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mter retssikkerhed
Deterofte folkheltuden
autorisation, som agerer
tolke i retssystemet. Det
førertil fejl ogkan ende
i forkerte domme, advarer

),Næsten hver gang der har været clt
cl.rnsk-tyrkisk tolkning, har jeg følt, at cler
val' rrforsvarligt. Retssystemet er nøtlt til
iìt tiì¡{e affærea, siger forsvarer Erhil Kay.r
lra .rrlvokatfirmaet Tommy V Pc'te¡'scn.

el<sperter.

oversætter forkert.
rrllægeret flød oveç da jcg for nylig opl+
vcrlt'en tolk, som ikke kunne forklare ordet hæleri til en tyrkisk sigtet under en
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olkningen i det danske retssystem
er til tider så elendig, at tilaltes
retssikkerhed er på spil.
Sådan advarer flere forwarsadvokater,
dommere og ekperter, der især oplever
problemet i retssage¡ hvor der skal tolkes
og oversættes mellem dansk og de store
indvandrersprog som arabisk, tyrkisk, so-

mali ogfarsi.

llrrì støder dagligt på tolke, som ikke
h.rl rle nødvendige kvalifìkationer, og
s( ) lì I

politlafhøring. Selv de mest almindelige
ord blcv der famlet efter. Jeg afbrød forhø
ret. [)et er uforsvarligt i en retssag at be
nytte en tolk, der er så elendiga, siger han.
Fornr¿nden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, HenrikStagetorn, erenig:
rl de grelleste tilfælde kan man risikere, at
der bliver afsagt forkerte afgørelser. Herunder, at nogle bliver fundet skyldige,
som skulle haveværet frifundet<.
Henrik Stagetorn har selv et eksempel
fra en verserende sag, hvor en afadvokatens klienter blev tiltalt for pìanlægning

,rl indsmugling af too kilo aml'etamin.
l)L.t viste sig imidlertid at bygge p.l en
tr-rlkningsfejl. Der var tale om loo gr.ltD.
Problemet skabcr r¡sikkerhecl i <lct tlanske retssystem, mencr byretsclorrt rr tcr. t lla Ingerslev fra Rettcn I I It'lsingr,rr.
r{eg tror godt, jeg kan si¡+r gcrrrn.lt for
I

retterne, at vi opl ever ploblt,

I¡I

t,r

¡

I

r

tr I tol-

ke. Jeg har oplevet sitrr,rtiotrt,r, lrvor
spørgsmål og svar ikke ri¡4ri¡4, lr,r.nger
sammen, men vi har ikke en ch¡lrt c lirrat
opdage det, hvis ikke vi blivcr ¡¡fort op
mærkom

på det. ff vis der er f<¡rkl,r¡ t't

get andet end det, ieg lægger til

no

und,
når jeg skal afsige cn <lonr, så er dcr jo et
problem<, siger hulr,
Politiken ville gclne have spurgr Rigspolitiet, der admilristrer listen mt'rl cirka
2.000 tolke, om, i hvor stoÍ oml;urg de
benytter uuddannede tolke. Men rlct var
ikke muligt at få en kommentar.
gr

Ifølge landets to translatørforeninger
er højst z5o af deres medlemmer opført
på listen. Resten er uuddannede. Netop

her ligger problemet, mener Bente
Jacobsen, der forsker og underviser i tolkning

på Institut for Erhvervskommunikation
Universitet. Der k¡æves nemlig
hverken dokumentation eller ceftificepå Aarhus

ring af tolkene

33
Jeg kan sige
generett for
retterne, at vi
oplever proble
mer med totke
Ut[a lngerslev,

byretsdommer

på

Rigspolitiets tolke.
liste.

en dansk retssal eller på en hospitalsgang
eller i en asylsag, hvor problemstillingen

er den samme, uden nogen former for
krav til kompetencenr.

Retsplejeloven giver alle tiltalte ret til
tolkning, som rså vidt muligt< skal ske
ved afhjælp af en translatøLmengrundet
mangel på uddannede tolke sker det ikke.

>8o procent af
tolkene på listen
har ingen uddan-

uddannelser målrettet offentlige opgaver i lighed med praksis i Norge og Sveri-

nelse

8e.

i

sprog. De

har aldrig

bestået

en test, og de har

aldrig skullet dokumentere kompetencer. Der er ty-

pisk tale om

t¿xa-

chauffører, pensionister eller studerende,
som tjener lidt ekstra ved at virke i retssystemet(, siger hun og tilføjer:

rHer i landet kan man ikke smøre en
ostemad uden at skulle have et hygiejnecertifikat, men man kan gå direkte ind ì

Bente Jacobsen efterlyser derfor kortere

Formanden

for

Folketingets retsud-

valg, SF s lGrina Dehnhardt Lorentzen sigeç atlolketinget >bliver nødt til at diskutere en egentliguddannelser<. Justitsminister lGren Hækkerup (S) vil ikke kommentere sagen. Hun henyiser til et udvalgsarbejde som i løbet afzot4 skal se på

tolkearbejdet.
frañk.hvilsom@pol.dk
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