När ett barn ska berätta:
tolkens roll i asylutredning
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Barns rätt att komma till tals och
delta


Har stöd i både Utlänningslagen och Barnkonventionen
och är direkt kopplat till deras status som asylsökande



Handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket har
ett huvudansvar för hur Barnkonventionens principer
efterlevs i mötet med det enskilda barnet



Tolkar åläggs inget formellt ansvar

Utredningsintervju är en viktig arena där barns
rättigheter får sitt praktiska innehåll


Ett meningsfullt deltagande kan uppstå när:
 Individen känner sig respekterad som talare
 Ges ett kommunikativt utrymme
 Får berätta i sin egen röst
 På sitt eget sätt
 Utifrån sina egna förutsättningar



I ett samtal där ett sökande inte kan kommunicera direkt
med intervjuaren har en tolk en framträdande roll för hur
dessa villkor för ett meningsfullt deltagande skapas och
efterlevs i praktiken

Det innebär att tolken förväntas att


Respektera sin klient som talare
 Låta bli att utestänga honom/henne från interaktionen
 Avstå från att styra, redigera eller förvränga barnets röst
 Uppträda opartiskt utan att kritisera eller kommentera
vad barnet har sagt

Tolkar som inte behärskar målspråken tillräckligt
kan motarbeta dessa förväntningar genom att:


Utelämna eller förvanska viktiga budskap
 Framtvinga ett svar som blir koordinerat och redigerat
i enlighet med tolkens förståelse för myndigheternas
förväntningar och krav
 Utestänga barnet från interaktionen (stoppa
hans/hennes försök att ifrågasätta återgivningar eller
komma med alternativa förklaringar)
 Avvika från sin traditionella normativa roll

Analyser av autentiska utredningsintervjuer har
visat


att tolkens agerande i en situation där det ena parter inte
förstår vad som sägs kan ha direkta konsekvenser för
barnets deltagarstatus och för huruvida hans/hennes
röst tillåts att komma fram eller tystas.
 För att illustrera detta har vi i vår studie analyserat
sekvenser där tolken har uppträtt som en självständig
talare genom att initiera en ordväxling, riktad till en av
parterna i samtalet, på ett av de två språken som talades
under intervjun
 I en sådan sekvens kunde den samtalspartner som inte
förstod språket exkluderas från interaktionen och
placeras i en position av ”periferisk deltagare” (outsider)
eller ”icke-deltagare” (non-participant) (Goffman, 1981).

Forts…




120 sidosekvenser/ 51 sekvenser där icke-auktoriserade
tolkar med dålig kompetens i målspråken har direkt
påverkat klientens deltagarstatus och rätten att göra sig
hörd
Dessa sekvenser förekom i 6 (av totalt 26)
utredningsintervjuer där 6 (av totalt 18) tolkar
medverkade.

Exkludering







Handläggaren: Men det alltså det skulle vara en
uppgift för din godeman ..att kontakta de
frivilliga organisationerna diskutera frågan..
Offentlig biträde: ja, det vore bra
Godeman: Jag tror att det är redan så att
godemannen har redan startat det
Alexander: → översätt
Tolken: → De diskuterar sina problem det är
inte nödvändigt för dig att veta … hon säger att
godemannen ska ta kontakt med någon frivillig
organisation som letar efter försvunna personer

Ifrågasätta






Handläggaren. Kan du nämna namn på några torg
marknader och parker
Peter:
Lenin gata, Mir gata
Tolken: →
Det är ganska roligt det är alltså det
finns i varje stad
Peter:
Vad är det som är roligt det är så de
heter
Tolken: → Man säger 10 namn och det kan man alltså
det är Lenins gata, det är Mirs gata,

Forts..


Handläggaren: UU.. Finns det några kända byggnader?
 Peter:
Jo jo det finns Kulturhuset
 Tolken: →
Det finns kulturhuset det är alltså det
är samma sak det finns från
 Peter:
Staden är bara 30 år
 T: →
I alla städer finns det Kulturhuset och
om staden är över 100 000 så det är säkert att det finns
en Cirkus också

Navigera









Handläggaren: Berätta om din styvpappa. Det är
ingenting som hamnar vidare.
Tolken: → nej…vi ska inte föra det vidare, men det
kanske är väldigt viktigt en väldig viktig moment i ditt
ärende
Daniel: Min styvpappa har ofta sagt att han ska döda mig
Tolken → Vad sade han?
Daniel: Han sade till mig. Jag ska någon gång...
Tolken : →
Att du ska bli dödad

Forts…





Tolken: Min, eh, styvfar sagt till mig och han sagt det ofta
att han ska döda mig när som helst. Nu eller sen. Sen att
han ska döda mig.
Handläggare: Finns det nån anledning, en förklaring till
varför han har behandlat dig så illa?
Tolken: Men varför? Finns det någon anledning varför
han behandlade dig så ..? Vad gjorde du för saker,
dåliga saker för att han skulle behandla dig så?

Forts…
Daniel : → Han hatade mig från början
 Tolken: →
Du kommer väl inte ihåg, du var liten,
hur kunde han inte tycka om dig från första början?
 Daniel: → Han sade det själv
 Handläggare :
Vad säger du…
 Tolken :
Ja, det, han bara säger såna saker som,
som… behöver man fråga därför att det, det är svårt att
tolka det. Och han sagt mig att han inte tyckte om mig
från början. Men, du var för liten, du kan inte komma
ihåg att, början vad var det han början. Men han sagt till
mig förut att jag inte tyckte om dig från början.


Tolkens agerande kan tolereras eller uppmuntras


I en kontext där klienten och intervjuaren
kommer från olika språkliga och kulturella
miljöer
 I en situation där barn som upplevs som mindre
kunniga kommunikatörer i behov av extra stöd,
redigering, samt förtydligande och bekräftande
frågor
 I en utredningskontext där tolkens initiativ och
kommentarer kan ses som utredningsrelevanta.
Det kan vara anledning varför de inte
kommenteras eller stoppas av handläggaren

Forts..
 När

handläggare saknar tillräcklig
förståelse för hur tolkade samtal fungerar
som språkliga och sociala händelser
 saknar redskap för att förstå hur
deltagandet i ett tolkat utredningssamtal
skulle uppmärksammas och förstås
 När barns rättigheter inte står högt på
agendan

Slutsats
Efter all redigering och ”coachning” kan barnets
berättelse få ändrad form och innehåll när den
till slut översätts av tolken.
 Det en risk att berättelsen som växer fram inte
längre är autentisk.
 Det finns risk att främjandet av barnets tal kan
inskränka individens rätt att bestämma hur
han/hon vill uttrycka sig
 Det gör att klientens rätt att komma till tals och
delta nonchaleras eller inte respekteras fullt ut


Tolkens uppträdande
En tolk kan uppträda som ”vanliga samtalspartner”
 En tolk kan ha en egen bild av vad som hör till saken
under samtalets gång och vad som är agendan och den
bilden styr och begränsar samtalets möjliga utveckling
 Det finns kommunikativa händelser som utmanar tolkens
möjlighet och förmåga att leva upp till vad som officiellt
kallas god tolksed
 Det är inte trivialt huruvida tolken är insatt i en
myndighets rutiner eller inte, om tolken har
specialkunskaper på det aktuella området
 Det spelar roll vilken information tolken ges inför ett
uppdrag


Slutsats


Tre viktiga förutsättningar för att säkerställa en
rättssäker utredning
 det måste finnas utbildade tolkar som kan utföra
ett kvalificerat arbete
 att man undviker att anlita okvalificerad
arbetskraft
 tolkanvändare och tolkar måste ha utbildning i
kommunikation, i kommunikation över språk och
kulturgränser, i kommunikation via tolk

 Tack

för uppmärksamheten!

