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«Du er med oss/You’re with us» fra/from Silje & Christine
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Kjære leser

Dear reader

Anerkjennelsen av unges engasjement har vokst siden
terrorangrepene 22. juli 2011 - datoen som vil stå som
en avgjørende historisk og retningsgivende hendelse i
Norge. Det var den yngre generasjonen, de engasjerte
ungdommene som handlet i tråd med sitt ønske om
å bidra til å skape noe i samfunnet, som ble hardest
rammet. Det var dem og deres arbeid som var terrorens
mål, men verdiene de representerer deles av mange. Hva
gjør vi så for å verne om det som ble truet?
For å få til konstruktiv dialog om hvilke verdier som
skal underbygge vårt samfunn, må vi skape arenaer
der vi i trygghet kan ta opp både viktige og vanskelige
tema. På bakgrunn av sin sterke historie og på grunn
av sin samfunnsrolle som menneskerettighetssenter, er
Falstadsenteret en engasjert medspiller for utvikling av
aktivt medborgerskap og demokrati. Verdiplattformen er
partipolitisk og religiøs nøytral, og det gjør stedet egnet
til dialogmøter.
I oktober 2011 inviterte Falstadsenteret til
dialogworkshop for ungdomspolitikere i Trøndelag.
Workshopen ga en mulighet til å skape den gode
samtalen på tvers av partipolitiske grenser, og anledning
til å snakke sammen om hvilke verdier og interesser
politisk aktiv ungdom har til felles. Dialogworkshopen ble
en arena for dialog, ikke debatt. Det ble en arena for å
forstå, fremfor å forsvare.

Under dialogworkshopen ble ungdomspolitikerne ikke
bare utfordret til å uttrykke seg i ord, men også gjennom
bilder. Foto kan være et kraftfullt medium som vekker
refleksjon og følelser, samtidig som det gir mulighet til
å si det man ikke kan sette ord på. Fotoutstillingen Fra
Ungdommen ble skapt som et spesielt og viktig bidrag
til den delen av demokratiseringsdebatten som handler
om ekskludering og ekstreme ytringer, samtidig som den
pekte på viktige verdier og holdepunkter for veien videre
etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Recognition of young people’s commitment has grown
since the terror attacks in Norway on 22 July 2011 – a
date which has gained historical importance in the
country and which may determine the direction Norway
takes from now on. It was the younger generation – committed youth who wanted to contribute in society and
acted according to that wish – who were most affected
by the attack. The young and their work became a target
of terrorism, but the values they represent are shared by
many. So, what should we do to protect these values?

Fotografiene fra utstillingen gjengis her i sin originale
form, og i følge med dem kan du lese ungdommenes
egne kommentarer og refleksjoner. De suppleres av
forfatterne Erika Fatland og Joakim Hammerlin, som
var inspirasjons- og perspektivgivere ved dialogmøtet.
Gjennom bildene uttrykkes både sorg, savn og tomhet,
men også åpenhet, gjensidig avhengighet og tro på
mennesket og fremtidas demokratiske samfunn. Her
finnes meningsstyrke og vilje, men samtidig rom for egne
betraktninger og tolkninger. Det er et viktig vern mot
vold.

If we are to create constructive dialogues about what
values we want to base our society on, we have to find
arenas where it feels safe to bring up important and difficult issues. Because of its history and its role as a centre
for human rights, the Falstad Centre is a dedicated
partner in the development of dialogue, active citizenship
and democracy. The Falstad Centre has no religious or
party-political affiliation, and is therefore ideal as a place
for dialogue.

Med dette gir vi deg budskapet Fra ungdommen.
Falstadsenteret april 2012,
Sanna Brattland og Ragnhild Flatås
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In the dialogue workshop, the young politicians were
challenged to express themselves not only through
words, but also through photographs. Photography
can be a powerful medium. It can invoke reflections
and feelings, and also communicate what cannot be
expressed in words. The photo exhibition From Norway’s
youth is a unique and important contribution to society’s
democracy debate, and deals with issues of exclusion
and extreme statements. The exhibition also emphasises
important values and what should be the basis for the
way forward after the terror attacks.
The photographs in the exhibition are reproduced in
their original form, and include the young contributors’
own comments and reflections. Authors Erika Fatland
and Joakim Hammerlin also provide comments. At the
dialogue session the two gave the young politicians
both inspiration and perspectives. The pictures express
grief, loss and emptiness, but also openness, mutual
dependence and a belief in humanity and the future of
democratic societies. The exhibition expresses both a
strength and a will of opinion, but also leaves room for
individual reflections and interpretations, which may
protect against future violence.

In October 2011 the Falstad Centre invited youth politicians from the Trøndelag counties to a dialogue workshop.
The workshop gave them an opportunity to talk together
about the values and interests shared by young people
involved in politics. The dialogue workshop became an
arena for dialogue, not debate. It became an arena to
understand, rather than to defend.

Here is a reply from Norway’s Youth – After 22 July 2011.
The Falstad Centre, April 2012
Sanna Brattland and Ragnhild Flatås
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Fra Emma:
Samfunnet etter terror

From Emma:
Our society after the terror attack

I helga har vi ikke kranglet og skreket til hverandre, som
vi normalt kanskje ville ha gjort. Fokuset vårt har ikke
vært på de tingene vi er uenige i. Vi har ikke vært ute etter
hverandre, vi har ikke gransket hverandre for å finne feilene
til andres parti. I helga har fokuset ligget i de tingene vi
faktisk er enige med hverandre i. Vi har lyttet til hverandre,
snakket og ledd med hverandre. Vi har jobbet mye med
politikk, men også hygget oss og snakket om helt andre
ting. Vi har funnet ting vi kan jobbe videre med sammen, og
vi har lært av hverandre, og sammen med hverandre.

We have not quarreled and yelled at each other as we might
normally have done. Our focus has not been on the things
we disagree on. We have not been out to get each other, we
haven’t analysed each other in order to find fault with each
other’s parties. This weekend has been about the things we
actually agree on. We have listened to each other, talked
with each other and laughed with each other. We have
worked on politics a lot, but we have also enjoyed ourselves
and talked about other topics far removed from politics.
We have found things that we can work on together and we
have learnt from each other, and with each other.

Jeg har selv oppdaget at andre ungdomsparti som jeg
kanskje har vært «redd for å se inn i øynene», faktisk er
ganske okei og veldig hyggelige mennesker.
Jeg har blitt kjent med masse herlige folk, mange jeg kan
lære mye av i framtida.

I have discovered that the other youth parties that I may
have been afraid of "looking into the eyes" are actually quite
okay and very nice people.
I have got to know a lot of fantastic people, and I can learn a
lot from them in the future.

Vi har snakket sammen om hva mer åpenhet og mer
demokrati betyr. Vi har lært oss å uttrykke følelser gjennom
bilder og annen kunst, og laget sammen fotoutstillinga «Fra
ungdommen» som blir stående på Falstad til i sommer.

We have talked together about what more openness and
more democracy means. We have learnt to express our
feelings through photos and other forms of art, and made
the photo exhibition Fra ungdommen that will last until this
summer.

Denne helga gjorde godt for mange. Jeg setter veldig stor
pris på å ha fått blitt invitert til Falstad, og få møte andre
unge som deler samme interesse som meg, og det vet jeg
at de fleste andre gjorde/gjør også.

This weekend has been good for many people. I really
appreciate being invited to Falstad, and getting to meet
other young people who share my interests, and I know
most of the other participants also appreciated this
opportunity.

Jeg tror at vi alle, uansett om man har tilknytting til en
spesiell organisasjon eller ikke, har godt av å møte de man
er uenige i, for å lyse med lommelykta og la fokuset være på
det man er enige i for ei lita stund!

I think that we all, whatever connection we have to specific
organisations, benefit from meeting people we disagree
with, to throw light on what we agree on for a little time!
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«Isen som smelta/The ice that melted» fra/from Emma
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Fra/from Hanna & Kristoffer

Fra/from Hanna, Kristoffer & Jiem-fuong
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Angrep på hverdagen

An attack on our daily lives

av Erika Fatland.
Fatland er forfatter og sosialantropolog. I 2011 ga hun ut boken
«Englebyen» om livet i Beslan etter terroraksjonen i 2004. Hun har
også utgitt barneboken «Foreldrekrigen» (2009). For tiden arbeider
hun med en bok om 22. juli og det første året etterpå. Den utkommer på Cappelen Damm til høsten.

by Erika Fatland.
Fatland is an author, journalist and social anthropologist. In 2011
she published the book Englebyen (Town of Angels) about life in
Beslan after the terrorist act in 2004. She has also published the
children’s book Foreldrekrigen (Parents at War) in 2009. Erika
Fatland is working on a book about the 22 July and the first year
after the attack. It will be published by Cappelen Damm in the
autumn of 2012.

Terror is always directed at society at its most vulnerable:
in our daily lives, in the lives of civilians, in the individual’s
doings, in all walks of life, as we go about our daily
business. Terror seeks to tear the threads of the smaller
and larger events that make up the fabric of society. In
this way the terrorist seeks to show his complete disdain
for the society he attacks, his total hatred towards that
society. At the same time, he shows that he has the right
to place himself outside of any kind of human community,
except maybe the community of a few, equally extreme,
like-minded people. The act of terror is the absolute act of
violence, the most extreme form of attempt at domination.
In politically suppressed areas of the world, terrorism has a
tendency to be the poor man’s weapon, and terror his war.
As in all wars, this one also tends to victimise other poor
people – ordinary people, everyday people, the innocent.
Whatever its origin: The aim of terror – as the word implies
– is to create fear. Fear among the authorities, the police,
the media and the citizens. It is, as mentioned before, an
attempt at destroying the structure of society – but only
very rarely do these actions lead to the changes that the
terrorists seek to achieve.

Terror er alltid rettet mot samfunnet der det er på sitt
mest sårbare. Mot dagligdagen, det sivile liv, mot
enkeltmenneskers gjøren og laden, høy som lav, i
utfoldelsen av våre hverdagshandlinger. Terroren søker å
rive i stykker renningen i den veven av de mange små og
store forløp som utgjør samfunnet. Slik ønsker terroristen
å vise sin absolutte forakt for det samfunn han rammer,
sitt totale hat mot det, og viser samtidig at han mener
har rett til fullstendig å stille seg utenfor alle former for
menneskelig fellesskap, utenom kanskje fellesskapet med
sine få, like ekstreme likesinnede. Terrorhandlingen er den
totale voldshandling, den ytterste form for egenmektighet.
I politisk undertrykte områder har terrorismen en tendens
til å være fattigmannens våpen, og terroren hans krig. Som
kriger ellers, har også denne en tendens til å ramme andre
fattigfolk – alminnelige mennesker, hverdagsmennesker,
uskyldige. Uansett hvilket opphav den har: Målet med
terror – det ligger i selve ordet – er å skremme. Skremme
myndigheter, skremme ordensmakt, skremme mediene og
skremme selve befolkningen. Det er, som sagt, et forsøk
på å rive opp samfunnsstrukturen – men fører bare i ytterst
sjeldne tilfeller til de endringer som terroristene søker å
oppnå.

But the victims remain. The bereaved, the next of kins, the
survivors, the maimed. Even if society heals its wounds and
moves on after a terror attack – and society always moves
on; it is in its nature – the threads of the victims’ lives have
forever been torn, changed or cut. It is in the lives of these
individuals that the real wounds, scars and traces can be
found.

Men ofrene sitter tilbake. De etterlatte, de pårørende,
de overlevende, de lemlestede. Om samfunnet makter
å lege sine sår noenlunde, og å gå videre etter et
terrorangrep – og samfunnet går alltid videre; det er dets
natur – så er livets renning for de rammede revet opp for
alltid, skadet, forandret eller klippet over. Det er i disse
enkeltmenneskenes liv etter hendelsen, at de virkelige sår,
arr og spor er å finne. 

The stories everywhere resemble each other: In Oklahoma
City, USA, I met a father whose only daughter will always
be the happy 23-year-old that had just graduated from

university and had her first job in the
Alfred P Murrah building. In Beslan in
North Caucasus, I met a mother who
on the second day of the hostage
drama had been forced by the
terrorists to leave her older daughter
inside the school gym in order to take
her younger daughter into freedom.
The older daughter was killed the next
day. She was eight years old. The grief
and guilt of this mother are difficult to
imagine. There are numerous stories
like these.
In a town of Beslan’s size, grief is
everywhere. Everyone is affected or
knows someone who is affected. Grief
and fear become the visible face of
the community. In larger communities,
the effects are more invisible – or so it
may seem. But nevertheless, they are
present.
Even in Norway we know this now.
Who among us, in our small country,
does not know someone affected
by the events of 22 July – or knows
someone who knows someone? The
distance between people is shorter
than you might think, even in a society
of five million inhabitants. In the words
of poet and war hero Nordahl Grieg:
”We are so few in this country,/every
fallen is a brother or a friend.” It is
perhaps only now that our generations
can fully understand what the poet
tried to express in the two lines written
on the 17 May, Norway’s national
day, in 1940. Society will move on –
because that is in the nature of society
– but the loss, grief, anger and fear of
our community is something we will all
carry with us into the future, invisible,
but noticeable. The empty bedroom 

Fra/from Jiem-fuong
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Historiene ligner hverandre overalt:
I Oklahoma City, USA, møtte jeg en
far hvis eneste datter for alltid vil
være den livsglade 23-åringen som
nettopp hadde tatt avgangseksamen
ved universitet og hadde fått sin første
jobb i Murrah-bygningen. I Beslan
i Nord-Kaukasus møtte jeg en mor
som på gisseldramaets andre dag var
blitt tvunget av terroristene til å forlate
sin eldste datter inne i gymsalen for
å kunne ta med sin yngste datter ut i
friheten. Den eldste datteren ble drept
dagen etter. Hun var åtte år gammel.
Tilbake sitter en mor med en sorg
og en skyldfølelse det er vanskelig å
sette seg inn i. Og det er utallige slike
historier.
I en småby som Beslan blir sorgen
allestedsnærværende. Alle er rammet,
eller kjenner noen som er rammet.
Sorgen og skrekken blir samfunnets
bokstavelig talt synlige ansikt. I større
samfunn er virkningene mer usynlige
– tilsynelatende. For de er der jo
allikevel.
Nå vet vi dette selv. Hvem av oss, i
vårt eget, lille land, kjenner vel ikke
noen som ble rammet den 22. juli –
eller kjenner noen som kjenner noen?
Det er kortere enn man skulle tro
mellom menneskene, selv i et samfunn
som teller fem millioner innbyggere.
Som Nordahl Grieg uttrykte det: «Vi
er så få her i landet,/hver fallen er
bror og venn.» Det er kanskje først nå
at våre generasjoner helt ut forstår
hvilken følelse dikteren forsøkte å gi
uttrykk for i de to linjene fra 17. mai

1940. Samfunnet vil gå videre – for det
er samfunnets natur – men dets tap,
dets sorg, dets sinne og dets redsel
er noe vi alle bærer med oss inn i
fremtidens hverdager, usynlige, men
merkbare. Det tomme barneværelset,
den tomme stolen ved spisebordet og
den tomme pulten er like tomme selv
når barneværelset er ryddet og pusset
opp, søndagsmiddagen er over og
klassen har tatt avgangseksamen.
For noen blir sorgen og smerten så
stor at den blir uovervinnelig. Det er
ikke alle som kan «gå videre», etter
å ha blitt rammet i det innerste av
livet. Andre viser overmenneskelig, ja,
ufattelig styrke – som en ung jente,
et sted i Norge, som ikke lenger føler
hun kan sove trygt om natten, men
som allikevel har bestemt seg for at
angsten, skrekken og minnene ikke
skal få definere hvem hun er. Eller
som faren til den 23 år gamle jenta
fra Oklahoma, som – ufattelig om noe
er det – i sitt hjerte har maktet å tilgi
den henrettede terroristen, og som
nå har viet livet sitt til å kjempe mot
dødsstraff både hjemme og ute.
Dette viser at Mennesket, dette
merkelige, grenseoverskridende
vesen, også kan komme til å vokse
på en slik forferdelig erfaring. Men
enten det vokser eller synker ned i
fortvilelsen: Det er Mennesket som
er terrorens mål. Det er Mennesket
som er dens offer. Og det er det
menneskelige i Mennesket som blir
stilt overfor de største utfordringer når
terroren rammer

.
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of the youngster, the empty chair
by the dining table and the empty
school desk will be just as empty
when the bedroom has been tidied
and redecorated, the Sunday dinner is
over and the class has had their final
examination.
To some people the grief and pain
is insurmountable: Not everyone
is able to “move on” after having
been profoundly affected. Others
show superhuman and unbelievable
strength – like the young girl
somewhere in Norway who feels she
can no longer sleep safely at night,
but who has made up her mind that
the fear and memories of the 22 July
are not going to define her. Or the
father of the 23-year-old woman from
Oklahoma, who – inconceivable as it
is –has found it in his heart to forgive
the executed terrorist. He now devotes
his life to fight against the death
penalty both in his own country and
abroad.
These examples show that even in
the most difficult circumstances it is
possible for Man to find unbelievable
strength and even to grow. However,
whether or not the individuals affected
by a terror attack are able to grow or
sink into despair: Man is the target of
terror. Man is the intended victim. And
it is the humanity of Man that faces
the biggest challenges when terror
strikes

.

«Tomme rammer/Empty frames» fra/from Renate
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«Vi holder sammen/We stick together» fra/from Silje & Christine
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Fra/from Nils
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Fra Ingrid:

From Ingrid:

Jeg tok bildet «To verdener møtes» fordi jeg føler det fanger
essensen av hva Falstadsenteret er og står for. På senteret
får vi et innblikk i en virkelighet vi aldri selv har kjent på
kroppen, men likevel vet så mye om.

I took the photo Two worlds meet because I feel it captures
the essence of what the Falstad Centre stands for. At
the Centre we get an insight into a reality we have never
experienced ourselves, but that we know a lot about.

Bildet er tatt nede i kjelleren på senteret, hvor fangene
en gang satt. Fra en projektor i taket vises filmklipp fra
jødiske familiers liv direkte på den rå murveggen. Det er noe
realistisk, rått og nært over de levende bildene, samtidig
som de er så langt unna, i en annen verden.

The picture was taken in the centre’s basement, where
the prisoners once were. From a projector attached to the
ceiling, cuts from the lives of Jewish families are displayed
directly on to the rough stone wall. There is something
realistic, raw and intimate about these films. At the same
time the individuals are so far away, in a different world.

Jenta på bildet, er midt mellom to verdener. Til stede, men
likevel ikke.

The girl in the photo – is there, between the two worlds.
Present, and yet not.

«To verdener møtes/Two worlds meet» fra/from Ingrid
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Fra/from Ida & Håvard

Fra/from Einar
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Det norske svaret

The Norwegian response

av Joakim Hammerlin. Hammerlin er forfatter, filosof og foredragsholder. I 2011 ga han ut boka "Terror og demokrati: Fra 11. september til 22. juli"
som tar for seg dilemmaer knyttet til økt overvåkning og kontroll, og diskuterer hvor langt vi kan gå i å beskytte oss mot terror, før vi mister det
åpne samfunnet vi ønsker å verne.

Hva får noen til å myrde nesten 70 unge mennesker,
samlet på en politisk ungdomsleir? Hvorfor maktet vi ikke
å stanse massakren tidligere? Hvordan kunne han klare å
fylle en varebil med sprengstoff og plassere den i hjertet av
Regjeringskvartalet, uten at noen hindret ham?
22. juli etterlater mange spørsmål. Noen vil
kunne lukkes med svar. Andre ikke. De vil forbli åpne.
Ubegripelige. Utenfor hva vi kan klare å forstå. Men det er
et spørsmål som ikke kan velges vekk. Som krever et svar
fordi vi allerede er i gang med å forme det: Hvordan vil det
norske samfunnet endres av 22. juli?

Dessverre har vi få læremestre. Det finnes mange
eksempler på at samfunn som rammes av grov terror, svarer
med omfattende antiterrortiltak som reduserer åpenheten
og uthuler demokratiske grunnprinsipper. Dette gjelder også
vestlige samfunn, som USA etter 11. septemberangrepene
i 2001 og Storbritannia etter 07. juli-bombene i 2005.
Terrorisme kan bringe samfunn ut av balanse, og faren for
en politisk overreaksjon er stor.
Dette er en viktig advarsel for tiden vi går inn i. Selv
om statsminister Stoltenberg har understreket at det ikke
trenger å være et motsetningsforhold mellom det å skape
et tryggere Norge og å bevare åpenheten og friheten i det
norske samfunnet, må vi være bevisst at det også kan være
en konflikt mellom disse verdiene: Åpenhet og frihet kan
også tolkes som sårbarhet, og tiltak vi setter i verk for å
begrense vår egen sårbarhet kan innskrenke vår frihet og
åpenhet.

Tre dager etter tragedien sto statsminister Jens Stoltenberg
på Rådhusplassen i Oslo med en rose i hånden. Det
planlagte rosetoget måtte innstilles. For mange møtte frem.
Nå er det en 200.000 mennesker sterk rosemarkering. Det
er nå Stoltenberg ytrer sine berømte ord om å besvare 22.
juli med «mer åpenhet og mer demokrati».
Dette ble ikke bare statsministeren eller regjeringens
ord. Det ble også det samlede politiske Norges ord. Det ble
kongehusets ord. Det ble kirkens ord. Ja, det ble det norske
folks ord. Vi sluttet opp om våre kjerneverdier, om idealer
som mangfold, gjensidig respekt, åpenhet og demokrati.
Dette ble vårt ankerfeste. Et forsøk på å skape noe
godt ut av det vonde. Vi skulle vise både verden, oss selv og
gjerningsmannen at vi ikke lot oss knekke. At vi ikke ga etter
for terror. Og vi holdt fast ved dette målet i dagene, ukene
og månedene som fulgte. Vi holdt fast i det, mens sorgen,
fortvilelsen, sinnet og avskyen slet i oss, for å forsøke å
gjøre det til vårt svar.

Å vekte hensynet til sikkerhet og trygghet mot verdien av
åpenhet og frihet, er en vanskelig politisk balansekunst.
Men det er mulig å sikre oss bedre mot terror, uten å gi
slipp på åpenheten og friheten som kjennetegner det
norske samfunnet. Å innføre strengere kontroll over
kjemiske stoffer som kan brukes til bombeproduksjon
og å sikre terrorutsatte bygg med bombesikkert glass
og forsterkede fasader, er eksempler på tiltak som
kan gi sikkerhetsgevinster med små demokratiske
omkostninger. Nøkkelen er å finne frem gullvekten. Vi må
veie sikkerhetsgevinstene ved ulike antiterrortiltak opp mot
deres demokratiske omkostninger.
Men dette er ikke alt som må til, for vi må også forstå
verdien av loddene som legges i vektskålene. For hva
er egentlig verdien av å leve i et åpent samfunn? Hva er
verdien av å leve i et velfungerende liberalt demokrati? 

Men ennå er det ikke vårt svar. Fremdeles er det kun ord.
Det er kloke ord. Det er riktige ord. Men det er kun ord.
Oppgaven vi står overfor er å omforme dem til handling.
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by Joakim Hammerlin. Hammerlin is an author, philosopher and lecturer. In 2011 he published the book Terror og demokrati: Fra 11.
september til 22. juli (Terror and Democracy: From 11 September to 22 July), which deals with dilemmas related to increased surveillance
and control, and discusses how far we can go in safeguarding ourselves against terror, before we lose the open society we want to
protect.

However, the words about ”more openness and more
democracy” are not our answer quite yet. The words are still
just words: wise words, the right words, but only words. The
task we are facing is to transform them into action.
Unfortunately, we have few examples to learn from.
In many societies where terror has struck, the response
has been extensive anti-terror measures which reduce
openness and undermine basic democratic principles.
This form of response may also be found in western
societies, such as in the USA following the attacks on the 11
September 2001 and in Great Britain after the bombings on
the 7 July 2005. Terrorism may bring society out of balance,
and there is a real danger of political over-reactions.
This is an important warning for the time Norway is about
to enter. Prime Minister Stoltenberg has emphasised that
there is not necessarily a contradiction between creating
a safer Norway and keeping the openness and freedom of
Norwegian society. However, we must be aware that there
may also be a conflict between these values: Openness and
freedom may be construed as vulnerability and measures
we impose in order to reduce our vulnerability may limit our
freedom and openness.

What makes someone kill nearly 70 young people at a
political youth camp? Why was Norway not able to stop the
massacre before? How did the perpetrator manage to fill up
an entire van with explosives and place it at the heart of the
government quarter in Oslo, without anyone stopping him?
The 22 July 2011 leaves a lot of questions. Some will
be answered, others not. Some will remain unanswered.
Incomprehensible. But there is one question that cannot be
ignored, that demands an answer because we are already
forming it: How will 22 July change our Norwegian society?
Three days after the tragedy, Norway’s Prime Minister Jens
Stoltenberg stood at Rådhusplassen (the Town Hall square)
in Oslo with a rose in his hand. The rose parade that had
been planned was cancelled because too many people
wanted to join. Instead of a parade the 200,000 who turned
up responded by laying down roses. Mr Stoltenberg’s words
about reacting to the 22 July with ”more openness and
more democracy” became famous in Norway.
These were words not just uttered by the Prime Minister
or the Government. They reflected the sentiment of the
entire political spectrum of the country, of the Royal Family,
of the Church and of the Norwegian people. As Norwegians,
we supported the core values of our society: the ideals of
diversity, mutual respect, openness and democracy.
The words became Norway’s anchorage point and an
attempt to create some good out of the evil. We wanted
to show the world, ourselves and the perpetrator that we
would not allow ourselves to be destroyed, that we did
not give in to terror. We held on to this goal in the days,
weeks and months that followed. In our attempt to make
these words our response, we held on to the goal while we
struggled with emotions of grief, despair, anger and disgust.

To weigh the considerations of security and safety against
the value of openness is a difficult political balancing art.
It is possible, however, to safeguard against terror without
letting go of the openness and freedom which characterises
Norway. An example of an increased security measure with
minor democratic costs is the introduction of stricter control
of chemical substances that may be used in the production
of bombs. Another example is the installation of bomb proof
glass and reinforced facades. The key is to find the ideal
weighting, where we have to weigh the safety gains of terror
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Og hvilke konsekvenser kan tiltak som tilsynelatende kan
fremstå som små justeringer i retning av mer kontroll og
overvåkning få over tid? Hvordan kan det prege måten
vi forholder oss til hverandre på? Hvordan vil det påvirke
tilliten i samfunnet? Eller meningsutvekslingen?
Her er det viktig å være varsom. Et velfungerende
demokrati er en kompleks konstruksjon. Men
kompleksiteten gjør det også skjørt. Det bygger på mange
variabler og verdier, og det å rokke ved dem kan få store
konsekvenser på sikt.
Derfor handler ikke det norske svaret på 22. juli bare
om oss, her og nå. Valgene vi gjør i tiden som kommer vil
også ha betydning for dem som kommer etter oss. De som
skal arve samfunnet vårt. De som skal overta demokratiet
og forvalte det videre.
I dagene etter 22. juli søkte en hel nasjon trøst i
Nordahl Griegs sterke dikt, Til ungdommen. Og det er dem,
ungdommen, vi skal ha i mente når vi velger retning etter 22.
juli. Vi må våge å stå opp for de verdiene som vårt samfunn
bygger på. Vi må våge å velge friheten og åpenheten. Vi
må våge å velge demokratiet, med alt det innebærer av
borgerrettigheter og –friheter

measures against the democratic costs.
However, this is not enough, since we must also
understand the value of the weights that we put into
the scales. For what is the value of living in an open
society? What is the value of living in a well-functioning
liberal democracy? What long-term consequences may
some measures have – measures that may seem like
minor adjustments in the direction of more control and
surveillance? How may safety measures influence the way
we relate to each other? How will measures affect trust or
the exchange of opinions?
It is important to be careful. A well-functioning
democracy is a complex construction. However, that
complexity is also what makes a democracy vulnerable, as
democracy is based on many variables and values. Altering
any of these may have huge long-term consequences.
That is why the Norwegian response to the attacks
on the 22 July 2011 is not just about us, the here and the
now. The choices we make in the time to come will also be
important for later generations, for those who are to inherit
our society and our democracy. For those who will take care
of society after us.
In the days after the attacks on 22 July 2011, a whole
nation sought solace in a powerful poem published in 1936
by the Norwegian author and war hero Nordahl Grieg. The
poem’s title is Til ungdommen – To Youth. When we choose
direction after the 22 July we should have the younger
generation in mind. We must dare to stand up for the values
our society is founded on. We must dare to choose freedom
and openness. We must dare to choose democracy with all
the civil rights and liberties it involves

.

.

Fra/From Mari
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Fra trine:

from TrinE:

Det handler om at man som menneske er veldig, veldig liten,
men når man tenker etter er det å være menneske noe av
det største man kan være:
-Veian har skifta, men æ e snart fram
det e livet som dræg mæ
havet e vanskelig, men no sjer æ lainn
det e livet som bær mæ
det e ailt, det e ailt…

This is about how human beings are very small and
insignificant, but when you think about it, it’s one of the
greatest things you can be:
-The roads may have changed but I am almost there
it’s life that pulls
the ocean is difficult but I see land now
it’s life that carries me
that’s all, that’s all...

Fra Ingrid:

From Ingrid:

Denne tida her har brakt oss mer sammen og vist oss at vi
er mennesker, ikke politikere, vi har kunna snakka sammen
og forstått av vi faktisk mener mye av det samme. Og det
har vært veldig nyttig for oss alle sammen tror jeg.

This time has brought us closer together and shown us that
we are human beings, not politicians, we have been able to
talk together and we’ve understood that we actually share
many opinions. And this experience has been very useful
for us all I think.

Fra christine:

From Christine:

Etter 22. juli så har på en måte alt det kalde smelta bort og
ting har blitt mye mere varmere. Vi står mye bedre sammen.

After the 22 July all the cold elements have, in a way, melted
and it’s much warmer now. We are much closer.

Fra/from Tore
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Fra/from Maja,
John Christer & Trine:
Vi tok en bildeserie som skulle fremme håp og
optimisme for fremtiden.

«Det» symboliserer ved en klokke at tiden går fremover.
Det viser at tiden går fremover samt at det alltid kommer
en ny dag i morgen.
«går» kan tolkes på to måter. Den ene ved
ansvarsfraskrivelse, og at man går sin vei fra et
problem eller en oppgave. Den andre er at man går inn
i fremtiden, eller er på vei et sted. Kanskje skal man
hjelpe noen, kanskje skal man finne morgendagens
løsninger.
«vel...» symboliserer at man er på vei inn i fremtiden, det
at hånden er med viser at det er menneskene som styrer
hvor veien går. Morgendagen kommer uansett, men vi
kan være med å bestemme hvordan den kommer.
We took a series of photographs meant to bring hope
and optimism for the future.

"It:" The clock here symbolises the passing of time and
that there is always a new day tomorrow.
"goes" may be interpreted in two ways. One
interpretation is the act of walking away from a problem
or task. The other interpretation is to be on your way to
the future or on your way somewhere. Maybe to help
someone. Maybe to find tomorrow’s solutions.
"well..." symbolises being on your way to the future, the
hand shows that people point out the way. Tomorrow
will be here, no matter what, but we can participate and
decide the direction

«Det/It

går/goes
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vel... /well...»
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Four people, four pictures in one, one act. Young people fighting. For recognition,
love, music and much, much more. Young people fighting. Against injustice, bullying,
hatred, homophobia, pressure, Nazism and far too much more. Young people are the
future, we will be the leaders of tomorrow’s world and we are going to live in it. We
fight for what we believe in and against what we find destructive.
In my photo four people are separated by a swastika, they stand with their heads lowered and their backs bent. But then they
turn around and destroy what divides them. In the end the four individuals stand face-to-face with their heads raised and with the
colours and nuances of the photo emerging. They are standing on the ruins of what separated them, a new future may now be built.
The colours and image of the photo develops and becomes clearer, from black and white at the start to full colours and nuances in
the end. A society under Nazism is black and white. No room for individuals, just a mass. Ein volk.
Our world is a mass. A mass consisting of individuals. We may be struggling to stand out from the crowd or struggling not to stand
out too much. But we have the choice and we are all different and no one is going to take that away from us.
An idea before you move on. Before planet Earth was created, we were just stardust, the result of stars that had exploded and
recreated themselves for billions of years. This dust is now our planet, the snow, the plants and you and me.
From Even, Youth, human being and a descendant of the stars

www.designtrykk.no

I mitt bilde er fire mennesker skilt av et hakekors, de står der med senkede hoder og lut rygg. Men så snur de seg og ødelegger det
som skiller dem. Til slutt står de der med ansiktene mot hverandre, hodene er reist opp og fargene og nyanse i bildet kommer frem.
De står på ruinene av skillet, en ny fremtid kan nå bygges. Fra begynnelse til slutt blir bildet skapere og mer fargerikt, fra svart/hvitt
til full farge og full nyanse. Et samfunn under nazismen vil være svart/hvitt. Intet rom for individer, bare en masse. Ein volk.
Vår verden er en masse; en masse av individer. Vi kjemper kanskje for å skille oss ut, eller å ikke skille oss ut så mye. Men vi har
valget og vi er alle forskjellige og ingen skal få ta det fra oss. En tanke før du går videre: Før jorden ble til var vi bare stjernestøv,
resultatet av stjerner som i milliarder av år har eksplodert og formet seg på ny. Dette støvet er nå planeten vår, snøen, plantene og
du og meg.
Fra Even, Ungdom, menneske og etterkommer av stjernene

Miljømerket trykksak 241 781

Fire mennesker, fire bilder i ett, en handling. Ungdom kjemper. For anerkjennelse,
kjærlighet, musikk og så mye mer. Ungdom kjemper. Mot urettferdighet, mobbing, hat,
homofobi, press, nazisme og så alt for mye mer. Ungdom er fremtiden, vi skal lede
morgendagens verden og vi skal leve i den. Vi kjemper for det vi tror på og mot det vi
opplever som ødeleggende.

