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Rapport nr. 16/2017 

 

Rapport fra eksekutivkomiteen i Kirkenes migrantkommisjon i Europa 

(CCME) 21. juni og 25. juni 2017 
v/Lemma Desta og Andreas Henriksen Aarflot 

 

Eksekutivkomiteen i Kirkenes migrantkommisjon i Europa (CCME) møttes 21. juni og 25. juni 

2017 i Praha i forkant og etterkant av CCMEs generalforsamling 21.-25. juni 2017 (se egen 

rapport).  

 

Møtet 21. juni 2017 

 

Den avtroppende eksekutivkomiteen møttes for å ivareta de siste forberedelsene til 

generalforsamlingen den 21. juni 2017. Generalsekretær Doris Peschke ga som vanlig en 

omfattende orientering om situasjonen i Europa. Fra denne kan nevnes følgende: 

 

- CCMEs deltok på Kirchentag 2017, hvor CCMEs programelementer nådde flere tusen av 

deltakerne med flere kirkeledere til stede. 
 

- I Brussel hadde det ikke vært noen nye initiativ, ettersom forhandlingene om 

”migrasjonspakken” fortsatt pågår. Europarlamentet og Rådet var fortsatt uenige om ulike 

løsninger. 
 

- Direktøren av FRONTEX (Det europeiske grensekontrollbyrået) kom med en uttalelse i 

desember 2016 som antydet at NGO-er er medskyldig i smuggling av migranter. Den 

italienske påtalemyndigheten viste til denne uttalelsen i en sak i Sicilia i april 2017, men 

domstolen fulgte ikke denne argumentasjonen. FRONTEX sitt Consultative Forum, hvor 

CCME er medlem, avholdt et møte med FRONTEX, hvor FRONTEX ikke gjentok 

anklagene, men ga uttrykk for at redningsoperasjoner i Middelhavet er viktige, og at 

samarbeidet mellom flere aktører bør forbedres. FRONTEX så imidlertid ikke behov for å 

komme med en ny uttalelse. 
 

- En surveyundersøkelse publisert av Migration Policy Group viser at 72 prosent i Europa er 

for rettferdig ansvarsfordeling mellom statene. Også når forskerne presiserte at ”det vil bety 

flere personer til ditt land” var det et flertall for å dele ansvaret mer rettferdig. 

 

Møtet 25. juni 2017 

 

Den nyvalgte eksekutivkomiteen møtte 25. juni 2017. Møtet den 25. juni inneholdt konstituering, 

fastsettelse av de neste møtedatoene og en kort evaluering av generalforsamlingen. Lemma 

Desta, delegat fra Den norske kirke og prosjektleder i Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges 

Kristne Råd, ble valgt som leder av CCME på generalforsamlingen. Eksekutivkomiteen valgte 

Efthalia Pappa fra Hellas og Dóra Kanizsai-Nagy fra Ungarn som nestledere. Andreas Henriksen 

Aarflot fortsetter inntil videre som Konferansen av europeiske kirkers representant i 

eksekutivkomiteen. 

 

Neste møte i eksekutivkomiteen blir 25.-26. september 2017 i Oslo, etter invitasjon fra Den 

norske kirke. 

 

 

Oslo, 6. september 2017 

Lemma Desta og Andreas H. Aarflot 


