Terrorangrepene 22. juli 2011

En kort presentasjon av terrorangrepene
22. juli 2011 – hendelsesforløp, reaksjoner,
rettssaken og terroristens tankegods.

22. juli 2011 ble Norge utsatt for et
dobbelt terrorangrep.
Klokka 15:25 eksploderte en bombe i
Regjeringskvartalet i Oslo.
Klokka 17:21 begynte en mann å skyte
mennesker som befant seg på AUFs
sommerleir på Utøya.

Bomben i Regjeringskvartalet krevde
åtte menneskeliv og førte til store
materielle ødeleggelser.
Ni mennesker ble påført
alvorlige skader.

Like etter eksplosjonen,
her sto bilen med bomben.
Foto: Espen Naumann.

På Utøya ble 69 mennesker drept og
33 alvorlig fysisk skadet.
Det var 564 mennesker på øya
da gjerningsmannen begynte
å skyte. 530 av disse var
ungdommer som deltok på
sommerleir. De måtte gjemme
seg eller flykte for livet.
Mange av de overlevende
ble påført psykiske skader.

Utøya sett fra landsiden.
Fra privat filmopptak mens
skytingen pågikk.

Terroren skapte stor frykt hos
mange, både i Norge og i verden
ellers. Mange holdt seg oppdatert
gjennom sosiale medier, der folk
delte nyheter og spekulasjoner
om bakgrunnen for angrepene.

Gjerningsmannen ble pågrepet
på Utøya klokka 18:34.
Han var en 32 år gammel
nordmann som hadde planlagt
og gjennomført begge
angrepene alene.
Han var utkledd som politi.
På Utøya hadde han lokket fram
mennesker som hadde gjemt seg
ved å si at han var fra politiet.

Falske politimerker som
gjerningsmannen hadde på seg.
Foto fra politiets bevislager.

Gjerningsmannen, Anders
Behring Breivik, ble stilt for
retten 16. april 2012.
Han oppga politiske motiver for
terrorhandlingene. Han forklarte
at han hadde gjennomført
dem for å forsvare «det norske
urfolk og norsk kultur» mot
«multikulturalismen».
24. august 2012 ble han dømt til det
som da var lovens strengeste straff –
21 års forvaring.

Oslo tingrett, 24. august 2012.
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Arbeiderpartiet var det primære
målet for terrorangrepene.
Motivene var svært sammensatte,
men helt enkelt kan vi si at Anders
Behring Breivik er:
Antidemokratisk – han benyttet
seg av voldelige metoder
fremfor demokratiske. Han
så heller ikke for seg at Norge
skulle styres som et demokrati i
hans ideelle samfunn.
Antiislamistisk – Breivik mente
at Arbeiderpartiet jobbet for å
få økt muslimsk innvandring
til Norge. Han var imot
innvandring og mente det truet
det norske samfunnet, norsk
kultur og kristendommen.
Antifeministisk – ifølge
terroristen var likestilling med
på å ødelegge det norske
samfunnet. Han mente blant
annet at kvinner ikke skulle
studere eller jobbe.

Konspirasjonsteorien Eurabia
Satt sammen av ordene Europa og Arabia
De som tror på denne tror at eliten i et land samarbeider
med muslimske ledere for å få inn flere arabere og
muslimer i europeiske land
De tror at Norge, Skandinavia og Europa vil bli islamske
kolonier, eller islamisert, som vil si at Islam vil ta over for
den europeiske kulturen
Breivik betegner Arbeiderpartiet som eliten, og at det
er de som samarbeider med arabiske land og ledere.
Derfor mente han at han måtte angripe Arbeiderpartiet,
fordi han anså dem og politikken deres som en fare for
den norske sivilisasjonen.

Statsminister Jens Stoltenberg
holdt en pressekonferanse
kvelden 22. juli:
Vi må aldri slutte å stå opp for
våre verdier.
Vi må vise at vårt åpne samfunn
består også denne prøven.
At svaret på vold er enda mer
demokrati.
Enda mer humanitet.
Men aldri naivitet.
Det skylder vi ofrene og deres
pårørende.
I dagene etter angrepet deltok
flere hundre tusen mennesker i
minnemarkeringer over hele landet.

Stavanger, 25.juli 2011.
Foto: Anders Minge /
Stavanger Aftenblad

Opptre fredelig når du besøker senteret.
Det er helt greit å stille spørsmål. Både
lærerne og de som jobber der kan svare
på ting du lurer på.
Det er helt greit å reagere med
sterke følelser.
Snakk med lærerne hvis du har behov
for å gå ut under besøket.
Mer informasjon finner du på
www.22julisenteret.no

Besøk i 22. juli-senteret

