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Rapport nr. 07/2017 

 

 

Rapport fra eksekutivkomiteen i CCME 28.-29. mars 2017 
v/Andreas Henriksen Aarflot 

 

Eksekutivkomiteen i CCME – Kirkenes Migrantkommisjon i Europa – hadde møte 28.–29. 

mars 2017 i Brussel. Komitémedlem Lemma Desta kunne ikke delta fra Norge denne gangen 

ettersom datoene delvis kolliderte med 25-årsmarkering og rådsmøte i Norges Kristne Råd.  

 

 

Generalsekretærens rapport 

 

Generalsekretæren orienterte om at det fortsatt er et høyt aktivitetsnivå i sekretariatet. I 

Brussel har det vært en økt mengde uttalelser i forbindelser med Ministerrådet. CCME har 

ikke blitt med på alle, men har vært med på en uttalelse om returpakker. Det er et utfordrende 

klima for tiden. Europakommisjonen har for eksempel kommet med en anbefaling til 

medlemsstatene om å utvide ”detention periods” til atten måneder, hvilket generalsekretæren 

anser som et brudd på EU-lovgivningen, og derfor håper at vil bli tatt til retten. Det merkes 

forskjeller mellom Europakommisjonen og DG Migration and Home Affairs.  

 

Det er et fokus på Europas eksterne dimensjon, altså på å holde folk utenfor EU. EU-Tyrkia-

avtalen brukes som et eksempel på hvordan ting kan gjøres. 

 

Det etableres stadig nye ruter inn i Europa, blant annet gjennom Bulgaria. Rutene er blitt 

dyrere nå, hvilket innebærer at flere blir satt i stor gjeld på veien. Det er et stadig høyt antall 

dødsfall knyttet Flyktninger og migranter mister tillit til myndighetene, som følge av 

mottakelsen de har mottatt.  

 

European Asylum Support Office (EASO) sitt mandat blir for tiden fremforhandlet. Det 

maltesiske formannskapet ønsker å få det ferdig i løpet av sin formannskapsperiode.  

 

Dublin IV blir også for tiden fremforhandlet i EU-parlamentet. CCME har med andre kristne 

organisasjoner gitt et høringsinnspill. Det er noen gode endringsforslag til 

Europakommisjonens forslag som er fremmet fra en svensk MEP. 

 

KEK, CCME og COMECE (den katolske Commission of the Bishops’ Conferences of 

Europe) har hatt et møte med det maltesiske formannskapet. Formannskapet er proaktiv til å 

konsultere NGOer. Det var et vennlig møte, men det er en krevende periode for EU nå. 

Brexit-debatten er høyt på agendaen. Valgene i Frankrike og Tyskland ligger i bakhånd.  

 

På tyske Kirchentag vil alle arrangementene stoppe for et minutts stillhet kl. 12 til minne om 

de som har mistet livet ved EUs grenser. CCME vil også bidra med programelementer til 

dette. 

 

Den norske sjømannskirken ved Ørnulf Steen har vært i kontakt med CCME angående 

utsendte asylsøkere fra Norge som har tatt kontakt med sjømannskirker. Sjømannskirken har 

ikke erfaring med hvordan de skal håndtere slike situasjoner. CCME vurderer å lage en 
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konsultasjon med ulike utenlandskirker for å diskutere slike situasjoner. Det kan være aktuelt 

å invitere Ørnulf Steen til eksekutivkomiteens møte i Norge høsten 2017. 

 

CCME samarbeider med CPCE om dialog med migrantkirker. I samarbeid med World 

Council of Christian Communications vil CCME arbeide med monitorering av nyheter om 

flyktninger og migranter i media.1  

 

Landrapporter 

 

I Hellas er det fortsatt en god del ankomster. 173 450 flyktninger og migranter ankom Hellas i 

2016. De største gruppene er fra Syria, Afghanistan og Irak. Etter EU-Tyrkia-avtalen var det 

slik at førsteinstansen erklærte de fleste søknader for «inadmissible», fordi Tyrkia var regnet 

et «trygt land». Den første tiden var det imidlertid slik at klagenemndene i stor grad avviste at 

søknadene var «inadmissible» og klargjorde at sakene måtte realitetsbehandles i Hellas. 

Myndighetene svarte med å vedta ny lovgivning og med en ny sammensetning i 

klagenemndene, slik at også klagene anses som «inadmissible». Denne praksisen er tatt til den 

høyeste forvaltningsdomstolen i landet, som har besluttet å behandle saken i storkammer. 

Saken er ikke avgjort ennå. I følge representanten fra Hellas, blir UNHCR sett på som en 

fiende av myndighetene, ikke som en samarbeidspartner. Hellas er under sterkt press fra EU 

og Europakommisjonen. 

 

I Romania merkes det at det dannes nye ruter inn til Europa med «stengningen» av Hellas-

Tyrkia-grensen. Folk kommer via Serbia og Bulgaria til Romania.  

 

I Ungarn er situasjonen for sivilsamfunnsaktører kritisk. Myndighetene har nylig sendt ut en 

nasjonal konsultasjon, hvor alle innbyggerne er invitert til å svare på spørsmål fra regjeringen. 

Hovedbudskapet er at de vil stoppe Brussel, blant annet når det gjelder migrasjonsspørsmål. 

Et av spørsmålene retter sterk kritikk mot internasjonale NGOer: « By now it has become 

clear that, in addition to the smugglers, certain international organizations encourage the 

illegal immigrants to commit illegal acts. What do you think Hungary should do?  

Det er to svaralternativer: “(a) Activities assisting illegal immigration such as human 

trafficking and the popularization of illegal immigration must be punished” og “(b) Let us 

accept that there are international organizations which, without any consequences, urge the 

circumvention of Hungarian laws”. Konsultasjonen er rigget slik at myndighetene vil kunne 

gi uttrykk for at de har stor støtte og legitimitet i befolkningen for den politikken de vil føre. 

Det er også vedtatt lovendringer som gjør at den anerkjente Central European University i 

Budapest, som er grunnlagt og delfinansiert av den ungask-amerikanske milliardæren George 

Soros, finner det umulig for universitetet å fortsette og operere som en institusjon for høyere 

utdannelse i Budapest. 

 

I Tyskland har myndighetene begynt å deportere asylsøkere til Afghanistan. Det er et fokus på 

å gjøre systemet mer effektivt for at det er lettere å sende de som har fått avslag ut av landet. 

Tyskland bærer preg av at det er valg i september i år, hvor høyreradikale krefter ønsker å bli 

valgt inn i det tyske parlamentet. På årets Kirchentag vil det bli en markering av alle de som 

har mistet sine liv på EUs grenser. Det innebærer at kl. 12 den aktuelle dagen vil alle 

diskusjoner stoppe, inkludert en diskusjon med Tysklands innenriksminister. En studie 

gjennomført av Bertelsmann-stiftelsen har vist at 44 prosent av muslimske tyskere har hjulpet 

 
1 Hege Merete Andersen i Norges Kristne Råd har sagt seg villig til å være nasjonal koordinator fra dette i 

Norge. 
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flyktninger og migranter i Tyskland, mot 21 prosent av kristne tyskere. For øvrig danner det 

seg en oppfatning i Tyskland av at flyktning- og migrantkrisen ikke er et så stort problem 

lenger.  

 

I Spania var det 16 000 asylsøkere i 2016. I følge den spanske representanten sier 

myndighetene at de gjør mye, men i realiteten er det få mennesker som kommer til Spania. 

 

Fra Norge ble det blant annet rapportert om at det i 2016 kun ble mottatt 3460 asylsøknader, 

det laveste antallet siden 1997. Det ble også informert om UDIs fokus på tilbakekalling av 

statsborgerskap, som følge av ledig saksbehandlingskapasitet. 

 

KEK-CCME 

 

Eksekutivkomiteen ble orientert om resultatet fra KEK-styrets behandling i spørsmålet i 

november 2016, og oppfølgingen som har skjedd i etterkant. Eksekutivkomiteen mottok et 

utkast til prinsipper for en ny samarbeidsavtale mellom KEK og CCME for perioden 2018–

2023, som var utarbeidet av generalsekretærene i KEK og CCME i fellesskap. 

Eksekutivkomiteen ga sin støtte til prinsippene som i utkastet. En liten gruppe vil fortsette å 

utforme samarbeidsavtalen på bakgrunn av samtalen i komiteen. 

 

KEKs generalsekretær, Heikki Huttunen, deltok på aktuelle deler av møtet. Han orienterte om 

forberedelsene til KEKs generalforsamling. CCMEs nestleder Elena T. representerer CCME i 

forberedelseskomiteen.  

 

Eksekutivkomiteen ble også orientert om at KEK, CCME og KV har samarbeidet om en 

konferanse som oppfølging av KVs dokument Kirken – på vei mot en felles visjon, samt KEK 

og CCMEs felles planer om sommerskole i menneskerettigheter knyttet til migrasjon, som 

avholdes i Italia i juli 2017. 

 

Generalforsamlingen 

 

CCMEs generalforsamling avholdes i Praha 21.–25. juni 2017. Eksekutivkomiteen drøftet 

forberedelser av generalforsamlingen, herunder program, invitasjon til gjester og 

medlemskapssøknader. 

 

Regnskap 2016 

 

Eksekutivkomiteen behandlet regnskapet for 2016. Regnskapet gikk med overskudd, særlig 

på grunn av økte medlemskontingenter. Det ble samtidig bemerket at medlemskontingenten 

fra Den norske kirke reelt sett har gått ned år etter år, på grunn av endringer i kronekursen. 

 

Lønnsjusteringer 

 

CCMEs tre ansatte medarbeidere har ikke sett større lønnsjusteringer over tid, men 

lønningene er betydelig lavere enn lønningene for tilsvarende stillinger i KEK. 

Eksekutivkomiteen så det mulig å foreta en større lønnsøkning til alle medarbeiderne innenfor 

budsjettet, og fattet derfor et slikt vedtak.  
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Neste møte 

 

Neste møte i eksekutivkomiteen blir 21. juni, i forkant av generalforsamlingen. Den norske 

kirke har invitert eksekutivkomiteen til å ha sitt høstmøte i Norge. Datoen vil fastsettes etter at 

den nye eksekutivkomiteen har blitt valgt på generalforsamlingen. 

 

 

Oslo, 11. april 2017 

Andreas Henriksen Aarflot 


