
Historien om 22. juli er en historie om Norge, 
men også om arbeiderpartiet, AUF og 
arbeiderbevegelsen. 

Det var sosialdemokratiet som var målet for terroren. 

Ti år etter at vi ble angrepet, ønsker vi å sette fokus på 

hvilke konsekvenser terroren har fått for dem som ble 

rammet, og for samfunnet vårt som helhet. I denne boka 

beskriver ulike stemmer tiden etter den mørke sommer-

dagen, den bunnløse sorgen hos de personlig berørte 

og den lange kampen for å gjenoppbygge AUF og Utøya. 

Samtidig forsøker vi å belyse de dype historiske røttene 

til ytre høyre, og det mangelfulle oppgjøret med ideolo-

gien bak terrorangrepet 22. juli.

Vi ønsker å gjøre vårt for at vi endelig skal bli kvitt den 

kollektive berøringsangsten både arbeiderbevegelsen 

og samfunnet har hatt. Alt for lenge har den hindret oss 

i å snakke åpent og ærlig om 22. juli. Siden angrepet var 

politisk motivert, skal vi ikke bare svare med varme og 

åpenhet, men også med politiske løsninger. Hat og ra-

sisme må møtes med politikk. Sosialdemokratiet må og 

skal lede an i arbeidet med å utforme denne politikken.

Vårt håp er at denne boka kan bidra til nettopp dette. 

Vårt løfte er tydelig: vi skal aldri tie, på samme 
måte som vi lovte å aldri glemme.

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 
er Norges største politiske ungdoms-
organisasjon. AUF ble stiftet i 1903 og har i 
over ett århundre fungert som den ledende 
sosialdemokratiske ungdomsbevegelsen i 
Norge. Siden 1950 har AUF eid Utøya i Tyri-
fjorden. Øya har siden da vært hjertet i den 
norske arbeiderbevegelsen. På AUFs årlige 
sommerleir på Utøya samles nærmere tusen 
AUF-ere for en uke med politikk, debatter, 
konserter, vennskap og kjærlighet.
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