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Rapport nr. 26/2017 
 

Rapport fra møte i eksekutivkomiteen i CCME 25.-26. september 2017 
v/Andreas Henriksen Aarflot 
 
Eksekutivkomiteen i CCME – Kirkenes migrantkommisjon i Europa – hadde sitt høstmøte 
25.-26. september 2017 i Oslo, på invitasjon fra Den norske kirke og Norges Kristne Råd. 
 

 
 
Rapport fra lederen 
 

Den nyvalgte lederen av eksekutivkomiteen, Lemma Desta, holdt en innledende rapport og 
orienterte om de siste nyhetene fra Norge hva gjelder flyktning- og migrasjonspolitikk, 
stortingsvalget og lignende.  
 
Rapport fra medlemmene 
 

CCME har tradisjon for at medlemmene av eksekutivkomiteen gir en rapport om situasjonen i 
landet de er bosatt i.  
 

- Fra Ungarn ble det rapportert om hvordan den høyrepopulistiske regjeringen gjør det 
vanskelig for NGOere som jobber med migrasjon, da atmosfæren ikke er migrant- 
eller flyktningvennlig. Samtidig har regjeringen politikk for kristne flyktninger som 
blir forfulgt. 

- Fra Storbritannia ble det rapportert at et hvert politisk spørsmål er knyttet til Brexit. 
Noen av dem som støttet Brexit, var for strengere immigrasjonskontroll, andre ønsket 
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andre ting, som nasjonal suverenitet. Det er en ganske kaotisk situasjon. Landet har en 
upopulær statsminister, men det er ingen som kunne tenke seg jobben hennes.  

- Fra Hellas ble det rapportert om at det etter EU-Tyrkia-uttalelsen nå er færre som 
ankommer Hellas, kun omtrent 10 prosent sammenlignet med året i forveien. 22. 
september 2017 kom en gresk domstol til at Tyrkia er regnet som et «safe third 
country». Internasjonale organisasjoner som har vært i Hellas finansiert av EUs 
ECHO-fond, nærmer seg slutten av finansieringen og faser ut. Ansvaret overføres til 
greske myndigheter, og NGOene vet ikke hvem som gjør hva. 

- Fra Tyskland ble det særlig rapportert om valget, hvor Alternative für Deuchland 
(AFD) fikk 12,6 prosent. AFD forstyrret enhver debatt i forkant av valget, alltid 
forbundet med immigrasjon og flyktninger. Dette innebærer at det blir nynazister i den 
tyske Riksdagen, en skremmende utvikling.   

- Fra Romania ble det rapportert at det kommer folk via Svartehavet til Romania, men 
forholdsvis få. Romania prøver å oppfylle sine juridiske forpliktelser, men det er ikke 
mange som ønsker å forbli i Romania. 

 
Generalsekretærens rapport 
 

Generalsekretæren hadde som vanlig en omfattende rapport om arbeidet. Blant poengene 
hennes kan følgende nevnes: 

- CCME planlegger å gå i dialog med kirker i land hvor landet ikke var vennlig innstilt 
til migranter og flyktninger, 

- Det er viktig fortsatt å jobbe for gode redningsoperasjoner i Middelhavet, på tross av 
at det har vært noen ikke-grunngitte anklager om at NGOere har samarbeidet med 
traffickere.  

- Det er nødvendig å ta avstand fra den skammelige behandlingen migranter i Libya har 
fått, en konsekvens av EUs politikk. 

- EU-parlamentets rapport om Dublin ser ut til å vanne ut i noen grad prinsippet om 
«country of first arrival». 

- Det er et godt økumenisk samarbeid om resettlement av flyktninger i Europa. 
- CCME har to praktikanter og avventer å få en internasjonal «mission fellow» til å 

styrke sitt arbeid. 
 

Personalsak 
 

Generalsekretær Doris Peschkes åremål går ut 31. august 2018. Eksekutivkomiteen besluttet å 
tilby henne en femårig forlengelse.1    
 
Møte med norske kirker 
 

På kvelden 25. september spiste eksekutivkomiteen middag sammen med blant annet preses 
Helga Haugland Byfuglien og generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd. Dagen 
etter møtte eksekutivkomiteen med Knut Refsdal og Elin Sæverås fra Norges Kristne Råd, 
Eilert Rostrup og Andreas Saaghus fra Karibu og Signe Myklebust, diakon i Fjell menighet. 
 
Brussel, 20. februar 2018 
Andreas Henriksen Aarflot 

 
1 I etterkant av møtet har det blitt klart at hun i stedet har takket ja til en stilling i hjemlandet Tyskland. Stillingen 
som ny generalsekretær i CCME er lyst ut med søknadsfrist 7. mars 2018.  
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