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Storberget: – Ekstremisme
starter i barndommen
Tidligere justisminister Knut Storberget mener tidlig
inngripen kan hindre nye terrorhandlinger.
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– Det er ikke nok med bare mer politi og høyere gjerder når man skal
forhindre nye terrorhandlinger i Norge.

Se oversikten og les minneordene.
Connie Bentzrud
cbe@tv2.no
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TEMA | terrorangrepene i
Oslo og på Utøya

LES OGSÅ: Psykiatrisk rapport: – Følelsesmessig skadet som 4-åring

Må gripe inn tidlig

Kart: De dyrebare minuttene
Hør lydloggene fra pågripelsen.

Grafisk presentasjon av
terrordagen

Viktig med forebygging

– For det er noe som kommer inn i etterkant. Vi må ikke glemme, selv etter
en så dramatisk hendelse som 22/7, at det å forhindre kriminalitet og
ekstreme handlinger gjør vi fra tidlig barnsben av.

Se vår interaktive tidslinje med video, bilder og
detaljer om hva som skjedde 22. juli.

De ble ofre for terroren

Tidligere justisminister Knut Storberget mener utviklingen av ekstremisme
starter allerede i barndommen, og at beredskap handler også om å gripe
inn overfor barn som har det vanskelig.

– Det er så synd at vi i justispolitikken bare har en debatt om hvor mange
politifolk vi har, og hvor strenge straffene skal være, sier Storberget til TV 2
Nyhetene.

Tidslinje: Terrordøgnet 22. juli

MEST LEST OM 22. JULI

Les alt om
terrorangrepene i
Oslo og på Utøya
Siste nytt om terrorangrepene i
Oslo og på Utøya:
Storberget: – Ekstremisme
starter i barndommen
Valg av oppmøtested 22. juli
var en misforståelse
Politiet slettet lydlogg fra 22. juli
Les også:

Anders Behring Breivik ble observert av psykiater allerede da han var fire
år. Anbefalingen var at han ble tatt bort fra familien, men det skjedde aldri.

Valg av oppmøtested 22. juli var
en misforståelse

Hvordan Breivik hadde utviklet seg hvis anbefalingen hadde blitt fulgt, er
umulig å si, men Storberget mener det å gripe inn er et av våre viktigste
beredskapstiltak
– Jeg mener at det er en av hovedutfordringer når vi skal møte den type
ekstreme handlinger, generelt, sier Storberget.

Breiviks mor: – Han
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LES OGSÅ: Dette intervjuet fikk folk til å kaste seg i båtene mot Utøya

forandret seg helt for
to år siden

– Jeg vil ikke gå inn i den spesielle saken, den personen, men å forebygge
ekstremisme krever at man virkelig tenker forebygging i bred skala.

Alle må ta ansvar
For vi må våge å ta ansvar når barn har det vanskelig, mener Storberget.
– Det som plager meg kanskje mest i kjølvannet av denne saken, er
hvordan kan et menneske ha en slik skjevutvikling og foreta slike
handlinger uten å bli oppdaget, mener Storberget.

Psykiatrisk rapport: –
Følelsesmessig skadet
som 4-åring

Storberget: – Ekstremisme
starter i barndommen

LES OGSÅ: Stemorens siste bilde av Breivik
Han peker på at det ikke bare er hos politiet og det offisielle apparatet
utfordringene er. Også samfunnet må ta sin del av ansvaret.
– Jeg mener at hovedutfordringen for å forebygge ekstremisme for Norge
sin del i framtiden, ligger der, avslutter den tidligere justisministeren.

Breivik: – Neste
angrep kan ta 40.000
liv

Slutningen leses først i Breiviksaken

Stemorens siste bilde
av Breivik

Politiet fjerner bilder av
uniformer fra nettet

Anders Behring Breivik ble vurdert av psykiater da han var fire. Det ble da anbefalt
at han skulle flyttes fra moren. Foto: PRIVAT
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