter bombingen 

av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. 

Støttegruppa er en medlemsorganisasjon som er åpen for mennesker som er direkte eller indirekte rammet av 
terrorangrepet. 

Siden 2011 har støttegruppa bistått i en lang rekke oppgaver knyttet til bistand til overlevende, pårørende og etterlatte, 
og har medlemmer i alle landsdeler. 

Støttegruppa drives på frivillig basis, og har siden 2015 blitt ledet av Lisbeth Røyneland. 
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4. Minne, historie og politikk
Fortiden er ikke hva den en gang var, er tittelen på en kjent lærebok i historie. For slik er historieskrivningen; 
fortiden forstås stadig på nytt, tolkes, dekonstrueres, og revideres. I et demokratisk samfunn vil det aldri være 
én fortolkning av en hendelse som er opplest og vedtatt for alltid, men et mangfold av fortellinger kan slippe 
til. Når det gjelder vanskelig, traumatisk og ikke minst politisk historie vil ulike interesser alltid kjempe en 
kamp om hva som skal endres, og på hvilken måte. AUFs arbeid med å ivareta arven etter 22. juli 2011 
handler om å skape en meningsfull rolle for organisasjonen i denne interessekampen, både internt og i den 
offentlige samtalen. 

Vi vet at 22. juli var et politisk motivert terrorangrep mot den demokratisk valgte regjeringen, Arbeiderpartiet 
og AUF, men hva vil nye generasjoner snakke om når de minnes 22. juli? Konspirasjonsteorier og alternative 
historiefortellinger kan utfordre særlig terrorens vanskelige politiske bakteppe. Fordi historien kan misbrukes, 
vris og endres, er det derfor avgjørende at AUF forblir en organisasjon der historiene fra 22. juli finnes - og 
minnes.

4.1 Et “nasjonalt” minne etter 22. juli?
Utviklingen i det såkalte “kollektive” eller “nasjonale” minnet etter 22. juli fra 2011 til i dag, viser hvordan 
viktige perspektiver til ulik tid kommer til overflaten, og hvordan andre har blitt forsøkt skjøvet til side i 
den offentlige debatten. Forskere som studerer historiebevissthet og såkalt “minnekultur”, vil si at vi fortsatt 
befinner oss i en tidlig ettertid etter 22. juli, men mye har allerede skjedd i ordskiftet. 

   Minne, historie og politikk
• Historie er ikke uforanderlig og statisk, men er noens fortelling, gjenstand for forskyvning og forandring.

• Fordi fortiden ikke er tilgjengelig her og nå, må den representeres gjennom minne, historieskriving 
og arkivkilder. Det vil til enhver tid finnes ulike måter å representere samme historie på. Selv om 
det finnes ubestridelige fakta om noe som har skjedd, vil ulike tolkninger  av faktumet kjempe om 
oppmerksomheten.

• Historie og minne er politisk, fordi ulike fremstillinger av fortiden, hendelser og grupper, kan påvirke 
nåtidens holdninger og handlinger. 

• Hvordan vi minnes og forstår 22. juli–historien – hva og hvem den handler om, tankegodset bak, og 
ordene vi bruker når vi snakker om den – har politisk betydning, fordi det også avgjør hva vi mener vi kan 
lære av den.

”The politics of memory engages the questions of “who wants whom to remember what, and why” 
	 –	Alon	Confino	1997
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Umiddelbart etter 22. juli 2011 førte rosetog, minnemarkeringer og et tydelig budskap fra myndighetene 
til at man la politisk uenighet og debatt til side for en felles front mot terrorens vold. For mange direkte 
berørte opplevdes dette som trygt, og en støtte etter de traumene overlevende, pårørende og etterlatte 
hadde gjennomgått. Fortellingen om Norge som besvarte hat med kjærlighet nådde internasjonale 
overskrifter, og er fortsatt en viktig del av historien om vårt møte med terroren. I dagene etter 22. juli var det 
mange overlevende og etterlatte som opplevde det som positivt at et samlet Norge sto opp mot terroristens 
tankegods og handlinger. Samtidig har flere i ettertid pekt på hvordan fokuset på kjærlighet og samhold på 
mange måter avpolitiserte angrepet, og ikke minst hvordan spørsmål som problematiserer sider ved det 
norske samfunnet ble skjøvet i bakgrunnen. Mange berørte fant stor trøst i det store fellesskapet, mens andre 
igjen har snakket om hvordan all kjærligheten gjorde det vanskelig å være sint. 

Året 2012 åpnet for flere vanskelige debatter. Rettssaken løftet for det første frem en rekke perspektiver 
knyttet til terroristen og tankegodset som lå bak, ikke minst knyttet til hans tilregnelighet: Var han en gal 
mann, eller en rasjonell terrorist? Ensom ulv eller del av et større internasjonalt meningsfellesskap? For 
ettertiden er dommen helt sentral i å slå fast at angrepet var av politisk art. 

Da Gjørv-kommisjonens rapport ble lagt frem på høsten 2012, fikk man også en viktig debatt om beredskapen 
som sviktet. Den la grunnlag for uenighet og diskusjon om hvordan 22. juli kunne skje, og om myndighetenes 
ansvar. 

Diskusjonene om det nasjonale minnestedet på Sørbråten og AUFs vei tilbake til Utøya representerte deretter 
de kanskje mest opprivende i kjølvannet av 22. juli. Her så man med all tydelighet hvordan ulike hensyn, 
interesser og også forståelser av hvem som var rammet og hva det vil si å “forvalte minnet” etter 22. juli har 
sprengkraft i det offentlige ordskiftet. 

22. juli-senteret
Etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015. 

Formidler kunnskap om terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, til skoleverket og allmennheten. 

Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon skal senteret tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli og 
beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. 

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og 
historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om årsaker til og konsekvenser av 22. juli formidles til nye generasjoner. 

Senteret ligger i Høyblokka i Regjeringskvartalet, på åstedet for bomben 22. juli 2011. Fra og med 2020 er senteret midlertidig 
lokalisert i Teatergata 10 i påvente av rehabiliteringen av Regjeringskvartalet. I 2019 ble senteret en selvstendig virksomhet 

underlagt Kunnskapsdepartementet.
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Nasjonalt minnested:

• 2011: Regjeringen vedtar at det skal etableres to nasjonale minnesteder, 
et i Regjeringskvartalet og et på Sørbråten i Hole kommune.

• 2012: Koro får i oppdrag å lede prosessen, og utlyser en 
kunstkonkurranse.

• 2014: Kunstneren Jonas Dahlberg vinner konkurransen med sitt verk 
”Memory wound”.

• 2016: Naboer i Hole tar ut stevning mot staten for å få omgjort 
beslutningen om et nasjonalt minnested på Sørbråten.

• 2017: AUF og Støttegruppa foreslår å lokalisere minnestedet ved 
Utøyakaia. Regjeringen skroter Dahlbergs kunst, og Statsbygg får i 
oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnested ved 
Utøyakaia.

• 2018: Et team bestående av bl.a. Manthey Kula Arkitekter, Bureau Bas 
Smets og arkitekt og minneforsker Mattias Ekman får jobben med å 
utforme minnestedet.

• 2019: Statsbygg presenterer utformingen av minnesmerket, som skal 
bestå av 77 bronsesøyler, et for hvert av ofrene etter terroren.

• 2020: Naboer i Hole stevner kommunen for å stanse minnesmerket, og 
begjærer ”midlertidig forføyning” mot staten og AUF for å utsette starten 
på byggearbeidene.

• Minnestedet skal stå ferdig i 2021.
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I 2018 inntok sprengkraften i 22. juli-historien den politiske debatten på en ny måte, etter at justisminister 
Sylvi Listhaugs Facebook-post og tilhørende avgang åpnet for en grunnleggende diskusjon om de politiske 
årsakene bak terroren, og ikke minst spørsmålet - er vi enige om hva som skjedde og hvorfor? For mange 
overlevende og pårørende markerte dette et vannskille i tiden etter 22. juli. 

Justisministerens innlegg viste hvordan konspirasjonsteorier tett på tankegodset til terroristen lever i beste 
velgående - også blant styrende politikere.

Det kollektive minnet om 22. juli er ikke én nasjonal fortelling. De ni årene som har gått, viser at 22. juli både 
har potensiale til å samle og forene, utfordre og splitte oss. Og det er i lys av dette landskapet AUF skal bære 
arven etter 22. juli videre. 
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Demokratilæring på Utøya
Et gratis undervisningstilbud for elever i 9. og 10. klasse fra hele Norge. Tilbudet består av 3-dagers seminarer i 22. juli-senteret 

og på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen.

Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske 
krefter og ekstremisme. 

“Demokratilæring på Utøya» er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya AS, 22. juli-senteret, og Rafto-
stiftelsen.

4.2 Minnearbeid i organisasjonen

Per dags dato finnes det få retningslinjer for hvordan minnearbeidet knyttet til 22. juli kan gjøres i 
organisasjonen. Likevel har forskjellige lokal- og fylkeslag vært kreative, og i alle landsdeler gjøres det 
arbeid for både å sette det politiske aspektet ved 22. juli på dagsorden, samtidig som det gjøres et arbeid 
for å forsøke å minnes de som ble drept. For utvalget er det viktig å minne om at det er fint å snakke 
med de etterlatte/pårørende før man lager priser, minnebok ol. Det er heller aldri for sent å starte med 
minnearbeid for de fylkene som ikke har gjort det til nå eller får nye ideer fra andre deler av landet. 

Bildet er fra årsmøtet til Trøndelag i 2020 der de hadde panelsamtale om 22. juli. 
På bildet er Fatima Almanea, Jakob Vorren, Gaute Skjervø og Emilie Græsli.
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AUF i Troms deler ut fire priser under årsmøtemiddagen hvert år. Prisene er oppkalt etter 
de som ble drept i terrorangrepet 22. juli 2011 fra Troms fylke. Prisene har blitt utarbeidet 
i samarbeid med pårørende og inkluderer noen karaktertrekk ved ofrene. De deles ut til 

enkeltpersoner blant medlemmene under årsmøtet. (Se prisene fra 2019 på neste side)

AUF i Vestland har arbeidet med Tore Eikelands legat som er oppkalt etter tidligere 
leder av AUF i Hordaland som ble drept i terrorangrepet 22. juli 2011. AUF i Vestland gir 
donasjoner til legatet som innledergaver. Legatet jobber for at unge mennesker skal delta i 
demokratisk politikk.

Flere fylkeslag, blant annet AUF i Agder og AUF i Trøndelag, har bilder av de som ble 
drept fra deres fylke i terrorangrepet 22. juli 2011 oppe på fylkeskontoret sitt. 

En lang rekke fylker, deriblant AUF i Viken, AUF i Vestland og AUF i Oslo har de siste 
årene arrangert temamøter eller hatt panelsamtaler på årsmøtene sine om tematikk knyttet 
til 22. Juli 2011. Der har man også hatt muligheten til å stille spørsmål anonymt om det 
man måtte lure på, dette har bidratt til at flere tør å delta og prate om 22. juliv 2011. 

På fylkeskontoret til AUF i Rogaland har man en minnebok som ligger tilgjengelig 
for alle medlemmer å kunne bla og lese i. Der har man bilder av de som ble drept fra 
Rogaland, og der finner man hilsninger fra mange som var aktive i AUF i Rogaland på 
den tida om hva de husker om de døde.
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Utvalget har satt av mye tid til tilbakemeldinger fra en lang rekke personer med forskjellige roller i AUF i 
tiden etter 2011. Målet er å tegne et dekkende bilde for det organisatoriske arbeidet som har blitt gjort, og 
erfaringene AUF har gjort seg fra de siste ni årene. 

Felles for tilbakemeldingene utvalget har mottatt er at flere opplever at storsamfunnet i stor grad har overlatt 
til AUF selv å håndtere minnet og arven etter 22. juli. Raskt etter 22. juli var Arbeiderpartiet og andre aktører 
avgjørende for at AUF som organisasjon klarte seg. Ettersom årene har gått har AUF opplevd at de har stått 
mer alene. Det er AUF som ved gjentatte anledninger har måttet presse på for å få på plass et nasjonalt 
minnesmerke, gjenoppbygge Utøya og kjempe for 22. juli-senterets eksistens. De vi har gjennomført 
kvalitative intervjuer med, opplever til tider at AUF er overlatt til seg selv når det kommer til håndtering av det 
offentlige og de private minnene etter 22. juli. Ett eksempel blant mange er utfordringen man har hatt med 
å sørge for at politiet tar på alvor bekymringene man har rundt gjennomføring av større AUF-arrangement. 

Parallelt med at AUF skulle gjenreise Utøya og organisasjonen etter 22. juli, skulle AUF drives som en 
ordinær ungdomsorganisasjon med det aktivitetsnivået det medfører. Tillitspersoner peker på at dette har 
bidratt til at arbeidspresset internt i organisasjonen har vært stort og tidvis svært utfordrende. Byrden med 
å gjenreise Utøya og organisasjonen falt på unge tillitsvalgte som opplevde å stå alene i ansvaret for å 
sikre at hele organisasjonen og samfunnet minnes og tar på alvor terrorangrepet 22. juli. I tillegg har disse 
tillitspersonene også måttet leve med og bearbeide sitt eget traume.

Til tross for særdeles krevende år, er det en oppfatning blant de tillitsvalgte om at AUF både har evnet å 
videreføre sin politiske virksomhet og tatt kloke valg knyttet til organisasjonens arbeid med å ivareta arven 
etter 22. juli.

Samtidig er det svært viktig ikke å underkjenne at tiden etter terrorangrepet har satt sine spor i AUFs 
tillitsvalgtapparat. Noen falt fra underveis fordi 22. juli ble for altomfattende i organisasjonen. Det har skapt 
personkonflikter og påvirket samarbeidsklimaet at AUF hele tiden har vært nødt til å ta stilling til hvordan 
22. juli skal håndteres også i forbindelse med spørsmålet om hvordan Utøya skulle gjenoppbygges.

5. Erfaringer etter 2011
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Alle utvalget har snakket med er opptatt av at gjenoppbyggingen av Utøya og organisasjonen AUF har vært 
et lagarbeid, og at det er mange som skal takkes for innsatsen som er lagt ned. I ettertid sier mange også at 
de steile frontene i de vanskeligste diskusjonene førte til de beste løsningene. Rivingen av Kafébygget var 
en slik sak. Noen mente det måtte rives, andre mente det måtte stå urørt. Løsningen ble Hegnhuset slik AUF 
kjenner det i dag. Deler av Kafébygget ble revet, deler ble bevart og bygget inn i et læringssenter.

I nyere tid oppleves det stadig oftere som en utfordring at nye medlemmer ikke er satt i stand til å vite 
hva de kan si, og hvordan de kan snakke om 22. juli i organisasjonen. Tiden går kanskje raskere for en 
ungdomsorganisasjon i konstant bevegelse og utskifting enn den gjør for mange av de overlevende. Behovet 
for skolering oppleves som stort, og fordi de fleste av dagens aktive AUFere ikke selv er direkte berørt av 
angrepet, oppleves det ofte som vanskelig tematikk å ta tak i. At tiden tar AUF videre er et godt tegn, og et 
bevis på at angrepet mot AUF og Arbeiderpartiet ikke lykkes. Samtidig bærer det med seg noen utfordringer 
som gjør at det i stadig større grad er behov for tydelige retningslinjer fra AUFs sentrale tillitsvalgte og ansatte.

På bildet: Hegnhuset og teltplassen
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5.1 Innhenting av data

For utvalget har det vært avgjørende å få inn både et bredt omfang av tilbakemeldinger, samtidig som 
vi har ønsket oss en miks av både kvantitative og kvalitative tilbakemeldinger. I sum har utvalget mottatt 
mange hundre tilbakemeldinger, inkludert en rekke kvalitative intervju. Det er likevel viktig å presisere at 
respondentene vi har fått tilbakemeldinger fra, ikke utgjør et representativt utvalg. Utvalget har valgt å sende 
våre undersøkelser direkte til de vi har ønsket svar fra (fylkessekretærer og fylkesledere, tidligere ansatte og 
tillitsvalgte) i tillegg til at vi har forsøkt å spre den omfattende medlemsundersøkelsen i sosiale medier.

5.2 Spørreundersøkelse til alle medlemmer

Undersøkelsen ble sendt ut 4. februar 2020. Totalt fikk utvalget 333 innspill fra medlemmer i alle landets 
fylkeslag i alderen 13-54 år som har vært aktive i alt fra to måneder til ti år. For utvalget har det vært viktig å 
kunne få så ærlige tilbakemeldinger som mulig, det er derfor lagt stor vekt på at respondentene har fått svare 
anonymt. I denne undersøkelsen har særlig tre aspekter vært viktige å peke på:
• Hvor viktig våre medlemmer mener arbeidet med å ivareta arven etter 22. juli faktisk er.
• Hvordan våre medlemmer stiller seg til de verdimessige delene av arbeidet med å ivareta arven etter 22. 

juli 
• Hvilke typer aktiviteter/tilbud relatert til 22. juli våre medlemmer har deltatt på og ønsker å delta på. 

Resultatene fra undersøkelsen gir flere viktige innsikter på alle disse tre områdene. Her presenteres 
hovedfunnene fra undersøkelsen.

Figur 1: Andel svar på spørsmålet “på generelt grunnlag snakker man for lite om 22. juli i AUF” der 1 er “helt uenig” og 5 er “helt enig”.
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“Det er vanskelig å forholde seg til 22.juli når man ikke var påvirket så direkte som det andre var. Og 
den nye generasjonen mangler kunnskap om hva som skjedde, og det politiske bakteppet om at dette 
var et angrep på Arbeiderpartiet.” 
 - medlem

Figur 2: Andel svar på spørsmålet “på generelt grunnlag snakker man for lite om de som ble drept   22. juli i AUF” der 1 er “helt uenig” og 5 er “helt enig”.

Det er viktig at AUF skolerer sine medlemmer om farene ved høyreekstremisme.

Figur 3: Andel respondenter som har svart på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) på om det er viktig at AUF skolerer sine medlemmer om farene ved høyreekstremisme. 
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Figur 4: Andel respondenter som har svart på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) på om antirasisme er det viktigste AUF skal jobbe med.

Både på spørsmål om det er viktig at AUF har en tydelig antirasistisk politikk og på påstanden om at 
antirasisme er en av de viktigste sakene AUF bør jobbe med har et overveldende flertall svart at de er «enig» 
eller «helt enig».
 

Det er stort ønske om å delta på flere aktiviteter knyttet til 22. juli
Respondentene ble bedt om å svare på hvilke aktiviteter de har deltatt på og hvilke aktiviteter de kunne 
tenke seg å delta på. Kun sju svarte at de ikke ønsket å delta på noen aktiviteter, mens fem av aktivitetene 
fikk over 200 stemmer. Hele fordelingen ser man i figur 5. På spørsmålet om medlemmene vegrer seg for å 
delta på aktiviteter der 22. juli er et tema har 89,5% svart «helt uenig» eller «uenig». 4,5% har svart at de er 
«enig» eller «helt enig»
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Figur 5: Fordelingen av svar på spørsmålet om hvilke aktiviteter medlemmene kunne tenke seg å delta på. 

5.3 Spørreundersøkelse til fylkesledere og fylkessekretærer i AUF og Ap

4. februar 2020 sendte utvalget ut en digital spørreundersøkelse til alle fylkeslag i AUF og fylkespartier i 
Arbeiderpartiet om deres tidligere arbeid og utfordringer. Undersøkelsen ble sendt på e-post sammen 
med et brev om hvorfor man ønsket at fylkene skulle svare på undersøkelsen. Det ble oppfordret til at både 
fylkesleder og fylkessekretær kunne svare på vegne av sitt fylke.

I løpet av tre uker fikk utvalget fikk totalt inn 38 svar. Tolv av disse var fra fylkeslag i Arbeiderpartiet fordelt på 
ni fylkesparti. De resterende 26 svarene kom fra fylkeslag i AUF. Alle fylkeslag i AUF svarte på undersøkelsen. 
Her følger hovedfunnene fra undersøkelsen. Alle svar og grafer finnes i vedlegget “Sammendrag av 
undersøkelse til fylkeslag og fylkesparti”. 
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Fornøyd med eget fylkes arbeid 
På spørsmålet om hvor fornøyd man var med arbeidet man allerede gjør knyttet til 22. juli 
svarte flesteparten 5 eller høyere på en skala fra 1-10. Figur 6 viser fordelingen mellom svarene.

Figur 6: Graf over svarene på fra 1-10 om hvor fornøyd fylkeslagene og fylkespartiene er med eget arbeid knyttet til 22. juli. 

Det er forskjellige kommentarer på eget arbeid knyttet til hvordan fylkeslag og fylkesparti har håndtert 
terrorangrepet 22. juli i sin egen organisasjon. Kommentarene varierer fra selvransakelser som følgende: 

“Som en av de fylkeslagene som ble kraftigst berørt har vi en lang vei å gå. Det er få i fylkeslaget som har 
kjennskap til hvordan fylkeslaget ble berørt. Allikevel er vi på god vei, og det er positivt at vi satte av tid til en 
egen 22.juli bolk på årsmøte og at fs-medlemmer og lokallagsledere aktivt gjennom alle år har stilt opp og 
talet ved minnestunder den 22. juli.”

Til andre deler av organisasjonen som opplever at de har gode tradisjoner og rutiner knyttet til markering og 
opplæring om terrorangrepet, men opplever at de gjør det for sjelden. 

“Veldig fornøyd med det vi gjennomfører, men det blir gjennomført for sjeldent.”

Svarene i undersøkelsen tyder likevel på at fylkeslagene kan tjene på å systematisere og løfte 22. juli inn i 
den ordinære partihverdagen. 
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Stor bredde i hvilke aktiviteter fylkene arrangerer

Undersøkelsen viser at fylkene gjør mye forskjellig i arbeidet knyttet til 22. juli. De fire vanligste aktivitetene 
er minnemarkering på 22. juli, legge ned krans på minnested/grav, minnetale på AUF/Ap-arrangement og 
panelsamtale med tematikk knyttet til 22. juli. Buskerud og Agder Ap er de eneste som svarer at de ikke har 
arrangert noen av de nevnte aktivitetene. 

Fylkene mener selv at de burde gjøre mer knyttet til 22. juli
Selv om de fleste var fornøyd med det de gjør i dag (figur 7) er det stor andel som svarer fra 7-10 på spørsmålet 
om eget fylke burde gjøre mer knyttet til 22. juli. Kun sju har svart seks eller lavere.

Figur 7: Andelen svar på en skala fra 1-10 på spørsmålet “Mitt fylkeslag/fylkesparti burde gjøre mer knyttet til 22. juli”. 

Ønsker å arrangere flere skoleringer, paneldebatter og temamøter
Fylkene ble også bedt om å svare på hva de skulle ønske at sitt fylke gjorde mer av i arbeid med 22. juli. De 
tre tiltakene som flest ønsket var temamøter om 22. juli, skolering om tematikk knyttet til 22. juli og politisk 
diskusjon om 22. juli i regi av AUF. 
De resterende tiltakene som var ønsket kan man se i figur 8. 
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Figur 8: Fordeling av hva fylkene savner av aktiviteter i eget fylke knyttet til 22. juli. 

Usikkerhet og manglende kunnskap er hovedutfordringene
Ut i fra svarene om hva som er utfordringene knyttet til å gjøre mer i eget fylke viser svarene at utfordringene 
ikke er ressurser, kapasitet eller tilrettelegging, men manglende kunnskap, usikkerhet og at det er vondt/
vanskelig å snakke om. 
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Figur 9: Fordeling av svarene på spørsmål om hvilke utfordringer de har i arbeidet med 22. juli.

Utvalgte kommentarer fra de som ønsket å utdype svaret sitt:

“Utfordrende å ta tak i ettersom så mange nå i organisasjonen ikke er direkte berørt, og vi mangler kunnskap 
og erfaring på hvordan gå frem med et så tungt tema. Vil belyse tema mer i offentligheten og innad i AUF, 
være åpen om det men unngå å gå frem feil og såre noen.”

“Jeg	personlig	finner	det	veldig	vanskelig	å	vite	hva	som	er	forventet	og	ikke	minst	hva	vi	"burde"	
gjøre. Så tror at det av har satt ned et 22. juli utvalg kommer til å bli til stor hjelp for oss i fylkeslaget 
for	å	finne	ut	av	hva	og	hvordan	vi	bør	markere	22.	juli	i	fremtiden.”
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Figur 10: Hva mener respondentene at AUF sentralt burde mer av knyttet til 22. juli. 

AUF sentralt bør utarbeide forslag til standarder 
I undersøkelsen ble de bedt om å svare på hvor fornøyd de var med arbeidet AUF sentralt gjorde knyttet 
til 22. juli på en skala fra 1-10. Alle svarene var fem eller høyere, med nesten 47,4 % på karakteren åtte. 
Respondentene ble også bedt om å svare på hva de ønsker at AUF sentralt skal gjøre mer av. Forslaget som 
fikk flest svar var “Utarbeide forslag til aktiviteter/standarder for arbeid knyttet til 22. juli-tematikk for øvrig” 
med 30 svar. Fordelinga kan sees i sin helhet i figur 10. 
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De som spesifiserer hva sentral burde gjøre mer av svarer dette:
“Kunne gjerne hatt litt mer informasjon om hvordan forhold man skal ha til støttegruppa og deres 
rolle.	Fint	at	man	de	siste	årene	har	begynt	å	diskutere	tema	oftere.	Kunne	gjerne	hatt	flere	bolker	
på nasjonale skoleringer om 22. juli for at de vanlige medlemmene også får et forhold til det. En hel 
nasjonal konferanse kan kanskje bli veldig tungt for mange av medlemmene.”

Arbeiderpartiet sentralt bør være mer synlig og arrangere samlinger med tematikk om 22. juli
Fylkene ble på samme måte som for AUF sentralt bedt om å svare på hva de mener Arbeiderpartiet sentralt 
burde gjøre mer av. De ulike alternativene fikk jevnt over 20 stemmer hver, og alternativet som flest krysset 
på var “Være mer synlige i offentligheten i politiske spørsmål knyttet til 22. juli” som 30 stykker trykket ja 
på. Figur 11 viser hele fordelingen. 
To fylkesparti fra Arbeiderpartiet har spesifisert sitt svar med følgende:

“Ikke maler for markering. Det er så ulikt. Bedre med gode tips om hva som gjøres ulike steder.”
“Arbeiderpartiet kunne kanskje også gi råd/innspill til kontakt med etterlatte og berørte etter 22. 
juli.”

Figur 11: Hva mener respondentene at Arbeiderpartiet sentralt burde mer av knyttet til 22. juli. 
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5.4 Spørreundersøkelse til tidligere tillitsvalgte og ansatte 

Utvalget utarbeidet også en spørreundersøkelse som ble sendt til tidligere og nåværende fylkesledere og 
fylkessekretærer i AUF. Formålet var å stille mer åpne spørsmål, for å få et innblikk i hvordan tiden etter 22. 
juli 2011 opplevdes for de som hadde ansvaret i de ulike fylkeslagene. Vi fikk inn 59 svar, fordelt på 18 fylker. 
Av respondentene var 26 fylkessekretærer, 30 ledere, og tre hadde hatt begge rollene.

En hovedtilbakemelding fra undersøkelsen er at omfanget og kvaliteten på de ulike fylkeslagenes arbeid 
med å minnes 22. juli, å håndtere egne medlemmers forhold til terrorangrepet og å bygge eierskap til Utøya i 
medlemsmassen, har vært svært avhengig av enkeltpersonene som har hatt posisjoner i det enkelte fylkeslag. 
Noen steder har det blitt tatt mange og gode initiativ, mens andre fylkeslag og lokallag har gjort mindre. Det 
er ikke gitt at det ene er bedre enn det andre. Men mange, særlig de som hadde hatt posisjonene i de senere 
år, ga også uttrykk for at berøringsangst og usikkerhet var hindre som det var vanskelig å overkomme.

5.5 Oppsummering tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene utvalget har mottatt varierer relativt mye i innhold og form, men samtidig mener vi 
det er belegg for å kunne trekke ut enkelte overordnede konklusjoner som er særlig tilstedeværende i det 
omfattende materialet. Blant disse mener vi særlig følgende generelle tilbakemeldinger kan trekkes ut:

• Det er en stor vilje til, og ønske om å lære om, og diskutere tema relatert til 22. juli 2011
• Mange av AUFs medlemmer oppgir å ha fått tilbud om å delta i aktiviteter og arrangement knyttet til 

spørsmål om 22. juli
• Blant medlemmene som har blitt med i AUF de siste årene er det blant mange stor usikkerhet knyttet til 

hva som kan og bør sies i spørsmål om 22. juli
• Mange opplever en generell berøringsangst knyttet til de mest personlige og såre delene av historien 

fra 22. juli
• Det er stor oppslutning om den politiske linja til AUF i spørsmål om antirasisme og kamp mot 

høyreekstremisme
• En stor andel mener Arbeiderpartiet har mye å gå på når det gjelder å systematisere sitt arbeid relatert 

til 22. juli.
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Utvalgte spesifikke tilbakemeldinger
Utvalget har også fått tilbakemeldinger fra berørte og overlevende som har opplevd at Arbeiderpartiet har 
forbedringspotensiale når det kommer til å tilrettelegge for behov som berørte ansatte måtte ha. Dette 
gjelder særlig knyttet til markeringen av 22. juli, som forståelig nok er en spesiell dato for de som er 
overlevende eller på annen måte berørt. I samtalene med AUFs generalsekretærer har det også kommet 
frem at partiets ansatte i mindre grad enn ønskelig har vært med på å markere dagen i regjeringskvartalet, 
på Utøya og ellers. 

Utvalget har også mottatt tilbakemeldinger fra ansatte/tillitsvalgte i Arbeiderpartiet som mener at rommet 
er stort for å gjøre mer relatert til 22. juli i eget parti. En gjennomgående tilbakemelding er at skolerings- og 
konferansevirksomhet i større grad kan legges til Utøya, og inneholde tematikk knyttet til terrorangrepet 
22. juli. 
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Utvalget vil berømme AUF for å ha gjort et godt arbeid med den vanskelige oppgaven det har vært å forvalte 
og ivareta arven etter 22. juli i organisasjonen og samfunnet forøvrig. Dyktige tillitsvalgte, ansatte og 
medlemmer i AUF har sørget for at organisasjonen i dag har gjenoppbygd Utøya som et sted for å minnes, 
men også læring og engasjement. De har sørget for at organisasjonen har fått et nytt tilsig av medlemmer 
som vil kjempe mot det ekstreme tankegodset som angrep AUF, Arbeiderpartiet og demokratiet 22. juli 2011. 

Organisasjonen vil de neste årene ha en naturlig utskifting av medlemsmassen. Det vil etter hvert være 
få, om ingen, medlemmer som er overlevende i styrende posisjoner. Med bakgrunn i de undersøkelsene 
utvalget har gjort er vi bekymret for at det da kan bli vanskelig for organisasjonen å innta en like offensiv 
posisjon mot tankegodset som angrep AUF 22. juli 2011 og å forstå hvordan terroren kunne skje som fram 
til nå, uten å gjøre grep for å ivareta arven også framover.

Utvalgets medlemmer mener AUF bør være stolte over det gode arbeidet som gjøres ute i fylkeslagene i dag. 
Organisasjonen kan likevel være tjent med i større grad å systematisere og gi råd om hvordan minnearbeidet 
skal ivaretas i fylkene i fremtiden. Til syvende og sist er det fylkeslagene og deres medlemmer som bestemmer 
om de ønsker, og eventuelt hvilke tiltak de ønsker, å gjennomføre. Utvalget oppfordrer tillitsvalgte og ansatte 
i AUF i dag eller i fremtiden til å sette i gang minnearbeid også om det er for første gang eller for første 
gang på lang tid. Minnearbeid har vært krevende for mange og det er ikke feil å begynne nye tradisjoner i 
fylkeslaget etter rådene som presenteres i denne rapporten.

Utvalget opplever at fokuset på arven etter 22. juli i dagens organisasjon er større enn tidligere. Hvis AUF 
fortsetter med det omfattende skoleringsarbeidet knyttet til ekstremisme og hat er mye gjort. Utvalget 
merker seg det er lite systematisk arbeid fra Arbeiderpartiet i hvordan de tilnærmer seg historien sin etter 
22. juli. Det kan være en av flere grunner til hvorfor mange AUFere opplever at Arbeiderpartiet har tatt for lite 
initiativ til et ideologisk oppgjør med tankegodset bak 22. juli. 

Ansvaret for å bære arven etter 22. juli hviler tyngre på skuldrene til de som tar større oppgaver og verv 
i AUF. Utvalget vil understreke og minne om at AUFs medlemmer først og fremst kommer til AUF med 
sitt engasjement for ulike politiske saker, for sommerleir eller for å få nye venner. Utvalget ønsker ikke at 
minnearbeidet og det å bære arven etter 22. juli skal pålegges nye AUFere som ikke ennå er klare for det. 22. 
juli vil være med AUF i all fremtid, men det skal ikke overskygge engasjement, politikk og organisasjonsliv. 
De konkrete vurderingene av når og hvordan 22. juli skal bringes opp for særlig nye medlemmer blir viktige 
og krevende for AUFs fremtidige tillitsvalgte og ledere.

Til slutt er det viktig for utvalget å understreke at rollefordelingen mellom stat, støttegruppe og AUF 
vil bli mer tydelig og forsterkes i årene som kommer. AUF er – og skal først og fremst være – en politisk 
ungdomsorganisasjon som skal ivareta sine egne medlemmer. Det er et nasjonalt anliggende å få på plass 

6. Utvalgets konklusjoner og 
foreslåtte tiltak
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et nasjonalt minnesmerke og ekspropriere eiendom for å få til dette. Oppfølging og støtte til etterlatte, 
pårørende og overlevende er et ansvar som er delt mellom staten og støttegruppen.  

6.1 Foreslåtte tiltak for AUF nasjonalt:

På kort sikt/prosjekter

• AUF bør som et ledd i å ta vare på historiene fra tiden etter 22. juli 2011 søke å få nedskrevet organisasjonens 
historie i tiden siden 22. juli i et bokprosjekt. Dette kan, men må ikke ferdigstilles innen 22. juli 2021.

• AUF bør igangsette et arbeid med bildebok/bildesamling av AUF/Utøyas historie etter 2011.
• AUFs sentralstyre bør ta initiativ til et felles strategiarbeid med ungdomspartiene på venstresida til en 

felles diskusjon om oppgjør med rasisme og høyreekstremisme.
• AUF bør utarbeide en liste over overlevende som kan være tidsvitne eller fylle andre funksjoner relatert til 

22. juli-arbeid. Media og andre 22. juli-relaterte henvendelser bør i fremtiden henvises direkte til disse.

Kontinuerlige tiltak

• Hvert år arrangere minnemarkering den 22. juli
• Hvert landsmøte minnes ofrene etter 22. juli
• Utøyakonferansen bør videreføres og gjøres til et årlig arrangement for AUF. Programmet bør omhandle 

politiske spørsmål tilknyttet ekstremisme, menneskerettigheter- og demokrati. 
• Et dokument av typen “Hvordan forholder jeg meg til 22. juli” bør være tilgjengelig for AUFs tillitsvalgte. 

Dette kan gjerne ta utgangspunkt i dokumentet med samme navn som utvalget har skrevet, men bør 
også kunne revideres når det er naturlig.

• I fremtiden bør tilbud om å gjennomføre dugnadsarbeid ved Utøya gå bredere ut for å sikre at flere 
medlemmer får mulighet til å føle eierskap til øya.

• Utøya AS bør gjøre det enklere for ildsjeler å stille seg til disposisjon for dugnadsarbeid på øya
• 22. juli bør være betalt fridag for ansatte i AUF
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6.2 Foreslåtte tiltak for skolering og videreføring av arven etter 22. juli i AUF

• AUF bør ta initiativ til et eget skoleringsopplegg om 22. juli. Slik skal AUF sikre at det alltid finnes 
ledende tillitsvalgte og ansatte i AUF som kan holde omvisning på Utøya om 22. juli, med utgangspunkt 
i Lysningen, låven og Hegnhuset.

• Fylkessekretærene, fylkeslederne og sentralstyrets medlemmer bør jevnlig skoleres i spørsmål om 22. 
juli. Det bør ved inngangen av ny sentralstyreperiode, på fylkeslederturer og fylkessekretærkonferanser 
settes av tid til skolering om temaet og bør finne sted minst én gang årlig.

• Sentrale skoleringer i AUF bør inneholde skoleringer om 22. juli. Finner denne sted på Utøya eller i Oslo, 
bør omvisning på Utøya eller 22. juli-senteret tilbys.

• Det bør lages en egen ressursbank ment til skolering av AUFere på AUFs egen plattform. Dette bør gjøres 
tilgjengelig digitalt.

• AUFs fylkeskontorer bør på noe vis ha tilgjengelig informasjon om ofrene eller generell historie fra 22. 
juli til bruk i opplæring for interesserte medlemmer. NB: Se tips på siste side.

6.3 AUFs videre 22. juli-utvalg

• AUFs landsstyre bør sette ned et rådgivende 22. juli-utvalg. Dette skal ledes av en politisk tillitsvalgt fra 
sentralstyret. Utvalgets medlemmer bør bestå av overlevende etter 22. juli  og gamle medlemmer som 
var aktive i tiden etter 2011 i tillegg til tillitsvalgte fra fylkeslagene.

• Landsstyret bør utarbeide et mandat for utvalget, og dette bør inneholde at utvalget skal stille opp som 
rådgivere og sparringspartnere for AUF i møte med mediehenvendelser, henvendelser om ulike 22. juli-
prosjekter, gi innspill til skoleringsarbeid og minnearbeid.

• Medlemmer i det rådgivende utvalget velges årlig og utvalget bør bestå så lenge AUFs tillitsvalgte har 
behov for det.

• Det bør vurderes å avsette en stillingsbrøk fra kontorets ressurser for å følge dette arbeidet, formidle 
henvendelser og ha sekretærfunksjon.
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6.4 AUF bør gi følgende anbefalinger til Arbeiderpartiet og fagbevegelsen

Kort sikt/prosjekt

• AUF, Arbeiderpartiet og LO bør gå sammen om et fellesprosjekt for 10-årsmarkeringa av 22. juli. For 
denne anbefalingen, se eget vedlegg (prosjektskisse for 10-årsmarkering)

• Arbeiderpartiet må gjennomgå sine rutiner for hvordan partiet og bevegelsen minnes 22. juli og hvilket 
skoleringstilbud som gis til medlemmer for å ivareta historien etter 22. juli. Arbeiderpartiet bør også 
vurdere om kontakten om 22. juli med støttegruppa og AUF er god nok.

• Arbeiderpartiet og LO bør tilgjengeliggjøre eksisterende ressurser for skolering og kunnskap om 22. juli-
angrepet på sine nettsider. Denne informasjonen kan også gjerne sendes ut til flere ledd i organisasjonene 
jevnlig.

Kontinuerlige tiltak

• Ideologi- og historieskoleringer i Ap/LO/AUF må i langt større grad inkludere historien om 22. juli 2011
• Arbeiderpartiets fylkesparti bør minnes de fra fylket som ble drept 22. juli hvert eneste årsmøte
• Arbeiderpartiet bør ved hvert landsmøte minnes de som ble drept 22. juli
• Arbeiderpartiet må i større grad arbeide for å implementere historien om 22. juli og vår rolle som en 

antirasistisk bevegelse i sitt virke og skoleringstilbud
• Utøya må i større grad benyttes i arbeiderbevegelsens ordinære konferanse-, seminar- og 

skoleringsvirksomhet
• Langt flere medlemmer i Arbeiderpartiet og i fagforeningene tilsluttet LO bør få delta på kurs, seminar 

eller skoleringer på Utøya
• 22. juli bør være betalt fridag i Arbeiderpartiet og AUF, og folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte oppfordres 

til å delta i nasjonale eller lokale markeringer
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Til deg som er ny tillitsvalgt i AUF
Tusen takk for at du har tatt på deg verv og engasjerer deg i Norges viktigste ungdomsorganisasjon. Den 
22. juli 2011 ble AUFs sommerleir angrepet av en høyreekstrem terrorist som drepte 69 mennesker på 
Utøya. Terrorangrepet var et politisk attentat og det mest brutale terrorangrepet i Norgeshistorien. Du er 
nå en del av organisasjonen som ble angrepet og vi i 22. juli-utvalget har noen råd til hvordan du kan 
bidra til å bære arven etter 22. juli 2011 videre.

• Du skal ta kampen mot høyreekstremisme. Selv om du ikke nødvendigvis  selv ble rammet 22. juli, 
var verdiene du står for under angrep. Som AUFer har du et ansvar for å fortsatt å kjempe og minnes.

• Hver eneste 22. juli skal AUFere over hele landet minnes de som ble drept fordi de trodde på frihet, likhet 
og solidaritet. Vi håper at du deltar på minnemarkering lokalt eller på Utøya.

• Det er fint å kunne bruke 1. mai til å hedre de som døde 22. juli, som for eksempel ved å legge ned en 
krans ved minnesmerkene i fylket ditt. 

• Når du kommer til Utøya håper vi at du sier ja til å være med på omvisning i Hegnhuset. Der kan du lære 
om hva som skjedde den dagen og om hatet som lå bak angrepet.

• Du må gjerne besøke minnesmerket på Utøya. Det er helt lov å være trist når man besøker minnesmerket, 
og fem minutter senere være glad og spille fotballkamp på sommerleir.

• Det kan hende du lurer på hvem fra ditt fylkeslag som ble drept. Om du er i Oslo, besøk gjerne 22. juli-
senteret i Regjeringskvartalet. På nett har 22. juli-senteret informasjon om hvem ofrene var. 

• Du har lov til å bruke navnene til de som døde 22. juli 2011. Familien og vennene deres blir glad for at 
de huskes. Men det er viktig for oss å si til deg at du har ikke et ansvar for å bære den nære sorgen over 
at de gikk bort, det er det vi som kjente dem som gjør. 

• Om du er landsstyremedlem, sentralstyremedlem eller ansatt i AUF anbefaler vi deg å delta på skolering 
om 22. juli og ta imot opplæring slik at du kan vise fram Hegnhuset og minnesmerket på Utøya til andre 
medlemmer i AUF.

• Arranger gjerne sofasamtaler, temakvelder og møter om 22. juli i lokallaget, fylkeslaget, kommune- eller 
fylkespartiet ditt. Ønsker du å invitere med overlevende kan du henvende deg til AUF sentralt for hjelp. 
Husk også at det kan være et tungt og alvorlig tema som kan bli mye for de aller fleste.

• Bruk årsmøtene i fylkeslaget og fylkespartiet til å snakke om 22. juli, og gjerne også nevn navnene til de 
som ble døde i åpnings- eller avslutningstalen din.

• Inviter ditt fylkeslag, lokallag, partilag eller andre til å være med til Utøya og til å se Hegnhuset og 
minnesmerket.

• Når du selv skal fortelle historien om hva som skjedde 22. juli til nye medlemmer i AUF, kan du fort 
bli usikker på hva du kan si og ikke. Vi anbefaler at du refererer til kilder der overlevende forteller sine 
historier. Det fins bøker, artikler, filmer og intervjuer. Du har lov til å fortelle om hva folk opplevde den 
dagen, men pass deg for å påstå hva enkeltpersoner følte eller tenkte. Historien om 22. juli er også din 
fordi du er AUFer, men enkeltpersoners opplevelser fra 22. juli og tiden etter er deres egne.

7. "Hvordan forholder jeg meg til 22. juli?"







Grafisk	design:
 Johannes Kiese


