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Criza din insula Utøya și impactul factorilor 

materiali asupra crizelor 

 

La 22 iulie 2011, Anders Behring Breivik, un 

extremist de dreapta a atacat o clădire 

guvernamentală din centrul capitalei 

norvegiene Oslo și o tabără de tineri din insula 

Utøya, ucigȃnd 76 de tineri ai elitei politice 

liberale norvegiene. Aceasta este cea mai mare 

tragedie pentru Norvegia de la Primul Război 

Mondial pȃnă în prezent șocȃnd întreaga 

populaţie a acestui stat. 

În cadrul acestei lucrări îmi propun să 

analizez criza din Norvegia  de pe data de 22 

iulie 2011 din insula Utøya provocată de către 

Anders Behring Breivik. Pentru a anliza această 

criză voi folosi modelul de analiză în patru pași 

dezvoltat în cadrul  CRISMART și ECMA. Precizez 

că nu voi avea în vedere și evenimentele din 

Oslo din cauza informaţiilor restrȃnse. 

Decidentul pe care îl voi avea în vedere în 

cadrul aceste analize este șeful poliţiei din 

regiunea nordică Buskerud, Erik Berga. 

Lucrarea se împarte în trei părţi: în 

prima parte voi verifica dacă situaţia ce 

urmează să fie analizată este o criză. Pentru a 

clarifica acest aspect voi defini criza și o voi 

pune în paralel cu situaţia empirică . În cea de-

a doua parte voi analiza criza prin prisma celor 

patru pași cu precizarea că voi adăuga și o 

contextualizare a crizei pentru a da mai multă 

claritate analizei. În cadrul celei de-a treia 

părţi voi analiza criza prin perspectiva celor 

nouă tipuri de analize tematice astfel punctȃnd 

care analize tematice sunt relevante și care nu 

sunt. 

Criza este definită ca fiind o situaţie ce 

derivă dintr-o schimbare bruscă din mediul 

extern sau intern al unei colectivităţi, 

caracterizată de trei percepţii necesare și 

suficiente ale decidentului: o ameninţare la 

adresa valorilor fundamentale, urgenţa și 

incertitudinea.1 

În cazul analizei de faţă putem afirma că 

avem o schimbare bruscă de situaţiei. În ceea 

ce privește masacrul de pe insula Utøya, acesta  

reprezintă o schimbare bruscă de situaţie dacă 

avem în vedere faptul că pe insulă au fost 

masacraţi peste 70 de tineri. De asemenea un 

alt argument ce ar putea susţine ipoteza 

conform căreia avem o schimbare bruscă de 

situaţie este rata criminalităţii înregistrate în 

Norvegia. Dacă avem în vedere faptul că rata 

criminalităţii în Norvegia este una dintre cele 

mai mici din lume iar în fiecare an avem 6 

crime la 100000 de oameni, o zi cu aproximativ 

 
1 Eric K. Stern, ,,Crisis decisionmaking: A Cognitive 
Institutional Approach”, Swedish National Defence College, 
Stockholm, 1999, p. 8. 



80 de morti reprezintă o schimbare bruscă și 

tragică.2 Trebuie avut în vedere faptul că 

aceste evenimente reprezintă o ,,tragedie 

naţională” conform prim-ministrului Jens 

Stoltenberg, cea mai mare de după cel de-al 

doilea Război Mondial pentru statul Norvegian. 

De asemenea trebuie să existe o 

ameninţare la adresa valorilor fundamentale. 

De altfel acest aspect este o componentă 

esenţială în cadrul unor crize iar fără aceasta 

nu avem o criză propriu-zisă.3 După explozia din 

Oslo pe insula Utøya  au fost uciși 69 de tineri 

adunaţi la o tabără organizată de Partidul 

Laburist.4 Ameninţările se manifestă astfel pe 

mai multe paliere, atȃt material, umane dar și 

axilogice. Imediat după acest incident, prim 

ministrul norvegian a perceput acest incident ca 

și un atac la adresa valorilor democratice astfel 

declarȃnd faptul că Norgvegia va fi după aceste 

incidente ,,mai democratică, mai deschisă dar 

nu și naivă.”5 

                                                 
2 ,,Norway Country Specific Information”, 
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_990.html, 
17.07.2012. 
3 Dan Hansen, ,,Crisis and Perspectives on Policy Change: 
Swedish Counter-terrorism Policymaking”, National Defence 
College, Stockholm, 2007, p.19. 
4 ,,Oslo explosion: seven dead, dozens injured after Norway city 

blast”, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/865
5120/Oslo-explosion-seven-dead-dozens-injured-after-Norway-

city-blast.html, 17.06.2012. 
5 'Extremism will be met with more democracy', 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2019382/Extremism-
met-democracy-Defiant-Norwegian-Prime-Minister-responds-
twin-attacks-killed-76.html, 17.06.2012. 

O altă componentă este cea de urgenţă. 

Astfel atȃt timp cȃt avem în jur de 80 de victim 

există o urgenţă indubitabilă. Era clar că era 

nevoie de o intervenţie promptă care să 

oprească proporţiile deja mari ale masacrului. 

Iar în ceea ce privește incertitudinea putem să 

testăm perioada dintre cele două crize. Imediat 

după primul incident din Oslo avem 

incertitudine în ceea ce privește modul în care 

vor decurge lucrurile dacă mai avem astfel de 

mașini capcană, unde se află făptașul sau cine 

este acesta. În cadrul crizei din insula Utøya 

avem incertitudini cu privire la numărul 

victimelor, care mai pot fi salvate și care nu, 

dacă există si complici sau alţi ucigași pe lȃngă 

Breivik. 

Astfel după cele declarate mai sus putem 

afirma faptul că evenimentul ales constituie o 

criză, îndeplinind toate criteriile indicate în 

cadrul definiţiei. În cea de-a doua parte voi 

trece criza aleasă prin cei patru pași: 

contextualizarea crizei, stabilirea cadrului 

temporal al crizei, selectarea ocaziilor pentru 

luarea deciziilor, analize tematice.6 

 

1. Contextualizarea crizei 

Din punct de vedere instituţional putem 

afirma faptul că structurile statale Norvegiene 

                                                                                         
 
6 Iulian Chifu, ,,Analiza de Conflict”, Politea-SNSPA, București, 
2004, pp. 57-58. 
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ce se ocupă de astfel de incidente nu au o forţă 

de reacţie bine dezvoltată din cauza lipsei de 

experienţă . Norvegia nu a mai întȃmpinat 

astfel de incidente în istoria sa recentă. După 

cum am menţionat mai sus, Norvegia este și o 

ţară pașnică, fără o rată mare de crime ceea ce 

poate duce și la o anumită apatie din partea 

forţelor de intervenţie.  

În ceea ce-l privește pe ucigaș, acesta și-

a pregătit atacul cu mulţi ani în urmă astfel 

reușind să nu atragă atenţia asupra actelor pe 

care le plănuia. După cum Breivik a afirmat 

,,masacrul este rezultatul final a mai mulţi ani 

de repetiţii și planuri”.7 Nici apropiaţii 

ucigașului nu se așteptau la o astfel de acţiune 

din partea lui, avȃnd în vedere faptul că acesta 

era catalogat ca fiind un ,,om normal care avea 

prieteni chiar și din Orientul Mijlociu.”8 Acesta 

își expunea ideile contra islamului Marxist (așa 

cum îl numea) însă în Norvegia astfel de indivizi 

erau marginalizaţi și nu erau trataţi ca fiind 

potenţiali agresivi.9 Armele pe care le-a 

procurat nu au atras atenţia asupra sa. Prima sa 

armă de vȃnătoare a obţinut-o pe motivaţia 

conform căreia acesta își dorește să o 
                                                 
7 ,, Anders Behring Breivik trial a culmination of years of 
preparation”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/920
6265/Anders-Behring-Breivik-trial-a-culmination-of-years-of-
preparation.html, 18.06.2012 
8 ,, Profile: Anders Behring Breivik”, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14259989, 
18.06.2012. 

9 Un alt exemplu ar putea fi blogger-ul Fjordman, care a susținut 
manifestul scris de către Breivik. 

folosească pentru vȃnat de cerbi. Pistolul l-a 

obţinut mai greu, Breivik trebuind să 

frecventeze clubul de tir pentru a putea intra în 

posesia unei astfel de arme. În primă fază 

acesta a dorit să cumpere armele din Praga, 

apoi din Germania și Serbia, însă nu a reușit. În 

cele din urmă armele a fost achiziţionate de pe 

internet.  

În ceea ce privește amploarea curentelor 

de extremă dreapta, anti-islamice și anti-

imigraţioniste, poliţia norvegiană a semnalat 

activitatea din ce în ce mai ridicată a acestor 

grupuri pe teritoriul Norvegiei. Într-un raport 

din martie 2011 Serviciul de Securitate al 

Poliţiei Norvegiene atenţionează asupra 

amplificării activităţilor grupurilor anti-

islamiste și de asemenea asupra pericolelor ce 

pot să le pună astfel de grupuri în cursul 

anului.10 

Astfel după cum putem observa, 

contextul este compus din trei elemente ce pot 

da o imagine minimală asupra unei ameninţări. 

În primul rȃnd la nivel individual sunt acţiunile 

lui Breivik care ar fi putut fi interceptate 

printr-o serie de corelări nu tocmai dificile.11 La 

nivel statal poliţia a avertizat asupra pericolelor 

ce le pot pune unele grupuri anti-islamiste și 

                                                 
10 ,, Norway Police Warned of Rising Far-Right Extremism”, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903461104576
463850667976830.html, 18.06.2012 
11 Ma refer aici la corelarea dintre scrierile sale puse pe internet 
cu o tentă clară anti-islamică și achiziționarea repetată de arme. 
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extremiste de dreapta. Corelȃnd cele două 

niveluri putem să ne facem o imagine destul de 

sugestivă a unei viitoare crize. Ultima 

ameninţare este cea de la nivelul instituţional 

în care forţele de intervenţie, anti-teroriste nu 

au experienţă în astfel de evenimente. O slabă 

pregătire a acestor componente de securitate 

naţională reprezintă o vulnerabilitate ridicată 

la adresa statului și a cetăţenilor săi. 

 

2. Desfășurarea crizei 

Criza pe care am ales să o analizez în 

cadrul acestei lucrări este una ce se află în 

legătură directă cu o altă criză din Oslo. Liantul 

celor două crize este Breivik. Astfel pe data de 

22 iulie 2011 la ora 15:26 avem explozia de la 

Oslo ce cauzează daune majore unei clădiri 

guvernamentale și altei clădiri a Consiliului 

pentru Energie și Petrol. La ora 16:57 Breivik 

ajunge pe insula Utøya îmbrăcat într-o uniformă 

de poliţist și îi cheamă pe tineri să se strȃngă în 

jurul lui pentru a-i informa în legătură cu 

evenimentele din Oslo. Desigur la scurt timp 

acesta deschide focul împotriva tinerilor. Astfel 

după cum putem observa cele două crize se 

suprapun iar atenţia autorităţilor este 

îndreptată spre prima criză din Oslo. La 17:27 

autorităţile din Oslo află de la poliţia dintr-o 

localitate de lȃngă insula  Utøya despre 

evenimentele din insulă și trimit o echipă 

specială de intervenţii  spre insulă la ora 17:40. 

La ora 18:25 trupele speciale ajung pe insulă 

după numeroase probleme pe care le-au 

întampinat cu transportul. Aceștia au luat o 

barcă mult prea mică și lua constant apă din 

cauza echipajului numeros. Trupele speciale au 

plecat de la ora 18:11 de pe ţărmul din jurul 

insulei, la ora 18:16 motorul bărcii se oprește 

din cauza greutăţii ridicate pe care trebuie să o 

suporte și astfel trupele special ajung pe insulă 

la ora 18:29. În cele din urmă Breivik este 

arestat abia la ora 18:32-18:34, fără a opune 

rezistenţă de altfel ultimul său glonţ a fost tras 

la ora 18:30.12 Echipajele de salvare de la 

ţărmul din jurul insulei Utøya ajutau răniţi încă 

de la ora 18:00. La ora 18:57 ajunsese și primul 

elicopter de salvare pe insula Utøya. Masacrul a 

durat o oră și 10 minute în care Breivik a tras 

186 de gloanţe.13 

 

3. Ocazii pentru luarea deciziilor 

În cadrul acestei părţi voi identifica 

modul în care s-a încercat soluţionarea crizei, 

care au fost problemele întȃmpinate și de ce. 

De asemenea voi încerca să identific și alte 

                                                 
12 ,,Timeline: How Norway's terror attacks unfolded”, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14260297, 
18.06.2012. 

13,, Norway: Timeline Of Utoya Massacre”, 
http://news.sky.com/home/world-news/article/16234915, 
18.06.2012. 
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soluţii care ar fi putut fi efectuate pentru a 

rezolva criza. 

În primul rȃnd trebuie să menţionez 

faptul că, criza pe care o am în vedere se 

suprapune cu o altă criză. Astfel, explozia din 

Oslo crează o criză ce beneficiază de un răspuns 

prompt și o atenţie sporită. Autorităţile și 

misiunile anti-tero își focalizează astfel atenţia 

în deosebi asupra crizei din Oslo. Este drept, 

criza din Oslo prezintă și urgenţă și 

incertitudine astfel fiind nevoie de toate 

componentele de securitate statală pentru a 

întampinat alte ramificaţii ale crizei. La 

momentul crizei din Oslo autorităţile erau în 

primul rȃnd îngrijorate ca nu cumva să existe 

alte mașini capcană în oraș ce ar putea pune în 

pericol viaţa cetăţenilor. 

La aproximativ o oră și jumătate începe 

criza din insula Utøya. Desigur, post-factum, 

criza din Utøya este cu mult mai gravă, însă  pe 

22 iulie  percepţia autorităţilor era alta. Atenţia 

autorităţilor era concentrată asupra 

evenimentelor din Oslo, iar această criză era 

mai profundă conform percepţiei lor. La 15:27 

șeful poliţiei din regiunea nordică Buskerud, 

Erik Berga cere ajutor autorităţilor din Oslo 

pentru a interveni în Utøya . Prima carenţă a 

reacţiei autorităţilor o avem imediat după 

semnalarea incidentelor de la Utøya. Echipele 

Swat sunt nevoite să se ducă cu mașina pȃnă 

spre insula Utøya deoarece era lipsă de 

elicoptere în Oslo. Echipele Swat au fost 

nevoite să meargă cu mașina 35 de kilometri 

pȃnă la ţărmul alăturat al insulei iar de acolo 

trebuiau să meargă incă 5 kilometri cu barca.14 

Deși autorităţile de la Oslo au fost anunţate de 

către Erik Berga la ora 15:27 acestea au ajuns la 

ora 18:09 la Storoya, o localitate de pe ţărmul 

alăturat al insulei Utøya. De asemenea și Erik 

Berga avea probleme cu transportul pe care 

trebuia să-l asigure trupelor special care 

trebuiau să plece de la Storoya spre insula 

Utøya. Astfel atunci cȃnd trupele Swat au ajuns 

la Storoya la ora 18:09 Erik Berga a decis să le 

pună la dispoziţie singura barcă pe care o 

deţinea poliţia din regiunea nordică Buskerud. 

Barca era de mici dimensiuni care putea cu greu 

să facă faţă echipei Swat foarte bine înarmată. 

Trupele speciale au plecat de la ora 18:11 de pe 

ţărmul din jurul insulei, la ora 18:16 motorul 

bărcii se oprește din cauza greutăţii ridicate pe 

care trebuie să o suporte și astfel trupele 

speciale ajung pe insulă la ora 18:29. Astfel 

putem observa o lipsă de organizare destul de 

acută la nivelul reacţiei forţelor speciale. Pe de 

o parte aceștia nu au avut un elicopter care să-i 

transporte pe insulă direct și nici barcă de la 

Storoya spre insula Utøya. Consider că lipsa 

                                                 
14 ,, Norway shooting: police response criticized”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/865

8569/Norway-shooting-police-response-criticised.html, 

18.06.2012. 
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unui elicopter a contat foarte mult în reacţia 

echipei Swat avȃnd în vedere că prin transportul 

aerian aceștia ar fi ajuns pe insulă în 

aproximativ 20 de minute și nu în 60.   

Sensul crizei ar fi fost altul dacă echipele 

de intervenţie ar fi beneficiat de un elicopter 

pe insula Utøya. Erik Berga nu putea să 

conceapă un mod de acţiune mai performant și 

mai bun decȃt cel pe care l-a luat. În condiţiile 

date Erik Berga a pus la dispoziţia trupelor Swat 

tot echipamentul de care dispunea. De altfel 

acestuia i-a fost interzis de către autorităţile 

din Oslo să acţioneze singur sau cu celelalte 

patrule de poliţie din motive de securitate. 

Consider însă că reacţia întȃrziată a fost 

cauzată de lipsa capacităţilor material și a 

ineficienţei instituţionale. Dacă exista un 

elicopter care să transporte trupele pe insulă 

sau chiar dacă Erik Berga deţinea o barcă mai 

performantă care să transporte trupele Swat 

fără ca aceasta să se oprească atunci datele 

crizei erau cu totul altele. 

4. Analize tematice15 

Precizez încă de la început faptul că nu toate 

ariile tematice sunt relevante pentru criza pe 

care am ales să o analizez însă le voi menţiona 

pe toate urmȃnd să pun accent doar pe cele 

care au o anumită importanţă pentru analiza 

mea. 
                                                 
15 Analize tematice conform: Iulian Chifu, ,,Analiza de Conflict”, 
Politea-SNSPA, București, 2004, pp. 58-60. 

- Pregătirea, prevenirea și diminuarea 

efectelor: după cum am spus și mai sus, 

existenţa unui elicopter în Oslo ar fi 

schimbat total modul în care s-ar fi 

desfășurat criza. În lipsa unui mijloc de 

transport rapid trupele speciale au făcut 

o oră pe drum de la Oslo pe insula Utøya 

rezultȃnd astfel o amplificare a 

incidentelor. În ceea ce privește 

pregătirea instituţională, autorităţile 

norvegiene se înfruntă pentru prima dată 

cu astfel de incidente rezultȃnd astfel 

lipsa experienţei a echipelor în astfel de 

situaţii. De altfel un alt aspect 

identificat este cel al lipsei tehnologiilor 

necesare de intervenţii și în particular 

mijloace de transport rapide. Pe lȃngă 

faptul că nu a existat niciun elicopter în 

Oslo pentru transportul trupelor în 

Utøya, nici în Storoya nu avem bărci 

performante care să se poată deplasa 

rapid pe insula Utøya. Informaţiile au 

circulat destul de repede însă 

capacitatea de proiectare a forţelor Swat 

a fost foarte scăzută. Desigur putem 

afirma că un factor esenţial în modul de 

operare al autorităţilor poate fi pus pe 

seama faptului că în momentul în care a 

izbucnit această criză era deja o criză în 

desfășurare în Oslo, ceea ce diminuează 

într-o oarecare măsură capacitatea 
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decidenţilor de a furniza soluţii 

eficiente. 

- Leadershipul: în ceea ce privește acest 

aspect, nu îl pot folosi tocmai eficient 

pentru decidentul ales în gestionarea 

crizei însă pot observa prin prisma sa 

modul de reacţie a premierului norvegian 

Jens Stoltenberg. Astfel la o zi după criză 

deși au existat critici la modul de 

intervenţie, Jens Stoltenberg a reușit 

într-o oarecare măsură să detensioneze 

situaţia creată de Breivik atȃt în ţara sa 

cȃt și peste hotare printr-un discurs în 

care susţinea valorile democratice și 

natura pașnică a poporului norvegian. 

- Unităţile de decizie: după cum am 

precizat unul dintre decidenţi este șeful 

poliţiei, Erik Berga. După ce acesta a 

sunat în Oslo o serie de persoane și 

instituţii s-au implicat în gestionarea 

acestei crize. Pe de o parte avem șeful 

primei echipe de intervenţie care ajunge 

pe insulă și îl arestează pe Breivik, 

Haarvard Gaasbakk. În Storoya erau 

echipajele de ambulanţă ce acordau 

îngrijiri medicale tinerilor care veneau în 

înnot din  insulă. De asmenea un alt 

decident în această criză este șefa 

poliţiei din zona Hoenefoss, Sissel 

Hammer, care a afirmat că poliţia a 

făcut tot ce a putut pentru a gestiona 

optim această criză. Și în cele din urmă, 

un alt decident ce are o autoritate mult 

mai mare și încearcă să detensioneze 

situaţia creată este Jens Stoltenberg.  

- Cadrul în care e desfășoară criza: 

percepţiile au însemnat destul de mult în 

cadrul acestei crize. Desigur după cum 

am putut observa și factorul material a 

avut o importanţă covȃrșitoare în modul 

în care a fost gestionată criza. Însă 

percepţiile în prima fază a crizei au 

contat destul de mult dacă luăm în calcul 

aspectul atenţiei asupra crizelor. În 

primul rȃnd, forţele special își aveau 

sediile la Oslo iar aceștia deja erau în 

alertă mare după explozia ce a avut loc 

acolo și incertitudinea legată de alte noi 

explozii sau atacuri. De altfel criza de la 

Oslo a fost dată uitării foarte repede 

după ce primele informaţii au fost date 

publicului. Astfel vedem această 

dinamică descendentă în ceea ce 

privește atacul cu bombă de la Oslo dar o 

creștere din ce în ce mai mare a 

importanţei crizei din insula Utøya. 

- Conflicte de valori: în cazul crizei 

analizate nu a apărut un conflict de 

valori la nivelul structurilor de autoriate. 

Din contră am putea afirma faptul că  s-a 

respectat o ierarhie clară a valorilor. În 

primul rȃnd viaţa tinerilor de pe insulă și 
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- Cooperare și conflictul politico-

birocratic: în cadrul acestei dinamici am 

putut observa o disensiune între forţele 

de poliţie locale și trupele speciale de 

intervenţie. Astfel, poliţia locală condusă 

de decidentul pe care îl am în vedere, 

Erik Berga, nu a intervenit pȃnă nu au 

ajuns și trupele speciale. De altfel 

forţelor de poliţie li s-a interzis să 

intervină singure fără prezenţa trupelor 

speciale. 

- Criza de comunicare și credibilitatea: 

după terminarea misiunii forţele de 

poliţie au fost vehement criticate pentru 

răspunsul întȃrziat și pentru slaba 

pregătire în faţa unei astfel de 

probleme. Rudele victimelor au criticat 

cel mai mult modul de intervenţie. Însă 

la o zi după, premierul Jens Stoltenberg 

a avut o intervenţie prin care își exprima 

condoleanţele faţă de familiile ce-și 

pierduseră pe cei apropiaţi dar și 

indignarea pentru că un astfel de 

incident se întȃmplase în ţara sa. 

Discursul său a fost unul reușit prin 

prisma faptului că a deviat atenţia public 

de la evenimentul propriu-zis la o 

problem mult mai largă: cea a 

extremismului de dreapta. Desigur, 

acesta a reafirmat valorile democratice 

pe care Norvegia va continua să le apere 

și să le poarte indiferent de provocările 

pe care le va înfrunta. Astfel după cum 

putem observa deși dinamica crizei era 

una ce punea autorităţile într-o lumină 

negativă, intervenţia prim-ministrului a 

reușit să imprime o nouă dinamică ce a 

schimbat implicit și percepţia asupra 

crizei. 

- Transnaţionalizarea și 

internaţionalizarea: precizez că nu 

avem astfel de procese transfrontaliere 

în ceea ce privește criza aceasta. Aș 

putea menţiona doar reacţia liderilor 

ţărilor europene și nu numai ce și au 

exprimat condoleanţele și regretele 

pentru evenimentele tragice prin care 

cetăţenii norvegieni au trebuit să le 

îndure.  

- Efecte în timp și lecţii învăţate: după 

acest incident autorităţile și-au reevaluat 

politicile la două niveluri. În primul rȃnd 

acestea vau acordat o mai mare atenţie 

pornirilor extremiste prezente pe 

internet și a procurării de arme de către 
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După analiza acestei crize consider că modul în 

care s-a acţionat a dovedit unele slăbiciuni 

impardonabile pentru autorităţile norvegiene. 

Desigur, decidenţii au acţionat destul de 

eficient însă lipsa unor capacităţi esenţiale 

pentru astfel de intervenţii a afectat enorm 

timpul de reacţie și capacitatea de a opri 

masacrarea în număr atȃt de mare a civililor. 

Lipsa unui elicopter atȃt în zona insulei Utøya 

cȃt și în Oslo a întȃrziat acţiunea cu aproximativ 

40 de minute ceea ce într-o astfel de criză ar fi 

însemnat salvarea a cel puţin 30-40 de vieţi.  
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