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Oppnevning av delegater til CCMEs 
generalforsamling 21.-24. juni 2017 i Praha 
 

Sammendrag 
 
Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd (MKR) er medlemmer av Churches Commission on 
Migrants in Europe (CCME) som siden 1964 har koordinert de europeiske kirkers arbeid med 
migranter, flyktninger og asylsøkere. 
 
Hvert tredje år møtes generalforsamlingen for å legge overordnede føringer for arbeidet. 
Førstkommende generalforsamling finner sted 21.-24. juni 2017 i Praha i Tsjekkia. Den norske 
kirke v/MKR skal utnevne tre representanter på generalforsamlingen. 
 

  

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd oppnevner følgende representanter til CCMEs generalforsamling i Praha, 
21.-24. juni 2017: 
 

1. Hege Merete Andersen 
2. Lemma Desta 
3. Steinar Ims 
 

 

 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd er medlemmer av Churches Commission on Migrants 
in Europe (CCME) som siden 1964 har koordinert de europeiske kirkers arbeid med migranter, 
flyktninger og asylsøkere. 
 
CCME er en del av det europeiske nettverket av kirker. CCME kan på mange måter forstås som 
Konferansen av europeiske kirkers (KEK) arbeid med disse spørsmålene, selv om KEK og 
CCME er to uavhengige organisasjoner i dag som samhandler gjennom en samarbeidsavtale.  
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Til daglig ledes arbeidet i CCME av sekretariatet på fire personer (pluss en «intern») ved 
CCMEs kontor i Brussel.  
Hvert tredje år møtes generalforsamlingen for å legge overordnede føringer for arbeidet (bl.a. 
handlingsplan for de kommende tre år) og velge en eksekutivkomité som leder arbeidet på 
vegne av generalforsamlingen på halvårlig møter.  
 
21.-24. juni 2017 finner generalforsamlingen sted i Praha i Tsjekkia. Den norske kirke har tre 
representanter på generalforsamlingen. I år møter også Andreas Henriksen Aarflot på 
generalforsamlingen i kraft av å være KEKs representant i eksekutivkomiteen.  
 
 

Forslag til representanter og presentasjon 
 

Til rollen som representanter på generalforsamlingen har det vært vanlig å velge personer i 
stab med arbeid innen CCMEs felt og andre personer med tilknytning til arbeidet i MKR 
gjennom råd og utvalg og i kraft av interesse og kompetanse på feltet.  
 
På bakgrunn av dette legges det frem forslag om å oppnevne følgende personer som 
representanter på CCMEs generalforsamling i Praha 21.-24. juni 2017: 
 

1. Hege Merete Andersen 
Andersen (f. 1985) arbeider som kommunikasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd. Hun 
har bakgrunn fra Changemaker, og har engasjert seg i flyktningtematikk siden hun var 
besøksvenn på asylmottak som åtteåring. I den senere tid har hun arbeidet som 
miljøarbeider på asylmottak, vært engasjert i Refugees Welcome to Oslo og gjennom 
engasjement i Kirkerådet deltatt i utarbeidelsen av heftet "Hva er en flyktning?" Hun 
har også kjennskap til CCME og kirkenes arbeid for flyktninger og migranter gjennom 
sitt arbeid i Norges Kristne Råd. 
 

2. Lemma Desta 
Desta (f. 1976) er koordinator for «Multicultural church network» i Norges Kristne Råd 
(siden 2010) og er medlem av eksekutivkomiteen for CCME (siden 2004). Han har en 
Master in Theology og en Master in Comparative and International Education.  
Desta er fra Etiopia og har bodd og arbeidet i Norge siden 2003. Han har tidligere 
arbeidet som lærer på et teologisk seminar i det sørlige Etiopia for Mekane Yesus-
kirken. 
 

3. Steinar Ims 
Ims (f. 1971) er seniorrådgiver (siden 1. januar 2016) i Avdeling for økumenikk og 
internasjonale relasjoner, underlagt Mellomkirkelig råd.  
Han er utdannet teolog og prest og har sitt arbeidsfelt hovedsakelig innen tros- og 
livssynsdialog; Midtøstenspørsmål og migrant-, flyktning- og asylspørsmål.  
Ims har allerede ved flere anledninger vært på møter og i kontakt med CCME hva 
gjelder flyktningspørsmål og asylspørsmål.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgifter til generalforsamlingen er i hovedsak knyttet til reise og opphold i Praha. Selve 
oppholdet er organisert av CCME gjennom deres kontakter (og våre samarbeidspartnere) i 
Tsjekkia.  

 


