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Rapport nr. 14/2018 
 
Rapport fra møte i eksekutivkomiteen i CCME 27.-29. september 
2018 
v/Andreas Henriksen Aarflot 
 
Styret (eksekutivkomiteen) i CCME – Kirkenes Migrantkommisjon i Europa – hadde sitt 
høstmøte 27.-29. september 2018 i London. Møtet ble avholdt delvis på Metodistkirkens hus i 
Marylebone Road og delvis på The Unification Council of the Cherubim and Seraphim 
Church Headquarters UK.  
 

 
 
Situasjonen i Storbritannia 
 
Styret møtte flere representanter fra kirker og sivilsamfunn som orienterte om situasjonen i 
Storbritannia: 

- The Revd Ruth Gee, Ecumenical Officer of the Methodist Church in Britain, 
- Rachel Lampard, Team Leader and Policy Advisor of the Joint Public Issues Team of 

the Methodist Church in Britain,  
- Jacqueline McKenzie, Asylum, Immigration and Nationality Law Lawyer at 

McKenzie Beute and Pope Law Firm, 
- General Secretary Bob Fyffe and Christine Elliott, Director of world church 

programmes of the Churches Together in Britain and Ireland. 
 
Da Theresa May var innenriksminister i Storbritannia, fremmet hun en plan om å skape et 
«fiendtlig klima» for «ulovlige innvandrere» i Storbritannia. Representantene vi snakket med, 
ga uttrykk for at dette ikke bare er tom retorikk, britisk offentlig politikk har satt inn tiltak 
som tar sikte på å gjøre forholdene så vanskelige for ulovlige innvandrere at de reiser 
«tilbake» av egen vilje.  
 
Mellom 1948 og 1978 bosatte mange fra karibiske land seg i Storbritannia for å styrke 
arbeidsmarkedet etter andre verdenskrig. De ble kalt Windrush-migranter etter navnet på det 
første skipet som fraktet dem til Storbritannia. Ettersom de ble ansett som britiske 
«undersåtter», var det ikke nødvendig å ha nærmere dokumentasjon i form av pass eller 
lignende. Som en del av arbeidet med å skape et fiendtlig klima for innvandrere, ble 
utlendingslovgivningen endret i 2012. Nå er det et krav om å ha dokumentasjon på 
statsborgerskap o.l. for å jobbe, leie eiendom og motta grunnleggende rettigheter. 
Arbeidsgivere, leger, flyselskap og flere andre ble forpliktet til å sjekke dokumentasjon før de 
kunne tilby tjenester. Windrush-migrantene hadde ikke krav om visum eller passfremvisning 
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når de ankom Storbritannia, og etter å ha bodd der i tiår, har det vært vanskelig for dem å få 
gyldige papirer. Dette gjør at folk bevisst er fratatt grunnleggende rettigheter og står overfor 
frykt og fattigdom.  
 
I 2018 ble behandlingen av Windrush-migranter problematisert av opposisjonen i 
Parlamentet, noe som førte til at innenriksminister Amber Rudd måtte gå av. I forbindelse 
med ministerens avgang, erklærte representantene at den britiske regjeringen helt seriøst at de 
ville ta en tre-måneders pause fra «fiendtlighetene».  
 
Lederens og generalsekretærens rapporter 
 
Lemma Desta orienterte eksekutivkomiteen om sin deltakelse på KEKs generalforsamling i 
Novi Sad. Han pekte på at migrasjon var et implisitt emne gjennom generalforsamlingens 
temaer om gjestfrihet, rettferdighet og så videre. CCME ledet to workshops og fikk også god 
anledning til å takke avtroppende generalsekretær Doris Peschke.  
 
Dette eksekutivkomitemøtet var nytilsatt generalsekretær Torsten Mortiz sitt første møte i 
funksjonen som generalsekretær. Han orienterte om at det var små sjanser for at det østeriske 
EU-presidentskapet ville legge til rette for at det ble enighet om endringer i Dublin-
forordningen eller reform av the Common European Asylum System. I stedet hadde Salzburg-
toppmøtet fokus på grenser og etableringen av nye hotspots i ikke-EU-land.  
 
Generalsekretæren orienterte også om CCMEs deltakelse på konferansen World Conference 
on Xenophobia, Racism, and Populist Nationalism in the Context of Global Migration” 
(Roma, 18.-20. september 2018), arrangert av KV og Vatikanet, som hadde vært vellykket. 
Videre ønsket han Shari Brown velkommen som ny eksekutivsekretær i CCME.  
 
Adventsuttalelse fra europeiske kirkeledere om asyl og migrasjon 
 
Eksekutivkomiteen drøftet et forslag fra Sabine Dressler i EKD om å lage en sterk, kort og 
bred europeisk økumenisk uttalelse undertegnet av kirkeledere om asyl og migrasjon. En 
arbeidsgruppe ble utpekt til å jobbe videre med uttalelsen, og det var enighet om å kontakte 
medlemskirker for å få tilslutning til uttalelsen. Den norske kirke ved biskop Helga har også 
blitt utfordret til å bli med på dette. 
 
Europeisk asylkonferanse, Aten og Chios, 15.-20. oktober 2018 
 
Eksekutivkomiteen ble orientert om en europeisk konferanse arrangert av CCME og Diakonie 
Deutschland med temaet «Solidarity first – Reclaiming the values and principles of Europe», 
hvor rundt 80 deltakere med ulik bakgrunn får sjansen til å se aktuelle utfordringer med det 
greske asylsystemet og diskutere den fremtidige Common European Asylum System.  
 
CCMEs konstitusjon  
 
KEK har som kjent gjennomgått en oppdatering av sin konstitusjon for å tilfredsstille kravene 
i belgisk lovgivning. CCMEs eksekutivkomite ser også behov for å gjøre tilsvarende 
endringer i sin konstitusjon, og ga mandat til generalsekretæren, en av nestlederne og 
undertegnede til å arbeide med forslag til nødvendige endringer i konstitusjonen frem mot 
neste generalforsamling i CCME. 
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Avslutning 
 
Deler av møtet ble, som nevnt innledningsvis, avholdt på The Unification Council of the 
Cherubim and Seraphim Church Headquarters UK, inkludert en avslutningsmarkering av 
tidligere generalsekretær Doris Peschke. The Unification Council of the Cherubim and 
Seraphim Church er en afrikansk-initiert kirke som har vært i Storbritannia siden 1965, og en 
av de aktive medlemskirkene i CCME. Kirken vi var i, lå i Øst-London. Det ga oss en god 
mulighet til å bli kjent med medlemskirken og nyte godt av deres gjestfrihet. 
 

 
 
Som følge av at det er en ny styreperiode i KEK, går undertegnede av som KEKs representant 
i eksekutivkomiteen i CCME fra og med KEK-styremøtet i november. Den norske kirke vil 
fortsatt være representert gjennom leder Lemma Desta. Jeg vil imidlertid fortsette i en 
funksjon som legal advisor i prosessen med å oppdatere CCME-konstitusjonen.  
 
Oslo, 16. november 2018 
Andreas Henriksen Aarflot 
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