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Forord

Siden vi i 1998 startede med at undersøge mulighederne for en kortlægning af
forholdene inden for flygtninge- og indvandrertolkning i Århus-området, har vi mødt
stor interesse for netop flygtninge- og indvandrertolkning og megen velvilje over for
projektet fra mange sider.

Vi er taknemmelige for opbakning fra vores eget bagland, Det Erhvervssproglige
Fakultet ved Handelshøjskolen i Århus. Men det er først og fremmest den økonomiske
støtte fra vores sponsorer, der har gjort det muligt at realisere projektet. Vi er
taknemmelige for støtte fra Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt (som også har hjulpet
os med mange faglige oplysninger), Indenrigsministeriet, Undervisningsministeriet,
Århus Kommune, Randers Kommune og Familien Hede Nielsens Fond.

Desuden er vi taknemmelige for opbakning fra de mange eksperter, der har oplyst os om
tolkebistand for flygtninge og indvandrere inden for deres forskellige ansvarsområder i
kommunerne og i amtslige institutioner.

Sidst, men ikke mindst, siger vi tak til de direkte deltagere i projektet, der har besvaret
spørgeskemaerne eller har stillet deres ekspertise og tid til rådighed i forbindelse med
interview.

Nærværende kortlægningsrapport henvender sig til alle, der på forskellige måder har
støttet projektet eller har vist interesse for det. Det skal erindres over for ekspertlæserne,
at det ikke er rapportens formål at tilvejebringe ny viden på området men at samle den
eksisterende for at kunne anvise tiltag til forbedring af de nuværende forhold. Det er
vores håb, at sådanne tiltag vil kunne realiseres og på sigt bidrage til en
professionalisering af tolkemarkedet.

Århus, juni 2000

Projektgruppen

Helle V. Dam                 Friedel Dubslaff       Bodil Martinsen



1

1 Indledning

Rapporten Tolkning for flygtninge og indvandrere i Århus Amt beskriver en kortlægning
af de nuværende forhold på området med særligt henblik på den uddannelsesmæssige
situation. Initiativet til kortlægningen blev taget af en projektgruppe bestående af Helle
Vrønning Dam, Friedel Dubslaff og Bodil Martinsen, der alle er ansat som lektorer ved
Det Erhvervssproglige Fakultet på Handelshøjskolen i Århus. Gruppens medlemmer
underviser og forsker inden for tolkning ved hhv. Spansk, Tysk og Fransk Institut. Det
er således en overordnet professionel interesse for tolkefaget, herunder for flygtninge-
og indvandrertolkning, som ligger bag projektgruppens initiativ.

1.1  Projektets baggrund og formål

Men der har også været en mere konkret begrundelse for projektet.

Handelshøjskolerne i København og Århus har længe uddannet translatører og tolke i
bl.a. engelsk, fransk, spansk og tysk inden for rammerne af deres kandidatuddannelser.
Men i 1996 blev der for første gang udbudt en toårig diplomuddannelse til Statsprøvet
Tolk inden for flygtninge- og indvandrersprog som et tilbud under Åben Uddannelse
ved begge Handelshøjskoler. I Århus er det dog endnu ikke lykkedes at starte denne
uddannelse. De væsentligste grunde hertil er den store sproglige spredning og
ansøgernes manglende kvalifikationer. F.eks. kræves der 12 års skolegang og beståelse
af en optagelsesprøve med bl.a. høje krav til ansøgernes skriftlige kompetence. I
november 1996 var der 44 tilmeldte, fordelt på 8 sprog. På grund af den store spredning
var der kun udsigt til at oprette ét hold, idet der var 16 tilmeldte med arabisk som
modersmål. Men da der kun var 8, som bestod optagelsesprøven, og da økonomien
krævede mindst 12 deltagere pr. hold, var der alligevel ikke mulighed for at starte
uddannelsen i Århus. På Handelshøjskolen i København derimod var der kvalificerede
deltagere nok til at oprette flere hold.

Erfaringen fra 1996 pegede på, at der var interesse for uddannelse, men at der manglede
opkvalificeringstilbud på et mindre højt niveau. Konklusionen var, at hvis
Handelshøjskolen i Århus skulle bidrage til en opkvalificering af flygtninge- og
indvandrertolke, ville det sandsynligvis være nødvendigt, at vi selv udviklede nye
kursustilbud med et passende niveau. Vi gik desuden ud fra, at et bidrag til en
professionalisering af tolkebistanden i Århus-området sandsynligvis også skulle omfatte
kursustilbud til de professionelle brugere af tolkebistand.

Men inden vi gik i gang med udviklingsarbejdet, ønskede vi at kende det reelle behov.
Formålet med kortlægningsprojektet var således at finde ud af, om der rent faktisk er
behov for en uddannelse eller for kurser i Århus-området og i givet fald at finde ud af,
hvilken struktur og hvilket indhold disse opkvalificeringstilbud skulle have for at
matche behovet. Desuden skulle undersøgelsen identificere eventuelle problemer, der
kunne tænkes at forhindre realiseringen af disse tilbud. Modsat skulle kortlægningen
også vise, om der findes områder, hvor tolkebistanden er velfungerende, og i givet fald,
hvorfor den er velfungerende.
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1.2  Projektets datamateriale og analyser

Som metode til at opnå disse mål valgte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere
og tolke samt analyser af supplerende interview. I forbindelse med
spørgeskemaundersøgelsen indgik vi en samarbejdsaftale med firmaet Junior Consult,
der drives af ældre studerende ved Handelshøjskolens Erhvervsøkonomiske Fakultet.
Junior Consult fik overdraget hovedansvaret for udarbejdelsen af spørgeskemaerne -
dog under medvirken fra projektgruppens side - og foretog den kvantitative analyse af
resultaterne. Denne del af undersøgelsen præsenteres særskilt i Junior Consults rapport
Undersøgelse af området for flygtninge- og indvandrertolkning i Århus Amt. For at
undgå begrebsforvirring, vil vi i det følgende blot omtale Junior Consults rapport om
spørgeskemaundersøgelsen som Junior Consults rapport, mens projektgruppens del af
undersøgelsen omtales som kortlægningsrapport eller projektgruppens rapport.

Projektgruppen står for analysen af undersøgelsens kvalitative data, som omfatter både
kommentarer fra spørgeskema-respondenterne og i alt 14 interview. Derudover er det
projektgruppens opgave i nærværende kortlægningsrapport at give en overordnet
beskrivelse af projektet som helhed og at fremsætte samlede konklusioner og
anbefalinger. Alle disse overordnede konklusioner og anbefalinger er delt ind i to store
grupper, nemlig

a) Konklusioner og anbefalinger, der er mest relevante for potentielle kursusudbydere,
herunder Det Erhvervssproglige Fakultet

b) Konklusioner og anbefalinger, der er rettet mod markedets andre interessenter, dvs.
brugere, tolke, formidlere af tolkeservice samt de ansvarlige politikere.

I nedenstående afsnit 1.2.1 gives en kort beskrivelse af det datamateriale, der ligger til
grund for Junior Consults spørgeskemaundersøgelse. I afsnit 1.2.2 beskrives det
kommentar- og interviewmateriale, som danner grundlaget for projektgruppens
kvalitative analyser. Indledningen afslutter med afsnit 1.3, der indeholder en oversigt
over kortlægningsrapportens øvrige kapitler.

1.2.1  Spørgeskemaundersøgelsens datamateriale

Junior Consult har udarbejdet to spørgeskemaer, ét til brugerne af tolkebistand og ét til
tolkene. På baggrund af lister over brugere og tolke i Århus Amt, som projektgruppen
har tilvejebragt, foretog Junior Consult en repræsentativ udvælgelse blandt de
potentielle respondenter. Både brugerne og tolkene fik lejlighed til at svare uddybende
og fremsætte kommentarer om bestemte emner. Disse "kommentardata" er vedlagt som
bilag i Junior Consults rapport og indgår i  projektgruppens kvalitative analyser, som
beskrives i kapitel 3.

For at sætte sig ind i forholdene inden for flygtninge- og indvandrertolkning foretog
Junior Consult otte forberedende interview med forskellige aktører på tolkemarkedet,
således at ikke blot brugere og tolke, men også to formidlere af tolkeservice var
repræsenteret. Disse "interviewdata" er i form af anonymiserede sammendrag vedlagt
Junior Consults rapport som bilag. De indgår ligeledes i projektgruppens kvalitative
analyser og er beskrevet i de relevante afsnit af kapitel 3.
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1.2.2  Kommentar- og interviewdata

Projektgruppen foretog 4 spørgeskema-forberedende interview (heraf ét i fællesskab
med Junior Consult) og 3 opfølgende interview, som havde til formål at skaffe
oplysninger om eksisterende og tidligere tolkekurser. Der var oprindelig planlagt flere
opfølgningsinterview, som skulle levere supplerende oplysninger i forhold til
spørgeskemaundersøgelsens resultater. De skulle underkastes en grundig analyse med
det formål at kunne påvise eventuelle sammenhænge, som ikke nødvendigvis kommer
frem i en kvantitativ analyse, og de skulle bruges til at belyse enkeltspørgsmål, der
måtte blive rejst men ikke besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Men de
båndudskrifter, projektgruppen fik lavet af de nævnte interview, viste sig at kunne
opfylde de nævnte formål, hvorfor der ikke blev foretaget yderligere interview.
Analyserne er beskrevet i kapitel 3.

Som det fremgår af afsnit 1.2.1, har vi desuden valgt at inddrage de kommentar- og
interviewdata, der er vedlagt som bilag til Junior Consults rapport, i projektgruppens
kvalitative analyser i hhv. afsnit 3.2 og 3.3. Begrundelsen for denne fremgangsmåde er,
at Junior Consult ikke selv har foretaget en systematisk og særskilt analyse af
kommentardataene, og interviewdataene er udelukkende blevet brugt som
baggrundsmateriale i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaerne og er slet ikke
blevet inddraget i Junior Consults analysearbejde. En nærlæsning af de to typer data
viser, at de indeholder et væld af oplysninger, der således slet ikke er udnyttet i
analyserne af spørgeskemaerne, hvorfor det var oplagt for os at inkludere dem i vort
analysearbejde. Der er med andre ord ikke tale om en dobbeltbehandling af de
kvalitative data i Junior Consults rapport.

1.3  Oversigt over kortlægningsrapportens øvrige kapitler

Ud over nærværende indledning indeholder kortlægningsrapporten fire kapitler. Kapitel
2 giver en meget kortfattet samlet oversigt over de væsentligste konklusioner og
anbefalinger, således at den travle læser kan danne sig et hurtigt indtryk af hele
undersøgelsens resultater. Kapitel 3 er det mest omfattende og beskriver de kvalitative
analyser, som projektgruppen har gennemført på grundlag af  kommentar- og
interviewdata. Materialet omfatter kommentarerne fra tolke og brugere samt samtaler
med de fire grupper af aktører på tolkemarkedet, dvs. brugere, tolke, formidlere og
kursusudbydere. Kommentardataene er behandlet separat i afsnit 3.2. Interviewdataene
er behandlet således, at hver aktørgruppe er analyseret for sig i hver deres underafsnit af
kapitel 3, efterfulgt af opsamlingsafsnit med projektgruppens konklusioner og
anbefalinger. I kapitel 4 og 5 foretages en opsamling af de vigtigste analyseresultater fra
både kvantitative data (spørgeskemaundersøgelsen) og kvalitative data (kommentar- og
interviewdata) ud fra to forskellige synsvinkler: I kapitel 4 opridses perspektiverne for
uddannelser eller kurser for tolke, mens kapitel 5 indeholder anbefalinger til aktørerne
på markedet.



4

2  Oversigt over undersøgelsens konklusioner og anbefalinger

Nedenfor gives en meget kortfattet oversigt over de væsentligste konklusioner og
anbefalinger, som undersøgelsen Tolkning for flygtninge og indvandrere i Århus Amt
har givet anledning til.

Formålet med kapitlet er især at give den travle læser mulighed for at danne sig et
hurtigt overblik over undersøgelsens resultater, som er mere udførligt beskrevet i hhv.
kapitel 4 og kapitel 5.

2.1  Uddannelse for tolke

Et væsentligt formål med undersøgelsen har været at finde ud af, om der er et udækket
behov for uddannelse af tolke for flygtninge og indvandrere i Århus-området, og i givet
fald hvilket indhold og hvilken struktur et eventuelt uddannelsestilbud skal have. De
resultater, vi er nået frem til i den forbindelse, er beskrevet i kapitel 4 og opsummeres
kort i det følgende.

Uddannelsesbehov og –grundlag
Der er et udtalt behov for uddannelse på tolkeområdet i Århus. Og især efter
nedlæggelsen af Dansk Flygtningehjælps tolkekursusvirksomhed mangler der et
uddannelsestilbud, som udelukkende er rettet mod tolkning.

Grundlaget for at udbyde en ny uddannelse eller nye kurser er imidlertid meget lille,
dels fordi der kun er omkring 150 tolke i Århus Amt, dels fordi tolkenes motivation til
at uddanne sig (yderligere) inden for tolkning er forholdsvis lav. Ud fra en snæver
økonomisk betragtning vil det derfor sandsynligvis ikke være rentabelt at oprette en ny
tolkeuddannelse på nuværende tidspunkt

For at en ny tolkeuddannelse kan blive økonomisk bæredygtig, skal grundlaget øges.
Undersøgelsen har vist, at dette først og fremmest skal opnås gennem øget motivation
hos tolkene til at uddanne sig. Nedenstående faktorer vil være motivationsfremmende
og dermed i vid udstrækning være betingelser for, at en ny tolkeuddannelse bliver
rentabel:

(a) En eventuel uddannelse skal finansieres af andre end tolkene selv

(b) En uddannelsesindsats fra tolkenes side skal være forbundet med et konkret
udbytte i form af højere timeløn, bedre arbejdsbetingelser, mere arbejde m.v.

(c) Gennemførelse af uddannelse skal gøres obligatorisk

Uddannelsesindhold
For at opfylde markedets nuværende behov skal en eventuel ny uddannelse være meget
målrettet mod tolkning; det skal altså ikke være en bred sprog- og kulturuddannelse.
Uddannelsen skal derfor opbygges omkring nogle centrale tolkespecikke fag, hvortil der
knyttes en række støttefag. Konkret anbefales nedenstående skitse til en ny
tolkeuddannelses indhold:
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Centrale fag:
– Kommunikation gennem tolk
– Tolketeknik
– Tolkeetik
– Tolkemetode (herunder f.eks. fagsproglig metode, forberedelse, dokumentation)

Støttefag:
– Dansk (herunder skriftligt dansk)
– Dansk kultur og samfund
– Specifikke brancher (med vægt på social- og sundhedssektoren)
– Kulturformidling
– Psykologi

Uddannelsens tilrettelæggelse
Et eventuelt uddannelsestilbud skal i første omgang have form af kurser frem for
længerevarende uddannelse. Efterspørgslen vil nemlig på nuværende tidspunkt være
rettet mod forholdsvis korte og ikke for tidskrævende uddannelsesforløb, der kan
kombineres med (andet) arbejde.

Ønskerne om kortere uddannelsesforløb er dog umiddelbart i modstrid med behovet for
en tolkeuddannelse på højt niveau. Det bør derfor overvejes at udbyde en uddannelse,
der bygges op omkring mindre kursusmoduler, som tolkene kan følge efter behov og
mulighed. Dermed kan den enkelte tolk efterhånden sammensætte en hel uddannelse.
En sådan modulopbygning kan imidlertid betyde et ringere kursistgrundlag til hvert
modul. Af økonomiske årsager bør det derfor samtidig overvejes kun at udbyde de
enkelte moduler periodisk.

Kurserne eller kursusmodulerne skal afvikles uden for almindelig arbejdstid, således at
det bliver muligt for tolkene at kombinere uddannelse med arbejde.

2.2  Markedet

Et andet væsentligt formål med undersøgelsen var – ud fra kommentarer fra aktørerne
på markedet (tolke, brugere, formidlere og kursusydbydere) – at identificere eventuelle
problemer på tolkemarkedet og, om muligt, fremsætte forslag til deres løsning. De
resultater og forslag, vi er nået frem til, står nærmere beskrevet i kapitel 5 men
opsummeres kort i det følgende.

Bedre udnyttelse af den eksisterende tolkekapacitet
Undersøgelsen peger entydigt på, at markedet med den nuværende struktur - der bl.a.
betyder utallige logistiske problemer for alle parter - ikke udnytter den eksisterende
tolkekapacitet optimalt.

En af løsningerne på dette problem vil være at søge at samle tolkene i større enheder -
såkaldte tolke-pools  – hvis væsentligste opgave skal være at fungere som

– Koordinerende led mellem på den ene side behovet (brugere) og på den anden
side kapacitet og kompetence (tolke)
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– Opsamler og bruger af viden om den enkelte tolks generelle og specielle
kompetencer

Disse tolke-pools vil kunne antage mange forskellige former spændende fra simple lister
med navne på godkendte tolke til egentlige tolkebureauer. De vil kunne dække alle
fagområder i flere kommuner, eller koncentrere sig om et specifikt fagområde, f.eks.
alle hospitaler i et givet område.

En anden løsning vil kunne bestå i udvidet brug af hel eller delvis fastansættelse af
tolke. Her anbefales forskellige varianter, spændende fra fuld fastansættelse på ét
arbejdssted, over fuld fastansættelse på delebasis ved flere forskellige arbejdssteder til
deltids fastansættelse ved et eller flere arbejdssteder. En anden måde at øge
mulighederne for fastansættelse på vil være at udvide tolkenes arbejdsområde til også at
omfatte andre kommunikationsopgaver og herefter give dem titel af sprog- og
kulturmedarbejdere eller at ansætte dem i kombinationsstillinger.

Ud over at løse de kapacitetsmæssige og organisatoriske problemer vil de anførte
modeller også kunne bidrage til løsning af nogle af de i undersøgelsen påpegede
kvalitetsproblemer samt bidrage til at skabe bedre arbejdsbetingelser for tolkene.

Kvalitetssikring
Undersøgelsen har vist, at mange brugere savner viden om den enkelte tolks
kompetencer. For at råde bod på det anbefales det, at der opstilles formelle krav til
tolkenes kompetencer. Fastlæggelse af de formelle krav og udvikling af diverse kurser
bør ske i et samarbejde mellem markedets parter og relevante uddannelsesinstitutioner.

Minimumskravet bør være, at tolkene testes, inden de overhovedet får tildelt en
tolkeopgave. På kort sigt bør der kræves deltagelse i et nærmere fastlagt kursusforløb,
mens der på længere sigt evt. bør stilles krav om gennemførelse af en bestemt -
eventuelt modulopbygget – uddannelse (jfr. afsnit 4.3).

Som anført ovenfor (afsnit 2.1) må man forvente, at motivationen til at følge kurser vil
være relativt lav hos tolkene, hvorfor det vil være nødvendigt med visse incitamenter
(jfr. afsnit 4.1).

Brugerkurser og dialog mellem brugere og tolke
Undersøgelsen har vist, at der - især blandt tolke og formidlere, men dog også i en vis
udstrækning hos brugerne selv - er et  udtalt ønske om kurser for brugere i håndtering af
tolkesituationen.

Blandt alle parter har der vist sig et ønske om etablering af et forum for debat mellem
tolke og brugere. Et sådant forum kan indledningsvis have form af afholdelse af
temadage, hvor brugere og tolke kan diskutere relevante spørgsmål.

Professionalisering
Det fremgår af undersøgelsen, at der er behov for en eller anden form for forening, som
kan varetage tolkenes interesser. En forening vil ikke alene kunne arbejde for bedre og
mere gennemskuelige arbejds- og lønforhold, men vil også kunne bidrage til en tiltrængt
professionalisering på det faglige plan, hvorfor den vil være til fordel for både tolke,
brugere og formidlere.
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Da tolkene i den nuværende situation med mange freelancetolke måske kan have
vanskeligt ved selv at oprette en sådan forening, anbefales det, at brugerne går ind og
aktivt støtter etableringen af en forening eller et fagligt baseret samarbejde mellem
tolkene.
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3  Analyser af kommentar- og interviewdata

3.1  Indledning

Kapitel 3 indeholder analyserne af de af tolkekortlægningsprojektets data, som ikke er
blevet særskilt eller systematisk analyseret i forbindelse med Junior Consults rapport
Undersøgelse af området for flygtninge- og indvandrertolkning i Århus Amt.

Der er her tale om to typer data, nemlig kommentardata og interviewdata.

Kommentardataene er indsamlet i forbindelse med den spørgeskemaundersøgelse, der
danner grundlag for Junior Consults rapport. Spørgeskemaerne indeholdt spørgsmål af
to typer: (1) spørgsmål, der skulle besvares ved hjælp af afkrydsning alene, og (2)
spørgsmål, respondenterne kunne svare på ved at skrive en kommentar. Besvarelserne
af spørgsmål af type (1) danner grundlag for Junior Consults rapport, mens
besvarelserne af spørgsmål af type (2), som er den type data, der her betegnes som
kommentardata eller blot kommentarer, er analyseret af projektgruppen ved
Handelshøjskolen i Århus. Analyserne af kommentardataene er beskrevet nedenfor i
afsnit 3.2. Disse data er indsamlet blandt to grupper af aktører på tolkemarkedet, nemlig
blandt tolkebrugere og blandt tolke. Kommentarerne fra de to grupper er analyseret hver
for sig, og analysen af brugernes kommentarer er beskrevet i afsnit 3.2.2, mens analysen
af tolkenes kommentarer er beskrevet i afsnit 3.2.3.

Interviewdataene består af båndudskrifter eller notater taget i forbindelse med
interview med forskellige aktører på tolkemarkedet. Interviewdataene er indsamlet dels
af Junior Consult, dels af projektgruppen ved Handelshøjskolen. Nogle af interviewene
blev foretaget som forarbejde til udarbejdelse af spørgeskemaerne, mens andre alene
blev foretaget for at indhente specifik information om eksisterende tolkeuddannelser.
Analyserne af interviewene er beskrevet nedenfor i afsnit 3.3. Fire grupper af aktører på
tolkemarkedet er blevet interviewet i forbindelsen med undersøgelsen: (1) tolkebrugere,
(2) tolke, (3) formidlere af tolkeservice og (4) tolkekursusledere m.fl. Interviewene er
analyseret gruppevis, således at alle interview med én gruppe er bearbejdet samlet.
Analyserne af interviewene med brugergruppen er beskrevet i afsnit 3.3.2, og
analyserne af interviewene med tolkene er beskrevet i afsnit 3.3.3. I afsnit 3.3.4
præsenteres analyserne af interviewene med formidlergruppen, mens afsnit 3.3.5
indeholder analyserne af interviewene med gruppen af tolkekursusledere.

Analyserne er ret detaljeret beskrevet. Beskrivelserne i dette kapitel kan derfor
umiddelbart virke lidt tunge og omstændelige. Vi har valgt de detaljerede beskrivelser,
fordi vi har ønsket at gøre grundlaget for vores konklusioner og anbefalinger så
tilgængeligt som muligt. Men i erkendelse af, at der dermed bliver meget og undertiden
tung tekst at læse, har vi i separate afsnit undervejs opsummeret de løbende
konklusioner og anbefalinger. Den travle læser henvises til opsamlingsafsnittene, der
findes i afsnit 3.2.2.4 for så vidt angår brugernes kommentarer, i afsnit 3.2.3.4 hvad
angår tolkenes kommentarer, i afsnit 3.3.2.7 hvad angår interviewene med brugerne, i
afsnit 3.3.3.3 vedrørende interviewene med tolkene, i afsnit 3.3.4.4 for så vidt angår
interviewene med formidlerne og endelig i afsnit 3.3.5.4 hvad angår interviewene med
kursuslederne.
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3.2  Analyse af kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen

3.2.1  Indledning

De spørgeskemaer som danner grundlag for Junior Consults rapport indeholdt som
nævnt spørgsmål af to typer: (1) spørgsmål, der skulle besvares ved hjælp af
afkrydsning alene og (2) spørgsmål, som respondenterne kunne svare på ved at skrive
en kommentar. Ovennævnte rapport er først og fremmest baseret på
spørgeskemabesvarelserne af type (1), mens type (2) kun er sporadisk behandlet i selve
rapporten. Vi har derfor valgt her at lave en analyse af de – i øvrigt ganske omfattende –
data, der består af spørgeskemabesvarelser af type (2). Disse data vil i det følgende
blive betegnet som kommentardata eller blot kommentarer.

Kommentardataene er samlet i bilag 4-14 i Junior Consults rapport. Bilag 4-9 omfatter
alene kommentarer fra brugerne, mens bilag 10-14 omfatter kommentarer fra tolkene.
Kommentarerne fra de to grupper af respondenter behandles hver for sig i den analyse,
som beskrives herunder, idet analysen af brugernes kommentarer præsenteres i afsnit
3.2.2, mens analysen af tolkenes kommentarer er beskrevet i afsnit 3.2.3.

I bilagene præsenteres kommentardataene som bestående af 220 enkeltstående
kommentarer i alt. Ud af disse tegner brugerne sig for de 130, mens tolkene har fremsat
de 90. Ved nærmere eftersyn viser det sig imidlertid, at der er stor forskel på omfanget
af de fremsatte kommentarer. Således er nogle af kommentarerne korte og simple, mens
andre er temmelig lange og komplekse. Som eksempler på disse indbyrdes forskelle kan
anføres to forskellige svar på spørgsmål nummer 27 i brugerspørgeskemaet, som lyder:
”Hvilke problemer, ud over de allerede nævnte, har du/I oplevet i forbindelse med brug
af tolke?”. Én bruger svarer kort og præcist, at:

”tolkene er ofte ikke præcise i deres mødetider”

mens en anden bruger giver følgende svar:

”at der ikke tolkes direkte, at tolken selv analyserer mine oplysninger; som bruger finder du
først ud af denne misforståelse når klienten stiller spørgsmål uden relevans for emnet. Tolken
har fejlanalyseret. Ønsker kun tolke som oversætter direkte. At tolken var for ung – og en kvinde
som var for genert til at tolke det nødvendige. At tolken intet kendte til hospital/sygdom – dansk
kulturforståelse manglede”

Det er klart, at denne sidste kommentar rummer langt flere oplysninger og kommenterer
flere forhold end den første. I analysen har det derfor været hensigtsmæssigt at
underinddele de komplekse kommentarer i et antal delkommentarer i overensstemmelse
med det antal forhold, der kommenteres1. Ved denne underinddeling kunne der rent
indholdsmæssigt identificeres i alt 268 kommentarer i spørgeskemamaterialet, dvs. 48
flere end der så ud til at være ved første øjekast. Brugerne har leveret de fleste
kommentarer, idet de tegner sig for de 166 af de 268 (ca. 62%), mens tolkene har
fremsat 102 (ca. 38%). Denne skæve fordeling afspejler i nogen grad fordelingen i
                                                
1 Det skal præciseres, at hvis en respondent omtaler det samme forhold på flere forskellige måder inden
for samme kommentar, regnes disse forskellige udtryk for samme forhold kun som én kommentar her. I
ovenstående eksempel nummer 2 udtrykker brugeren for eksempel ønsket om ’direkte tolkning’ på flere
forskellige måder, herunder ”at der ikke tolkes direkte”, ”at tolken selv analyserer mine oplysninger” og
”ønsker kun tolke som oversætter direkte”. Disse udsagn opfattes altså her samlet som én kommentar på
grund af deres indholdsmæssige ligheder.
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antallet af hhv. brugere og tolke, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen (hhv. 90 og 40
bruger- og tolkerespondenter).

3.2.2  Brugernes kommentarer

Brugernes kommentarer er som nævnt samlet i rapportens bilag 4-9. Hvert bilag
indeholder de kommentarer, der er fremsat på grundlag af ét spørgsmål i
spørgeskemaet. Der er tale om svar på følgende 6 spørgsmål:

Spørgsmål 3: Hvilke sprog benyttes?
Her er der angivet 10 konkrete afkrydsningsmuligheder, som efterfølges af kategorien
”andet”. Det er svar på spørgsmålet om ”andet” (sprog), der er angivet i bilag 4. Bilag 4
indeholder 30 kommentarer, dvs. ca. 18% af det samlede antal brugerkommentarer
(166).

Spørgsmål 5: Hvilke opgaver løser tolkene?
Her er der angivet 3 konkrete afkrydsningsmuligheder efterfulgt af kategorien ”andet”.
Svarene på dette spørgsmål om andre opgaver er samlet i bilag 5. Det er ganske få
kommentarer, der optræder som svar af denne type, nemlig blot 5, eller ca. 3% af det
samlede brugerkommentarmateriale.

Spørgsmål 25: Har du/I på nuværende tidspunkt behov for en form for
tolkebistand, der ikke udbydes?
Her er der angivet 2 generelle svarmuligheder i afkrydsningsform, nemlig ”ja” og ”nej”,
som efterfølges af spørgsmålet ”hvis ja, hvilke(n)?”. Det er svarene på dette sidste
spørgsmål, der er gengivet i bilag 6. Spørgsmål 25 indgår i gruppen af mere åbne
spørgsmål under overskriften ”udækkede behov og problemer”. I bilag 6 er der i alt 23
kommentarer, dvs. de udgør ca. 14% af materialet.

Spørgsmål 26: Har du/I på nuværende tidspunkt behov for tolkebistand, som ikke
opfyldes på grund af ressourcemangel?
Her er der, ligesom i 25, angivet 2 generelle svarmuligheder, nemlig ”ja” og ”nej”,
efterfulgt af spørgsmålet ”hvis ja, hvilke(t)?”. Bilag 7 indeholder svarene på dette sidste
spørgsmål. Der er i alt 21 kommentarer i bilag 7, dvs. de udgør ca. 13% af
brugerkommentarmaterialet. Også spørgsmål 26 hører til de mere åbne spørgsmål under
overskriften ”udækkede behov og problemer”.

Spørgsmål 27: Hvilke problemer, ud over de allerede nævnte, har du/I oplevet i
forbindelse med brug af tolke?
I modsætning til de ovenstående spørgsmål er spørgsmål 27 ikke forbundet med
afkrydsningsmuligheder overhovedet, men er et helt åbent spørgsmål, der alene kan
besvares ved hjælp af skrevne kommentarer. Det er da også kommentarer, der har form
af svar på spørgsmål 27, der er langt flest af i brugerkommentarmaterialet, nemlig 51,
dvs. de udgør ca. 31% af brugerkommentarmaterialet. Disse kommentarer er samlet i
bilag 8.

Spørgsmål 28: Har du/I nogle løsningsforslag eller forbedringsforslag til de nævnte
problemer?
Heller ikke spørgsmål 28 er forbundet med afkrydsningsmuligheder, men præsenteres
som et åbent spørgsmål. Der er også temmelig mange kommentarer, der er afgivet som
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svar på spørgsmål 28, nemlig 36, dvs. ca. 22% af de i alt 166 brugerkommentarer. Disse
kommentarer er samlet i bilag 9.

Som det fremgår af ovenstående, er spørgsmål 3 og 5 helt konkrete spørgsmål, der
kræver helt konkrete svar af rent informativ art. De kommentarer, der er afgivet som
svar på disse spørgsmål, er da også af denne type. De er korte, konkrete og præcise.
Spørgsmål 25, 26, 27 og 28 er derimod mere åbne af natur, ligesom de har det til fælles,
at de er problemorienterede. Deres problemorienterede natur fremgår også af den
kendsgerning, at alle fire spørgsmål er placeret under den fælles overskrift ”udækkede
behov og problemer” i spørgeskemaet. De kommentarer, der har form af svar på
spørgsmålene 25-28, ligner da også i vid udstrækning hinanden, idet de alle basalt set
enten identificerer problemer i forbindelse med tolkning eller foreslår løsninger heraf.
For blot at give ét eksempel er der kommentarer i både bilag 7, 8 og 9, der går på
(utilfredsstillende) kvalitet i den modtagne tolkning. Det har derfor været
hensigtsmæssigt at behandle det åbne, problemorienterede kommentarmateriale i bilag
6, 7, 8 og 9 samlet. Derimod behandles svarene på de konkrete spørgsmål 3 og 5
separat. Kommentarerne til spørgsmål 3 behandles nedenfor i afsnit 3.2.2.1,
kommentarerne til spørgsmål 5 omtales kort i afsnit 3.2.2.2, mens kommentarerne til
spørgsmål 25, 26, 27 og 28 beskrives samlet i afsnit 3.2.2.3 og de dertil hørende
underafsnit.

Under hvert afsnit opstilles der så vidt muligt delkonklusioner efterfulgt af vores
anbefalinger (markeret med fed skrift), og i afsnit 3.2.2.4 opridses til slut de samlede
konklusioner og anbefalinger, som analyserne af brugernes kommentarer har givet
anledning til. Den meget travle læser anbefales at gå direkte til afsnit 3.2.2.4 for et
hurtigt overblik over analysernes hovedpunkter.

3.2.2.1  Bilag 4: andre sprog

Af bilag 4, som indeholder svarene på spørgeskemaets spørgsmål 3, kan der stort set
ikke udledes andet end det, der allerede er oplyst i Junior Consults rapport på side 10.
Her fremgår det, at der - ud over de 10 mest anvendte sprog (arabisk, somali, tyrkisk,
farsi, serbokroatisk, vietnamesisk, tamilsk, polsk, fransk, sorani) – også er en del
brugere, der siger, at de har brug for tolke i kurdisk. Denne oplysning er baseret på
svarene i bilag 4. De anvendte sprog - ud over de 10 faste afkrydsningsmuligheder –
som er specificeret i bilag 4, fordeler sig nemlig således:
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            TABEL 3.1: Andre anvendte sprog

Albansk 4
Bosnisk 2
Engelsk 1
Etiopisk 1
Grønlandsk 1
Indonesisk 1
Kinesisk 1
Kurdisk (inkl. dialekter) 9
Lettisk 1
Portugisisk 1
Russisk 2
Tyrkmensk 1
Tysk 1
Andre sprog generelt 3
Alle (efter behov) 1

Som det ses af Tabel 3.1, nævnes de fleste sprog kun én gang, bortset fra kurdisk (9),
albansk (4), bosnisk (2) og russisk (2).

Hvis man for at udvide belysningen af sprogbehov også inddrager bilag 6 og 7, der
omhandler udækkede behov fra forskellige synsvinkler og af forskellig art, herunder
altså også udækkede sprogbehov, ser vi følgende fordeling - først i bilag 6 vedrørende
tolkebistand, der ikke udbydes:

TABEL 3.2: Sprog, der ikke udbydes

Albansk 1
Baltiske sprog 1
Bosnisk 1
Somali 5
Nye sprog generelt 2

Her i bilag 6 er der således kun 10 kommentarer, der går på udækkede sprogbehov, men
vi kan bemærke, at somali nævnes af flere som et udækket behov (5), ligesom albansk
nævnes igen (1) samt bosnisk (1).

I bilag 7 er der 7 brugere, der omtaler udækkede sprogbehov, nemlig med følgende
fordeling:

TABEL 3.3: Sprogbehov, som ikke opfyldes

Albansk 1
Arabisk 1
Kurdisk 1
Somali 2
Thailandsk 1
Tyrkisk 1

Også her er kommentarerne spredt over en række sprog, men vi kan bemærke, at
albansk nævnes igen (1), ligesom kurdisk (1) og somali (2).

Delkonklusion og anbefalinger:
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Datamaterialet er meget beskedent og er derfor i sig selv ikke egnet til at konkludere ud
fra. Hvad vi dog kan fastslå, er, at ud over de sprog, der er anført som
afkrydsningsmuligheder i spørgeskemaerne (arabisk, tyrkisk, somali, vietnamesisk,
fransk, serbokroatisk, farsi, sorani, tamilsk og polsk), nævnes det i kommentarerne, at
der hhv. benyttes eller er mangel på kurdisk (9) (dette er også nævnt i Junior Consults
rapport s. 10), albansk (6) og bosnisk (3). Endvidere fremhæves somali (7)  som et
sprog, der er et udækket behov for. Her skal det huskes, at somali ifølge
spørgeskemaundersøgelsen er det næstmest anvendte sprog overhovedet i forbindelse
med tolkning (jfr. rapporten s. 10).

I forbindelse med en eventuel uddannelse bør det i lyset af ovenstående overvejes
også at inddrage kurdisk og albansk som sprog, ligesom der bør lægges vægt på at
lade somali være repræsenteret.

3.2.2.2  Bilag 5: andre arbejdsopgaver

Som nævnt i afsnit 3.2.2 indeholder bilag 5 kommentarer, der er angivet under ”andet”-
kategorien i forbindelse med spørgsmålet ”Hvilke opgaver løser tolkene?”. Det vil sige,
at dette bilag indeholder specifikationer af arbejdsopgaver, som ligger ud over de tre
faste afkrydsningsmuligheder ”skriftlig oversættelse”, ”tolkning” og ”kulturformidling”.
Kun ganske få af respondenterne har her angivet, at tolkene løser andre end de nævnte
opgaver, nemlig i alt 5, og allerede af den grund er disse kommentarer ikke af største
interesse.
Dette forstærkes af, at et par af kommentarerne tilsyneladende ikke rigtigt kan
kategoriseres som svar på det stillede spørgsmål om andre arbejdsopgaver. Således
nævner én bruger ”telefontolkning”, som jo er en form for tolkning og derfor ikke
repræsenterer en opgave af ”andet”-typen. En anden bruger taler om ”medicinske
gloser, sygdomsforståelse”, og mon ikke det skal opfattes som noget, brugeren mener,
at tolken bør have kendskab til, dvs. der er sandsynligvis ikke tale om en opgave i
egentlig forstand. Derudover nævnes ”forældresamtale”, og da det ikke forekommer
sandsynligt, at en tolk får til opgave at føre en forældresamtale, må vi nok antage, at
brugeren her mener, at tolken skal tolke ved en forældresamtale, dvs. at der igen er tale
om almindelig tolkning. Tilbage bliver alene to svar, der lyder

”hjælper brugerne med ’halv-pædagogiske, halv-social-rådgivermæssige’ problemer”
”klarer også telefonsamtaler”

Disse to kommentarer fortæller os, at tolke i sjældne tilfælde også løser opgaver, der går
ud over det, man normalt opfatter som en tolks arbejdsopgaver, selv i ret bred forstand.
Men da dette kun er baseret på to svar, kan vi foreløbig blot tage denne oplysning ad
notam.

3.2.2.3  Bilag 6, 7, 8 og 9: udækkede behov og problemer

Bilag 6-9 omfatter langt den største del af brugerkommentarmaterialet, idet de samlet
indeholder 131 af de i alt 166 brugerkommentarer, dvs. ca. 79% af materialet. Disse
kommentarer har det til fælles, at de omhandler ”udækkede behov og problemer”, og at
de dermed alle er problemorienterede. En indholdsanalyse af disse kommentarer viste,
at de kan samles under 8 kategorier, som de indholdsmæssigt kan tilskrives, alt efter
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hvilken type problemer de hver især omhandler. Disse kategorier kan kort beskrives
under følgende overskrifter:

(1) Problemer med logistik
(2) Mangel på specifikke tolkeopgaver eller –funktioner
(3) Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning
(4) Specifikke problemer af tolkeetisk art
(5) Specifikke problemer af anden end tolkeetisk art, typisk vedrørende manglende

eller for ringe viden eller kompetencer hos tolkene
(6) Efterlysning af bedre uddannelse hos tolkene
(7) Manglende regulering af tolkemarkedet, herunder påpegning af problemer med

tolkenes ansættelses- og arbejdsvilkår.

Herudover er der en restkategori (8), som omfatter nogle få kommentarer, der ikke kan
tilskrives nogen af de øvrige syv kategorier, idet de ikke har med tolkning at gøre i
egentlig forstand, ikke er problemorienterede eller andet.

I afsnittene 3.2.2.3.1-3.2.2.3.8 nedenfor beskrives hver af disse kategorier nærmere. I
hvert af afsnittene specificeres det, hvilke problemer der typisk påpeges af brugerne
under den pågældende kategori af kommentarer, ligesom der i delkonklusioner opstilles
anbefalinger til løsning af de påpegede problemer. Afsnit 3.2.2.3.9 indeholder derefter
en opsamling af resultaterne af analysen samt de overordnede konklusioner, som denne
giver anledning til.

3.2.2.3.1  Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning

Rigtigt mange af brugernes kommentarer vedrører logistiske problemer af generel art,
hvilket overordnet vil sige problemer med at skaffe den rigtige tolk på det rigtige
tidspunkt. De fleste af kommentarerne i denne kategori vedrører følgende forhold:

Der er for få tolke generelt

Det er ofte svært eller umuligt at få fat på en tolk (problemer med at få kontakt; mangler ”gode,
pålidelige firmaer som udbyder tolkning”)

- især i akutte situationer er der problemer med at skaffe en tolk
- det er især vanskeligt at få den rette tolk (rette sprog, rette køn, rette kvalifikationer)
- der er især problemer med at skaffe tolke på de tidspunkter, hvor der er behov for dem
- der er lang ventetid på tolkning

Der mangler fast tilknyttede tolke (til at følge hele forløb; for at undgå personskift mv.)

Udlændinge, der har brug for tolk, møder op uden

Der er mangel på penge/ressourcer til tolkning

Tolkene er ustabile; de overholder ikke aftaler: kommer for sent eller slet ikke

Delkonklusion og anbefalinger:

Ifølge brugerne er der tydeligvis behov for en generel opprioritering af tolkeområdet:
Først og fremmest skal der flere ressourcer til området både for at afhjælpe de
udækkede behov for tolkning og for at opgradere området i form af bedre ansættelses-
og arbejdsvilkår for tolkene, således at tolkefaget bliver mere attraktivt for eksisterende
og potentielle tolke. Dette er nødvendigt, fordi der er behov for mere tolkning og flere
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tolke generelt,  mens der specifikt er brug for flere fastansatte tolke og tolke med de
rette egenskaber og kvalifikationer.

Også mange kommentarer går på, at organiseringen af tolkeservicen skal forbedres.
Problemerne med den nuværende organisering af tolkeservicen, som typisk foregår ved
ad-hoc tilkaldelse af freelancetolke, vil dog i vid udstrækning blive løst, hvis
ovennævnte anbefaling om flere fastansættelser følges.

Ud fra de mange kommentarer vedrørende ustabile tolke, der ikke overholder aftaler,
bør det i forbindelse med eventuelle kurser eller uddannelser for tolke overvejes,
om der skal indgå delkurser i gældende normer på det danske arbejdsmarked,
herunder i betydningen af overholdelse af aftaler mv.

3.2.2.3.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver og -funktioner

Brugerne har under denne kategori fremsat kommentarer, hvori de beskriver en række
konkrete opgaver, som de mener, der er behov for at få udført, men som ikke bliver
udført, typisk på grund af manglende økonomiske ressourcer. Kommentarerne i denne
kategori er koncentreret om følgende forhold:

Efterlysning af en telefonisk tolketjeneste til akutte situationer [mange kommentarer vedr. dette]

Mangel på ”skriftlig tolkning” [dvs. oversættelse]

Efterlysning af kulturformidling

Efterlysning af branchespecifik tolkning

Delkonklusion og anbefalinger:

Der er tilsyneladende stort behov for, at der oprettes en fast telefonisk tolketjeneste.
Dette kunne måske også løse nogle af de logistiske problemer, der omtales ovenfor i
afsnit 3.2.2.3.2, ligesom det kunne danne grundlag for flere fastansættelser, som også
efterlyses i ovenstående afsnit.

Desuden ser der ud til at være et udækket behov for oversættelser, så det bør overvejes
at udvide tolkenes arbejdsopgaver til også at omfatte skriftlig kommunikation.
Dette ville ikke alene dække behovet for skriftlige sprogformidlingsopgaver, men også
skabe et bedre grundlag for fastansættelser, idet tolkene – eller sprogmedarbejderne,
som de så ville blive – ville kunne dække flere arbejdsopgaver. Sådanne fastansættelser
ville endvidere i vid udstrækning kunne sikre den efterlyste branchespecifikke tolkning.
Dette kræver imidlertid, at der er vilje til at afsætte ressourcer til, at sådanne opgaver
kan udføres, ligesom det sandsynligvis kræver en uddannelsesmæssig opkvalificering af
de eksisterende tolke. Det betyder også, at der i eventuelle uddannelser for tolke skal
indgå skriftlige discipliner.

Ud fra efterlysningerne om kulturformidlingsopgaver kan det endvidere anbefales, at
tolkenes arbejdsopgaver udvides til også at omfatte kulturformidling. Dette ville
have omtrent samme implikationer og forudsætninger som ovenfor nævnt: det ville give
yderligere grundlag for fastansættelse af tolke – eller sprog- og kulturmedarbejdere,
som de så ville blive – men det kræver naturligvis, at de nødvendige ressourcer afsætttes
til formålet. Her må vi dog bemærke, at de efterlysninger af kulturformidlingsopgaver,
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vi finder i kommentarerne under denne kategori, står i modsætning til nogle af de senere
kommentarer under kategori 4, der går på, at tolke ikke bør lave kulturformidling, men
skal holde sig til alene at tolke (se afsnit 3.2.2.3.4). Der er med andre ord ikke enighed
blandt brugerne om kulturformidlingens rolle og betydning.

3.2.2.3.3  Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning

Under denne kategori finder vi kommentarer, hvori kvaliteten af den modtagne tolkning
omtales som generelt problematisk, middelmådig, svingende mv. Desuden omtales
oplevelser med misforståelser, forkerte tolkninger mv, ligesom nødvendigheden af at
bruge ”professionelle” tolke fremhæves.

Delkonklusion og anbefalinger:

Da disse kommentarer alene påpeger generelle mangler i kvaliteten af den modtagne
tolkning, giver de kun anledning til at fremhæve behovet for en generel opkvalificering
af tolkene ved hjælp af kurser eller uddannelse.

3.2.2.3.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning

De kommentarer, hvori der omtales etiske problemer i forbindelse med den modtagne
tolkning, er naturligvis også langt hen ad vejen relateret til kvalitet (som i kategori 3
ovenfor), men her er der ikke længere blot tale om kvalitetsproblemer generelt, men om
specifikke problemer, der konkret vedrører de etiske aspekter af tolkning.

De etiske regler, man normalt fremhæver som gældende på tolkeområdet, omfatter kort
sagt habilitet, neutralitet og tavshedspligt. Det vil sige, at den gode tolk sædvanligvis
opfattes som en neutral, upartisk og objektiv formidler, der er underlagt en meget
omfattende tavshedspligt. De kommentarer, brugerne har fremsat angående brud på de
etiske regler, vedrører da også præcis disse forhold, nemlig at:

Tolkene tolker for familie og venner [mange kommentarer vedr. dette forhold]

Tolkene fortolker brugernes udsagn i stedet for at tolke direkte

Tolkene blander sig i parternes samtale

Tolkene tager parti for én af parterne

Tolkene undgår (udelader) eller omformulerer passager, der kan virke ”pinlige eller upassende”

Tolkene ”kulturformidler” i stedet for at tolke direkte

Tolkene overtræder deres tavshedspligt [få kommentarer vedr. dette]

Det skal bemærkes, at en del af disse kommentarer ikke er kategorisk formuleret, men
præsenteret som et indtryk eller en fornemmelse, brugeren har af tolken eller
tolkningen, dvs. brugerne er tilsyneladende ikke altid helt sikre på, hvad der egentlig
foregår.

Delkonklusion og anbefalinger:
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Disse (ret mange, jfr. afsnit 3.2.2.3.9) kommentarer vedr. etiske problemer viser, at
brugerne opfatter etikken som et meget problematisk område, hvilket betyder, at tolkene
bør instrueres grundigt i de etiske regler, der gælder for tolkning, dvs. at det etiske
aspekt bør indgå som et væsentligt element i eventuelle kurser eller uddannelser
for tolke. Etikken kan dog også med fordel gøres til genstand for direkte diskussion
brugere og tolke imellem, især i betragtning af den usikkerhed, hvormed
kommentarerne fremsættes: brugerne er tilsyneladende ret usikre på, hvordan tolkene
egentlig håndterer deres opgave rent etisk; de har blot en fornemmelse af, at det sker på
en utilfredsstillende måde.

3.2.2.3.5  Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene

De problemer, der omtales i de kommentarer, der er analyseret som hørende under
denne kategori, vedrører ligesom kategori 3 kvalitetsproblemer, og ligesom i kategori 4
er der tale om specifikke kvalitetsproblemer. Forskellen er, at de problemer, der er tale
om her, ikke er af etisk art, men hidrører fra en række andre specifikke mangler hos
tolkene. Der er tale om et forholdsvis ringe antal kommentarer, men de omtaler
følgende mangler hos tolkene:

For dårligt kendskab til dansk kultur og danske samfundsforhold

For dårligt branchespecifikt kendskab

For dårlig sproglig kompentece på modersmålet (andre sprog end dansk)

Tolkene skal være bedre til at formidle kultur

Delkonklusion og anbefalinger:

I afsnit 3.2.2.3.2 er der angivet nogle forslag, der kan afhjælpe problemet med
manglende branchekendskab (flere fastansatte og dermed mere specialiserede tolke).
Problemerne med for ringe kendskab til danske kultur- og samfundsforhold og for ringe
modersmålskompetence kan formentlig kun løses gennem kurser eller uddannelser,
hvori disse elementer indgår. Det samme gælder i en vis udstrækning problemerne
med kulturformidling, men her skal erindres om den uenighed, der tilsyneladende
hersker omkring kulturformidling (jfr. afsnit 3.2.2.3.4, hvor det påpeges, at tolkene ikke
skal kulturformidle, men tolke direkte, og afsnit 3.2.2.3.2, hvori kulturformidling
efterlyses).

3.2.2.3.6  Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene

I en del af brugerkommentarerne omtales de nuværende tolkes uddannelsesniveau som
værende for lavt, og i tråd hermed efterlyses bedre uddannede tolke. De fleste af
kommentarerne går specifikt på behovet for en egentlig tolkeuddannelse, men nogle
brugere påpeger også, at tolkenes generelle uddannelsesniveau er for dårligt.
Specifikt kan fremhæves en kommentar fra en bruger, der siger, at de tolke, de har på
nuværende tidspunkt, og som er uddannet af Dansk Flygtningehjælp, er udmærkede,
men at der vil opstå problemer i fremtiden, fordi Dansk Flygtningehjælp ikke i samme
omfang vil uddanne nye tolke.

Delkonklusion og anbefalinger:
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Da der her blot er tale om kommentarer, der efterlyser mere eller bedre uddannelse hos
tolkene, kan vi blot atter en gang påpege, at der tilsyneladende er behov for at forbedre
tolkenes uddannelsesniveau, især hvad angår tolkning, selv om også det generelle
uddannelsesniveau berettes at være utilfredsstillende. Om dette også betyder, at der er
behov for nye kurser eller uddannelser ud over det eksisterende udbud, er kun få af
disse kommentarer imidlertid indikation for. En af de få er den ovenfor angivne
kommentar vedr. Dansk Flygtningehjælps kurser.

3.2.2.3.7  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

Denne kategori af kommentarer er mere heterogen end de fleste andre. Kommentarerne
har dog det til fælles, at de alle peger på problemer med reguleringen af tolkemarkedet.
Det påpeges for eksempel, at spillereglerne er uklare, at markedet er uigennemsigtigt, at
der mangler formaliserede krav til tolkenes kvalifikationer, at tolkene har for dårlige
ansættelses- og arbejdsvilkår, etc. I det hele taget vidner disse kommentarer om et
kaotisk marked med uklare spilleregler, hvilket er til skade for både tolke og brugere.

I punktopstilling kommenterer brugerne især følgende forhold:

Der er meget store forskelle på fastansatte og freelancetolke både med hensyn til kompetencer
og arbejdsvilkår; det fremhæves, at freelancetolke er mindre kompetente, og at de ofte er
fagligt og socialt isolerede

Bl.a. ovenstående betyder, at tolkefaget ikke er attraktivt for freelancetolkene, som typisk har et
ønske om ansættelse i en anden branche

Også tolkenes løn er for dårlig, hvilket gør det mindre attraktivt at uddanne sig og blive i
jobbet

Tolkene mangler (stats-)anerkendelse af deres fag og kompetencer

Der mangler formaliserede krav til tolkenes kundskaber; fx. er det uklart, hvornår en tolk er
uddannet, og hvornår ikke

Kommunikationen mellem brugere og tolke er utilfredsstillende, hvilket fører til problemer i
selve tolkesituationen

Forslag om dialog eller temadag for brugere og tolke

Delkonklusion og anbefalinger:

Den manglende regulering af og gennemsigtighed på tolkemarkedet sammenholdt med
de ikkeattraktive ansættelses- og arbejdsvilkår for tolkene og den deraf følgende
manglende prestige, der er forbundet med tolkefaget, som ovennævnte kommentarer
vidner om, giver anledning til at foreslå, at der sættes kræfter ind på at skabe en bedre
regulering af tolkemarkedet med formaliserede krav til tolkenes
uddannelsesniveau og kompetencer, hvilket igen skal følges op af bedre
ansættelses- og arbejdsvilkår for tolkene.

Dette kræver imidlertid en indsats af mange forskellige parter – både af brugerne
og tolkene selv, men i høj grad også af de ansvarlige politikere, idet det klart kræver
øgede ressourcer til området. Det vil sige, at det i høj grad er op til markedets parter selv
at afhjælpe problemerne. Dog vil det være oplagt, at de uddannelsesinstitutioner, der
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besidder den nødvendige ekspertise inden for tolkeområdet, deltager i arbejdet med at
opstille de efterlyste krav til tolkenes kundskaber, ligesom disse institutioner kan stå for
den nødvendige opkvalificering af tolkene gennem kurser og/eller uddannelser.

Endvidere er det her værd at fremhæve en kommentar, hvori der fremsættes en
glimrende idé om, at der skabes et forum for debat tolkene og brugerne imellem for
at afhjælpe de problemer, der opstår som følge af manglende eller dårlig
kommunikation de to parter imellem. Dette forum kan udmærket have form af – eller
tage afsæt i – en temadag, hvor brugere og tolke mødes med det ene formål at tage hul
på den nødvendige dialog. En sådan temadag kan efter ønske eventuelt arrangeres i
samarbejde med Handelshøjskolens Erhvervssproglige Fakultet.

3.2.2.3.8  Andre kommentarer

De såkaldte ”andre kommentarer” er en lille restgruppe af kommentarer, hvori brugerne
omtaler forhold, der ikke hører ind under nogen af de øvrige 7 kategorier. Der er her
især tale om kommentarer, der ikke har med tolkning at gøre i egentlig forstand.
For eksempel opfordrer en bruger til følgende:

”Lær de fremmede dansk. Bedre integration. Jeg er næsten fortvivlet hver gang jeg får en
fremmed patient, fordi jeg ikke kan nå dem menneskeligt og kulturelt.”

Dette er naturligvis ikke uinteressant, men ligesom de øvrige kommentarer under denne
kategori falder denne kommentar altså uden for rammerne af vores undersøgelse. Disse
kommentarer er der derfor set bort fra i analysen.

3.2.2.3.9 Opsamling og konklusion på analysen af bilag 6, 7, 8 og 9: udækkede
behov og problemer

Dette afsnit tager udgangspunkt i en kvantitativ opsamling på den rent kvalitative
analyse, som er beskrevet i afsnit 3.2.2.3.1 - 3.2.2.3.8 ovenfor. I den kvalitative analyse
blev de kommentarer, der er indeholdt i rapportens bilag 6-9, inddelt i 7 kategorier -
samt en restkategori – efter indholdsmæssige kriterier, dvs. efter hvilke forhold de hver
især omhandlede. Som opsamling på denne indholdsanalyse skal vi i dette afsnit først se
på, hvorledes brugernes kommentarer fordeler sig kvantitativt over de forskellige
kategorier, hvorefter implikationerne af denne fordeling vil blive diskuteret.

Som nævnt tidligere indeholder bilag 6-9 131 af brugernes i alt 166 kommentarer. Disse
131 kommentarer fordeler sig over de opstillede kategorier som følger:
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TABEL 3.4: Brugernes kommentarer

Kat. Kommentar Antal Antal i pct.
(1) problemer med logistik 53 40%
(2) efterlysning af specifikke opgaver 19 15%
(3) generelle kvalitetsproblemer 10 8%
(4) problemer af etisk art 16 12%
(5) (andre) problemer med tolkenes

viden/kunnen
4 3%

(6) efterlysning af (bedre) uddannel-
se hos tolkene

16 12%

(7) manglende regulering af tolke-
markedet

9 7%

(8) andet 4 3%

Inden Tabel 3.4 kommenteres, kan vi overordnet konstatere, at de i bilag 6-9 indeholdte
kommentarer peger på, at brugerne oplever tolkeområdet som meget problemfyldt.
Ikke alene har brugerne fremsat forholdsvis mange kommentarer, men vi kan også
konstatere, at de allerfleste af de fremsatte kommentarer vedrører problemområder,
nemlig 131 af de i alt 166 brugerkommentarer (ca. 79%). En del af forklaringen på
denne problemfokusering skal dog muligvis findes i, at brugerne eksplicit blev anmodet
om at angive problemfelter i kommentarerne, idet de blev bedt om at specificere
”udækkede behov og problemer”.

Ovenstående kategorisering bidrager til at identificere de områder inden for tolkning,
som brugerne finder problematiske, mens kvantificeringen af analysen giver et
fingerpeg om problemernes oplevede omfang.

Ud fra oversigten i Tabel 3.4 kan vi således konstatere, at de allerfleste problemer
henføres til områdets logistik generelt (kategori 1: 40%). Lidt beslægtet med det
generelle problem med logistik er de problemer, der er beskrevet under kategori 2
(15%), idet der her anføres en række specifikke tolke- eller tolkelignende opgaver, som
der er behov for, men som ikke bliver udført, fordi der ikke er nogen til at udføre dem,
eller fordi der ikke er afsat ressourcer til dem.

Et andet stort problemområde er tilsyneladende den oplevede kvalitet af tolkningen
eller tolken. Således omtaler brugerne med kommentarerne i kategori 3 generelle
kvalitetsproblemer (8%), i kommentarerne i kategori 4 omtales problemer med
overholdelse af de tolkeetiske regler (12%), i kommentarerne i kategori 5 omtales andre
konkrete problemer med tolkenes kundskaber og kompetencer (3%), og under kategori
6 berettes der om tolke med utilfredsstillende uddannelsesniveau, ligesom der efterlyses
bedre uddannede tolke og bedre tolkeuddannelser (12%). Både kategori 4, 5 og 6 må
derfor siges også at være relateret til den oplevede kvalitet af tolkningen/tolkene, blot
påpeges her mere specifikke kvalitetsproblemer end under kategori 3. I alt kan ca. 35%
af kommentarerne således siges at vedrøre kvalitetsproblemer – generelle eller
specifikke.

Endelig går nogle af brugernes kommentarer på den manglende eller utilfredsstillende
regulering af tolkemarkedet generelt samt årsagerne hertil og implikationerne heraf
(7%).
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Hvad vi på Handelshøjskolens Erhvervssproglige Fakultet primært er interesserede i, er
naturligvis de områder, hvor vi selv kan bidrage til løse problemerne, hvilket først og
fremmest vil sige, de problemer, der sandsynliggør, at der vil være efterspørgsel efter
kurser eller uddannelser for tolkene. Behovet for kurser hhv. uddannelse kommer mest
direkte til udtryk gennem kommentarerne under kategori 6 (vedr. tolkenes
uddannelsesniveau). Det skal dog bemærkes, at de fleste af disse kommentarer ikke
giver information om, hvorvidt der er behov for at udbyde nye kurser, idet mange af
kommentarerne blot går på det utilfredsstillende uddannelsesniveau hos tolkene.
Endvidere må man sige, at de kommentarer, der vedrører kvalitetsproblemer af
forskellig art, dvs. kategorierne 3, 4 og 5, også peger på, at der er et vist behov for
uddannelse af tolkene. Samlet er der altså ca. 35% af kommentarerne, der indeholder
omtale af problemer, der må antages at kunne afhjælpes gennem kurser eller
uddannelse, dvs. problemer, som vores Fakultet kan gå ind og bidrage aktivt til at løse.
Samtidig skal det dog påpeges, at kommentarerne i sig selv ikke afslører et behov for
nye kurser eller uddannelser ud over det allerede eksisterende udbud.

Kommentarerne under de øvrige kategorier vedrører derimod først og fremmest forhold,
som markedets parter – dvs. brugere, tolke og formidlere af tolkeservice, sammen med
de ansvarlige politikere - har indflydelse på. De øvrige kommentarer dokumenterer
nemlig overordnet et behov for at skabe et velfungerende marked med et tilstrækkeligt
stort korps af dokumenterbart velkvalificerede og professionelle tolke, der arbejder
under attraktive og velordnede forhold, og som er organiseret på en sådan måde, at de
hurtigt og smidigt kan dække brugernes behov for tolkning og lignende opgaver. Dette
scenario efterlyses under kategori 1, 2 og 7, som i alt tegner sig for ca. 62% af de
analyserede kommentarer. I den forbindelse kan vores Fakultet alene bidrage til at
forbedre tolkenes kvalifikationer. Resten er alene op til markedets parter.

Opsamlende kan vi derfor konstatere, at problemerne på tolkeområdet er langt mere
omfattende end hvad der kan henføres til manglende uddannelse. De analyserede
brugerkommentarer tyder på, at tolkeområdet er præget af mange og forskelligartede
problemer, og at en stor del af disse sandsynligvis skyldes, at området er for lavt
prioriteret af stort set alle markedets aktører. En generel opprioritering af området ser
derfor ud til at være en forudsætning for at skabe de efterlyste forbedringer. Uddannelse
er med andre ord blot en del af en nødvendig, større samlet satsning på området, men er
i sig selv langtfra nok til at løse alle problemerne.

3.2.2.4  Opsamling af anbefalinger og konklusioner ud fra analysen af brugernes
kommentarer

Dette afsnit indeholder en opsamling af hovedpunkterne i analyserne af brugernes
kommentarer med vægt på de anbefalinger, der løbende er givet i delkonklusionerne.

Nogle af konklusionerne og anbefalingerne har først og fremmest interesse i forbindelse
med udformningen af eventuelle kurser eller uddannelser for tolke, dvs. de har primært
interesse for potentielle kursusudbydere, herunder Handelshøjskolens Erhvervssproglige
Fakultet. Andre af anbefalingerne er især er rettet mod markedets andre interessenter,
dvs. brugere, tolke og formidlere af tolkeservice – og de ansvarlige politikere. I
overensstemmelse hermed er konklusionerne/anbefalingerne delt ind i to store grupper:
(a) konklusioner og anbefalinger, der er relevante i forbindelse med eventuelle kurser
og/eller uddannelser for tolke, og (b) konklusioner og anbefalinger rettet mod markedet.
(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. –uddannelser:
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1) Der er tilsyneladende et stort behov for bedre uddannede tolke. Af det
analyserede materiale fremgår det imidlertid ikke med nogen form for sikkerhed,
at der rent faktisk vil være efterspørgsel efter (nye) kurser hhv. uddannelser. Der
er således ikke umiddelbart grundlag for at anbefale at udbyde nye kurser, men
hvis der senere viser sig at være grund til en sådan anbefaling, bør følgende indgå
i planlægningen af kurserne/uddannelserne:

2) Det er især tolkespecifikke kurser eller uddannelser, der er behov for.

3) Indlæring af og træning i overholdelse af de etiske regler, der gælder på
tolkeområdet, bør indgå som et væsentligt element i en eventuel uddannelse for
tolke.

4) En eventuel uddannelse for tolke bør også omfatte skriftlige discipliner, herunder
oversættelse.

5) Det anbefales endvidere at lade undervisning i dansk kultur og danske
samfundsforhold samt i kulturformidling indgå i en eventuel tolkeuddannelse.
Endvidere efterlyses branchekendskab samt modersmålsundervisning, men da
dette er specialområder, vil det sandsynligvis ikke være økonomisk muligt at
undervise inden for disse områder i betragtning af det i forvejen ringe kursist-
eller studentergrundlag, der vil være for tolkekurser eller -uddannelser. Det vil
snarere være nødvendigt, at tolkekurserne hhv. -uddannelserne baserer sig på det
tolkegeneriske (dvs. det, der gælder for alle sprog, alle situationer mv.), så det
bliver muligt at operere med et tilstrækkeligt kursistgrundlag.

6) I forbindelse med eventuelle kurser bør det overvejes at lade instruktion i
almindelig konduite på en arbejdsplads indgå, herunder instruktion i
betydningen af overholdelse af aftaler mv.

7) De institutioner, der har den nødvendige ekspertise inden for tolkeområdet, bør
deltage i arbejdet med at opstille formelle krav til tolkenes
uddannelsesniveau og kompetencer, jfr. anbefaling b5 nedenfor (under
”Konklusioner og anbefalinger til markedet”).

(b) Konklusioner og anbefalinger til markedet:

1) Det er nødvendigt med en generel opprioritering af tolkeområdet. Der bør afsættes
flere ressourcer til at dække behovet for tolkning og til at opkvalificere tolkene.

2) Der er behov for at skabe langt bedre ansættelses- og arbejdsvilkår for tolkene.
Der bør således bl.a. tilbydes flere fastansættelser for at gøre arbejdet mere
attraktivt for de bedst kvalificerede og for at sikre den faste tilknytning til en
arbejdsplads, der gør, at tolken efterhånden bliver ekspert i den pågældende
branches særlige sprog og forhold, og som sikrer, at samme tolk kan følge et helt
forløb – det være sig i forbindelse med en sag, en behandling eller andet. Dette
skulle også afhjælpe de mange problemer af logistisk art, herunder problemer med
ustabile tolke.

3) Det anbefales, at tolkenes arbejdsopgaver udvides til også at omfatte skriftlig
kommunikation og eventuelt kulturformidlingsopgaver i de institutioner, hvor
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der er behov for at få løst sådanne opgaver. Det vil sige, at det anbefales at
(fast)ansætte sprog- og kulturmedarbejdere frem for alene at trække på
freelancetolkeassistance, som tilsyneladende fungerer meget utilfredsstillende. En
udvidelse af tolkenes arbejdsopgaver ville desuden skabe det nødvendige
grundlag for flere fastansættelser.

4) Det anbefales at oprette en telefonisk tolketjeneste til at varetage de akut
opståede opgaver samt opgaver for institutioner, der kun sjældent har behov for
tolkeassistance. Men herudover vil fastansættelse være at foretrække.

5) Det anbefales, at der opstilles formelle krav til tolkenes uddannelsesniveau og
kompetencer. For eksempel kan der stilles krav om, at en given uddannelse eller
et nærmere beskrevet kursusforløb skal være gennemført, eller at en i forvejen
defineret prøve skal være bestået, for at en person kan virke som tolk. Det
anbefales, at disse krav opstilles i samarbejde med de uddannelses- eller andre
institutioner, der besidder den nødvendige ekspertise.

6) Også de almindelige etiske regler om habilitet, neutralitet og tavshedspligt
bør kræves overholdt. Dette indebærer blandt andet, at en bruger ikke bør
acceptere, at tolkning udføres af venner eller familiemedlemmer til en
patient/klient el.a.

7) Det anbefales, at der skabes et forum for debat tolkene og brugerne imellem.
Dette forum kan eventuelt have form af eller tage afsæt i en temadag, hvor
brugere og tolke mødes for at indlede den tilsyneladende nødvendige dialog
mellem de to parter.

3.2.3  Tolkenes kommentarer

Tolkenes kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen er samlet i bilag 10-14 i Junior
Consults rapport. Som det er tilfældet med brugernes kommentarer, indeholder hvert
bilag de kommentarer, der er fremsat på grundlag af ét spørgsmål i spørgeskemaet. Der
er her tale om svar på følgende 5 spørgsmål fra tolkespørgeskemaet:

Spørgsmål 4: Højeste uddannelsesniveau?
Her er der angivet 3 afkrydsningsmuligheder, nemlig ”folkeskole eller tilsvarende”,
”gymnasium eller tilsvarende” og ”højere uddannelse”. Den sidste
afkrydsningsmulighed (højere uddannelse) efterfølges af instruktionen ”specificér
venligst”. Det er de kommentarer, der er afgivet på anmodningen om at specificere
højere uddannelse, der er samlet i bilag 10. Bilag 10 indeholder 31 kommentarer, dvs.
ca. 30% af det samlede antal tolkekommentarer, som udgjorde 102 i alt (jfr. afsnit
3.2.1).

Spørgsmål 7: Har du fulgt egentlige tolkekurser/en egentlig tolkeuddannelse?
Her er der angivet 2 generelle svarmuligheder i afkrydsningsform, nemlig ”ja” og ”nej”,
som efterfølges af spørgsmålet ”hvis ja, hvilke(n)?”. Det er svarene på dette sidste
spørgsmål, der er gengivet i bilag 11. I bilag 11 er der i alt 20 kommentarer, dvs. de
udgør ca. 20% af tolkekommentarmaterialet.

Spørgsmål 31: Har du en opfattelse af, at der på nuværende tidspunkt er behov for
en form for tolkebistand, der ikke udbydes?
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Her er også angivet de to faste svarmuligheder ”ja” og ”nej” efterfulgt af spørgsmålet
”hvis ja, hvilke(n)?”. Dette sidste spørgsmål, som har udløst kommentarerne i bilag 12,
indgår i gruppen af mere åbne spørgsmål under overskriften ”udækkede behov og
problemer”. Bilag 12 indeholder 9 kommentarer i alt, dvs. ca. 9% af materialet

Spørgsmål 32: Hvilke problemer, ud over de eventuelt allerede nævnte, har du
oplevet i forbindelse med dit arbejde som tolk?
Spørgsmål 32 er ikke forbundet med afkrydsningsmuligheder overhovedet, men er et
helt åbent spørgsmål, der alene kan besvares ved hjælp af skrevne kommentarer. Disse
kommentarer er samlet i bilag 13, som indeholder i alt 26 kommentarer, dvs. ca. 25% af
materialet.

Spørgsmål 33: Har du nogle løsningsforslag eller forbedringsforslag til de nævnte
problemer?
Heller ikke spørgsmål 33 er forbundet med afkrydsningsmuligheder, men præsenteres
som et åbent spørgsmål. Der er afgivet 16 kommentarer som svar på spørgsmål 33, dvs.
ca. 16% af de i alt 102 tolkekommentarer. Disse kommentarer er samlet i bilag 14.
Som det var tilfældet under analysen af brugerkommentarmaterialet, har vi her valgt
separat at behandle de kommentarer, der er afgivet som svar på helt konkrete spørgsmål,
mens svarene på de åbne og problemorienterede spørgsmål, som figurerer under
overskriften ”udækkede behov og problemer”, behandles samlet. Derfor behandles
kommentarerne vedrørende spørgsmål 4 for sig selv i afsnit 3.2.3.1, og kommentarerne
vedrørende spørgsmål 7 behandles ligeledes separat, nemlig i afsnit 3.2.3.2. De
kommentarer, der er fremkommet som svar på de åbne spørgsmål 31, 32 og 33,
beskrives derimod samlet i afsnit 3.2.3.3 og de dertil hørende underafsnit.

Der opstilles også her delkonklusioner i forbindelse med hvert afsnit, ligesom der så
vidt muligt peges på muligheder for afhjælpning af eventuelle problemer i form af
anbefalinger, som markeres med fed skrift. I afsnit 3.2.3.4 opridses til slut de
overordnede konklusioner og anbefalinger, som analyserne af tolkenes kommentarer har
givet anledning til at opstille. Den meget travle læser anbefales at gå direkte til afsnit
3.2.3.4 for at danne sig et hurtigt overblik over analysernes hovedpunkter.

3.2.3.1  Bilag 10: specifikation af højere uddannelse

Bilag 10 samler de kommentarer, hvormed tolkene har angivet, hvilken højere
uddannelse de har, hvis nogen.

31 af de 40 tolkerespondenter har specificeret en højere uddannelse. Hvis man kigger
nærmere på de specificerede uddannelser, fremgår det imidlertid, at det tal ikke præcist
afspejler antallet af tolke med højere uddannelse. Der er nemlig et par af
kommentarerne, der viser, at der ikke er tale om højere uddannelser, idet én angiver
”dansk almenprøve 2, den arbejdsmarkedsforberedende modulprøve”, mens en anden
skriver ”studentereksamen i Tyrkiet”, og en tredie svarer ”HHX” (men tilføjer dog ”gik
på universitetet”, men den formulering lyder som om, uddannelsen aldrig blev afsluttet).

Vi kan derfor antage, at (ca.) 28 af tolkene har en uddannelse over gymnasieniveau.
Som allerede påpeget i Junior Consults rapport (side 26), er der derfor tale om et
forholdsvis stort antal højtuddannede tolke, idet næsten to trediedele af respondenterne
har en højere uddannelse. Det er faktisk overraskende mange i betragtning af det ret
negative billede, der gives af tolkenes uddannelses- og kvalitetsniveau i brugernes
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kommentarer (afsnit 3.2.2). Når man ser nærmere på specifikationerne i bilag 10, viser
billedet af tolkenes uddannelsesbaggrund sig dog også at være ganske broget.

En del af tolkene beretter således, at de faktisk er under uddannelse, nemlig 5. Faktisk
tyder visse andre kommentarer på, at endnu flere af respondenterne er under
uddannelse, men her er dette ikke klart angivet. For eksempel skriver én blot
”Handelshøjskole” og en anden ”universitet”. Men hvad vi i hvert fald kan konstatere,
er, at flere (antagelig mellem 15 og 25%) af de adspurgte tolke er under uddannelse.
Samtidig kan det bemærkes, at de uddannelser, disse tolke er ved at tage, fagligt er
meget forskellige fra tolkefaget, herunder datalogi, tandlægeuddannelsen og idéhistorie.
At nogle af tolkene er under (anden) uddannelse må antages at betyde, at de ikke
opfatter tolkning som et jobmål, men at de sandsynligvis holder op med at tolke igen, så
snart de har afsluttet deres uddannelse og kan opnå ansættelse inden for det fag, de har
uddannet sig til.

De øvrige af de uddannelser, der specificeres i bilag 10, er karakteriseret ved at være
indbyrdes meget forskellige. Hvad de imidlertid har til fælles, er, at næsten ingen af
dem er indholdsmæssigt beslægtede med tolkefaget. For blot at nævne nogle af de
angivne uddannelser og titler i flæng, kan vi fremhæve: ingeniør, religionsvidenskab,
kemi, landmåler, økonomi, arkitekt, jura, pædagog, sprog og litteratur – og en enkelt
uspecificeret ph.d.-grad.

Umiddelbart må man spørge sig selv, hvad der får en uddannet ingeniør eller økonom
(som er de titler, listen faktisk indeholder flest af) til at blive tolk? Hjælp til et muligt
svar finder vi i Junior Consults rapport på side 27, hvoraf det fremgår, at langt
størstedelen af respondenterne kun har tolkning som bibeskæftigelse (ca. 72%). Det kan
derfor antages, at en del af ”ingeniørerne og økonomerne” blot har tolkning som
sidebeskæftigelse, og at de som hovedbeskæftigelse og hovedindtægtskilde måske har et
job inden for det fag, de er uddannet i. Vi kan videre antage, at disse tolke ikke opfatter
tolkning som et mål for fuldtidsbeskæftigelse, medmindre de har besluttet sig for
omskoling. Omskoling kan især være relevant for de højtuddannede tolke, der eventuelt
ikke har kunnet finde beskæftigelse inden for deres oprindelige fag, enten på grund af
arbejdsløshed inden for den pågældende branche eller på grund af bestemte holdninger
på det danske arbejdsmarked. Vi må imidlertid antage, at langt de fleste af de
respondenter, der har en højere uddannelse, har et ønske om at opretholde eller
(gen)finde beskæftigelse inden for deres eget fag, mens fuldtidsbeskæftigelse inden for
tolkning for de fleste af disse mennesker ikke repræsenterer et mål i sig selv.

Delkonklusioner og anbefalinger

De kommentarer, hvormed tolkene har specificeret deres højere uddannelser, viser, at
der er tale om en gruppe mennesker, der for størstedelens vedkommende ikke har
tolkning som et egentligt jobmål eller som mål for fuldtidsbeskæftigelse. Det gælder
både for de tolke, der er under anden uddannelse, og for dem, der (sandsynligvis) har
deres hovedbeskæftigelse inden for et andet fag, som de også har en højere uddannelse
inden for. Dette har åbenlyse implikationer for deres motivation til at uddanne sig
(yderligere) inden for tolkning. Dette understøttes også af Junior Consults rapport,
hvoraf det på side 42 fremgår, at jo højere uddannelse tolkene har, jo mindre er deres
interesse for kurser. På linie hermed må vi antage, at disse tolke ikke vil være specielt
motiverede for at yde en indsats for en generel opprioritering af tolkeområdet, sådan
som der blev slået til lyd for i forbindelse med analysen af brugernes kommentarer i
afsnit 3.2.2. Faktisk kan tolkenes uddannelsesmæssige status være en af de faktorer, der
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bidrager til, at området er så lavt prioriteret, som det tilsyneladende er. Tolke med en
højere uddannelse bag sig og måske med fuldtidsbeskæftigelse inden for et andet fag
eller med jobmål inden for en anden branche er således ikke nødvendigvis interesserede
i at gøre en indsats for at opnå en bedre regulering af tolkeområdet, flere fastansættelser,
opstilling af formelle krav til tolkes kompetencer mv. Endvidere kan det netop skyldes
tolkenes hovedbeskæftigelse andetsteds, at der som påpeget i afsnit 3.2.2 er så store
logistiske problemer inden for tolkning.

Kun i det omfang, at nogle af de højtuddannede tolke på grund af arbejdsløshed eller
andet har besluttet sig for omskoling, kan man antage, at der vil være omfattende
interesse for uddannelse mv. I den sammenhæng skal det dog bemærkes, at det må
antages, at det danske arbejdsmarked efterhånden vil åbne sig mere og mere for
højtuddannede med udenlandsk baggrund, i takt med at både holdningerne til
udlændinge og behovet for arbejdskraft ændrer sig.

I lyset af ovenstående vil vi i første omgang anbefale, at en eventuel
uddannelsesmæssig indsats koncentreres omkring kortere kurser, som
tilrettelægges på en måde, så de kan kombineres med fuldtidsbeskæftigelse. En høj
uddannelse skaber nemlig i sig selv ikke en god tolk, så disse personer med meget
anderledes uddannelsesbaggrund må antages at have behov for kurser i tolkning. På
længere sigt anbefales en massiv omlægning og opprioritering af tolkeområdet
imidlertid fortsat, således at der i højere grad satses på fastansatte sprog- og
kulturmedarbejdere med en relevant uddannelse som baggrund. Hvis dette bliver en
realitet, vil det sandsynligvis ikke være de eksisterende tolke med anden uddannelse og
anden beskæftigelse, der skal satses på. Og i så fald kan det på længere sigt blive
relevant at udbyde egentlige uddannelser for sprog- og kulturformidlere, herunder
tolke.

3.2.3.2  Bilag 11: Specifikation af de tolkekurser eller –uddannelser, tolkene har
fulgt

Bilag 11 indeholder de kommentarer, hvormed tolkene har specificeret, hvilke egentlige
tolkekurser eller –uddannelser de har fulgt, hvis de har fulgt nogen. Der er i alt 20
kommentarer i bilag 11, hvilket viser, at præcis halvdelen af de 40 tolkerespondenter
har gennemført kurser eller uddannelser i tolkning (jfr. også Junior Consults rapport s.
28). Det betyder omvendt, at halvdelen af respondenterne ikke har nogen egentlig
uddannelse i tolkning bag sig. Dette kan måske forklare nogle af de mange problemer,
brugerne peger på i forbindelse med den tolkning, de modtager, ligesom det peger på et
behov for kurser hhv. uddannelse. Men nogen egentlig indikation for, at disse tolke også
vil efterspørge kurser i tolkning, er dette tal dog ikke.

Der er ganske lidt yderligere information at hente i kommentarerne i bilag 11. Det
eneste interessante er, at kun 2 (eller måske 3, det er lidt uklart) af tolkene angiver, at de
har taget en ”rigtig tolkeuddannelse”, nemlig uddannelsen til statsprøvet tolk. De øvrige
har alene fulgt kurser, og de fleste af disse har været af ret kort varighed. Der er især
tale om kurser hos Dansk Flygtningehjælp. Dette kan indikere, at der nok kan være
motivation blandt disse tolke til at følge kurser (jfr. rapporten side 28), men at disse
kurser sandsynligvis skal være forholdsvis korte for at motivere tolkene til at følge dem.
Denne antagelse understøttes også af analysen ovenfor i afsnit 3.2.3.1 samt af Junior
Consults rapport side 43. Omvendt er det ikke sandsynligt, at viljen til at tage en
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uddannelse er stor nok til, at tolkene er villige til at flytte eller pendle til København,
som p.t. er det eneste sted, hvor det er muligt at tage uddannelsen til statsprøvet tolk.

Delkonklusion og anbefalinger

Kun halvdelen af tolkerespondenterne har tidligere fulgt uddannelser eller kurser i
tolkning. Det vil sige, at der i hvert fald er et behov for kurser hos 50% af tolkene, men
dette er ikke samtidig indikation for, at disse tolke også er motiverede for at tage kurser.
At de andre 50% af tolkene faktisk har fulgt kurser kan tyde på, at der hos disse er en
vis motivation for at uddanne sig inden for tolkning. Men da de fulgte kurser typisk har
været af kortere varighed, skal de tolkekurser, der eventuelt skal udbydes, være
forholdsvis korte, ligesom det kan have betydning, at kurserne ikke afvikles i for
stor afstand fra tolkenes bopæl.

3.2.3.3  Bilag 12, 13 og 14: udækkede behov og problemer

Bilag 12-14 indeholder halvdelen af tolkekommentarmaterialet fra
spørgeskemaundersøgelsen, idet de omfatter 51 af de i alt 102 tolkekommentarer. Som
nævnt tidligere har disse kommentarer det til fælles, at de omhandler ”udækkede behov
og problemer”, dvs. at de er rettet mod at identificere problemer på tolkeområdet.

Disse kommentarer et blevet inddelt i kategorier ud fra de problemer, de hver især
omhandler, på samme måde som de tilsvarende problemorienterede brugerkommentarer
i bilag 6-9 (afsnit 3.2.2.3). For sammenlignelighedens skyld har vi så vidt muligt forsøgt
at inddele tolkenes kommentarer i kategorier, der svarer til dem, der blev opstillet i
forbindelse med analysen af brugernes kommentarer. Det har langt hen ad vejen været
muligt at operere med ens kategorier for de to sæt af materiale, hvilket indikerer, at der
trods alt er mange sammenfald i de forhold, hhv. brugergruppen og tolkegruppen peger
på som problematiske. Det er dog således, at tolkenes kommentarer ofte har en anden
vinkel på problemerne end brugernes. Desuden omhandler nogle af tolkenes
kommentarer helt andre problemer end brugernes, hvilket betyder, at der i
tolkekommentaranalysen opereres med et par nye kategorier i forhold til
brugerkommentarkategorierne.

Alt i alt er der anvendt 9 kategorier til analyserne af tolkenes kommentarer i bilag 12-
14. Tolkekategorierne 1-6 svarer i store træk til brugerkategorierne 1-4 og 6-7 (afsnit
3.2.2.3), dog har de som nævnt undertiden en lidt anden vinkel. Disse 6 kategorier kan
kort beskrives under følgende overskrifter:

 (1) Problemer med relation til logistikken på tolkeområdet
(2) Efterlysninger af specifikke tolkeopgaver eller -funktioner
(3) Generelle problemer med tolkenes kvalitet eller kvalifikationer
(4) Specifikke problemer med relation til tolkeetik
(5) Efterlysninger af bedre uddannede og især bedre uddannelser for tolke
(6) Manglende regulering af tolkemarkedet, herunder problemer med tolkenes

arbejdsvilkår og status.

Ud over disse kategorier, der minder om brugerkategorierne, opererer vi med tre
kategorier uden pendanter i brugermaterialet, nemlig
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(7) Problemer med brugernes kvalifikationer (og holdninger) som modtagere af
tolkning

(8) ”ingen problemer”
(9) ”ved ikke”

I afsnittene 3.2.3.3.1-3.2.3.3.9 nedenfor beskrives hver af disse 9 kategorier nærmere.
Da lignende kategorier allerede er beskrevet i underafsnittene til afsnit 3.2.2.3, er
nedenstående beskrivelser dog lidt mere kortfattede, og der fokuseres mere på,
hvorledes de tolkekommentarer kategorierne indeholder, adskiller sig fra de
brugerkommentarer, hvori tilsvarende forhold er beskrevet. Men i hvert af afsnittene
specificeres det altså, hvilke problemer der typisk påpeges af tolkene under den
pågældende kategori af kommentarer, ligesom der i delkonklusioner opstilles
anbefalinger til løsning af de påpegede problemer, hvor dette er relevant. Derefter følger
afsnit 3.2.3.3.10, som indeholder en opsamling af resultaterne af analysen samt de
overordnede konklusioner, som denne giver anledning til.

3.2.3.3.1  Problemer med implikationer for logistikken på tolkeområdet

Som det måske huskes, vedrører logistik-kategorien for brugerkommentarernes
vedkommende problemer med at skaffe den rigtige tolk på det rigtige tidspunkt. Med
tolkenes kommentarer vendes problemet om, idet tolkene påpeger de problemer, de har
med at få deres tolkevirksomhed passet ind i deres øvrige (faste) arbejdsforpligtelser.
De tolke, der har fremsat kommentarer af denne type, beretter nemlig, at de har andet
arbejde ved siden af, og at det især er svært at få tidspunkterne for tolkning til at passe
med det.

Delkonklusion

Her påpeger tolkene problemerne med at organisere deres tolkevirksomhed, således at
den kan passes ind i deres øvrige arbejdsforpligtelser, hvilket er udtryk for, at tolkning
er en bibeskæftigelse for disse mennesker, ligesom intet tyder på, at de ønsker, at dette
skal være anderledes. Disse kommentarer bekræfter således de i afsnit 3.2.3.1 fremsatte
betragtninger om tolkning som bibeskæftigelse og den dermed forbundne sandsynlighed
for manglende motivation hos tolkene for at uddanne sig inden for tolkning. Der
henvises til de overordnede anbefalinger i afsnit 3.2.3.4.

3.2.3.3.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver og -funktioner

Under denne kategori har tolkene fremsat kommentarer, hvori de beskriver en række
konkrete opgaver eller funktioner, som de mener, der eksisterer et udækket behov for at
få udført.

De fleste kommentarer peger her på behovet for at få løst en række opgaver, vi samlet
kan betegne som kulturformidling. Der er tale om kulturformidlingsopgaver både i
forbindelse med egentlige tolkeopgaver og mere generelt i forbindelse med udlændinges
kontakt med danske myndigheder o.lign. Således efterlyser flere af tolkene instruktion
eller vejledning af udlændinge i dansk kultur, det danske samfundssystem, danske
forhold, normer etc., - eller hvad vi samlet kunne kalde kultur- og systemvejledning. Én
tolk efterlyser for eksempel en introducerende samtale med nye udlændinge, og en
anden efterlyser en form for konsulentbistand for de udlændinge, der ikke forstår det
danske samfundssystem, og som ”sidder fast i systemet”, som det udtrykkes. Herudover
er der altså også kommentarer vedrørende behovet for kulturformidling i forbindelse
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med egentlige tolkeopgaver. For en nærmere beskrivelse af de problemer, der i tolkenes
øjne udløser behovet for kulturformidling i forbindelse med tolkning, henvises til afsnit
3.2.3.3.4 nedenfor vedrørende etiske problemer.

Delkonklusion og anbefalinger

De fleste af tolkenes kommentarer efterlyser her kulturformidlingsopgaver i meget bred
forstand, omfattende både kultur- og systemvejledning af udlændinge og kulturformid-
ling i forbindelse med selve tolkesituationen. Tolkene opfordrer således til, at der
oprettes en instruktions- eller vejledningsfunktion, som udlændinge kan benytte
sig af, når de mangler viden om og forståelse for det danske samfund. Dette er i vid
udstrækning blot en specificering af de anbefalinger, vi tidligere har fremsat om, at
tolkenes opgaver udvides til også at omfatte kulturformidlingsopgaver.

3.2.3.3.3  Generelle problemer med tolkenes kvalifikationer eller kvalitet

Også tolkene har fremsat kommentarer, hvori der efterlyses højere kvalitet eller bedre
kvalifikationer hos tolkene selv. Det vil sige, at tolkene i nogen grad er enige med
brugerne i, at tolkenes kvalitet bør være bedre, end den er. Denne ”selvkritik” kan
umiddelbart virke lidt overraskende, men det skal bemærkes, at alle tolkenes
kommentarer kritiserer enten andre tolkes kvalifikationer eller tolkes kvalitet generelt.
Ingen af kommentarerne går altså på de pågældende respondenters egne kvalifikationer.

De af kommentarerne, der vedrører tolkenes kvalitet eller kvalifikationer, er meget
generelle, men et par af tolkene kritiserer mere specifikt den holdning, at ”hvis man kan
to sprog, kan man også tolke”. Dén mener de er årsag til den for ringe kvalitet hos visse
(andre) tolke.

Delkonklusion

Ligesom brugerne mener tolkerespondenterne i nogen udstrækning, at tolkes
kvalifikationer hhv. kvalitet er for ringe, men kritikken rettes i kommentarerne
konsekvent mod kvaliteten hos andre tolke eller hos tolke generelt. I modsætning til
hvad man umiddelbart kunne tro, er disse kommentarer altså ikke nødvendigvis udtryk
for, at tolkene er motiverede til at afhjælpe kvalitetsproblemerne, for eksempel ved
hjælp af uddannelse eller kurser.

3.2.3.3.4  Problemer i relation til tolkeetik

Nogle af tolkenes kommentarer har relation til de etiske regler, der gælder på
tolkeområdet.

Én af disse kommentarer har relation til reglen om habilitet og upartiskhed hos tolken,
idet respondenten påpeger det problematiske i at anvende et familiemedlem som tolk.

Alle de øvrige kommentarer under denne kategori afslører, at tolkene opfatter
kulturformidling som nødvendig i forbindelse med tolkning. Her kan erindres om
brugernes mange kommentarer, hvori der rettes kritik mod tolkenes manglende
overholdelse af de etiske regler, herunder reglerne om neutralitet og ”tolkning-og-kun-
tolkning”, der er udtryk for en opfattelse af tolken som brugernes talerør eller sproglige
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”kopimaskine” alene. Af tolkenes kommentarer fremgår det, at tolkene selv opfatter
denne rolle som en umulighed på grund af brugernes forskellige kulturelle baggrund.

Og i en meget oplysende kommentar beretter en tolk om den forståelseskløft, der kan
være, når mennesker fra to forskellige kulturer mødes, samt om hvordan dette skaber
problemer - og frustrationer - for tolken, når hun/han principielt skal optræde i den
normgivne rolle som neutral formidler alene. Kommentaren gengives her:

”...en del af ens arbejde er ”usynligt” for fx. socialrådgivere. Det er sjældent, det kun er
tolkning. Udlændingene har ofte mange spørgsmål om mange forskellige ting. Tolken er ofte
den, som udlændingene henvender sig til først. Socialrådgivere ser ofte ikke helheden og det
skaber problemer. Rådgiveren tager tit mange ting for givet – ting som udlændingen ikke har
baggrund for at vide. Tolken er derfor nærmest nødt til at rådgive både socialrådgiveren og
klienten. Det kan være frustrerende også fordi man ikke får nogen opmærksomhed om dette
arbejde” (bilag 13).

Der er sandsynligvis en sammenhæng mellem det, tolken her beretter om sit ”usynlige”
arbejde, og de mange klager, de danske brugere fremsætter over tolkenes brud på de
etiske regler om bl.a. neutralitet (jfr. afsnit 3.2.2.3.4). Udsagnet tyder nemlig på, at tolke
og brugere oplever og opfatter tolkeopgaven og dens grundlæggende betingelser
forskelligt. Dette understreger behovet for dialog mellem tolke og brugere.
Delkonklusion og anbefalinger

Tolkenes kommentarer om den usynlige, men nødvendige kulturformidling i
forbindelse med tolkeopgaver tyder på, at tolkene i nogen udstrækning opfatter
tolkeopgaven anderledes end brugerne. Der er dog heller ikke tvivl om, at tolkenes
mulighed – qua deres to sprog – for at få et samlet overblik over tolkesituationen, giver
dem en indsigt, brugerne nødvendigvis ikke kan have. Vi råder derfor atter en gang
brugere og tolke til at etablere en dialog, hvor de lytter til hinandens indsigt og
holdninger og i fællesskab forsøger at finde frem til, hvad selve tolkeopgaven kan
og skal indeholde, og hvilke opgaver der med fordel kan lægges ud på andre
funktioner.

3.2.3.3.5  Efterlysning af bedre (muligheder for) uddannelse

Ligesom brugerne fremsætter tolkene en del kommentarer vedrørende tolkeuddannelse.
Men hvor brugerne især klager over problemer på grund af for dårligt uddannede tolke
og understreger behovet for uddannelse, efterlyser tolkene af indlysende årsager især
bedre muligheder for uddannelse og kurser. Dette kan indikere, at der blandt tolkene er
en vis motivation til at uddanne sig.

Flere af tolkene peger specifikt på, at der også bør være mulighed for at uddanne sig i
Århus, så de ikke skal til København, som ”er alt for langt væk fra os”. Dette kunne tale
for, at der skal udbydes uddannelser eller kurser i Århus også. Men det er ikke klart,
hvilke forudsætninger der i øvrigt skal være opfyldt, for at tolkene beslutter sig for at
følge en uddannelse eller et kursus.

Delkonklusion og anbefalinger:

Tolkenes efterlysninger af bedre muligheder for uddannelse og kurser tyder på, at der er
en vis motivation blandt tolkene for at uddanne sig. Dette kunne tale for en anbefaling
af, at der udbydes uddannelser eller kurser for tolke, men det skal understreges, at disse
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(ret få, jfr. afsnit 3.2.3.3.10) kommentarer ikke i sig selv er tilstrækkeligt grundlag for
en sådan anbefaling. Det er endvidere tilsyneladende væsentligt for tolkene, at en
eventuel uddannelse eller kurser udbydes i Århus.

3.2.3.3.6  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

Ligesom brugerne efterlyser også tolkene en bedre regulerering af tolkemarkedet. De
forhold, tolkene mener er utilfredsstillende, minder i høj grad om dem, brugerne peger
på. I punktform peger tolkene på følgende:

Der mangler formaliserede krav til tolkenes kundskaber og kompetencer

Tolkene er for dårligt lønnede

Tolkene har for lav status og nyder mindre respekt end de øvrige parter i f.m. en tolkeopgave

Tolkene er fagligt og socialt isolerede; der efterlyses konkret et samlingssted, hvor tolkene kan
mødes om faglige arrangementer

Der mangler regler og bestemmelser, som sikrer tolkenes rettigheder
Der er altså god overensstemmelse mellem brugernes og tolkenes opfattelse af
forholdene på tolkemarkedet, dog således at tolkene lægger mere vægt på manglende
respekt for dem og deres arbejde samt på deres manglende rettigheder på
arbejdsmarkedet, hvor brugerne især efterlyser formaliserede krav til tolkenes
kvalifikationer.

Delkonklusion og anbefalinger:

At tolkene også fremhæver den manglende regulering af tolkemarkedet og deres dårlige
arbejdsvilkår understøtter de konklusioner og anbefalinger, der blev opstillet i afsnit
3.2.2.3.7 under analysen af brugernes kommentarer. Tolkenes kommentarer giver
således ikke anledning til egentlig nye anbefalinger, blot skal det understreges, at en
strammere regulering af markedet i form af fx. opstilling af krav til tolkenes
kvalifikationer skal følges op af bedre ansættelses- og arbejdsbetingelser for
tolkene, herunder bedre løn og sikring af tolkenes rettigheder. Vi henviser også til vores
tidligere anbefalinger om en samlet større satsning på tolkeområdet, der blandt andet
omfatter flere fastansættelser af tolke, hvilket der vil være grundlag for, hvis tolkenes
arbejdsopgaver udvides til også at omfatte kulturformidling og andre sproglige opgaver
end tolkning (jfr. afsnit 3.2.2.4).

På kortere sigt vil vi dog anbefale idéen om, at der laves et samlingssted, hvor de
mange freelancetolke kan mødes om faglige og sociale arrangementer for at
kompensere for den manglende faglige og sociale kontakt. Dette samlingssted kan
eventuelt også være af mere uformel karakter, fx. et sted, hvor de freelancetolke, der har
mange tolkeopgaver, kan opholde sig, spise og først og fremmest mødes mellem deres
opgaver.

3.2.3.3.7  Problemer med brugernes kvalifikationer (og holdninger) i f.m. tolkning

Denne kategori af tolkekommentarer er interessant, fordi den slet ikke genfindes hos
brugerne. Kommentarerne her omhandler problemer med brugernes kvalifikationer og
holdninger som rekvirenter og modtagere af tolkebistand. Der er dermed tale om
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forhold, der ikke traditionelt problematiseres i tolkesammenhæng: Hvor man ofte hører
brugere fremhæve mangler ved tolkning og tolke, er det omvendte sjældent tilfældet.

De tolke, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, fremhæver imidlertid følgende
ved brugerne af tolkning:

Brugerne mangler erfaring med og viden om, hvordan de skal bruge en tolk og generelt håndtere
en tolkesituation

Brugerne er tilbageholdende med at tilkalde en tolk (og bruger fx. familiemedlemmer i stedet)

Endvidere fremsætter flere af tolkene ønsker om:

At der laves kurser for brugerne, så de kan lære at anvende tolk

At der laves informationsmateriale om brug af tolkning rettet mod tolkebrugere

At brugerne indgår i dialog med tolkene om tolkens rolle i en tolkesituation

Delkonklusion og anbefalinger

Tolkenes kommentarer vedrørende brugernes manglende kompetence som brugere af
tolkning giver anledning til et mere nuanceret syn på kilden til de problemer, der ofte
siges at være på tolkeområdet. Det er således ikke nødvendigvis bare tolkene, der er
noget i vejen med, som vi ellers ofte hører, men måske også brugernes erfaringer med
og viden om brug af tolk og mere generelt om håndtering af en tolkesituation.

Derfor vil vi med tolkene anbefale, at der udbydes kurser for brugere i tolkning og
god brug af tolk. Det eksisterende antal af brugere skulle være stort nok til at danne
grundlag for at udbyde et sådant kursus, og i betragtning af hvor problemfyldt brugerne
opfatter tolkeområdet (jfr. afsnit 3.2.2.3), er det ikke usandsynligt, at de også er
motiverede for at følge et sådant kursus.

Endvidere anbefaler vi atter en gang, at den nødvendige dialog mellem tolke og
brugere etableres. Dette kan ske i form af temadage om tolkning, som tidligere
anbefalet, eller i form af fælles kurser for tolke og brugere.

3.2.3.3.8  ”ingen problemer”

I tolkekommentarmaterialet er der en særlig kategori af kommentarer, hvori tolkene
eksplicit angiver, at de ikke har oplevet problemer – eller ”ingen særlige problemer”,
som nogle af dem siger – i forbindelse med deres arbejde som tolk. Disse svar kan
fortolkes som et udtryk for forholdsvis ringe opmærksomhed omkring hhv. interesse for
området hos tolkene. Det kan bemærkes, at sådanne svar slet ikke forekommer i
brugerkommentarmaterialet.

Delkonklusion

Sammenholdt med de mange brugerkommentarer, der viser, at brugerne opfatter
tolkeområdet som særdeles problemfyldt, kan de kommentarer, hvormed nogle af
tolkene eksplicit angiver, at de ikke oplever problemer i forbindelse med tolkning,
indikere ringe interesse for området og dermed lav motivation hos tolkene for at følge
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kurser eller uddannelser inden for tolkning. Ud fra disse kommentarer kan det således
ikke umiddelbart anbefales at udbyde kurser for tolke.

3.2.3.3.9  ”ved ikke”

En enkelt tolk har som svar på spørgsmål 31 om behov for tolkebistand, der ikke
udbydes, svaret ”ved ikke”. Dette giver ikke anledning til yderligere betragtninger.

3.2.3.3.10  Opsamling og konklusion på analysen af bilag 12, 13 og 14: udækkede
behov og problemer

Som det tilsvarende afsnit under beskrivelsen af brugerkommentarerne (3.2.2.3.9) tager
dette afsnit udgangspunkt i en kvantitativ opsamling på den kvalitative analyse, som er
beskrevet i afsnit 3.2.3.3.1-3.2.3.3.9 ovenfor. I den kvalitative analyse blev de
kommentarer, der er indeholdt i rapportens bilag 12-14, inddelt i 9 kategorier efter
indholdsmæssige kriterier, dvs. efter hvilke forhold de hver især omhandlede. Som
opsamling på denne indholdsanalyse skal vi i dette afsnit først se på, hvorledes tolkenes
kommentarer fordeler sig over de forskellige kategorier, hvorefter implikationerne af
denne fordeling vil blive diskuteret. Hvor det er muligt og relevant, sammenholdes
resultaterne af tolkekommentarmaterialet med resultaterne af brugerkommentarmateri-
alet (jfr. afsnit 3.2.2.3.9).

Som nævnt tidligere indeholder bilag 12-14 51 af tolkenes i alt 102 kommentarer, dvs.
halvdelen af det samlede tolkekommentarmateriale. Disse 51 kommentarer fordeler sig
over de opstillede kategorier som følger:

TABEL 3.5: Tolkenes kommentarer2

Kat. Kommentar Antal Antal i pct.
(1) problemer med relation til logistik

generelt
2 4%

(2) efterlysning af specifikke opgaver 7 14%
(3) generelle kvalitetsproblemer hos

tolkene
6 12%

(4) problemer med relation til
tolkeetik

4 8%

(5) efterlysning af bedre (muligheder
for) uddannelse hos tolkene

8 16%

(6) manglende regulering af tolke-
markedet

8 16%

(7) problemer med brugernes kvali-
fikationer

8 16%

(8) ”ingen problemer” 7 14%

                                                
2 De pågældende kategoriers procentvise andel af kommentarmaterialet er udregnet i forhold til det
samlede antal kommentarer under overskriften ”udækkede behov og problemer”, dvs. 51, hvilket betyder,
at kommentarerne under kategorien ”ingen problemer” og ”ved ikke”, som i alt udgør 8, ikke er fratrukket
her, selvom de naturligvis kunne have været det. Hvis man havde valgt at gøre dette, skulle de enkelte
kategoriers andel af materialet altså have været udregnet på grundlag af 43 kommentarer, og ikke 51.
Kategoriernes vægt i forhold til hinanden er dog ens, uanset valg af udregningsgrundlag.
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(9) ”ved ikke” 1 2%

Inden Tabel 3.5 kommenteres, vil vi indlede med at sammenligne
tolkekommentarmaterialet med brugerkommentarmaterialet ud fra en overordnet
kvantitativ vinkel. Her kan vi konstatere, at der er nogen forskel på de to sæt af
materiale. Som beskrevet i afsnit 3.2.2.3.9 har brugerne fremsat 131 kommentarer under
overskriften ”udækkede behov og problemer”, mens tolkene har fremsat 51
kommentarer af den art. Imidlertid er 7 af de 51 tolkekommentarer af typen ”ingen
problemer”, mens 1 kommentar blot siger ”ved ikke”. Dermed er der kun 43 af tolkenes
kommentarer, der reelt peger på problemområder. Med 90 bruger- og 40
tolkerespondenter betyder disse tal, at hver tolk i gennemsnit har fremsat ca. 1,1
problemorienteret kommentar, mens hver bruger har fremsat ca. 1,5. Så selv om tolkene
fremsætter en del problemorienterede kommentarer, tyder det på, at tolkene ikke finder
tolkeområdet helt så problemfyldt som brugerne. Dette understøttes af, at tolkene
ikke generelt fremsætter færre kommentarer end brugerne, idet de 40 tolkerespondenter
samlet har fremsat 102 kommentarer, dvs. ca. 2,6 i gennemsnit, mens de 90
brugerrespondenter samlet har fremsat 166, dvs. kun ca. 1,8 i gennemsnit. Det forholder
sig altså lige omvendt: tolkene har fremsat relativt flere kommentarer end brugerne,
men vægten af problemorienterede kommentarer er større hos brugerne end hos tolkene
(vægten af de problemorienterede kommentarer er 79% og 50% hos henholdsvis
brugere og tolke). I den sammenhæng skal vi også huske på, at en del af tolkene i deres
kommentarer eksplicit påpeger, at de ”ingen problemer” oplever.

Ved at sammenholde ovenstående oversigt over kategorier af problemområder, som
tolkene har påpeget i deres kommentarer, med oversigten over de af brugerne påpegede
problemområder i afsnit 3.2.2.3.9, kan vi endvidere konstatere, at tolkene og brugerne
er nogenlunde enige om, hvilke problemområder der er inden for tolkning. Oven-
stående kategorier 1-6 modsvares således af kategorier i brugerkommentarmaterialet,
dog dækker de to sæt af kategorier naturligt nok undertiden over lidt forskellige vinkler
på de påpegede problemer, hvilket også er beskrevet i afsnittene om de enkelte katego-
rier, dvs. i 3.2.3.3.1-3.2.3.3.6 ovenfor. Dog kommer der et helt nyt synspunkt frem i
tolkematerialet i forhold til brugermaterialet, idet der i brugermaterialet slet ikke findes
en pendant til kategori 7 ovenfor. Her giver tolkene udtryk for, at der er problemer
med brugernes kvalifikationer og holdninger i forbindelse med tolkning; alle de
øvrige kommentarer - både i tolke- og brugermaterialet - går på problemer med tolkene
eller tolkesituationen generelt. Men faktisk lægger tolkene større vægt på problemer
med brugernes kvalifikationer (kategori 7: 16%) end på problemer med tolkenes kvali-
fikationer (kategori 3: 12%).

Af ovenstående Tabel 3.5 fremgår det i øvrigt, at tolkenes kommentarer fordeler sig
forholdsvis jævnt over de forskellige kategorier af problemområder. Ud over at tolkene
som ovenfor nævnt fokuserer en del på brugernes kvalifikationer, lægger de vægt på
bedre (muligheder for) uddannelse hos (for) tolkene (16%) og en bedre regulering
af tolkemarkedet (16%). Dette er desuden forhold, tolkene lægger forholdsvis større
vægt på, end brugerne gør (de tilsvarende tal i brugeranalysen er hhv. 12% og 7%).
Desuden lægger tolkene stor vægt på behovet for og problemer i relation til
kulturformidling i forskellige afskygninger; kulturformidling er det område, som
kommentarerne under både kategori 2 (efterlysning af specifikke opgaver: 14%) og
kategori 4 (problemer med relation til tolkeetik: 8%) især er koncentreret om hos
tolkene. Kulturformidlingsproblematikken ser dermed ud til at være det enkeltstående
område, der optager tolkene mest. Endelig lægger tolkene nogen vægt på generelle
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kvalifikationsmangler hos tolkene (12%), men ikke i så stor udstrækning som
brugerne, hos hvem op til 35% af kommentarerne har relation til tolkenes manglende
kvalifikationer eller kvalitet. Derimod er logistikken på tolkeområdet forståeligt nok et
område, der ikke optager tolkene i særlig vid udstrækning (4%), mens dette er det
hyppigst påpegede problem blandt brugerne.

I det følgende vil vi prøve at fordele ovenstående problemer på de to store
ressortområder, vi tidligere har opereret med, nemlig (1) dem, der sorterer under
potentielle kursusudbydere, og (2) dem, der hører under markedets øvrige interessenter
(brugere, tolke, formidlere af tolkeservice og de ansvarlige politikere). Her danner der
sig nedenstående mønster.

Potentielle kursusudbydere, herunder Handelshøjskolens Erhvervssproglige Fakultet,
har især interesse i at vurdere, om tolkenes kommentarer er udtryk for egentlig
motivation for at tage en tolkeuddannelse eller følge tolkekurser. At der er en generel
fornemmelse af et udækket behov for uddannelse – hos såvel brugere som tolke – er
nemlig én ting. En ganske anden ting er, om dette fornemmede behov faktisk udmønter
sig i en konkret efterspørgsel efter uddannelse hhv. kurser, hvis det besluttes at udbyde
sådanne.
På tolkesiden er det kun kommentarerne i kategori 5, der tyder på en vis motivation hos
tolkene til at uddanne sig. En anden kandidat ser umiddelbart ud til at være kategori 3,
der vedrører problemer med tolkenes kvalifikationer eller kvalitet. Men som nævnt
under afsnit 3.2.3.3.3 fremsætter tolkene under kategori 3 kritik af andre tolkes
kvalifikationer eller tolkes kvalitet generelt, hvorimod de ikke kritiserer egne
kvalifikationer. Disse kommentarer er altså ikke nødvendigvis udtryk for, at
respondenterne selv vil være motiverede til at tage uddannelse eller kurser. Og det er
klart, at de 8 kommentarer (dvs. fra ca. 20% af respondenterne) under kategori 5 ikke i
sig selv er udtryk for tilstrækkelig motivation blandt tolke til alene at danne grundlag
for at udbyde tolkekurser.

På brugersiden tyder kommentarerne i kategori 7 på, at der er behov for kurser for
brugere af tolkning. Brugernes motivation herfor kan dog slet ikke afdækkes gennem
denne analyse, der jo er baseret på kommentarer fra tolke. Men kursusgrundlaget er
større hos brugerne end hos tolkene, og idéen er værd at arbejde videre med, idet de
mange problemorienterede brugerkommentarer tyder på opmærksomhed omkring og
interesse for området hos brugerne, ligesom ressourcerne til at deltage i kurser kan
antages at være større i brugergruppen. Idéen om kurser i tolkning for brugere vil derfor
blive taget op igen i afsnit 3.2.3.4, der indeholder generelle anbefalinger.

De problemer, der påpeges i kommentarerne under alle de øvrige kategorier
(logistikproblemer, hele kulturformidlingsproblematikken samt den manglende
regulering af tolkemarkedet) har potentielle kursusudbydere derimod i vid udstrækning
ingen indflydelse på. Det er problemer, der alene kan løses af markedets parter.
Anbefalinger i den sammenhæng fremsættes i nedenstående afsnit 3.2.3.4.

3.2.3.4  Opsamling af anbefalinger og konklusioner ud fra analysen af tolkenes
kommentarer

Dette afsnit indeholder en opsamling af hovedpunkterne i analyserne af tolkenes
kommentarer med vægt på de anbefalinger, der løbende er givet i delkonklusionerne.
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Nogle af konklusionerne og anbefalingerne har først og fremmest interesse i forbindelse
med udformningen af eventuelle kurser eller uddannelser for tolke, dvs. de har primært
interesse for potentielle kursusudbydere, herunder Handelshøjskolens Erhvervssproglige
Fakultet. Andre af anbefalingerne er især er rettet mod markedets andre interessenter,
dvs. brugere, tolke og formidlere af tolkeservice – og de ansvarlige politikere. I
overensstemmelse hermed og i overensstemmelse med strukturen i afsnit 3.2.2.4 er
konklusionerne/anbefalingerne delt ind i to store grupper: (a) konklusioner og
anbefalinger, der er relevante i forbindelse med eventuelle kurser og/eller uddannelser
for tolke, og (b) konklusioner og anbefalinger rettet mod markedet.
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(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelser

(1) Der er en del forhold, der peger på, at der er et umiddelbart behov for kurser hhv.
uddannelser for tolke, herunder at mange af tolkene ikke har nogen
tolkeuddannelse eller -kurser bag sig, at tolkenes kvalifikationer berettes af
brugerne at være utilfredsstillende, samt at tolkekurser og –uddannelser efterlyses
af tolkene. Af det analyserede materiale fremgår det imidlertid ikke med nogen
form for sikkerhed, at der rent faktisk vil være efterspørgsel efter nye kurser hhv.
uddannelser for tolke. Kun efterlysningerne efter bedre uddannelsesmuligheder,
der fremsættes af 20% af tolkerespondenterne, er antagelig indikation for reel
motivation hos tolkene til at uddanne sig. Andre delanalyser viser imidlertid, at
der sandsynligvis ikke er motivation til uddannelse hos de eksisterende tolke.
Herunder kan nævnes, at de fleste tolke allerede har eller p.t. er i gang med en
højere uddannelse inden for et andet fag, inden for hvilket de sandsynligvis har
eller vil få fuldtidsbeskæftigelse, at tolkene ikke finder tolkeområdet så
problemfyldt som brugerne, at tolkene ikke lægger så stor vægt på
kvalifikationsmangler hos tolkene – og slet ikke hos dem selv – at de lægger
større vægt på kvalifikationsproblemer hos brugerne end hos tolkene, etcetera. Ud
fra det analyserede materiale er der med andre ord ikke grundlag for at anbefale
uddannelsesinstitutioner m.fl. at udbyde nye kurser eller uddannelser for
tolke, medmindre sådanne kurser gøres obligatoriske og/eller finansieres af
andre end tolkene selv.

Hvis der dermed – eller på andre grundlag - viser sig alligevel at være eller
komme en reel efterspørgsel efter tolkekurser hhv. -uddannelser, vil vi anbefale, at
der gås frem efter nedenstående retningslinier, hvorefter der blandt andet opereres
med en kortsigtet og en langsigtet strategi:

(2) På kort sigt kan vi anbefale, at en eventuel uddannelsesmæssig indsats
koncentreres omkring kortere kurser, som tilrettelægges på en sådan måde, at
de kan kombineres med fuldtidsbeskæftigelse andetsteds, dvs. fortrinsvis om
aftenen og med ikke alt for høje krav til arbejdsindsatsen på hverdage. Dermed vil
de mange tolke, der har anden uddannelse og beskæftigelse i andre brancher, have
mulighed for at deltage, og det umiddelbare behov for bedre uddannede tolke ville
kunne dækkes i nogen udstrækning.

(3) På længere sigt er vores overordnede anbefaling til markedet fortsat en større,
samlet satsning på området (jfr. anbefalingerne under b nedenfor), der indebærer,
at der i fremtiden fortrinsvis fastansættes sprog- og kulturmedarbejdere, dvs.
medarbejdere med en meget bredere vifte af opgaver, end de nuværende tolke har.
I det perspektiv vil det være relevant at udbyde egentlige uddannelser inden for
sprog- og kulturformidling, dvs. brede uddannelser, hvori tolkning indgår som
et væsentligt element, men ikke som det eneste. Men der vil altså kun være
grundlag for at udbyde sådanne uddannelser, hvis anbefalingerne til markedet om
en opprioritering af tolkeområdet følges.

(4) Det er tilsyneladende væsentligt, at både kortere kurser og egentlige uddannelser
ikke afvikles i for stor afstand fra tolkenes bopæl. For tolkene i Århus Amt
foreslår vi derfor, at kurser hhv. uddannelser for tolke afvikles i Århus.

(5) Ifølge tolkene er der også behov for kurser for brugerne, idet mange af brugerne
mangler viden om, hvordan de skal bruge en tolk og generelt håndtere en
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tolkesituation. Det anbefales, at der arbejdes videre med idéen om at udbyde
kurser for brugere i tolkning og god brug af tolk. Et sådant kursus skal
sandsynligvis udvikles i samarbejde mellem relevante undervisningsinstitutioner,
erfarne tolke og erfarne tolkebrugere.

(b) Konklusioner og anbefalinger til markedet

(1) Vores væsentligste anbefaling er (igen), at tolke- og udlændingeområdet
opprioriteres generelt. Det er i den forbindelse væsentligt, at der afsættes flere
ressourcer til området.

(2) Disse ressourcer skal blandt andet anvendes til at forbedre tolkenes ansættelses-
og arbejdsvilkår. Dette skal fortrinsvis ske gennem flere fastansættelser af den
tidligere omtalte brede kategori af sprog- og kulturformidlere. Der er
tilsyneladende et udækket behov for de opgaver, sådanne medarbejdere kan
udføre. Samtidig kan sådanne ansættelser skabe attraktive karrieremuligheder og
dermed tiltrække de mest motiverede og bedst kvalificerede tolke. Af
motivationsårsager er det desuden væsentligt, at en strammere regulering af
markedet, fx. i form af opstilling af formelle krav til tolkenes kvalifikationer,
følges op af bedre vilkår for de tolke, der opfylder kravene.

(3) Det bemærkes, at de nye sprog- og kulturmedarbejdere sandsynligvis kun i
begrænset omfang skal rekrutteres blandt de eksisterende tolke. De mange
tolke med anden uddannelse og anden hovedbeskæftigelse er sandsynligvis ikke
tilstrækkeligt motiverede til at gøre en indsats for at forbedre forholdene på
tolkeområdet, herunder at uddanne sig, ligesom der ikke er særlig grund til at tro,
at de er eller bliver de bedst kvalificerede tolke. Det er endvidere sandsynligt, at
det er på grund af tolkenes beskæftigelse andetsteds, at de mange problemer af
logistisk art opstår, jfr. afsnit 3.2.2.3.1. Den eksisterende struktur, der i vid
udstrækning er baseret på ad-hoc tilkaldelse af tolke med beskæftigelse
andetsteds, er således af flere årsager ikke hensigtsmæssig at videreføre.

(4) I forbindelse med udvidelsen af tolkenes opgaver til blandt andet også at omfatte
kulturformidling foreslås det, at der oprettes en vejledningsfunktion, som
udlændinge kan benytte sig af, når de mangler viden om og/eller forståelse
for det danske samfund.

(5) For at afhjælpe den uenighed – og måske usikkerhed, forvirring og uvidenhed –
der tilsyneladende hersker brugere og tolke imellem i forbindelse med
kulturformidlingsproblematikken og de etiske regler på tolkeområdet, opfordrer vi
atter en gang brugere og tolke til at etablere en dialog, hvorigennem de i
fællesskab blandt andet kan finde frem til, hvad selve tolkeopgaven kan og skal
indeholde, og hvilke opgaver der med fordel kan lægges ud på andre funktioner.
Dialogen kan have form af fælles temadage om tolkning eller af fælles kurser
for tolke og brugere.

(6) På kortere sigt anbefaler vi, at der laves et samlingssted, hvor de mange
freelancetolke kan mødes om faglige og sociale arrangementer. Dette vil
umiddelbart afhjælpe den mangel på faglig og social kontakt, der følger med især
de næsten fuldtidsbeskæftigede tolkes freelanceansættelser. Et sådant
samlingssted skulle dog blive overflødigt, hvis forholdene på tolkeområdet ændres
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radikalt, sådan som det lægges op til blandt andet i anbefaling b1 og b2 ovenfor,
men også i anbefalingerne i afsnit 3.2.2.4.

(7) Det bemærkes, at nogle af de ressourcer, vi i anbefaling b1 opfordrer til, at der
afsættes, skal anvendes til kurser for tolkebrugere, jfr. anbefaling a5.

(8) Andre ressourcer skal anvendes på kurser for tolke. Dette gælder især, hvis
man vælger den kortsigtede løsning med at opkvalificere de eksisterende tolke
(jfr. anbefaling a2). Disse tolkes motivation til at følge kurser er nemlig
sandsynligvis ikke tilstrækkelig stor til, at de er villige til selv at betale for
kurserne. Omvendt er behovet for yderligere uddannelse hos de nuværende tolke
tilsyneladende udtalt.

(9) Som supplement til anbefaling b8 vil vi opfordre til, at gennemførelse af visse
grundlæggende kurser for tolke gøres obligatorisk, for at man kan virke som
tolk. Dette ville samtidig være et stærkt element i opstillingen af formelle krav til
tolkenes kvalifikationer, hvilket blandt andet også anbefales i afsnit 3.2.2.4.
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3.3  Analyse af interviewdata

3.3.1  Indledning

De i dette kapitel analyserede data er fremkommet ved i alt 14 interviews, der er blevet
foretaget dels af Junior Consult dels af projektgruppen ved Handelshøjskolen i Århus
(HHÅ).

Syv af interviewene er foretaget af Junior Consult. De foreligger som sammendrag, der
er udarbejdet på basis af notater, og som alle er anført i bilag 15 i Junior Consults rap-
port. Det drejer sig om interview med 3 forskellige grupper af aktører på tolkemarkedet,
nemlig

– 4 interview med brugere (kommune, politi, retsvæsenet, sygehusvæsenet)
– 2 interview med tolke (1 selvstændig tolk + 4 tolke samlet)
– 1 formidler (privat)

Seks af interviewene er foretaget af HHÅ. De fem af disse er lange interview, der fore-
ligger som båndudskrifter. Det sidste interview, som er et kort telefoninterview, forelig-
ger kun som notater + supplerende materiale (folder om tolkekursus). Materialet
omfatter interview med tre forskellige aktører på tolkemarkedet, nemlig

– 2 interview med brugere (skoleforvaltningen, sygehusvæsenet)
– 1 interview med formidler (privat)
– 3 interview (incl. telefoninterviewet) med tolkekursusledere m.fl.

Endelig omfatter materialet et enkelt interview, nemlig

– 1 interview med formidler (kommunal)

Sidstnævnte er et fællesinterview, hvor både JC og HHÅ deltog. Da det var JC, der
stillede spørgsmålene (kun suppleret af spørgsmål fra HHÅs side), forefindes JCs sam-
mendrag af interviewet i bilag 15 (”Interview med udbyder af tolkeservice”, s. 91-94),
men der foreligger også en båndudskrift af interviewet.

Det skal bemærkes, at tolke-, bruger- og formidlerinterview var forberedende samtaler,
der skulle bruges som informationskilde i forbindelse med udarbejdelse af spørgeske-
maerne. Formålet med kursuslederinterviewene, der blev foretaget, efter at spørgeske-
maerne var sendt ud, var at indhente specifik viden om eksisterende tolkeuddannelser.

Udvælgelsen af de interviewede personer er foretaget ud fra et ønske om at opnå så stor
repræsentativitet som muligt og således at dække både tolke, brugere og formidlere af
tolkeservice, samt inden for brugerne at dække flest muligt af de områder, der i det
daglige anvender tolke.

Interviewene er analyseret gruppevis, dvs. tolke for sig, brugere for sig, etc. Analysen
består i en kategorisering af indholdet i interviewene således at forstå, at de i de enkelte
interview fremsatte udsagn eller synspunkter er blevet tilskrevet forskellige kategorier
ud fra de problemer, de hver især omhandler. Ved de interview, der foreligger i sam-
mendrag - og dermed i koncentreret form – er samtlige udsagn blevet kategoriseret. Ved
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de interview, der foreligger i båndudskrift – og dermed i deres fulde ordlyd – kategori-
seres essensen af de fremførte synspunkter med angivelse af eksempler. For hver kate-
gori opstilles der - inden for hvert interview - en delkonklusion, når dette er relevant.
Ligeledes anføres der for hvert interview en opsamling af delkonklusionerne. Til sidst -
efter analysen af alle interview  inden for en gruppe - anføres der en samlet konklusion
og de anbefalinger, som interviewene giver anledning til for den pågældende gruppe.
Såfremt der i forbindelse med analysen af en af grupperne afviges fra denne frem-
gangsmåde, vil det blive anført i indledningen til den pågældende gruppe.

For at gøre undersøgelsens analyseresultater sammenlignelige er der som udgangspunkt
anvendt de samme kategorier som dem, der er anvendt ved analysen af kommen-
tardataene i afsnit 3.2.

I de tilfælde, hvor der foretages en tilpasning til en bestemt gruppe, anføres dette i ind-
ledningen til det afsnit, der behandler den pågældende gruppe, og det anføres, hvori til-
pasningen består.

En nærmere karakteristik af datagrundlaget for analyserne vil ligeledes – hvor dette er
nødvendigt – være anført i indledningen til de enkelte analyseafsnit.

3.3.2  Analyse af interview med brugere

Nedenfor analyseres ovennævnte 6 interview med brugerrepræsentanter fra henholdsvis
en kommune, politiet, sygehusvæsenet, retsvæsenet, sygehusvæsenet og skolevæsenet, i
nævnte rækkefølge. En af grundene til, at sygehusvæsenet er repræsenteret ved to bru-
gere, er den, at det dels er et område, inden for hvilket der anvendes tolke i meget stort
omfang, dels er et område, der i medierne er blevet beskrevet som meget problematisk.
For repræsentativitetens skyld fandt vi det derfor hensigtsmæssigt at interviewe to bru-
gere fra dette område.

Ved kategoriseringen er anvendt følgende kategorier:

1) Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning
2) Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver
3) Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning
4) Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning
5) Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene
6) Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene
7) Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet
8) Andre kommentarer

Kategorierne er de samme som de kategorier, der er anvendt ved analysen af bruger-
kommentardataene i afsnit 3.2.2.3.

Det skal til slut bemærkes, at parenteser af typen (...) angiver, at noget er udeladt, men
at det er uden betydning for forståelsen af det anførte udsagn. Runde parenteser med
tekst indeholder tekst, der kan tjene som forklaring til det anførte udsagn uden dog i sig
selv at høre hjemme under den pågældende kategori. Firkantede parenteser indeholder
enten en gengivelse af det spørgsmål, som JC har stillet, en angivelse af, hvad det føl-
gende omhandler, eller en kommentar fra projektgruppens side.
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3.3.2.1  Interview med mellemstor kommune

Datagrundlaget for denne analyse er et sammendrag af et interview foretaget af JC med
en  repræsentant for en mellemstor kommune i Århus Amt; sammendraget står anført i
rapportens bilag 15 (s. 86-87).

Kommunen har to fastansatte tolke - en kurdisk og en somalisk. De to tolke arbejder
fast to dage for kommunen, resten af tiden arbejder de på skolen (som modersmålslæ-
rere), i børnehaver og i fritidsordningen. De varetager også oversættelsesopgaver.

Den interviewede person, NN, har tre måneders erfaring med tolkene, og som det anfø-
res, ”er meget gået galt i kommunen”.

3.3.2.1.1 Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning

To dage om ugen har tolkene været her, men ingen har gjort brug af tilbuddet. (Hvis flygtnin-
gene har spørgsmål, kunne de så ringe på de dage). Flygtningene kommer meget tit uanmeldt!
Problematisk for kommunen, men tolkene kan jo ikke sidde stand by hele tiden. (...) tænker ikke
over “tidsbestilling mentalitet”.

Lille kommune – kan ikke forvente at tolkene er der hele tiden – acceptere arbejdsvilkårene.
Ville måske være anderledes i stor kommune.

Samarbejde mellem kommuner: NN ser dog den ulempe, at man stadig ikke ved hvornår tolkene
er der, hvornår man kan få fat på dem. Et regnestykke i sidste ende: Hvor meget har man brug
for dem – hvad koster en timeløn i forhold til en fast lønning.

Det varierer meget hvor stort behovet er for tolke.

Højst sandsynligt mangel på tolke - Dansk Flygtningehjælp har aldrig lige tolke på hånden, de
skal ud at lede.

Delkonklusion:

Rigtig mange af brugerens udsagn vedrører logistiske problemer af forskellig art.
Brugeren er selv inde på, at man som lille kommune må acceptere arbejdsvilkårene - at
man ikke kan forvente, at tolkene er der hele tiden, men ifølge brugeren er der dog helt
klart et behov for en bedre organisering af tolkeservicen, så det bliver nemmere at få
fat i en tolk, når behovet er der. Brugeren har selv søgt at løse nogle af de logistiske
problemer ved at fastansætte to tolke, som så også fungerer som modersmålslærere.
Brugeren nævner selv et samarbejde med andre kommuner som en mulig løsning på
problemet, men anfører samtidig, at der selv ved et samarbejde stadig vil være proble-
mer f.eks. med at vide, hvornår tolkene er der, og hvornår man kan få fat i dem.

Fastansættelse, kombineret med andre arbejdsopgaver - her modersmålslærer,
men andre funktioner kunne også overvejes – og eventuelt i samarbejde med an-
dre kommuner/instanser vil være en mulighed, som det vil være en god idé at over-
veje i forbindelse med løsning af eventuelle tolkeproblemer.

Det er klart, at fastansættelse er et spørgsmål om penge. Man må sammenligne omkost-
ningerne ved at rekvirere tolke på timeløn, når der er brug for dem, med omkostnin-
gerne ved at fastansætte en tolk.
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3.3.2.1.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver

Ville være et plus, hvis tolkene kunne mere end sproget – kulturformidler. (Kunne godt tænke sig
at lære at forstå hvorfor de [=flygtningene] handler og reagerer som de gør).

Socialrådgiver uddannelse for tolke ville være super. [Men] meget vigtigt at rollerne er delt op:
er man tolk eller socialrådgiver?

Delkonklusion:

Som det står anført i sammendraget, kan det kun opfattes således, at brugeren ønsker, at
tolkene skal kunne kulturformidle - der siges ikke noget om, at vedkommende ikke
mener, at tolkene kan klare denne opgave. Brugeren siger dog samtidig, at der i selve
tolkesituationen kun er brug for sprogene, hvilket synes at indikere, at den pågældende
bruger har en optimal opfattelse af skellet mellem tolkning og kulturformidling og
dermed af, at kulturformidling bør foregå uden for tolkesituationen og ikke i tolkesi-
tuationen.

3.3.2.1.3  Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning

Kan man to sprog, kan man blive tolk!!!

Den kurdiske tolk kan ikke ordentlig dansk, mens den somaliske tolk kan flydende dansk. Når
kurderen oversætter er der nogle gange problemer – har for nylig fået en klagesag

Svært at vide, hvad de kan, svært at vide, om de er gode til det (...)

Delkonklusion:

Ovennævnte udsagn giver anledning til at fremhæve nødvendigheden af en generel
opkvalificering af tolkenes danskkundskaber samt betydningen af, at der ved
afslutning af diverse kurser eller uddannelse udstedes beviser eller anden form for
dokumentation til tolkene, der kan give brugeren en idé om tolkenes kundskaber og
kvalitet, dvs. en idé om, hvad tolken kan, og hvor god han/hun er til det.

Ovenstående giver også anledning til at fremhæve vigtigheden af, at  der skabes forstå-
else for, at det kræver mere end blot sproglig viden at fungere som tolk, og dermed
at der skabes respekt om tolkefaget . Dermed ville det også kunne blive mere prestige-
fyldt at være tolk, og faget ville sandsynligvis bedre kunne tiltrække gode tolkekræfter.

3.3.2.1.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning

Er ingen problemer i forhold til tavshedspligt (etik = tavshedspligt, de har skrevet under på ikke
at sige noget)

Dog anfører brugeren, at det i visse tolkesituationer sker, at klienten 'spørger tolkene, og dermed
mister man styringen med samtalen'.

(Indvandrere:) skal være opmærksom på når familiemedlemmer / ægtemænd oversætter.
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Delkonklusion:

Ovennævnte kommentarer kunne tyde på, at brugeren generelt ikke har problemer med
tolkene mht. tavshedspligten, men noget tyder samtidig på, at der kan være problemer
med rollefordelingen, således at tolken - mere eller mindre frivilligt - kommer i en
situation, hvor han/hun skifter fra rollen som formidler af kommunikationen til rollen
som part i kommunikationen, hvilket jo i realiteten er et etisk problem.

3.3.2.1.5  Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene

Svært at vide hvad de kan, svært at vide om de er gode til det. Dette gør det vanskeligt at udnytte
dem. Hvad kan man forvente af tolke; ville være godt med større viden på dette område.

Delkonklusion:

NN efterlyser viden om, hvad tolkene kan, således at man bedre kan udnytte dem. Hvis
man ved, hvad tolkene kan eller forventes at kunne, kan man også bedre gå ind og
påpege eventuelle mangler.

Det vil derfor være en meget god idé, hvis tolken har en eller anden form for bevis, det
være sig kursusbevis eller testbevis, der kan give brugeren en idé om tolkens kompe-
tencer.

3.3.2.1.6  Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene

Der kan absolut forbedres skolemæssigt, kunne godt tænke sig større krav

Krav hun kunne tænke sig:
- Bedre danskkundskab

Papir på tolke - kundskaber

[Ville uddannelse gøre forskel lønmæssigt?]
Nej, de er ansat som lærere

[Har tolke incitament til videreuddannelse?]
Nej, ikke med mindre det blev et krav fra det offentliges side

Uddannelse ville ikke gøre at samtalerne gik hurtigere, måske ville det skriftlige arbejde gå hur-
tigere

Delkonklusion:

De anførte kommentarer peger i retning af, at de altovervejende problemer ligger på det
sproglige område, hvor NN godt kunne tænke sig, at der blev stillet større krav til tol-
kene.

Samtidig ønskes der papir på, hvad tolkene kan. Et papir/eksamensbevis forudsætter
deltagelse i en eller anden form for uddannelse, og spørgsmålet er, om tolkene er moti-
veret til at tage en uddannelse – efter NN’s mening, kun, hvis det offentlige stiller krav
om det.
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Ovenstående synes at indikere, at det vil være en god idé, hvis der blev stillet krav om
kursusdeltagelse med efterfølgende udstedelse af et kursusbevis.

3.3.2.1.7  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

Tolketjenesten dyr, kravene burde være derefter

Lønninger er dyre. Men tolke er forudsætning for ordentlig kommunikation

Papir på tolke – kundskaber

(Har tolke incitament til videreuddannelse: Nej, ikke med mindre det blev ) et krav fra det
offentliges side

Delkonklusion:

De anførte kommentarer peger på, at NN er klar over, at det er nødvendigt at bruge
tolke, hvis man skal have en tilfredsstillende kommunikation med flygtninge og ind-
vandrere. Samtidig finder hun dog, at tolke er dyre og måske især dyre set i forhold til
den ydelse, man får. Der skulle stilles større krav til tolke, og så skulle de have papir på
deres viden.

Ovenstående synes at indikere, at det vil være en god idé med kurser og kursusbevis.
Hvis brugerne kan se, at det er kvalificerede tolke, de får, vil de måske også have let-
tere ved at acceptere en forholdsvis høj pris for tolkeydelsen.

3.3.2.1.8  Andre kommentarer

[Hvad med kurser for brugere?]
Kurser for tolke og brugere sammen.
- Kurser i at bruge tolk!!!! Hvordan taler man gennem tolk, hvordan styrer man en samtale,
hvordan gør man sig synlig? (Flygtningene spørger tolkene, og dermed mister man styringen
med samtalen.
Lære tolkenes baggrund at kende, hvad kan tolkene, kan de byde mere end brugeren ved?

Indvandrere er godt fungerende i samfundet generelt – flygtninge er det største problem.

Delkonklusion:

Brugeren synes at være meget opmærksom på de problemer, der kan være i forbindelse
med en tolkesituation, og mener helt bestemt, at der burde udbydes kurser for brugere
og kurser for brugere og tolke sammen.

Desuden understreges det endnu engang, hvor vigtigt det er, at brugeren ved noget
om tolken, ved, hvad han kan, og dermed ved, hvad man kan forvente af ham.

3.3.2.1.9  Opsamling af delkonklusioner

De anførte udsagn peger på, at brugeren finder tolkemarkedet uigennemsigtigt. Det skal
i den forbindelse bemærkes, at den pågældende kommune kun har tre måneders erfaring
med brug af tolke, og at det derfor kunne hævdes, at mange af de anførte problemer til
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en vis grad kan skyldes manglende erfaring med at bruge tolk. Som vi imidlertid skal se
i de nedenstående analyser, er nærværende bruger ikke alene om de anførte problemer.

Som det fremgår af ovenstående samler kommunens problemer sig om følgende hoved-
områder:

Logistiske/planlægningsproblemer, som man til dels har søgt at løse ved fastansæt-
telse af tolke (+ modersmålslærere)
Håndtering af selve tolkesituationen rent ’teknisk set’ med et stort ønske om delta-
gelse i kurser i brug af tolk
Tolkenes generelt dårlige danskkundskaber
Markedets uigennemsigtighed for så vidt angår de manglende muligheder for at vide,
hvad tolkene kan hhv. ikke kan.

Dette giver anledning til følgende konklusioner og anbefalinger:

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelser:

 Der bør etableres kurser i brug af tolk, gerne med deltagelse af brugere og tolke
sammen.

Der bør etableres danskkurser – og evt. kurser i oversættelse – for tolkene.

Det bør overvejes at lade kulturformidling indgå som et element i eventuelle
krav.

 (b) Konklusioner og anbefalinger vedr. markedet

Der bør gøres en indsats for at få et organisatorisk samarbejde i gang mellem
f.eks. – i nærværende tilfælde – flere nabokommuner, men ellers generelt mellem
forskellige instanser, der har samme behov for tolkeassistance og samme proble-
mer i forbindelse dermed. Samarbejdet kan give sig udtryk i, at man samarbejder
om at fastansætte en tolk, evt. med andre funktioner oveni, eller blot at man går
sammen om rekvireringen af tolke.

Der bør skabes en bedre regulering af markedet med formaliserede krav til tol-
kenes uddannelsesniveau og kompetencer. For at give tolkene mulighed for at
honorere de opstillede krav, bør det overvejes at etablere kompetencegivende
kurser og udstede kursusbeviser/testbeviser. Sidstnævnte vil kunne give bru-
geren en idé om, hvad tolkene kan og dermed om, hvad man kan forvente af dem,
hvilke arbejdsopgaver man kan give dem.

Eksistensen af formaliserede krav til tolkene – efterfulgt af eventuel udsigt til
bedre ansættelsesvilkår – vil virke som incitament for tolken til at følge de
pågældende kurser.
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3.3.2.2  Interview med politiet

Datagrundlaget for denne analyse er et sammendrag af et interview foretaget af JC med
en  repræsentant for politiet; sammendraget står anført i rapportens bilag 15 (s. 95-97).

Den interviewede person, NN, står for ansættelse (= optagelse på Rigspolitichefens tol-
keliste) af nye tolke i AA.
Ansættelsesproceduren indledes med, at tolken indsender en skriftlig ansøgning (på
dansk). Derefter har NN en samtale med vedkommende for at vurdere, om han/hun er
kvalificeret. Under samtalen skal tolken redegøre for sine motiver for at ville være tolk.
NN vurderer tolkens generelle opførsel, og om vedkommende taler et pænt dansk, men
NN kan ikke bedømme, om vedkommende er god nok til sit modersmål.

Hvis NN vurderer, at vedkommende kan bruges som tolk, udarbejder han en rapport,
som sendes til Rigspolitichefen i København til endelig godkendelse.

Der er således på politi- og retstolkeområdet en vis regulering, for så vidt som der som
udgangspunkt kun må anvendes tolke, der står opført på Rigspolitichefens tolkeliste - og
for at komme på denne liste skal tolkene til en samtale hos det lokale politi, hvorunder
det vurderes – som ovenfor beskrevet - om tolken er kvalificeret til at komme på listen
og dermed til at tolke hos politiet og i retten. Krav til optagelse på listen: ren straffeat-
test, gode danskkundskaber, pæn og høflig optræden.

Der foreligger faste takster for betaling for tolkning: høj takst for statsautoriserede
translatører og tolke samt andre på niveau hermed, og lav takst for alle andre.

3.3.2.2.1  Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning

NN har lavet en liste over godkendte tolke i AA politikreds. Hvis de ikke er hjemme, kan man
henvende sig til Indenrigsministeriet, som også har en tolkeliste. Kan også benytte tolke fra
listen der er landsdækkende – kan lave telefontolkning

Ikke mange af deres tolke er fra andre tolkebureauer. Nogle af deres tolke er tilknyttet kommu-
nens tolkeservice, andre flygtningehjælpens ordning

Det er vanskeligt at få fat i dem, når de skal bruge dem. Mange har jobs ved siden af, og det er
ikke altid at tolkene kan slippe hvad de har i hænderne, for derefter at assistere politiet med en
tolkesag

Havde for nylig store problemer med at finde en svensk tolk – fandt hende til sidst i Skagen

Der bliver stigende behov for tolke efterhånden som flere og flere udlændinge kommer til landet

Der er et stigende krav om at anvende tolk i sagerne. (Politiet skal ikke spare på tolkeregnin-
gen!). Skal sikre kvaliteten af sagsbehandlingen

Delkonklusion:

Brugerens udsagn synes at indikere, at politiet har logistiske problemer, når der akut er
behov for en tolk. Ellers klarer man sig med Rigspolitichefens tolkeliste.
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3.3.2.2.2  Efterlysning  af specifikke (tolke)opgaver

Der anføres ikke nogen opgaver, som man ikke kan få dækket.

Det anføres derimod, at man også bruger tolke til opgaver som kulturformidling og
telefontolkning.

3.3.2.2.3  Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning

Hvis tolken ikke behersker sit modersmål tilfredsstillende i forbindelse med tolkejobbet, mener
NN, at de hurtigt ”vil falde igennem''

Dårlige erfaringer med tolke registreres

(... politiet styrer tingene ret stramt - ) tolken skal ikke skeje ud mange gange, før han ryger ud.
Heri ligger, at han skal have en fornuftig opførsel samt kunne udføre sine tolkeopgaver tilfreds-
stillende

Delkonklusion:

Der siges intet konkret om de fungerende tolkes kvalitet men derimod blot, at hvis kva-
liteten ikke er i orden, så ’ryger de ud’, ’falder igennem’ eller ’registreres’, men der
gives ingen eksempler på, at noget sådant er forekommet. Det forhold, at man synes at
have en ’procedure’ på området, må indikere, at der trods alt forekommer kvalitetspro-
blemer, men der er ikke umiddelbart basis for at anbefale kurser til opkvalificering af
tolkene.

3.3.2.2.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning

NN vurderer, at de ikke har problemer med ”etiske apsekter”. De etiske retningslinier ligger i
deres tolkeinstruks – (politimanden styrer meget i den enkelte sag)

Tavshedspligt har de ikke haft problemer med - der har i hvert fald ikke været nogle sager
De har også vejledninger til tolkene, som fortæller hvordan de skal forholde sig; bl.a. etiske
aspekter, tavshedspligt m.m.

(Der blev spurgt ind til, om de har problemer med at tolkene snakker / hjælper politiets klienter
”lidt rigeligt” til tider). Her var svaret at de havde haft en sag med en køreprøve, hvor tolken
måske havde hjulpet lidt for meget

Delkonklusion:

De tolke, der står på Rigspolitichefens tolkeliste, får udleveret en tolkeinstruks, og
skriver under på en erklæring om tavshedspligt. De er således informeret om, hvordan
de skal forholde sig rent etisk i tolkesituationen, og brugeren synes umiddelbart at gå ud
fra, at når tolkene er informeret om, hvordan de skal forholde sig, så forholder de sig
også sådan (jfr. afsnit 3.3.2.2.6).

3.3.2.2.5  Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene

Ingen af udsagnene vedrører manglende viden eller kunnen hos tolkene.
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3.3.2.2.6  Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene

[Behov for kurser?]:
Det skal evt. være tolkeniveauet i det pågældende sprog - men det kan han ikke vurdere
Kurser kan give et mere ensrettet niveau - har ikke sikkerhed for niveauet når han intervie-
wer
Tolken har både forpligtelser og rettigheder - det kunne være fint hvis tolken har gennemgået
et kursus, så han ved, hvordan han skal opføre sig m.m.

NN kan ikke tage stilling til, om de er villige til at betale ekstra for uddannede tolke.

Delkonklusion:

På trods af, at det under afsnit 3.3.2.2.4 anføres, at der ikke er problemer relateret til
etik, ser det her ud til, at brugeren alligevel mener, at det ville være en god idé med et
kursus i etiske aspekter.

Samtidig udtrykkes der også en erkendelse af, at den samtale, der ligger til grund for
vurderingen af tolkenes kompetencer før deres optagelse på tolkelisten, ikke giver
mulighed for at vurdere tolkenes niveau generelt eller deres sproglige niveau på
modersmålet.

På baggrund heraf er der anledning til i første omgang at anbefale en test, hvor tolke-
nes niveau – både mht. dansk og modersmålet, og evt. mht. kendskab til det danske rets-
system – evalueres, og i anden omgang evt. at anbefale et kursus med et indhold, der
sigter mod at rette op på et svagt niveau i de evaluerede discipliner.

Det er svært at sige, om tolkene på tolkelisten skulle have et incitament til at følge et
kursus – f.eks. en forventning om højere betaling. Der findes som nævnt en høj og en
lav takst for politi- og retstolkning, men da den høje takst kun gives til de meget højt-
uddannede, er det svært at forestille sig, at et enkelt kursus eller to af kortere varighed
vil kunne kvalificere til den høje takst, men man kunne måske forestille sig indførelse
af en mellemtakst til de tolke, der gør en indsats for at opkvalificere sig.

3.3.2.2.7  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

Der er ikke grundlag for fastansatte tolke - for dyr en ordning i forhold til den eksisterende.
(Udlændingestyrelsen i København har fastansatte tolke, da deres kundegrundlag er udlæn-
dinge)

NN kan ikke tage stilling til, om de er villige til at betale ekstra for uddannede tolke. Hvis tolken
i forvejen har en højere uddannelse, får de mere i løn end de knap så veluddannede

Delkonklusion:

Det er prisværdigt, at man gør en indsats for at forsøge at regulere markedet på politi-
og retstolkeområdet, men ud fra et tolkefagligt synspunkt har reguleringen helt åbenlyst
sine svagheder: manglende evaluering af modersmålet, manglende evaluering af den
skriftlige kompetence m.m. Det bør derfor overvejes at udvide den eksisterende
”optagelsessamtale” eller –”prøve” til at omfatte de manglende elementer.

Se i øvrigt afsnit 3.3.2.2.6 mht. betaling.
3.3.2.2.8  Andre kommentarer
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[Har brugerne behov for kurser?' / Savner I kurser i at bruge tolkene?]:
Det tror han ikke - er faktisk ret overbevist om, at det ikke vil blive brugt.
Har tolkeinstruks, som går ud på hvordan politimanden skal forholde sig i forhold til en tolk
(Bl.a. må de ikke være venner eller indlede et ”kammeratligt forhold”)

(Over 10% i kommunen er af fremmed herkomst -) politifolk får hurtigt rutinen i hvordan man
takler problemer i forbindelse med udlændinge. På politiskolen er man desuden inde og tale om
holdninger i denne forbindelse. De lærer allerede her hvad man gør i forbindelse med sagsbe-
handling. Lidt kulturformidlingssnak har de også

[Hvad er erfaringerne med det skriftlige?]:
Gode erfaringer umiddelbart
Al materiale, der skal til udlandet, skal være af høj kvalitet, bruger derfor folk med høj uddan-
nelse. Henvender sig til firmaer og HHÅ

Skrevet materiale er en ud af ti gange. Det mundtlige er det primære

Delkonklusion:

De anførte udsagn peger på, at NN ikke mener, der er problemer, hvad angår brugernes
håndtering af tolkesituationer. Brugerne ved godt, hvordan de skal håndtere en tolke-
situation. Dels har de tolkeinstruksen at holde sig til, dels undervises de deri på politi-
skolen og endelig får de hurtigt erfaring deri. Der er derfor ikke behov for kurser for
brugere.

Det fremgår ligeledes, at der heller ikke er de store problemer med det skriftlige.

3.3.2.2.9  Opsamling af delkonklusioner

Umiddelbart synes der ikke at være de store problemer med tolkning inden for politiet.
Man har Rigspolitichefens tolkeliste, den forudgående samtale før optagelse på listen,
tolkeinstruksen etc., som alt sammen synes at udelukke i hvert fald de store problemer.
Der angives således ikke særlige problemområder:

De logistike problemer har man kun, når der er akut behov for en tolk
Kvalitetsmæssige problemer, hvis de optræder, bliver opdaget
Etiske problemer har man pga. tolkeinstruksen, etc. heller ikke de større problemer
med.

Dog giver bl.a. det under hhv. uddannelse og markedets regulering anførte anledning til
at konkludere følgende:

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle kurser hhv. uddannelser:

Det vil være en god idé at afholde en tolketest til evaluering af tolkenes sproglige
kompetencer, ikke blot på dansk men også på modersmålet. Såfremt det viser sig
nødvendigt, bør det overvejes at etablere kurser i modersmålsundervisning.

Det bør overvejes at lade etik indgå som et element i eventuelle kurser.
(b) Konklusioner og anbefalinger vedr. markedet:
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Det er en vældig god ordning med den centrale tolkeliste. Blot bør det kraftigt
overvejes – tilrådes – at gøre optagelsesproceduren mere omfattende med det
formål at give reel mulighed for at teste den potentielle rets- og polititolks
faktiske kompetencer, også på modersmålet, mht. skriftlige færdigheder og mht.
kendskab til systemet.

Fastansættelse er tilsyneladende ikke mulig, men man kunne måske forestille sig
et samarbejde inden for et større område og dermed eventuelt en tættere, mere
eller mindre fast tilknytning af en tolk for et givet antal timer om
ugen/måneden el. lign.

3.3.2.3  Interview med oversygeplejerske, NN, fra Skejby Sygehus

Datagrundlaget for denne analyse er et sammendrag af et interview foretaget af JC med
en  oversygeplejerske fra Skejby Sygehus; sammendraget står anført i rapportens bilag
15 (s. 98-99).

Specielt på fødeafdelingen bruges der en hel del tolke.

3.3.2.3.1  Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning

[Tror du jeres behov for tolke vil stige – vil der være flere tolke i fremtiden?]:
Ja det tror jeg, men alligevel... Vi har ligget på det samme niveau de sidste par år. Der vil
komme flere eller bedre tolke blandt dem der allerede er kommet til landet. Mange er analfabe-
ter og deres dansk bliver ikke bedre, men deres børn kunne sikket blive tolke.

Det største problem er at få nogen, når der er brug for det. Det er tit i akutte situationer og så
kan det være svært at få en tolk. Derudover kan det være et problem, at vi ikke kan få kvindelige
tolke. (På grund af indholdet af det der skal oversættes foretrækkes kvindelige tolke tit).
Et andet problem er omkring de forskelle der er i kulturerne. Der findes forskellige somaliske
stammer og de vil have tolke fra samme stamme.

[Ud over akutte situationer er der ingen problemer med at få fat i tolke], og vi kan også godt få
den samme tolk flere gange hvis vi ønsker det.

Nu får vi dem (= tolkene) fra tolketjenesten, førhen også fra ICN.

[Kunne I være interesserede i at fastansætte tolkene, hvis de var kvalificerede?]:
Vi har snakket om det længe, men det er ikke så let. En fastansat vil skulle kunne mange forskel-
lige sprog og nogle gange være flere steder på én gang, hvilket jo ikke er muligt.  Men det er da
helt sikkert en mulighed i fremtiden.

Delkonklusion:

Som en logisk konsekvens af, at det her drejer sig om en fødeafdeling, har man ofte
brug for akut tolkebistand og især for kvindelige tolke. Begge dele kan volde pro-
blemer.

Hvad angår spørgsmålet om fastansættelse, er man interesseret, men problemet er, at
behovet for tolke gælder mange forskellige sprog, og det vanskeliggør en evt. fast-
ansættelse. Fastansættelse synes at ville kræve en større overordnet planlægning og
organisering af tolkebehovet.
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3.3.2.3.2  Efterlysning  af specifikke (tolke)opgaver

Det kunne man sagtens forestille sig [= at de kunne bruges som en slags kulturformidlere]. (Vi
har allerede nu forskellige temadage, hvor vi prøver at lære noget om de andre kulturer).

Delkonklusion:

Der lægges her op til en udvidet anvendelse af tolkene bestående i anvendelse af tolke
som kulturformidlere. Set i lyset af kategori 3.3.2.3.1 ville en sådan udvidelse af tol-
kenes funktionsområde måske kunne give basis for (hel eller delvis) fastansættelse af
tolke som sprog- og kulturformidlingsmedarbejdere.

3.3.2.3.3 Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning

Vi er meget tilfredse med dem indtil videre.

Vi er trods alt så tilfredse nu og niveauet er også højt nok til, (at det ikke umiddelbart kan betale
sig at betale ekstra).

(De skal kunne tolke etisk korrekt og så skal de kunne dansk). Tit er de ret dårlige til dansk, men
Tolketjenesten er blevet bedre og bedre.

Delkonklusion:

Der synes ikke at være de store problemer med den modtagne tolkeservice. Som ene-
ste klagepunkt angives dårlige danskkundskaber.

3.3.2.3.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning

Vi brugte førhen pårørende, men det gav problemer, da vi fandt ud af, at en 12-årig pige ikke må
få de oplysninger af sin mor, som vi spørger om. Så dem bruger vi kun meget lidt nu

Delkonklusion:

Det er værd at bemærke sig, at de problemer, der anføres med relation til etik, ikke har
noget med tolkenes adfærd at gøre, men derimod med brugerne, som – ved at bruge
pårørende som tolke – giver anledning til overtrædelse af habilitetskravet og risiko
for overtrædelse af neutralitets- og objektivitetskravet og kravet om tavshedspligt.

Heldigvis er man klar over problemet, men desværre tilsyneladende ikke nok til helt at
undlade at bruge pårørende.

3.3.2.3.5  Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene

(Som sagt) må de gerne have lidt mere kendskab til hospitalskulturen.

Tolkene kan godt nogle gange mangle forståelse for, hvordan de færdes og opfører sig på
hospitaler.

Delkonklusion:
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Der efterlyses kendskab til hospitalskulturen og dermed manglende viden om, hvor-
dan man opfører sig på et hospital.

3.3.2.3.6  Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene

[Er der behov for kurser til tolkene?]:
Det kunne da være meget spændende. (Jeg tror at tolketjenesten allerede selv laver det for deres
tolke), men det kunne da være meget fint med et slags offentligt stempel.

Det (=kursusindhold) skulle være omkring etik og så hospitalskultur.

[Ville kurser løse problemerne omkring brugen af tolke?]:
Nej, det ville de vel ikke umiddelbart – ikke det største problem (= at få en tolk, når der er brug
for det) i hvert fald. Men det ville alligevel være godt, hvis man havde en offentlig blåstempling,
der sagde at ”de havde det, der skulle til”.

[Ville I være villige til at betale mere for en tolk der havde denne blåstempling i
form af et kursus el.lign.?]:
Jeg synes vi betaler rigeligt i forvejen. Vi er trods alt så tilfredse nu og niveauet er også højt nok
til, at det ikke umiddelbart kan betale sig at betale ekstra.

Delkonklusion:

NN finder tanken om et kursus udmærket, men måske ikke så meget pga. af et bestemt
behov for kurser inden for bestemte områder, men snarere for at tolkene kan få et
offentligt stempel – hermed er også sagt, at kurserne skulle afholdes af det offentlige –
der indikerer, at tolkene er kvalificerede. Man er ikke parat til at betale ekstra for
tolke, der har fulgt kurser.

Et evt. kursusindhold skulle omfatte etik og hospitalskultur.

3.3.2.3.7  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

Det ville være godt, hvis man havde en offentlig blåstempling, der sagde at “de havde det, der
skulle til”.

Det kunne være rart med en blåstempling, så man havde noget at gå ud fra.

Delkonklusion:

Der efterlyses en form for offentlig garanti for, at tolkene er kvalificerede. En sådan
blåstempling ville kunne tilvejebringes i form af et kursusbevis eller testbevis.

3.3.2.3.8  Andre kommentarer

[Er der behov for et kursus for brugerne af tolkene?]:
(Jeg har selv udarbejdet noget materiale om det, men) der kunne måske godt være behov for et
1-2 timers kursus for personalet. (Vi har tidligere snakket om det og Tolketjenesten har tilbudt at
afholde et sådant, men der er aldrig sket noget.)

Delkonklusion:
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Det påpeges her, at der eventuelt kunne være behov for et brugerkursus, uden at der i
øvrigt nævnes noget om indholdet af et sådant kursus.

3.3.2.3.9  Opsamling af delkonklusioner

Det er et gennemgående træk ved udsagnene, at der udtrykkes generel tilfredshed med
den tolkebistand, man modtager. Der udtrykkes kun kritik, hvad angår tolkenes dansk-
kundskaber og viden om hospitalskultur.

De væsentligste problemer ligger inden for logistikken, nærmere betegnet i f.m. akutte
behov for tolke og især for kvindelige tolke.

På basis af ovenstående er der anledning til at drage følgende konklusioner:

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelser:

Det bør overvejes at etablere kurser med følgende indhold:
– Dansk
– Hospitalskultur
– Etik

Et evt. kursus skulle afsluttes med et kursusbevis, der ville fungere som en slags
blåstempling af tolkene.

(b) Konklusioner og anbefalinger vedr. markedet:

På grund af at behovet for tolke omfatter mange forskellige sprog, lægges der op
til enten (fast)ansættelse af tolke med andre funktioner oveni tolkefunktionen
(f.eks. kulturformidlingsopgaver) eller/og en eller anden form for samarbejde med
andre (hospitaler eller andre instanser) om dækning af behovet.

Der lægges ligeledes op til, at der fra officiel side gøres noget for at regulere
tolkemarkedet, evt. i form af etablering af kurser med udstedelse af kursusbevis,
der kunne give brugerne en idé om tolkens kompetencer.

3.3.2.4  Interview med dommer NN

Datagrundlaget for denne analyse er et sammendrag af et interview foretaget af JC med
en dommer, NN. Sammendraget står anført i rapportens bilag 15 (s. 100-101).

Ved den domstol, som NN er tilknyttet, er der i alt 15 dommere, som bruger tolke, hvil-
ket betyder, at der totalt set dagligt er brug for en tolk. Behovet for tolke har været sti-
gende i de sidste 10-15 år, og NN forventer, at behovet også vil stige fremover. Af hen-
syn til folks rettigheder er man meget konsekvente med at indkalde tolk.

3.3.2.4.1  Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning
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Der er store problemer med at få tolke i de akutte sager som fx. grundlovsforhør

Enkelte gange har der været problemer med at tolkene ikke mødte op

Dommerne har bestemte favoritter på listen, som bruges til meget vigtige sager, men prøver
også så vidt muligt at bruge nye for at udvide grundlaget

Nogle gange bliver de pga. mangler nødt til at springe over hvor gærdet er lavest

Delkonklusion:

Der påpeges store problemer i forbindelse med akutte behov for tolke, og det næv-
nes, at man nogle gange bliver nødt til ’at springe over, hvor gærdet er lavest’, hvilket
må tolkes i retning af, at man i akutte situationer kan være nødt til at indkalde personer
uden for listen og dermed personer, som man ikke har noget kendskab til.

Der anføres endvidere problemer forårsaget af tolke, der ikke overholder aftaler.

3.3.2.4.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver

Nogle gange (forholdsvis sjældent) kan det være svært at finde tolke, når der er tale om specielle
dialekter, f.eks. iransk

[NN sidder også i et børne- og ungdomsudvalg, der står for bestemmelser om tvangsfjernelse af
børn. Dette sker for flere og flere udlændinge familier og her er mange kulturforskelle. De
voksne kan slet ikke forstå at kommunen kan gøre sådan noget, og ] her er det ekstrem vigtigt
med en tolk der kender systemet og forskel på myndighederne

Her ville det også være godt med kendskab til lovene – servicelov systemet og forvaltningslov, og
derudover findes der også specielle termer indenfor dette område

Tolken kan desuden viderebringe klagemuligheder mm.

Det er også meget oplagt, at de kan bruges som kulturformidlere, - og her menes begge veje

Der bruges stort set aldrig telefontolke [og for det meste kun i de akutte grundlovsforhør]

Det er hovedsagelig mundtlige oversættelser, der er brug for. I YYgade er der dog noget mere
skriftligt fx ved undertegning af dokumenter

Delkonklusion:

Udover et sjældent forekommende udækket behov mht. specielle dialekter nævnes der
ikke noget om opgaver, man ikke kan få dækket, men der nævnes til gengæld en del
opgaver, som tolke kan varetage, og en del viden, som en tolk bør have – men altså
uden at det anføres, om man mangler dækning på disse områder.

Der nævnes kulturformidlingsopgaver – begge veje – telefontolkning og i mindre
grad skriftlig oversættelse. Desuden omtales ’viderebringe klagemuligheder’ som en
mulighed, men det må ifølge reglerne for tolkning ligge uden for en tolks arbejdsom-
råde.

Af vigtig viden nævnes kendskab til systemet og de forskellige myndigheder, kend-
skab til lovene, f.eks. Serviceloven og Forvaltningsloven, samt til specielle termer.
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3.3.2.4.3  Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning

Sprogmæssigt kan tolkene (også) blive bedre (- det skal selvfølgelig være i top)

Der kan også være problemer med, at tolkene kan være lidt for optimistiske mht. hvad de kan af
sprog

Delkonklusion:

Det påpegede problem drejer sig om tolkenes sproglige kompetence, som synes at
kunne trænge til et kvalitetsløft.

3.3.2.4.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning

Etisk kan der (også) være problemer specielt ved de mindre dygtige tolke, der nogle gange for-
tolker i stedet for kun at oversætte. (Det kan være svært at kontrollere, og der er i øjeblikket
ingen kontrol funktion i form af dobbeltoversættelse el.lign.

(det er også vigtigt at tolkene ved noget omkring habilitetsproblemerne). Det er nogle gange
sket, at det har vist sig, at de har været i familie med de involverede

Delkonklusion:

Det anføres, at der kan være etiske problemer i form af overtrædelse af reglen om nøj-
agtig oversættelse (dvs. ’fortolkning’ i stedet for ’tolkning’) og i form af inhabilitet.

NN påpeger i den forbindelse, at det kan være svært at vide, om der er problemer og
i hvilke situationer, disse problemer opstår.

3.3.2.4.5  Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene

Kunne godt tænke sig større krav til kendskab til danske samfundsforhold, det danske retssam-
fund/system og til forskelle på de forskellige myndigheder

Delkonklusion:

Der udtrykkes bl.a. ønske om større kendskab til danske samfundsforhold og til
retssystemet, uden at der siges noget – hverken positivt eller negativt - om det eksiste-
rende niveau på området.
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3.3.2.4.6  Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene

Kurser ville kunne løse mange problemer, men det er vigtigt at holde sig for øje, at tolke kan
aldrig blive dygtige nok

Det ville (også) være meget ønskeligt med et kursus i de juridiske termer

Kurser skal altså være indenfor det juridiske, det sociologiske, samfundsforhold fx i retning af
samfundsfag på gymnasieniveau

Delkonklusion:

Med henblik på en opkvalificering af tolkene udtrykkes der ønske om kurser inden for
det juridisk fagområde samt i samfundsforhold/sociologi.

3.3.2.4.7  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

Tolkene findes i en tolkeliste, (...) opdelt i to kategorier af tolke på baggrund af tolkenes niveau,
og til disse to niveauer hører tilsvarende to forskellige lønsatser. Tolkene kan selv søge om
“oprykning” til den høje sats og det bliver så evalueret om de har tilstrækkelige kundskaber til
dette. Tolkene skal som hovedregel være ustraffet for at være på listen. Det kan være svært at
finde tolke, der er ustraffet og nogle gange må reglerne bøjes lidt

Mht. fastansættelse har de ingen planer og dommeren anser det for urealistisk. En sådan fastan-
sættelse skulle i hvert fald ske på baggrund af uddannelse

Retsvæsenet/dommerne vil gerne betale ekstra for uddannede tolke/tolke med kurser. Dette ville
jo være en god baggrund for tolken for at søge op på det høje lønniveau

Delkonklusion:

Der er allerede en vis regulering på politi- og retstolkeområdet, idet man har den cen-
trale tolkeliste (Rigspolitichefens). I forbindelse hermed er der bl.a. fastsat regler for
aflønning – 2 forskellige satser alt afhængig af, hvilket uddannelsesniveau tolken
befinder sig på. Muligheden for at komme op på den høje sats kunne virke som et inci-
tament for tolkene til at tage uddannelse eller kurser.

Tanken om fastansættelse anses for urealistisk, men hvis det skulle ske, skulle der
stilles krav om uddannelse.

3.3.2.4.8  Andre kommentarer

Dommerne holder selv interne kurser i brugen af tolke, (som er ret intensive med rollespil o.l.)
De er derfor ikke interesseret i eksterne kurser på HHÅ

Delkonklusion:

Der er ikke interesse for eksterne kurser for brugere. Ikke fordi man mener, der ikke
er et behov, men fordi man selv kører interne kurser.
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3.3.2.4.9  Opsamling af delkonklusioner

Udover sprogmæssige problemer og problemer af etisk art udtrykkes der ikke utilfreds-
hed, med den tolkebistand, der modtages. Dog anføres det, at det jo, når alt kommer til
alt, er svært at kontrollere tolkens arbejde, når man ikke kender det pågældende mo-
dersmål. Det kunne indikere et behov for at få andre instanser til enten at kontrollere
tolkenes kompetencer (testbevis) eller at etablere kurser for tolke (kursusbevis), hvorved
man som bruger ville få en viden om tolkens kompetencer.
På denne baggrund er der anledning til følgende konklusioner:

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. –uddannelser:

Det bør overvejes at etablere kurser med følgende indhold:
Dansk + danske samfundsforhold
Etik – herunder tolkens rettigheder og pligter
Kulturformidling
Retssystemet + juridisk fagsprog
Serviceloven + Forvaltningsloven

(b) Konklusioner og anbefalinger vedr. markedet:

Der er allerede – via Rigspolitichefens tolkeliste - en vis regulering af markedet,
men denne regulering synes ikke at give brugerne tilstrækkelig sikkerhed for, at
tolkene har de nødvendige kompetencer. Der vil derfor være anledning til at anbe-
fale, at denne regulering udbygges med henblik på reel testning af tolkenes
kompetencer, såvel sprogligt som fagligt (jfr. afsnit 3.3.2.2.9).

3.3.2.5  Interview med sygeplejevejleder

Det drejer sig om et forberedende interview med klinisk sygeplejevejleder, NN, på gy-
nækologisk & obstetrisk afd. på Skejby Sygehus, som blandt sine patienter har mange
flygtninge- og indvandrerkvinder. Interviewet blev foretaget d. 16. august 1999 af pro-
jektgruppen på HHÅ.

Skejby Sygehus udgør et stort område, hvor man kommer meget i berøring med flygt-
ninge og indvandrere, og hvor der derfor foregår megen tolkning. Det var derfor natur-
ligt at forsøge at få et interview med en repræsentant for sygehuset, som havde nærmere
kendskab til og interesse for tolkeproblematikken. En sådan person fandt vi i NN, som i
sin nuværende stilling (på interviewtidspunktet) ikke så ofte selv bruger tolk, men som
tidligere har gjort det. Hun er meget engageret i tolkeområdet – og i kulturformidlings-
området - og har gjort en stor indsats for at forbedre forholdene; hendes store interesse
er koordinering af forskellige initiativer samt etablering af et samarbejde på såvel tolke-
som kulturformidlingsområdet. Interviewet er karakteriseret ved i højere grad at påpege
problemområder end konkrete problemer.

NN satte dagsordenen for interviewet, dvs. at det foregik på den måde, at NN startede
med at præsentere sig selv, hvorefter hun redegjorde for forhold i relation til flygtninge-
indvandrerproblematikken - med indskud af spørgsmål fra interviewerne undervejs. De
omtalte forhold vil overordnet kunne inddeles som følger:
– Forhold vedr. tolkning og problemer i forbindelse hermed
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– Forhold vedr. flygtninge- og indvandrerproblematikken og problemer i forbindelse
med  mødet mellem flygtninge/indvandrere og hospitalet

– Forskellige initiativer, der er eller har været i gang for at gøre mødet mellem flygt-
ninge/indvandrere og hospitalet lettere

Da nærværende projekt som sit hovedformål har at se nærmere på tolkeproblematikken
vedr. flygtninge og indvandrere, vil vi først se nærmere på forhold vedr. tolkning og
problemer i forbindelse hermed, og - for sammenlignelighedens skyld - foretage en
kategorisering af de udsagn, der relaterer sig hertil, i henhold til de kategorier og de
principper, vi har anvendt i forbindelse med de øvrige brugere. Udsagn, der relaterer sig
til de to øvrige områder, vil i alt væsentligt ikke indgå i kategoriseringen, men vil blive
anført i deres essens i forbindelse med opsamlingen på delkonklusionerne vedr.
tolkeområdet for at give et så bredt billede som muligt af situationen på NN's arbejds-
plads.

Interviewet blev optaget på bånd, og datagrundlaget for analysen er således den båndud-
skrift, der efterfølgende er blevet udarbejdet.

3.3.2.5.1  Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning

En meget stor del af brugerens udsagn vedrører logistiske problemer eller måske snarere
logistiske forhold. Der omtales ikke konkrete problemer som sådan, men der udtrykkes
ønske om først og fremmest et samarbejde inden for sygehusvæsenet om tolkning – og
oversættelse - ud fra den begrundelse, at det jo er de samme problemer, der gør sig gæl-
dende på de enkelte sygehuse. Det er det samme materiale, der skal oversættes.

Derudover stilles der forslag om et bredere samarbejde, først og fremmest med Kom-
munen, der efter sigende skulle have et velfungerende system, men dernæst også med
både kommunerne og Amtet, idet det anses for uhensigtsmæssigt,

at kommunerne og Amtet ikke kan arbejde sammen og få lavet et velfungerende system, hvor der
er en central henvisning af tolke eller mere eller mindre central

NN refererer til et tidligere forsøg på at skabe et bookingsystem (foretaget af en tolke-
formidler) for både amt og kommune og sygehusene – et system der ikke længere fun-
gerer. Fordelen ved et bookingsystem er,

at man hele tiden kan tjekke, hvem har bestilt, hvad er tolkens navn, og at man næste gang kan få
den samme for at begrænse antallet af tolke (...)

Brugeren opremser de mange fordele, der vil være ved, at mange går sammen om en
tolkeordning. For det første er der de økonomiske og tidsmæssige besparelser:

(...) at man samler tolkene, det gør det mere økonomisk og rentabelt tidsmæssigt

Dernæst er der de kvalitetsmæssige fordele. Hvis man har en fast gruppe af tolke, som
man kan ’trække på’, vil disse tolke føle en tættere tilknytning til fagområdet, og de vil
have større mulighed for at sætte sig ind i den for området specifikke fagterminologi,
hvilket vil højne kvaliteten.
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Set i relation til patienten/klienten vil der være den fordel, at vedkommende vil have en
mulighed for at møde den samme tolk i forskellige sammenhænge (f.eks. på hospitalet,
hos lægen, socialrådgiveren etc.).
Endelig vil der være den fordel, at man vil kunne udnytte de pågældende tolke på andre
områder end lige netop på tolkeområdet:

Hvis man samler det, og hvis man har en fastansat gruppe af tolke, så kan de gå ind og lave
noget informationsmateriale, noget undervisningsmateriale inden for det lille speciale de har

Delkonklusion:

NN foreslår samarbejde på to niveauer: Samarbejde internt i sygehusvæsenet og
samarbejde på kommunalt og/eller amtsligt plan – sidstnævnte eventuelt i form af
etablering af en eller anden form for bookingsystem. Uanset hvilken form man vælger,
er der mange fordele ved, at mange/flere går sammen om en tolkeordning. Der vil
blive bedre mulighed for planlægning, hvorved der spares både tid og penge, og  kva-
liteten vil øges. Et samarbejde på tværs af instanserne vil bl.a. have den fordel, at én og
samme tolk vil kunne følge en given person i alle dennes kontakter med det offentlige
(jfr. nedenfor, afsnit 3.3.2.5.4). Der bør derfor gøres en seriøs indsats for at etablere et
samarbejde af den ene eller den anden art.

NN påpeger muligheden for at benytte tolkene til andet end tolkning, f.eks. til at gå
ind og deltage i den kulturformidling, der er så stort behov for på sygehuset, og i den
formidling af viden til patienterne, som ligeledes er et væsentligt element set i relation
til patienterne. NN ser tolkene som fastansatte sprog- og kulturmedarbejdere – sidst-
nævnte funktion evt. opdelt i informationsmedarbejder og underviser. En sådan
stillingskategori vil virkelig være at anbefale, og ikke blot på hospitalerne, men i mange
andre sammenhænge. Den vil give meget bedre arbejdsbetingelser for tolkene, den vil
gøre jobbet mere attraktivt og den vil skabe et fast tilhørsforhold til én bestemt – eller
flere – arbejdspladser. Samtidig vil kvaliteten af tolkens arbejde sandsynligvis blive
øget, idet en tolk, der er fast tilknyttet et område, bl.a. vil have mulighed for at sætte sig
godt ind i den for området specifikke fagterminologi. For brugerne vil der også være
utallige fordele: Man har en fast arbejdsstyrke, og skal således ikke ud og hente tolke,
hver gang man har brug for en; man har en tolk, der kender arbejdsområdet etc.

3.3.2.5.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver

NN finder det ret paradoksalt, at Statens Tolkeservice har nedlagt sit tilbud om telefon-
tolkning, specielt set i lyset af, at der er et større behov for telefontolkning. Fordelen
ved telefontolkning er, at tolken her kan være fuldstændig neutral:

Ved telefontolkning ser tolken ikke patienten og får ikke navn osv.

Ellers angives der ikke noget om udækkede behov, blot understreges det, at man har et
stort behov for tolke, og at især fødeafdelinger og børneafdelinger i sagens natur har et
stort behov for kvindelige tolke.
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Delkonklusion:

Det anføres ikke, at man har problemer med at skaffe tolke, ej heller kvindelige tolke,
men det store behov for kvindelige tolke kunne indikere, at det ville være en ide at gøre
en speciel indsats for at etablere kurser for kvindelige tolke  med henblik på tolkning
inden for netop områder vedr. fødsel, kvindesygdomme og børnesygdomme og børne-
pleje i det hele taget.

Hvad angår telefontolkning, så benyttes det især i de tilfælde, hvor klienten kender den
tolk, der skulle have været til stede, og derfor siger fra. Fordelen ved telefontolkning er
dels, at der kan benyttes en tolk, der bor langt væk, hvilket giver større sandsynlighed
for, at parterne ikke kender hinanden, dels at parterne forbliver anonyme over for
hinanden. Set på baggrund heraf – og på baggrund af, at den tidligere telefontolkeser-
vice er nedlagt – ville det være en god idé at inddrage telefontolkning som et element
i et evt. kursusudbud samt at forsøge at få genetableret en sådan – mere eller
mindre central - service.

3.3.2.5.3  Generelle kvalitetsproblemer i forbindelse med tolkning

NN refererer til en sag for nylig,

hvor der var en klage, der gik på, at en tolk ikke havde givet information, så den var forstået.
(Og det var der kommet en udtalelse fra Patientklagenævnet om, at man ville understrege, stille
krav om kvalificeret tolk. Og det er første gang man ser det)

Herudover anføres der ingen problemer, men det understreges, hvor vigtigt det er at
bruge en kvalificeret tolk – og at tolken også skal have et vist honorar for det.

En dygtig tolk skal være godt inde i sit stof i begge kulturer

En dygtig tolk vil vide, hvordan belægger man ord ud fra den kulturelle baggrund, den pågæl-
dende patient har. For at tolke rigtigt, skal man kende både det man tolker til og fra godt. Og det
er ikke ord for ord. Men de kriterier, der stilles op for en tolk, de må nødvendigvis være, at der
kun bliver oversat lige nøjagtig det, der bliver sagt og ikke mere

Samtidig erkender NN dog også, at det er meget svært for brugerne at vurdere tolkenes
sprogkundskaber, og om de oversætter korrekt. Derfor er det også svært at danne sig et
billede af, hvilke problemer der er, og hvor mange det drejer sig om.

Hvis man virkelig skal have et overblik over, hvilke problemer der er etc., må man have
noget dokumentation, og den dokumentation kan man kun få ved at henvende sig til
brugerne (dvs. lægerne, sygeplejerskerne, etc.). Der skal udarbejdes et skema, hvorpå
brugerne kan notere de problemer, der forekommer, samt notere, hvis der ikke er pro-
blemer.

Delkonklusion:

Det understreges, hvor vigtigt det er at bruge en kvalificeret tolk, og det anføres
meget klart, hvilke kompetencer en dygtig tolk skal have, men det understreges også –
endnu engang – hvor svært det kan være for brugerne at vurdere, om de nødven-
dige kompetencer er til stede hos tolken.
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Dette sætter fokus på behovet for at teste tolkenes kompetencer – sproglige såvel som
øvrige kompetencer – inden de sendes ud på tolkeopgaver.

3.3.2.5.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning

NN påpeger vigtigheden af, at tolken overholder reglerne om tavshedspligt, neutralitet
og habilitet samt om nøjagtig oversættelse af det, der bliver sagt.

Regler om, at man tværsektorielt skal overholde tavshedspligten

(...) en tolk skal være neutral, og kun tolke det, der bliver sagt, men det er bare sådan i dag, at
mange danske læger og sygeplejersker ikke har den viden, der skal til for at bruge tolke rigtigt,
og så kan tolken sidde dér og ikke vide hvordan....

Samtidig anføres det dog også, at det ikke nødvendigvis er tolken, der giver problemer i
den forbindelse, men at problemer kan skyldes manglende viden hos brugerne.

Habilitetsproblemer skyldes heller ikke altid tolken. De kan skyldes, at brugeren accep-
terer, at en slægtning fungerer som tolk:

(...) svært at gå ind og vurdere mandens sprogkundskaber og om han oversætter helt korrekt.
Fordi man ved ikke, hvad det er for et spil. Hvem er det der ønsker flere børn (...). [Sagen dre-
jede sig om abort].

I eksemplet er habilitetsproblemet forstærket af, at man ikke kender mandens sprog-
kundskaber og dermed ikke ved, hvordan og hvad han tolker. Dette problem er dog et
generelt problem; når man ikke forstår det involverede fremmedsprog, er man totalt af-
hængig af tolkens måde at formidle det sagte på:

(...) vi som personale ikke kan gå ind og vide hvad der bliver refereret til. Man er virkelig i tol-
kens vold.

Endelig kommer NN ind på spørgsmålet om kulturformidling set i forhold til tolkning:

En dygtig tolk vil vide, hvordan belægger man ord ud fra den kulturelle baggrund, den pågæl-
dende patient har

Min holdning er, at hvis det nu er en læge, der skal have en samtale med en pakistansk kvinde
eller mand for den sags skyld, at han så – den tolk, han bruger – at han inden han starter samta-
len spørger: er der noget specielt i den pakistanske kultur omkring det her spørgsmål, så lægen
er informeret på forhånd. Således at det er lægen, der egentlig kan belægge sine ord

Og så i tolkesituationen, så er tolken den neutrale formidler. Det andet [= kulturformidling] er
lidt farligt, hvis man giver tolken vide rammer i selve samtalen

De anførte udsagn indikerer klart, at NN har en anbefalelsesværdig opfattelse af forhol-
det mellem tolkning og kulturformidling. Kulturformidlingen skal helst foregå uden for
tolkesituationen, og – som i nærværende tilfælde – således at lægen informeres om de
specielle forhold, der måtte gøre sig gældende, og derefter selv kan tage hensyn dertil
under sin samtale med patienten. Tolken skal selvfølgelig også kende de kulturelle for-
hold, men i tolkesituationen skal han være den neutrale formidler og kun i det omfang,
det er nødvendigt, ’tage hensyn til’ patientens kulturelle baggrund.

Delkonklusion:
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Ud over at referere til en konkret sag vedr. habilitetsproblemer og problemer med at
vide, om tolken tolker korrekt, henviser NN ikke til konkrete tilfælde med etiske pro-
blemer, men udtaler kun sig rent principielt derom.

Faktorer som tavshedspligt, habilitet og neutralitet betragtes som værende utroligt vigti-
ge. Når der opstår problemer af etisk art, kan det skyldes, a) at mange læger og syge-
plejersker ikke ved, hvordan man bruger en tolk rigtigt, b) at der hos patienten op-
står mistillid til tolken, hvis han møder samme tolk op gennem hele systemet.

Det er som udgangspunkt en god idé at anvende den samme tolk, hvis en patient f.eks.
kommer i kontakt med fem forskellige brugere/instanser (skoleforvaltningen, skattefor-
valtningen, sundhedsplejerske, etc.). Blot skal man være opmærksom på, at det kan give
problemer i f.m. tavshedspligt: de forskellige behandlere må ikke udveksle oplysninger.
Spørgsmålet er for patienten, om han/hun kan stole på tolken og på, at tolken ikke
bringer oplysninger videre fra den ene ’instans’ til den anden. Det kan selvfølgelig også
være problematisk, hvis tolken f.eks. ikke er dygtig nok til at klare alle de berørte fag-
områder.

Der er på baggrund af ovenstående ingen tvivl om, at eventuelle kurser bør indeholde
et element af etik med henblik på at bevidstgøre tolken om hans etiske ansvar. Hvis
brugeren ved, at tolken har gået på et kursus og har bevis på det, vil han måske i højere
grad – og sandsynligvis med rette – kunne have tillid til tolken og til, at han oversætter
korrekt.

Ovenstående giver ligeledes en klar indikation af, hvor vigtigt det er, at brugerne er
klar over deres rolle i tolkesituationen. Det bør derfor overvejes at etablere kurser
for brugere i håndtering af denne.

3.3.2.5.5  Problemer med (anden) manglende viden eller kunnen hos tolkene

Der anføres her ingen kommentarer.

3.3.2.5.6  Efterlysning af (bedre) uddannelse hos tolkene

Der anføres ikke noget om konkrete områder, hvor der er behov for uddannelse, men
det anføres, at hvis man vil have kvalificerede tolke – og her tales der specielt om kvin-
delige tolke - så må man gøre det muligt for tolkene at kvalificere sig dels ved at placere
kurserne på hensigtsmæssige tidspunkter (gerne med mulighed for børnepasning) dels
ved at tilbyde finansieringsmuligheder.

For at det [= at kvinder deltager i kurser/uddannelse] kan lade sig gøre, så skal det ligge som
aftenundervisning, og man skal gøre det muligt, at man tager børnene med og passe dem

Hvis man mener, at man gerne vil have nogle kvalificerede tolke, så må man sørge for at gøre
det muligt. Et åbent universitet, SU eller et eller andet, for at støtte de kvinder, som har lyst til
det eller har mulighed for at gøre en indsats

Hvilket niveau en eventuel uddannelse skal ligge på, må diskuteres nærmere. Det vig-
tigste er, ifølge NN, at der gives et autoriseret stempel til tolkene.
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Delkonklusion:

Ovenstående peger på, at det forekommer vanskeligt at stille krav om kvalificerede
tolke uden samtidig at stille kurser eller uddannelse til rådighed for tolkene og uden
at anvise finansieringsmuligheder. Det er vigtigt, at der udstedes et kursusbevis.

Der peges også på, at der – specielt med henblik på sundhedssektoren – bør gøres en
særlig indsats for at uddanne kvindelige tolke.

3.3.2.5.7  Problemer med manglende regulering af tolkemarkedet

De her fremførte udsagn refererer til aflønningen af tolkene:

Tolkene/kvalificerede tolke skal have et vist honorar for deres arbejde.

(...) takstaftaler mellem kommune og Sygesikringen, som var opsagt vedrørende tolkebistand.

Delkonklusion:

Det påpeges her, at en regulering af markedet er ønskelig bl.a. for at sikre tolkene -
og i særdeleshed de kvalificerede tolke - en rimelig indtjening. Takstaftaler vil kunne
sikre tolkene en ensartet aflønning.

3.3.2.5.8 Andre kommentarer

NN påpeger her fordelene ved at have enten fastansatte tolke, som vil kunne gå ind og
deltage i andre arbejdsopgaver, f.eks. undervisningsopgaver og udarbejdelse af infor-
mationsvideoer til patienterne:

(...) hvis man har en fastansat gruppe af tolke, så kan de gå ind og lave noget informationsma-
teriale, noget undervisningsvirksomhed inden for det lille speciale de har

eller fast tilknyttede tolke:

Det er klart, en tolk som man kender, og ved kan sproget godt og kender terminologien inden for
f.eks. børneområdet, (...), da vil en tolk være en del af et team (...)

Det anføres endvidere, at der må gøres noget for at fastholde de dygtige tolke:

(...) der sker jo det, at dem, som er gode til sproget, de vil ikke gå og tolke noget, som andre
siger, hvis de kan få et arbejde, hvor de kan gøre en forskel, ved at bruge sig selv og de kvalifi-
kationer de har. (...) Så tager de en uddannelse som læger eller som jurist. Eller så vil de selv
undervise

Desuden omtales problemer med brugere, der ikke ved, hvordan de skal håndtere en tol-
kesituation:

Man har en forventning om at de kender til, hvordan man arbejder med en tolk
(...) mange danske læger og sygeplejersker ikke har den viden, der skal til for at bruge tolke rig-
tigt (...)

Delkonklusion:
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Ovenstående lægger op til, at der gøres en indsats for at etablere flere fastansættelser
og/eller forskellige former for fast tilknytning  af tolkene. Fordelen for brugeren er, at
der kommer stabilitet i tolkningen og antagelig højere kvalitet, samtidig med at tolkens
viden om f.eks. kulturforhold også kan blive udnyttet i andre funktioner. For tolken er
fordelen, at der opnås bedre arbejdsbetingelser på alle måder (jfr. 3.3.2.5.1).

Fastansættelse eller en eller anden form for fast tilknytningsforhold vil også være et
middel til at holde på de dygtige tolke.

Endelig tages problemet med brugernes manglende viden om brug af tolke op. Der
anføres ikke noget om behov for kurser for brugere , men det må formodes at være en
løsning på problemet, hvorfor det bør overvejes at etablere sådanne kurser. (jfr.
3.3.2.5.4)

3.3.2.5.9  Opsamling på interview med sygeplejevejleder (NN)

En meget stor del af NN’s udtalelser vedrører forhold – af ikke direkte tolkerelateret ka-
rakter - vedr. flygtninge- og indvandrerproblematikken, således som den opleves på
hospitalet, og problemer i forbindelse med mødet mellem flygtninge og indvandrere og
hospitalet. Det, som det i alt væsentligt drejer sig om i den forbindelse er, at

– Sygehuspersonalet skal formidle viden om dansk kultur, herunder især sygehuskul-
turen, samt viden om konkrete sygdomme og deres behandling til flygtninge- og ind-
vandrerpatienter

– Flygtninge- og indvandrerpatienternes kultur skal formidles til sygehuspersonalet.

Det overordnede formål med denne formidling er at stille flygtninge- og indvandrerpa-
tienter bedst muligt – i nærværende tilfælde i særdeleshed kvindelige patienter på
gynækologisk og obstetrisk afd. – eller rettere sagt at sikre, at de får den samme infor-
mation og behandling, som de danske patienter får, men i så vid udstrækning som
muligt under hensyntagen til deres kulturelle baggrund.

For at opfylde dette formål er det nødvendigt med viden. Med henblik på vidensind-
samling om denne specielle patientgruppe – og dermed med henblik på besvarelse af
spørgsmål som ’hvordan informerer man bedst?’, ’hvilke kulturelle aspekter skal der
tages hensyn til?’ -  har Udlændingegruppen på afd. Y derfor oprettet en ’vidensbank’.
Den indsamlede viden skal bruges dels i f.m. formidling af viden (div. brochurer, etc.)
til patienterne dels m.h.p. at få bedre mulighed for at forstå patienterne og deres reaktio-
ner.

Tolkenes rolle i forbindelse hermed nævnes ikke, dvs. der anføres intet om, at det kan
være tolkene, der kan påtage sig denne kulturformidlingsrolle. Men det anføres indirek-
te, at tolken skal kende den kulturelle baggrund og tage hensyn hertil i sin tolkning. Der
må derfor være en forventning om, at tolken kender sit sprogområdes kultur, og det ville
derfor kun være naturligt også at bruge tolken i f.m. ovennævnte formidlingsopgaver.
Ud over det initiativ, som udlændingegruppen på NN’s sygehus har taget til oprettelse
af en vidensbank, nævner NN en del andre initiativer, som er taget dels inden for syge-
hussektoren med henblik på at se nærmere på, hvordan sundhedspersonalet kan ruste sig
til arbejdet med etniske minoriteter, dels på et mere overordnet amtsligt plan (f.eks. i
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Odense Amt og Sønderjyllands Amt) med henblik på at se nærmere på tolkeproblema-
tikken.

Vedr. tolkning peger NN på følgende problemområder:

– Logistiske/planlægningsmæssige problemer og efterfølgende ønsker/forslag om i
samarbejde med Kommunerne og Amtet at få etableret et velfungerende system,
hvor der er - mere eller mindre - central henvisning af tolke. Evt samarbejde med
andre sygehuse om oversættelse/udarbejdelse af materiale

– Særlig stor efterspørgsel efter kvindelige tolke

– Hvordan vurderer man, hvor dygtig en tolk er

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelse:

Det fremhæves klart, at det er vigtigt at have kvalificerede tolke, samtidig med at
det også understreges, at hvis man vil have kvalificerede tolke, så må man også
gøre noget for, at tolkene får mulighed for at kvalificere sig. Ud over at det
anføres, at en dygtig tolk skal være godt inde i sit stof i begge kulturer, skal over-
sætte lige nøjagtigt det, der bliver sagt, og overholde de etiske regler, gives der
imidlertid ikke nogen nærmere indikation af, hvad man forstår ved kvalificeret, og
der anføres heller ikke et konkret ønske om kurser og dermed heller ikke noget
om, hvilket indhold eventuelle kurser skulle have.

Det ligger imidlertid implicit i det sagte, at der er behov for kurser, og det fremgår
også implicit, hvad et eventuelt kursusindhold kunne bestå i, idet det anføres, at
tolkene skal kende til terminologien på hospitalet og inden for de forskellige
afdelinger. Tolkene skal kende hospitalskulturen, og de skal være meget bevidst
om deres etiske ansvar.

Et eventuelt kursus bør derfor have følgende indhold:
– Etik
– Kultur (både den danske kultur og modersmålets kultur)
– Kulturformidling

Kultur og kulturformidling må antages at være særligt vigtige elementer i
nærværende tilfælde, idet tolken skal kunne informere f.eks. en læge om en given
patients kulturelle baggrund og om, hvorvidt der i f.m. patientens sygdom gør sig
specielle forhold gældende med udgangspunkt i vedkommendes kultur. Tolken –
hvis han/hun er fastansat - skulle ligeledes gerne kunne gå ind i arbejdet med
udarbejdelse af informationsmateriale etc.

Der er især brug for tolkekurser for kvinder – det er dér, behovet på hospitalets
fødeafdeling og gynækologiske afdelinger er størst.

Hvad angår eventuelle kursers placering, gælder det generelt, at de helst skal
ligge om aftenen, så tolkene ikke mister en indtjening ved at gå på kursus. Kurser
for kvinder skal helst tilrettelægges således, at de kan tage deres børn med.
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Der er også spørgsmålet om betaling. Her foreslås der kurser under Åben Uddan-
nelse, med mulighed for at give SU eller anden form for støtte.

Da brugerne ofte står i den situation, at de ikke ved, hvor dygtig en tolk er, vil det
være en fordel med udstedelse af et kursusbevis med angivelse af, hvad den
pågældende tolk har gennemgået i et givet kursusforløb og med hvilket resultat.
Brugeren vil så have bedre mulighed for at vurdere, om den pågældende tolk må
formodes at leve op til de krav, der stilles i en given tolkesituation.

(b) Konklusioner og anbefalinger vedr.  markedet:

Markedet/brugerne skal være opmærksom på, at det er vigtigt at gøre noget for
at holde på de dygtige tolke – ”de vil ikke gå og tolke/sige noget, som andre har
sagt, hvis de kan få et arbejde, hvor de bedre kan bruge sig selv”. Desværre frem-
går det her ikke klart, hvad man skal gøre. Der står “Hvis man skal fastholde
nogle dygtige tolke, så er et ...” og så ikke mere, men det anføres andetsteds, at de
skal have et vist honorar for deres arbejde.

NN understreger, hvor vigtigt det er at have et fast tolketeam omkring sig. Tol-
kene har så mulighed for virkelig at lære de medicinske fagudtryk at kende, og de
vil også kunne bruges til andet end til tolkning, f.eks. til at lave informationsmate-
riale og til at lave en form for undervisningsvirksomhed. Konklusionen må være,
at der ved i højere grad at satse på fast tilknytning/fastansættelse vil  kunne
skabes mulighed for at holde på de dygtige tolke, samtidig med at hospitalsperso-
nalet – og patienterne – får bedre tolkeservice. Denne konklusion vil være rele-
vant for alle de områder, inden for hvilke der bruges tolke, og man bør derfor
kraftigt overveje mulighederne for enten fastansættelse af tolke – gerne med
andre jobfunktioner end blot tolkning – eller andre former for fast tilknytning
af tolkene til et eller flere arbejdssteder samtidig.

Brugerne skal vide, hvordan man arbejder med tolk. For at sikre at de har kend-
skab hertil, må det formodes, at der er behov for en eller anden form for kursus
for brugere.

Der lægges helt klart op til et tættere samarbejde inden for sygehusvæsenet
omkring tolkning – og oversættelse – ud fra den begrundelse, at det jo er de
samme problemer, der gør sig gældende på de enkelte sygehuse.

Der udtrykkes også i høj grad behov for et samarbejde mellem kommunerne,
og mellem kommuner og Amt vedrørende tolkeformidlingen, f.eks. i form af
et mere eller mindre centralt anvisningssystem. Det skal være et system, der
udnytter de gode tolke optimalt. Det store spørgsmål i den forbindelse er imidler-
tid: Hvem skal tage initiativet til det og hvem skal organisere det?
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3.3.2.6  Interview med en repræsentant for skolevæsenet

Det drejer sig om et forberedende interview med en administrativ repræsentant for bru-
gerne inden for skolevæsenet (SV), foretaget den 18.8.1999 af projektgruppen på HHÅ.
Den interviewede repræsenterer således ikke den typiske brugergruppe, som selv har
brug for tolkebistand, men tilhører gruppen af nøglepersoner, der i kraft af deres over-
ordnede stilling har en særlig viden om tolkebistand inden for deres branche.

Det var ikke fra starten planlagt, at HHÅ skulle interviewe en repræsentant for skolevæ-
senet, men vi blev – heldigvis – tilbudt denne samtale, da vi i f.m. opstillingen af lister
over brugere og tolke var i gang med at finde frem til de kontaktpersoner, der var
potentielle modtagere af spørgeskemaerne. På grund af områdets kompleksitet mente
man i SV ikke, at det tjente noget formål, at HHÅ sendte spørgeskemaer ud, inden man
havde modtaget en grundig information om forholdene på området. På den måde kom
interviewet i stand. Dagsordenen blev sat af den interviewede ud fra hendes ekspertvi-
den om de områder, hvor der foregår tolkning i eller i forbindelse med undervisningen
af flygtninge/indvandrere.

Den interviewedes ansvarsområde er modersmålsundervisning af tosprogede elever.
Samtalen drejer sig først og fremmest om undervisningen af elever i folkeskolens regi,
fra 0.-10. klasse, mens de to øvrige områder, på hvilke SV har ansvaret for undervisnin-
gen (førskole-sprogstimulering af småbørn og voksenundervisningen), blot er nævnt for
at give et indtryk af de overordnede rammer for folkeskolens samarbejde med hhv. afle-
verende institutioner og aftagerinstitutioner.

Datagrundlaget omfatter:

- Båndudskrift af interviewet
- Informationsmateriale, som blev omtalt i interviewet og efterfølgende tilsendt HHÅ

af den interviewede (Baltzersen, Iranzad & Kjeldsen: Information til skoler og lærere
om tosprogede elever i Århus, 1999) - en mappe med oplysninger, skemaer og regel-
sæt til løbende ajourføring. 87 sider.

Sidetallene refererer til båndudskriften. Ganske få steder inddrages supplerende oplys-
ninger fra informationsmaterialet, og der henvises til "mappen" + sidetal.

Kategoriseringen følger den fremgangsmåde, der er anvendt i f.m. systematiseringen af
kommentardata fra brugerne, dvs. at materialet er fordelt på kategorierne (1)-(8). Dog er
der for enkelte kategoriers vedkommende tale om en anden vinkel, idet denne bruger på
flere områder ikke efterlyser tiltag, men beskriver dem, der allerede eksisterer. Derfor er
kategori (2) Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver  blevet omdøbt til Specifikke opga-
ver, tolkene udfører. Ligeledes er kategori (6) Efterlysning af (bedre) uddannelse hos
tolkene ændret til Uddannelse/kurser for tolke. Kategori (3) omhandler ikke kvalitets-
problemer og er derfor benævnt omtale af tolkningens kvalitet, ligesom  kategori (5)
ikke fokuserer på problemer med anden viden eller kunnen hos tolkene, men bare kon-
staterer hvilke ideelle krav der stilles til anden viden eller kunnen hos tolkene. Derud-
over er sprogbehov blevet integreret i kategori (1) Generelle problemer med logistik.
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3.3.2.6.1  Generelle problemer med logistik i forbindelse med tolkning

Denne kategori hører til de to største og er lidt blandet. Der fremhæves især følgende:

Tolkenes ansættelsesformer (mange kombinationsstillinger og faste aftaler)

Stor forskel i, hvor meget tolkene bliver brugt på de enkelte skoler

Skiftende sprogbehov, som afspejler konfliktområder i verden

Større behov for kurdisk på interviewtidspunktet

Delkonklusion:

Det, der er mest påfaldende og særegent for SV som brugerområde er, at tolkene stort
set allesammen er ansat på skolerne som modersmålslærere. Begreberne "moders-
målslærer" og "tolk" bruges da også synonymt i interviewet. Ansættelsen sker i stigende
omfang i kombinationsstillinger, hvor modersmålsundervisning er den primære
opgave, mens  tolkning med gennemsnitlig 1-2 timer om ugen udgør en langt mindre
del af tolkenes arbejdsforpligtelse [telefonisk oplysning fra den interviewede].

Tolkning er dermed for disse tolke en bibeskæftigelse, ligesom det er tilfældet for langt
de fleste tolke i undersøgelsen (jfr. Junior Consults rapport s. 27). Men inden for SV er
tolkning en "integreret" bibeskæftigelse, fordi den ikke udføres ad hoc af tilkalde-
tolke, men inden for rammerne af faste aftaler på den samme arbejdsplads, hvor tolkene
er ansat i forvejen. Det må formodes at give tolkene større jobtilfredshed, bedre sta-
tus og social kontakt end der er andre steder i tolkefaget (jfr. tolkenes kommentarer
vedr. problemer med forholdene på tolkemarkedet i afsnit 2.2.3.3.6).

Det betyder også, at tolkene i kraft af deres funktion som modersmålslærere er kolle-
gaer med brugerne, dvs. de danske undervisere på skolerne. Tolke, der på denne måde
er kollegaer med brugerne, udgør en forholdsvis stor gruppe: ifølge Junior Consults
rapport side 33 arbejder over halvdelen af tolkene ofte inden for skolevæsenet. Men det
kan formodes, at sammenlignelige kollegiale forhold også findes inden for andre bran-
cher, hvor tolkene ganske vist ikke er ansat i en dobbeltfunktion, men hvor de reelt
igennem mangeårigt samarbejde med f.eks. bestemte sagsbehandlere kan have fået et
kollegialt forhold til brugerne. Disse forhold har åbenlyse implikationer for tolkenes
forståelse af deres rolle.

Et kollegialt forhold til brugerne vil kunne medføre, at tolkene – bevidst eller ubevidst -
vil føle sig som repræsentanter for systemet. Derfor er det vigtigt at sikre, at tolkene i
den konkrete tolkesituation er sig deres hovedfunktion som neutral formidler bevidst.
Det anbefales på denne baggrund, at netop tolke, der er kollegaer med eller har et
kollegialt forhold til brugerne, deltager i et kursusmodul om tolkeetik og tolkens
rolle, med særlig vægt på forholdet mellem det teoretiske neutralitetsbegreb og
neutralitetens grænser i praksis.

Ansættelse i kombinationsstillinger som modersmålslærer og tolk er ikke lige med
fuldtidsansættelse. Fuldtidsansættelse nævnes kun én gang i interviewet i f.m. 2 skoler,
der har specielle dagtilbud til store småkriminelle elever, og kun for de to største sprog-
grupper. Det vil sige, at modersmålslærere/tolke ganske vist har faste arbejdsfor-
pligtelser nogle timer om ugen, men mange vil være nødt til at have flere ansættel-
sesforhold (f.eks. arbejde på flere forskellige skoler og/eller ansættelse ved kommunen,
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der har mange “gengangere” på tolkelisten (s. 20)). Det hænger til dels sammen med, at
de enkelte skoler selv kan bestemme, hvor meget de vil gøre brug af modersmåls-
undervisning og tolke. Det er således kun 5 ud af 27 skoler med mange modtagelses-
klasser, der betegnes som storbrugere (s. 9).

Det kan endnu engang konkluderes, at fuldtidsansættelse er svær at opnå, selv
inden for SV, hvor tolkene kan udføre flere forskellige arbejdsopgaver. Men kom-
binationen af flere opgaver letter fastansættelser med et vist antal timer (jfr. afsnit
2.2.2.4).

De store sproggrupper inden for SV er arabisk og somali, men der er på interviewtids-
punktet (august 1999) konstateret et større behov for kurdisk. Det bør overvejes at
inddrage kurdisk i en evt. uddannelse ud over at lade arabisk og somali være repræ-
senteret (jfr. delkonklusion vedr. sprogbehov i afsnit 3.2.2.2).

3.3.2.6.2  Specifikke opgaver, tolkene udfører

Af denne kategori, som er den anden af de to store, fremgår det, at SVs tosprogede
medarbejdere bruges som tolke til en lang række opgaver som for eksempel:

Visitation af elever til relevant placering på hold eller i klasser

Overgange fra et system/hold etc. til et andet

Udslusning fra folkeskolen til erhvervsskoler eller andre uddannelsesnstitutioner

Forældresamarbejde, konsultationer, møder

Oversættelse af informationsmateriale, (mundlige og skriftlige) meddelelser, telefonkontakt

Deltagelse i produktion af videoer til hjemlån

Særlige projekter (f.eks. EU-kulturformidlingsprojekt) og aktiviteter (lejrskoler m.m.)

Delkonklusion:

De ovennævnte tolke- og oversættelseopgaver er et led i et udstrakt skole-hjem-
samarbejde. Det vil sige, at det især er de fremmedsprogede forældre, som der tolkes
for.

SVs filosofi bag denne anvendelse af tolk er følgende: Da det ikke er det tosprogede
barn, der tager beslutninger omkring sit skoleforløb og sin uddannelse, men derimod
den tosprogede familie, er det afgørende, at familien bakker op om skolens forslag
vedr. relevante tilbud. En forudsætning for dette er, at familien forstår, hvad der skal
ske (s. 10). Tolkenes arbejdsopgaver viser den måde, hvorpå skolerne prøver at sikre
sig, at budskabet bliver forstået. F.eks. bruges i stigende omfang direkte tolkning i
hjemmene og korte videoer til hjemlån i stedet for skriftlig information, som ikke kan
læses af analfabeter og/eller ikke forstås pga. kulturbarrierer (s. 7).

Det vil sige, at SV i særlig høj grad er interesseret i, at kommunikationen via tolk
lykkes. Det anbefales at sikre dette ved, at der tilbydes tolkene et kursusmodul i
generel tolkevirksomhed. Det er oplagt, at et sådant modul også kommer til at om-
fatte tolkeetik og tolkerollen (jfr. anbefalingen vedr. dette i det foregående afsnit).
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Tolkene kan også blive bedt om at agere kulturformidlere på egen hånd, f.eks. i f.m.
formøder, som tolken afholder med forældrene forud for informationsmøder på skolen,
eller i f.m. et EU-projekt, hvis formål tolkene skal forklare forældrene ved hjemmebe-
søg – den interviewede taler her om, at tolkene har “en udvidet kulturformidlende
rolle” (s. 12).

Det fremgår, at SV er en af de brancher, som efterlyser kulturformidling.

Inden for SV må dette begreb opfattes bredt som

- Undervisning af tosprogede elever i hjemlandets kulturelle forhold set i et sammen-
lignende perspektiv (som del af modersmålsundervisningen)

- Kulturformidling for danske brugere og fremmedsprogede forældre som integreret
del af tolke- og oversætterfunktionen

- Forklaring af det danske (skole- og uddannelses)system og SVs politik over for de
fremmedsprogede forældre uden deltagelse af danske lærere

For så vidt angår kulturformidling i den første betydning, er formål og indhold beskre-
vet af de ansvarlige politiske instanser.

Det vil sige, at kulturformidlingskompetence i mindst denne første betydning er en for-
udsætning for overhovedet at kunne opfylde lovens bestemmelser om modersmålsun-
dervisning. Men da de tosprogede medarbejdere også fungerer som tolke, skal de have
en bredere kompetence, som også omfatter den “egentlige” sprog- og kulturformidling.
Det anbefales at lade en afklaring af det notorisk indviklede kulturformidlingsbe-
greb indgå som element i (de i de foregående afsnit nævnte) eventuelle kurser for
tolke.

3.3.2.6.3  Omtale af tolkningens/tolkenes kvalitet

Her er der kun ét udsagn, der fremhæver det positive i, at tolkene deltager meget aktivt i
integrationsprocessen for bestemte familier, det vil sige, ud over den del, der foregår i
SVs regi. Der nævnes et “integreret bolig- og skoletilbud” (s. 9).

Delkonklusion:

Tolkene engagerer sig med andre ord i fremmedsprogede familiers trivsel, hvilket falder
fint i tråd med en tilsyneladende udbredt opfattelse hos fremmedsprogede brugere om,
at det er tolkens funktion at hjælpe dem. Det vil sige, at kombinationen modersmålslæ-
rer og tolk, som også kan omfatte arbejdsopgaver uden for skoleområdet, opleves som
meget tilfredsstillende. Tolkens centrale placering som integrationshjælper betyder
højst sandsynligt en anerkendelse af tolkens arbejde og er formentlig forbundet med
mere prestige end hvis tolken kun udførte “ren” tolkning.
Men det er vigtigt, at tolkene lærer at skelne deres forskellige roller fra hinanden,
således at tolkeopgaver udføres etisk forsvarligt. Det anbefales, at tolke ansat inden
for SV deltager i et kursusmodul med vægt på tolkeetik og tolkens rolle.

3.3.2.6.4  Problemer af etisk art i forbindelse med tolkning
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Også her er der kun et enkelt udsagn, som til gengæld opsummerer problemet med, at
de ansatte ved SV er modersmålslærere og tolke i en og samme person. Den intervie-
wede er enig i, at modersmålslærerne dermed på en måde er parter i sagen, “for det er
også dem, der går ind ofte og påvirker familierne i nogle bestemte holdningsmæssige
retninger og i integrationsøjemed. … Så de har en langt mere subjektiv rolle end den
fuldstændig klare tolkefunktion" (s. 6).

Delkonklusion:

Det forekommer tvivlsomt, om ikkeuddannede tolke er i stand til professionelt at
håndtere eventuelle konfliktsituationer, der kan opstå som følge af rollesammen-
blandingen. Det fremhæves ganske vist i informationsmappen, der er udsendt til sko-
lerne, at “børn, familie og personligt bekendte aldrig bør bruges som tolke”, at det i “det
almindelige skole-hjemsamarbejde” er “en god ide at bruge modersmålslærerne”, og
endelig at det “i mere specielle tilfælde” er “bedst at bruge udefra kommende tolke”,
bl.a. for at “sikre at modersmålslæreren ikke bliver gidsel mellem forældrene og syste-
met” (“mappen” s. 53). Men det kan ikke på baggrund af disse få udsagn konkluderes,
at modersmålslærerne ved nok om tolkeetik m.m. til at håndtere situationerne korrekt.

Det peger på den samme anbefaling som den, der er anført i forbindelse med kategori
(3) foroven, nemlig at netop SVs tolke burde følge et kursusmodul med vægt på etik og
tolkens rolle.

3.3.2.6.5  Specifikt om anden (manglende) viden/kunnen hos tolkene

Kategori (5) er en af de mellemstore kategorier og indeholder de områder, som SVs
tolke bør have indsigt i. Ud over “meget store” sproglige kompetencer inden for begge
sprog drejer det sig om

Folkeskolens udvikling

Lærings- og dannelsesidealer i dagens samfund

Folkeskoleloven

Konfliktløsning, (elev-)medbestemmelse/medansvar

Ungdomsuddannelsessystemet

Det fremhæves, at tolkenes arbejde er meget specialiseret, og at en kombination af flere
arbejdsområder ville kræve meget stor viden om hele uddannelsessystemet.

Delkonklusion:

Det fremgår heraf at der kræves et meget specifikt kendskab til branchen for at
kunne fungere som tolk for SV. Dette skal sammenholdes med, at brugerne i daginstitu-
tioner og skoler ifølge Junior Consults rapport s. 19 ikke mener, at tolkene har kendskab
til, hvordan branchen fungerer, hvilket passer sammen med, at SV (og andre instanser)
tilbyder efteruddannelseskurser inden for disse områder. Jfr. kategori (6) for detaljer om
dette. Der nævnes ikke noget om generelle tolkefærdigheder. Der henvises her blot
til det hensigtsmæssige i at tilbyde et tolkekursusmodul som anbefalet i de foregående
afsnit.
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3.3.2.6.6  Uddannelse/kurser for tolke

Dette er den tredjestørste kategori. Over halvdelen af udsagnene her handler om eksiste-
rende efteruddannelses- og kursustilbud for modersmålslærere i forskellige instansers
regi (Undervisningsministeriet, Foreningen af Modersmålslærere, SV alene eller i sam-
arbejde med Danmarks Lærerhøjskole). Indholdet omfatter viden om “branchen” (bl.a.
som specificeret i kategori (5)), men også undervisningsmetodik m.m. Desuden er der
kurser for bestemte sproggrupper.

Delkonklusion:

Alt i alt ser der ud til at være mange efteruddannelsesmuligheder, men tilsynela-
dende kun for de ansatte i deres egenskab af modersmålslærere, ikke som tolke.

Det nævnes tre gange, at tolkene ikke har deltaget i tolkekurser, højst måske et lille
kortvarigt kursus. Det får den interviewede til at sige, at “egentlig burde vi lave vores
egen tolkeuddannelse”, men hun tilføjer straks, at “det gør vi egentlig også, ved at vi
inviterer folk til at tage efteruddannelse og kurser”, dvs. her tænkes igen på anden
opkvalificering end tolkning. Der henvises i den forbindelse igen til de i de foregående
afsnit nævnte anbefalinger.

3.3.2.6.7  Efterlysning af (bedre) regulering af tolkemarkedet

Denne mellemstore kategori handler mest om, at området “undervisning af tosprogede
elever i folkeskolen” er atypisk i forhold til de fleste andre arbejdsområder for tolke
i og med, at der er

Stor politisk bevågenhed

En velbeskrevet politik på området

Tilstrækkeligt med ressourcer

Igen nyder tolkene godt af de ordnede forhold i kraft af, at de er modersmålslæ-
rere. Det bemærkes, at der findes en forening for modersmålslærere, der bl.a. arrangerer
seminarer.

Derudover fremhæves, at SV vil lægge hele tolkesystemet om. Det fremgår implicit, at
der findes nogle af de samme problemer på selve tolkeområdet som dem, der
påpeges af formidlere, tolke og andre brugere, nemlig uens aflønning, utilstrækkelig
koordinering, manglende retningslinjer for det at være tolk og det at bruge tolk inden for
SV. Der ønskes mere homogenitet og en fast stab af medarbejdere.

Og endelig omtales kulturformidling, som den interviewede opfatter på en mere over-
ordnet måde som en del af den vedtagne flygtninge-/indvandrerpolitik. Alligevel har
hun ret i, at det skal defineres, hvad kulturformidling inden for et givet område skal
gå ud på.

3.3.2.6.8 Andet, der påpeges af brugerne
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Her nævnes som eneste punkt den positive helhedstanke, der ligger bag brugen af de
tosprogede medarbejdere som modersmålslærere og tolke. Tolken er et centralt placeret
og kendt menneske, der har den overordnede kontakt til alle involverede parter, og som
alle føler sig trygge ved.

Delkonklusion og anbefalinger:

Det vil sige, at der inden for SV ser ud til at være mere prestige forbundet med tol-
kens arbejde end inden for de store brancher. Ingen yderligere konklusioner ud over
dem, der er fremført under de foregående kategorier (1), (2) og (3).

3.3.2.6.9 Opsamling og konklusion på analysen af interview med en repræsentant
for skolevæsenet

De to største kategorier, som har ca. samme omfang, er hhv. kategori (1) logistik, som
handler om, hvilke sprogbehov der er, hvor meget tolkene bliver brugt og under hvilke
ansættelsesformer, og kategori (2), som specificerer en lang række opgaver, som tolkene
udfører inden for SV. Dernæst følger kategori (6) med en beskrivelse af kurser for
tolke.

Til de mellemstore kategorier hører anden viden eller kunnen  hos tolkene (5) og
(bedre) regulering af tolkemarkedet (7). De tre resterende kategorier indeholder hver
især kun et enkelt udsagn, hvorfor der ses bort fra disse i denne oversigt.

Dvs. at det inden for de store kategorier kun er kategori (6) vedr. kurser for tolke, der
kunne være relevant i f.m. en evt. uddannelse ved HHÅ. Dette er der dog ikke lagt op
til, idet der her ikke er tale om en efterlysning, men en opremsning af eksisterende kur-
sustiltag. For de mellemstore kategoriers vedkommende synes kun anden viden/ eller
kunnen hos tolkene (5) at være relevant for HHÅ, men dette område hænger nøje sam-
men med eksisterende efteruddannelsestiltag, der tilbydes inden for andet regi (for
detaljer henvises til kommentarer vedr. kat. (6)).

Dataene har givet svar på to åbne spørgsmål, som Junior Consults rapport (inkl. bilag)
havde givet anledning til:

- Hvilke brugere efterlyser kulturformidling?
- Hvorfor har nogle tolke en opfattelse af, at de fra brugernes side skal behandles som

“kollegaer”?

Derudover viser dataene, at der findes brancher, hvor tolkningen ser ud til at fungere
godt. Det overordnede indtryk af tolkning inden for SV er meget positivt. Det skal
selvfølgelig tages med i betragtning, at det er den ansvarlige person inden for moders-
målsundervisning, der udtaler sig positivt om sit ansvarsområde. Alligevel er der meget,
der peger på, at området rent faktisk adskiller sig velgørende fra andre brancher:
- Politisk bevågenhed, klare målsætninger, velbeskrevet politik, tilstrækkeligt med

ressourcer
- Mange faste aftaler, mange kombinationsstillinger
- Højere status for tolkene og de fremmedsprogede brugere
- Mange efteruddannelsesmuligheder.
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Det skal dog bemærkes, at det er en af de mindste brancher, hvor man finder disse posi-
tive forhold. Ifølge Junior Consults rapport side 7 udgør brugerne inden for skolevæse-
net kun 3% af alle respondenterne, hvorimod den offentlige administration og sund-
hedssektoren tegner sig for hver 28%.

Det skal ligeledes bemærkes, at de positive forhold overvejende skyldes kombinationen
modersmålslærer/tolk.

Ser man på den del af de tosprogede medarbejderes arbejde, der er “ren” tolkning, fin-
der man også mindre positive karakteristika.

- Ingen tolkerelaterede efteruddannelsesmuligheder
- Få fuldtidsstillinger
- Uens aflønning
- Ukoordineret rekvireringssystem
- Ingen klare retningslinjer for brug af tolk.

Det er dog positivt, at SV er ved at lægge tolkesystemet om og satser på mere homoge-
nitet og en fast stab af medarbejdere.

3.3.2.6.10  Overordnede anbefalinger og samlet konklusion på analysen af inter-
view med en repræsentant for skolevæsenet

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelser:

1) SVs tolke har gode efteruddannelsesmuligheder mht. kendskab til branchen. HHÅ
behøver derfor ikke at tage hensyn til tolkenes behov for kendskab til skolebran-
chen i f.m. en evt. uddannelse.

2) Det anbefales, at netop SVs tolke tager et kursusmodul inden for generel tolke-
virksomhed inkl. tolkerollen og tolkeetik pga. deres dobbeltrolle som tolke og
repræsentanter for systemet.

(b) Konklusioner og anbefalinger vedr. markedet:

1) Som et konkret – om end mindre – opkvalificeringstiltag for SVs brugere af tol-
kebistand og for tolkene selv, foreslår HHÅ, at der laves en video til undervis-
ningsbrug. En oplagt inspirationskilde ville f.eks. være den canadisk producerede
video “The Professional Interpreter”, der viser forskellige korte tolkesituationer
og anskueliggør både god og dårlig tolkning. HHÅ vil i givet fald gerne medvirke
ved et lignende projekt med dansk som “hovedsprog”.

2) I forbindelse med en evt. produktion af en sådan video foreslår HHÅ, at der dra-
ges nytte af SVs allerede eksisterende “infrastruktur” i f.m. fremstilling af videoer
til undervisningsbrug.



76

3.3.2.7  Samlet konklusion og anbefalinger på basis af interview med brugere

Det faktum, at de interviewede brugere repræsenterer meget forskellige områder eller
brancher, betyder for det første, at de har meget forskellige tolkebehov, dernæst at de får
dette behov dækket under meget forskellige betingelser. Dette betyder igen, at det ofte
er meget forskellige forhold, der påpeges som problematiske, og dermed også meget
forskellige områder, på hvilke der ønskes en indsats.

Forskellene i tolkebehov viser sig f.eks. derved, at én bruger (kommunen) faktisk har
brug for tolke, der er ”blæksprutter”, dvs. som kan tolke inden for alle kommunens om-
råder, mens andre (politiet og dommeren) har brug for tolke, der er specielt inde i det
juridiske. Atter andre har brug for tolke, der er specielt inde i sundhedsfaglige termer.

Den største forskel mht. dækning af tolkebehovet er den, at politiet og dommeren (rets-
væsenet) har Rigspolitichefens tolkeliste at gå efter, når der skal skaffes en tolk, hvori-
mod de øvrige brugere i de fleste tilfælde skal ud på markedet, evt. hos diverse bu-
reauer, for at finde tolke. Når de ikke altid skal ud på markedet, skyldes dette, at nogle
brugere har fast tilknyttede/fastansatte tolke – det har politiet og retsvæsenet derimod
ikke.

Én ting har de dog til fælles: alle har i vid udstrækning problemer, når der akut skal
skaffes en tolk.

Mht. tolkenes - og dermed tolkningens - kvalitet, er det værd at mærke sig, at der kun er
relativt få udtryk for konkret utilfredshed med tolkene. Tværtimod udtrykker to af bru-
gerne generel tilfredshed med tolkene. Dette kan skyldes mange ting, bl.a. selvfølgelig,
at man er tilfreds med tolkene, men man kan også forestille sig, at det er udtryk for en
gennemsnitsbetragtning baseret på, at man nogle gange har en virkelig god tolk, andre
gange en meget dårlig tolk og atter andre en jævnt god tolk. Skal det udtrykkes i ét svar
må det nødvendigvis blive ’generelt’. De øvrige kommentarer fra brugerne kan tyde på,
at denne udlægning ikke er helt forkert, idet der – på trods af den generelle tilfredshed -
udtrykkes mange ønsker om bedre kvalifikationer på forskellige områder.

I det følgende skal vi redegøre for de konklusioner, som ovenstående giver anledning til
– med vægt på de forhold, som der er relativ enighed om – samt for de anbefalinger,
som de giver anledning til.

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelser

Der er generel enighed om, at det vil være en god idé at oprette kurser i etik. Spe-
cielt set i lyset af en eventuel udvikling i retning af, at tolke i højere grad kommer
til at varetage en dobbeltfunktion på et givet arbejdssted (f.eks. tolk og moders-
målslærer (= repræsentant for systemet)), bør det overvejes at kræve, at tolkene
følger et kursus i etik.

Der er også stort set enighed om, at tolkene skal kunne mere end sproget – de skal
også kunne fungere som kulturformidlere – men der gives ikke udtryk for, hvor-
vidt tolkene allerede kan fungere som sådanne. For at sikre at tolkene kan kultur-
formidle, og at de er sig deres etiske ansvar som både tolk og kulturformidler
bevidst, må det stærkt anbefales, at kulturformidling kommer til at indgå som et
element i eventuelle kurser.
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Der er stort set enighed om, at der efterlyses bedre danskkundskaber hos tol-
kene.

De øvrige kundskaber, der efterlyses,  varierer meget fra branche til branche.
F.eks. ønskes der på hospitalet kendskab til hospitalskultur, hos dommeren kend-
skab til juridiske termer etc. Dette skal man holde sig for øje, når man ser på
nedenstående forslag til kursusindhold.

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi anbefale følgende kursusopbygning og –
indhold for at tilgodese brugernes ønsker

En sproguafhængig del (en såkaldt generisk del), der omfatter følgende:

– Etik
– Kulturformidling
– Hospitalskultur
– Undervisning i dansk – skr. og mdtl.
– Undervisning i danske samfundsforhold

En sprogspecifik del, der (alt efter branche) omfatter følgende:

– Modersmålsundervisning (såfremt en evt. test påviser mangelfulde kundska-
ber)

– Juridisk sprog
– Det juridiske system
– Forvaltningsloven
– Serviceloven
– Medicinsk sprog

Det skal i øvrigt bemærkes, at specielt sundhedssektoren efterlyser kurser for
kvindelige tolke - ikke fordi kvinder trænger mere til kurser end mænd, men fordi
der er stor efterspørgsel efter kvindelige tolke.

Kun én bruger kommer ind på spørgsmålet om betaling for kurser. Vedkom-
mende foreslår, at der gives SU eller anden form for støtte. I erkendelse af tolke-
nes generelt manglende motivation til selv at finansiere kurser (jfr. afsnit 3.2.3.4
og s. 45 i rapporten) må det anbefales at bakke op om dette forslag.

(b) Konklusioner og anbefalinger med relation til markedet

Der er stort set enighed om, at det er vigtigt at have et fast tolketeam. Nogle bru-
gere har det allerede i en vis udstrækning i form af f.eks. fastansatte tolke i enkelte
sprog. Andre vælger deres tolke fra en bestemt tolkeliste, og atter andre træffer
aftaler med de samme freelancetolke fra gang til gang.
– Den optimale løsning vil helt klart være fastansættelse. Men for at det skal

kunne betale sig, skal der være et ret stort behov for tolkning inden for et givet
sprog, i hvert fald hvis det skal kunne give arbejde til en fuldtidsstilling. Er der
ikke det, kan det anbefales at etablere et samarbejde – mellem (nærtliggende)
kommuner, instanser eller institutioner – om at fastansætte tolke på delebasis.
Når flere brugere skal deles om samme tolk, kræves der selvfølgelig en del
planlægningsarbejde – og for visse instansers vedkommende (f.eks. kommu-
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nernes) en disciplinering af klienterne. Men efter en indkøringsperiode skulle
det være muligt at få det til at fungere.

Hvis denne ordning ikke er mulig, vil den enkelte bruger (kommune, institution
el.lign.) kunne benytte sig af en form for deltids fastansættelse eller kon-
traktansættelse af en tolk for et givet antal timer pr. uge i et givet antal måneder
eller år.

– Der nævnes også muligheden af at fastansætte tolke med udvidede jobfunk-
tioner, således at tolkene ud over at tolke også skal varetage andre funktioner
på eller uden for arbejdsstedet. Som eksempel tjener den forholdsvis udbredte
ansættelse af tolke som modersmålslærere, hvor tolkene en vis del af tiden
fungerer som undervisere og resten af tiden som ”rene” tolke, enten i skole-
sammenhæng og/eller for hele kommunen som sådan. På arbejdssteder, hvor
der er mange skriftlige opgaver, kulturformidlingsopgaver eller andet, kan det
anbefales at ansætte en tolk som sprog- og kulturmedarbejder.

Alle de anbefalede muligheder har det til fælles, at de giver brugeren størst mulig
sikkerhed for at kunne få dækket et tolkebehov tilfredsstillende, og når der er brug
for det. Samtidig giver det tolken bedre ansættelses- og arbejdsvilkår.

Øget mulighed for fastansættelse eller kontraktansættelse vil også i sin videre
konsekvens medføre, at tolkefaget vil blive mere attraktivt for eksisterende og
potentielle tolke.

– Selv om det skulle lykkes at få flere tolke fastansat, vil der stadig være et tol-
kebehov, som nødvendigvis vil skulle dækkes af freelancetolke. De anførte
problemer viser tydeligt, at der er behov for en bedre organisering af denne tol-
keservice. Her kan det også anbefales, at forskellige instanser går sammen om
at etablere lister enten på tværs af eller inden for bestemte fagområder – i lig-
hed med Rigspolitichefens tolkeliste.

Spørgsmålet om, hvem der skal forestå en organisering af tolkeservice, besva-
res ikke entydigt - faktisk stilles spørgsmålet ”Hvem skal gøre det?” Imidlertid
fremgår det dog mere eller mindre implicit, at man forestiller sig, at den
pågældende organisering udføres fra officiel side.

Ikke alle brugere udtrykker ønske om samarbejde. De, der gør det, gør det til gen-
gæld med eftertryk. Ifølge disse brugere er det absolut nødvendigt, at der under
en eller anden form indledes et samarbejde vedr. tolkebistand.

– Flere brugere har udtrykt mangel på viden om tolkenes kompetencer og der-
med mangel på viden om, hvad de kan bruge tolkene til. Det skal derfor anbe-
fales, at man i højere grad – end det er tilfældet – sikrer sig et vist kompeten-
ceniveau hos tolkene, inden man optager dem på eventuelle lister. Dette kan
gøres ved enten at lade tolkene gå op til en test (hvor man bl.a. også tester tol-
kens modersmålskompetence – den har brugerne jo ikke selv en chance for at
vurdere) eller at lade dem følge et kursus med efterfølgende udstedelse af et
test- eller kursusbevis. Dette bevis vil give brugeren en idé om tolkens kompe-
tencer.
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– Endelig efterlyser to af brugerne kurser for brugere i, hvordan de håndterer
tolkesituationen. Subsidiært efterlyses kurser for brugere og tolke sammen.
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3.3.3  Analyse af interview med tolke

Nedenfor analyseres de i indledningen, 3.3.1, anførte to tolkeinterview, som Junior
Consult har gennemført. Det drejer sig dels om et interview med en selvstændig tolk
dels om et interview med en gruppe på 4 fastansatte tolke. Analysen baserer sig på de
udsagn, som JC har citeret i de sammendrag, som de har udarbejdet efter hvert inter-
view. I øvrigt er fremgangsmåden den samme som anført i indledningen, bortset fra at
der ikke er lavet en opsamling af delkonklusioner efter hvert interview. Til sidst – efter
analysen af begge interview – anføres en samlet konklusion og de anbefalinger, som
interviewene med tolkene giver anledning til.

Når der under en given kategori ikke anføres noget udsagn, skyldes det ikke nødvendig-
vis, at den pågældende respondent ikke interesserer sig for eller har en mening om det
pågældende forhold, men snarere at forholdet ikke er blevet bragt på bane under inter-
viewet.

Udsagnene er gengivet, som de står anført i sammendraget, men taget ud af deres sam-
menhæng i sammendraget og placeret under den kategori, de relaterer sig til. Det i rund
parentes anførte er medtaget, fordi det kan tjene som forklaring til det anførte udsagn
uden dog i sig selv at høre hjemme under den pågældende kategori. Parenteser af typen
(...) angiver, at noget er udeladt, men at det er uden betydning for forståelsen af det
anførte udsagn. Firkantede parenteser indeholder enten en gengivelse af det spørgsmål,
som JC har stillet, en angivelse af, hvad det følgende omhandler, eller en kommentar fra
projektgruppens side.

Ved kategoriseringen er anvendt følgende kategorier:

1. Problemer med implikationer for logistikken på tolkeområdet
2. Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver og -funktioner
3. Efterlysning af (højere) kvalitet eller (bedre) kvalifikationer hos tolkene
4. Problemer i relation til etik
5. Efterlysning af bedre (muligheder for) uddannelse
6. Efterlysning af bedre regulering af tolkemarkedet
7. Efterlysning af bedre kvalifikationer (og holdninger) hos brugerne.

Dette betyder, at der er anvendt de samme kategorier som dem, der er anvendt ved ana-
lysen af tolkekommentardataene i afsnit 3.2.2.4, bortset fra at kategorierne 8. "ingen
problemer" og 9. "ved ikke" er udeladt, da de viste sig at være uden relevans i forbin-
delse med nærværende analyse.

3.3.3.1  Interview med selvstændig tolk

Sammendrag af dette interview står anført i rapportens bilag 15, pp. 89-90.

Den pågældende tolk kommer fra Irak og har været 12 år i Danmark

Han har fulgt psykologiske og pædagogiske kurser. Han er i den veluddannede ende og
arbejder løbende for at holde sig ajour inden for alle relevante områder. Dette gør han
på egen hånd, da han er selvstændig.
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Han arbejder helst inden for integration og kulturformidling og vil være interesseret i at
undervise.

3.3.3.1.1  Problemer med implikationer for logistikken på tolkeområdet

Bedre og mere forberedelsestid.

Læger og advokater har efter hans erfaring dårlig tid til forberedelse.

 (Nogle gange vælger man ting hvor man ikke ved hvad man går ind til!). Tolkene bliver vækket
midt om natten: Lægevagten, arresten m.v. Nogle tolke regner ikke med at man skal være på
arbejde hele tiden.

(Den ældre generation der kommer til landet har ikke samme muligheder som de unge. Deres
læse- og skrivefærdigheder er ringe). Behovet for tolke bliver ikke mindre. (Integrationsloven
har visse mangler mht. at give indvandrer sprogfærdigheder, jf. de kommunale sprogskoler).

Delkonklusion:

Der synes at være et ønske om mulighed for forberedelse på to planer, dels som tol-
kens egen forberedelse af en given opgave, dels som tolkens forberedelse sammen
med den person (læge, advokat el. a.), som der skal tolkes for. Problemet er blot, at
der generelt ikke synes at være tid til nogen af delene, dels fordi brugerne ikke har tid til
det, dels fordi mange opgaver kommer akut.

Såfremt tolkene, i bedste fald, skal have forberedelsestid før alle deres opgaver, vil det
betyde, at en given tolk ville kunne påtage sig færre opgaver, og det ville gøre det
endnu sværere for brugerne at få fat i en tolk, når de har brug for en.

Hvis tolken får ret i, at behovet for tolke stiger, vil det lægge et yderligere pres på
den til rådighed stående mængde af tolke.

3.3.3.1.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver og –funktioner

Der anføres ikke noget om specifikke opgaver.

3.3.3.1.3  Efterlysning af (højere) kvalitet eller (bedre) kvalifikationer hos tolkene

Mange tolke lægger ikke stor energi i deres arbejde.

Mange tolke opfatter det blot som arbejde – er ikke interesseret i at højne kvaliteten. (Men hvad
er kvalitet/hvilket kvalitetesmål stiler man efter? (Dette kunne kurser rette op på))

Mange konkurrerer på takster i stedet for kvalitet.

Det er vigtigt, at man ikke udelukkende fokuserer på de sproglige kompetencer. Tolkene skal
også vide meget om den danske kultur. Ordene/ordsprog har ikke altid den samme betydning på
forskellige sprog.

Delkonklusion:
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Tolken synes at være meget kritisk over for mange tolkes holdning til deres arbejde: de
satser ikke på at gøre et seriøst stykke arbejde, interesserer sig ikke for kvalitet i arbej-
det og dermed altså heller ikke for at højne kvaliteten.

For tolken er det vigtigt, at man, når man ser på kvalitet, ikke blot ser på det sproglige,
men også på viden om kultur.

Han synes at mene, at kurser kunne være med til at råde bod på denne situation - men
hvis mange tolke ikke er interesseret i at højne kvaliteten, kan man måske sætte
spørgsmålstegn ved, om det er muligt at motivere disse tolke til at deltage i kurser,
med mindre der gives en eller anden form for incitament.

3.3.3.1.4  Problemer i relation til etik

Mange tolke begynder at fortolke klientens meninger/hensigter.

(Psykologer bruger ofte tolke – dette er et følsomt område). Tolken skal ikke lægge egne følelser
i det, begynde at fortolke

Har behov for at vide noget om klienten: Hvilket niveau skal han tale til klienten på?

Ville være rart med forhåndsinformation om klienten: hvilke informationer skal videregives,
hvilken situation står vi over for osv.

Delkonklusion:

Det påpeges her, at mange tolke overtræder reglerne om objektivitet og neutralitet,
og det antydes, at dette måske især kan forekomme i specielt vanskelige tolkesituatio-
ner, hvor det kan være svært for tolken at holde egne følelser udenfor.

Ønsket om forhåndsinformation om klienten har også etiske implikationer. Det er rime-
ligt, at tolken får forhåndsinformation om klienten eller i det mindste om klientens sag
(bl.a. m.h.p. terminologi o.a.), så man som tolk – også rent mentalt – er forberedt på
situationen, men det er en misforståelse at tro, at det så betyder at man f.eks. skal tale til
klienten på dennes niveau: tolken skal gengive det, der bliver sagt, og forstår klienten så
ikke – eller sagsbehandleren, for den sags skyld – så må der spørges tilbage og anmodes
om uddybning eller forklaring. Og tolken skal videregive alle informationer og dermed
ikke holde nogen tilbage. En tolk tolker, alt hvad der bliver sagt – andet ville være etisk
uforsvarligt.

Alt i alt synes de anførte udsagn at indikere, at der er behov for kurser i etik eller for at
lade etik indgå som et element i eventuelle kurser.

3.3.3.1.5  Efterlysning af bedre (muligheder for) uddannelse

Behov for kurser i bl.a.

Kommunikation – hvordan man kommunikerer, hvad forstår man ved kommunikation, hvordan
man ikke misbruger sig selv.
Forarbejde – hvad handler tolkearbejde om.

Sprogkompetence skal testes.
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Brugerne skal være opmærksomme på / undersøge om tolken har de nødvendige kompetencer til
den givne opgave

(Man kan ikke leve af det, hvis man som tolk sætter sig ind udelukkende i et område, eks. sund-
hedsvæsenet / sygehusvæsenet). Derfor er det ikke til nogen nytte at arrangere specialkurser
omkring specifikke fagområder.

(Omkring specialisering): Det er vigtigt indenfor psykologi! Psykologer bruger ofte tolke – (.....).
Det er en fordel for tolkene at kende til fagsproget, således at man kan oversætte korrekt. Skal
helst have haft lidt kurser indenfor psykologi.

Kulturformidling et nødvendigt område at uddanne indenfor! (Religionsbaggrund m.v. Hvordan
sikrer man tillid til klienten (fra brugerens synsvinkel) osv. Hvorfor reagerer indvandreren som
han gør?).

Brug for kurser for kvindelige tolke mere end mænd (Mange kvinder vil have en kvindelig tolk
(indenfor sundhedssektoren primært, ved skilsmisser)).

[Tolkes motivation for at tage kurser?]:
- Man kunne sætte det som et krav, at man skal have et kursusbevis.
- Tolkene vil stille spørgsmålene: Hvad kan jeg bruge disse kurser til, hvad kan jeg få ud af 

det?

[Betaling?]:
- Virksomheder kunne betale
- Kommunen kunne betale
- Dagpenge
- Man skal kunne anvise forskellige veje til kurserne.

Delkonklusion:

Tolken peger på, at der er behov for kurser, og angiver nogle hovedområder, inden for
hvilke behovet gør sig gældende. Det skal bemærkes, at han, samtidig med at han siger,
at det ikke er til nogen nytte at specialisere sig, siger, at der dog er et område, inden
for hvilket det er nødvendigt, nemlig inden for psykologi, og at det er nødvendigt at
kende til fagsprog.

Det er interessant at bemærke, at tolken mener, at der er større behov for kurser for
kvinder end for mænd. Dette begrundes dog ikke med manglende kvalifikationer hos
kvinder, men med, at der – i hvert fald inden for sundhedssektoren – er større efter-
spørgsel efter kvinder end efter mænd.

Det er ligeledes interessant at bemærke, at der udtrykkes behov for testning af sprog-
kompetencen – man må formode, der menes på både dansk og modersmålet.

Det vil absolut være en god ide også at teste modersmålskompetencen, da ikke alle
tolke behersker deres modersmål lige godt. Det afhænger meget af, hvornår de er kom-
met til Danmark (deres alder på ankomsttidspunktet), og af hvor længe de har boet her.
En test ville ligeledes være til gavn for brugerne, der herigennem vil kunne sikre sig, at
tolken også behersker sit modersmål.
Der anbefales også en mere generel testning af tolken, fordi brugeren kun derved har
mulighed for at kontrollere, om de nødvendige kompetencer er til stede.

Ifølge tolken vil det sandsynligvis være vanskeligt at motivere tolkene til at tage
kurser. Løsningen kunne være at sætte det som et krav. Samtidig tager han også
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spørgsmålet om betaling op, og her synes konklusionen at være, at det ikke er tolkene
selv, der skal betale for kursusdeltagelse, men at finansiering skal ske via andre
kanaler. Dette falder meget godt i tråd med det, der påvises i rapporten, idet det her
fremgår, at 64,1% af tolkerespondenterne mener, at det offentlige skal finansiere kur-
serne (p. 45), og kun 23,1% er enig mht. delvis selvfinansiering af kurser (46,2% for-
holder sig neutralt til spørgsmålet) (p. 46).

3.3.3.1.6  Efterlysning af bedre regulering af tolkemarkedet

Tolkene har ingen “fagforening“, der varetager deres rettigheder.

Mange konkurrerer på takster i stedet for kvalitet.

Delkonklusion

Ovenstående konstatering af, at tolkene ikke har nogen fagforening eller interesseorga-
nisation, må tages som udtryk for, at det kunne være ønskeligt med en sådan forening til
at varetage tolkenes interesser. Etablering af en fagforening kunne medvirke til, at
tolkene undgik at underbyde hinanden og i stedet koncentrerede sig om at tilbyde
tolkning af kvalitet.

3.3.3.1.7  Efterlysning af bedre kvalifikationer (og holdninger) hos brugerne

Mange brugere er ikke gode til at anvende tolke – de taler direkte til tolken i  stedet for klienten.

[Hvad skal brugerne være bedre til?]:
Når brugerne taler med tolkene generaliserer de meget, brugerne tror de ved alt om kultur blot
man har haft en fra det land

Der er flere forskellige måder at være racist på – kulturracisme er den værste – min kultur er
bedre end din

Fordomme hersker i stor stil

Brugerne skal være mere opmærksomme på at der er bekvemmelighedsflygtninge, reelle flygt-
ninge osv. De skal ikke generalisere

De skal vide om de etniske grupper de har med at gøre

Brugerne skal være bevidste om andres holdninger, kultur og værdier

Brugerne skal vide noget generelt om kultur – hvad er kultur / hvad ligger bag begrebet kultur.
(....) hvad betyder kulturen for identiteten.

Hvordan taler man gennem en tolk

(...) situationsrollespil ville være en god ide med repræsentanter fra både brugergruppen og tol-
kegruppen.

Delkonklusion:

Det fremgår her, at brugernes holdning til flygtninge og til tolkene opfattes som meget
problematisk, og at der derfor er behov for en holdningsændring/-bearbejdning, som
bl.a. kunne ske via kurser i kultur o.l.
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Samtidig er der problemer mht. brugernes viden om, hvordan man håndterer tolke-
situationen, og derfor også brug for kurser på området, f.eks. med deltagelse af
både brugere og tolke.

3.3.3.2  Interview med fire tolke, samlet

Sammendrag af dette interview står anført i rapportens bilag 15, pp. 102-104.

De fire tolke er alle fastansat hos en formidler af tolkeservice/en kommunal tolketjene-
ste, der formidler tolke til diverse tolkeopgaver i ikke blot - men især - kommunalt regi,
men også på sygehuse, i retten etc.

3.3.3.2.1  Problemer med implikationer for logistikken på tolkeområdet

Megen spildtid på transport (...). Tolkene skal fare rundt fra den ene ende af byen til den anden.
De bruger over halvdelen af deres tid på transport.

Tolkene har ikke mulighed for at forberede sig.

Sagsbehandlerne skifter hele tiden rundt.

Delkonklusion:

Også her påpeges problemer med manglende forberedelsestid. Hertil kommer en
beklagelse over den megen tid, der spildes på transport – i begge tilfælde problemer,
der til en vis grad kunne løses ved en bedre planlægning - og dermed bedre udnyt-
telse af tolkene.

Det er uklart, om problemet med skiftende sagsbehandlere handler om, at tolkene
finder det uheldigt at skulle arbejde med mange forskellige sagsbehandlere i det hele
taget, eller om, at det er uheldigt med skiftende sagsbehandlere på den enkelte sag. Det
første er nok uundgåeligt. Det sidste kunne måske klares ved en bedre planlægning i
det hele taget – og ikke blot ved tolkenes tildeling af opgaver.

3.3.3.2.2  Efterlysning af specifikke (tolke)opgaver og –funktioner

(...) tolkene kunne være en slags “kulturkonsulenter”, som kunne forklare omkring forskellene i
kulturerne.

(...) tolkene kunne holde foredrag om kulturforskelle og dermed fungere som kulturformidlere.

(...) forslag om 1–2 timers foredrag om kulturforskelle.

Delkonklusion:

Tolkene efterlyser her en bedre udnyttelse af tolkene som kulturformidlere, både til
generel information om kulturforskelle og til decideret undervisning i/foredrag om kul-
turforskelle. Dette lægger op til (hel eller delvis) fastansættelse af tolke som ikke blot
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tolke men også som kulturmedarbejdere og dermed en fastere tilknytning til et givet
arbejdssted – og dermed bedre arbejdsvilkår.

3.3.3.2.3  Efterlysning af (højere) kvalitet eller (bedre) kvalifikationer hos tolkene

Der nævnes ikke noget angående tolkenes kvalitet.

Delkonklusion:

Ingen af de anførte udsagn vedrører tolkenes kvalitet som sådan, hverken i negativ eller
positiv retning. Som det imidlertid fremgår af det i afsnit 3.3.3.2.5 anførte, mener alle,
at der er behov for kurser for tolke, hvilket må tolkes i retning af, at der trods alt er en
erkendelse af, at tolkenes kvalifikationer kunne blive bedre.

3.3.3.2.4  Problemer i relation til etik

Andre problemer med brugerne er, at tolkene somme tider kommer ud for en situation, hvor kli-
enten ikke forstår, hvad det er sagsbehandleren siger, selv om det er oversat korrekt. Den kor-
rekte tolk skal kun oversætte – ikke fortolke. Derfor kommer tolken i konflikt med sine retningsli-
nier for, hvordan der skal tolkes, når sagsbehandleren så blot siger: “Kan du ikke lige forklare
det”.

(...) det er vigtigt, at både tolk og bruger kender sine roller, og at brugeren kender de regler,
som der er for tolkesituationen.

Tolken bliver beskyldt for ikke at være god nok, hvis det ikke går godt for klienten (klienten ser
tolken som en slags frelser). Mange klienter tror, at “en god tolk kan ordne alt”.

Psykisk hårdt arbejde – specielt i forbindelse med voldssager og psykisk handikappede.

Delkonklusion:

De problemer, som tolkene her påpeger, er alle affødt af manglende kendskab hos bru-
ger – og klient – til tolkens rolle. Problemerne er måske mere af tolketeknisk art, men
de sætter tolken i en etisk uholdbar situation, fordi han – ved brugers og klients
adfærd/holdning – tvinges ud i en situation, hvor han bliver nødt til bl.a. at bryde reg-
lerne for korrekt tolkning. I alt væsentlig er det her brugeren, der har ansvaret for pro-
blemet. Han bør kende retningslinierne for, hvordan man bruger en tolk, og bør fore-
bygge, at tolken kommer i klemme i forhold til klienten. Brugeren bør også – i højere
grad? – være en støtte for tolken i forbindelse med vanskelige og psykisk meget kræ-
vende opgaver.

De anførte udsagn synes at indikere, at det vil være en god ide at etablere kurser for
brugere, evt. kurser for brugere og tolke sammen.

Der anføres intet om etiske problemer affødt af tolkenes egen adfærd.

3.3.3.2.5  Efterlysning af bedre (muligheder for) uddannelse

Generelt var der enighed om, at der er behov for kurser for tolke.
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[Kursusindhold?]:
– Fagsprog: medicinsk, kommunalt, juridisk og psykologisk.
– Fagspecifik undervisning: både de danske termer og deres modersmål, men (hvis ikke muligt)

så utroligt givtigt blot at få de danske termer på plads.
– Sprogbrug inden for offentlig forvaltning/sundhedssektoren/det juridiske område.
– Man skal have kendskab til den branche, som man skal tolke inden for
– Skriftlig / grammatisk undervisning i dansk
– Rollen som kulturformidler/kulturformidling
– Evnen til at takle misforståelser på grund af forskellig kulturel baggrund
– Evnen til at holde sig neutral
– Undervisning i det danske samfund og dets opbygning.
– Det etiske i situationen er meget vigtigt, og derfor burde det også inddrages i undervisning-

en.
– (Man skal kende sine) roller / (kende) reglerne for tolkesituationen.
– (Kende) de regler, som der er på brugerens område.
– Undervisning i at oversætte. (...) i selve oversættelsesarbejdet: hvordan man oversætter, hvad

man skal være opmærksom på osv.

[Kursuslængde og –tilrettelæggelse?]·
(Tolkene var meget enige om at det, som de selv havde brug for) ikke var et kursus på et par
uger, men nærmere et, som strakte sig over et par semestre.

Undervisning én dag om ugen, så tolkene samtidig kunne passe deres arbejde.

(... langt hen af vejen kunne have) fællesundervisning med mange forskellige sprog. Med hensyn
til fagspecifikke termer på modersmål kunne det dog være nødvendigt med opdelt undervisning.

Stor opbakning til rollespil.

[Adgang til uddannelse?]:
(...) mindst 10 års skolegang, [hvis man skulle kunne starte på en tolkeuddannelse]. (De slog dog
fast, at) erfaring med tolkning var vigtigere end den uddannelse, som man har.

[Hvem skulle have disse kurser?]:
(...), at  det skulle alle – både nye tolke og etablerede, freelancere så vel som fastansatte.

[Motivation for at tage kurser?]:
Gennem uddannelse håber tolkene at kunne få en højere løn.

[På spørgsmål om erfaring eller uddannelse var det vigtigste?]:
Der var enighed om at erfaringen var det vigtigste, men at man måske kunne få erfaring gennem
uddannelse.

Delkonklusion:

Tolkene giver en meget fyldig og detaljeret beskrivelse af det kursusindhold, de mener,
der er behov for, spændende fra fagsprog og branchekendskab over dansk til
etik/reglerne for tolkesituationen samt kulturformidling og oversættelse. Der gives
forslag til kursusforløb, som giver tolkene mulighed for at arbejde sideløbende.

Det er interessant at mærke sig, at tolkene anfører så omfattende en liste over kursusbe-
hov, når de ikke på noget tidspunkt giver udtryk for mangler eller problemer vedr. deres
kvalifikationer eller egen formåen i det hele taget. Men det kan selvfølgelig være ud fra
en erkendelse af, at man altid kan blive bedre.

Incitamentet til at tage et kursus skulle være en mulighed for at få en højere løn.
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Der anføres intet om, hvordan eventuelle kurser skal finansieres.

Det skal bemærkes, at tolkene tillægger erfaring meget stor betydning, faktisk mere end
uddannelse.

3.3.3.2.6  Efterlysning af bedre regulering af tolkemarkedet

(...) at en tolkeuddannelse ville være noget af det, som kunne gøre, at de [=tolkene] bedre ville
kunne forhandle sig til en højere løn.

Delkonklusion:

En bedre regulering af tolkemarkedet kunne f.eks. bestå i et krav om, at alle tolke skal
have fulgt et kursus for at kunne virke som tolk. Samtidig skulle der så også indbygges
en mekanisme, der sagde, at gennemførelse af kompetencegivende kurser giver
højere løn.

3.3.3.2.7  Efterlysning af (bedre) kvalifikationer (og holdninger) hos brugerne

Der er helt sikkert behov for kurser for brugerne af tolke.

Mange brugere kunne ikke finde ud af at bruge en tolk. (Brugerne af tolkene skiftede meget
rundt, så det var mange forskellige personer, som skulle bruge en tolk, hvorfor de ikke alle sam-
men havde lige meget erfaring med tolkebrug). Dette skabte problemer med at brugeren glemte
at kigge på klienten, men i stedet kigge på tolken, og at brugerne somme tider kom til at sige “I”
i stedet for “du”.

(Dette havde alle tolkene været udsat for, og) de opfattede det som at de blev sat i bås med
klienten. Dermed blev de ikke behandlet som kolleger, men som klienter.

Tolkene har ikke noget kendskab til klienten.

Vigtigt, (...) at brugeren kender de regler, som der er for tolkesituationen.

Mange sagsbehandlere taler også i for lange sætninger, hvilket gør tolkesituationen meget van-
skelig.

Mange problemer med fordomme, som: “alle udlændinge er bistandsklienter eller kriminelle”.
Tolkene følte sig meget stødte over at møde sådanne fordomme.

Delkonklusion:

Her fremhæves vigtigheden af kurser for brugerne. Formålet med kurser skulle være
at gøre dem bedre til at håndtere tolkesituationen, og det gælder ikke blot på det tolke-
tekniske område men også på det holdningsmæssige, idet der også her påpeges pro-
blemer med fordomme over for udlændinge - og dermed jo også over for tolkene.

3.3.3.3  Samlet konklusion og anbefalinger på basis af tolkeinterview

I de to interview peges der i alt væsentligt kun på problemområder og på områder, hvor
der bør sættes ind. Der peges ikke på positive forhold. Dette kan imidlertid skyldes, at
intervieweren ikke har lagt op til det, men kun har stillet spørgsmål vedr. problemområ-
der.
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Følgende problemområder vedr. tolkenes arbejdsvilkår påpeges:

- Manglende muligheder for forberedelse til de konkrete opgaver: dels efterlyses der
tid til forberedelse sammen med den bruger, der skal tolkes for, dels efterlyses der tid
til forberedelse generelt - og dermed også oplysning, i god tid, om, hvad man skal
tolke om - så man kan sætte sig ind i relevante fagområder.

- Megen spildtid på transport, mellem de enkelte opgaver.

- Skæve arbejdstider, f.eks. i form af at man risikerer at blive tilkaldt om natten.

- Dårlige arbejdsvilkår i øvrigt i form af manglende respekt for tolken fra brugernes
side – herunder brugerens overførsel af sine fordomme over for udlændinge på tol-
ken - og i form af manglende viden hos brugerne om, hvordan man håndterer en tol-
kesituation med deraf følgende misbrug/ukorrekt brug af tolken.

Endvidere påpeges følgende:

- I relation til etik: stort set alle de problemer, der påpeges af de 4 tolke, kan betegnes
som problemer, der er affødt af brugerne og deres adfærd i tolkesituationen; den
selvstændige tolk har derimod et mere nuanceret forhold til det og anfører f.eks., at
’mange tolke begynder at fortolke klientens meninger/hensigter’. Samtidig tyder no-
get/to af udsagnene på, at han måske selv har behov for at få set nærmere på de tol-
keetiske regler.

- I relation til regulering af markedet: der mangler en ”fagforening” til at tage sig af
tolkenes rettigheder, og der efterlyses indirekte en regulering af markedet i form af
krav om uddannelse for højere løn.

Mht. kategorien vedr. kvalitet og kvalifikationer hos tolkene er det bemærkelsesværdigt,
at kun den selvstændige tolk stiller sig kritisk over for tolkene. Han mener, at kvaliteten
er for lav hos mange tolke, og at de ’ikke er interesseret i at højne kvaliteten. Han er
også den eneste, der udtrykker behov for etablering af test af tolkenes sprogkompetence
– og tolkenes kompetence i det hele taget – med henblik på konstatering af niveau og
derved give brugerne mulighed for at vide, hvad tolkene kan og på hvilket niveau, de
befinder sig. De fire tolke har ikke nogen bemærkninger under denne kategori, men –
og det er igen bemærkelsesværdigt – de har en lang liste af ønsker til kurser. Dette må
kunne tolkes i retning af, at de mener, at der er behov for bedre kvalitet og kvalifikatio-
ner hos tolkene, og dermed, at kvaliteten kunne blive bedre. Denne sidste holdning er i
øvrigt meget i overensstemmelse med den, der lægges for dagen i rapporten, hvor der
gives udtryk for, at tolkene selv synes, de er gode til deres arbejde, samtidig med at de
har et udbredt ønske om kurser.

Hvad angår spørgsmålet, om tolkene vil være motiverede for at tage kurser, tyder
udsagnene på, at følgende faktorer vil kunne virke motiverende:

– Forventning om højere løn
– Betaling: ikke egenbetaling men via andre kanaler
– Kursusplacering, så tolken kan passe arbejde ved siden af
– Krav om, at tolken skal kunne fremvise et kursusbevis
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Den foretagne kategorisering giver et rimeligt klart billede af, at der er tre områder,
hvor der er behov for/ønske om , at der bliver gjort en indsats:

– Kurser til tolkene, med udstedelse af kursusbevis
– Kurser til brugerne
– Forbedring af tolkenes arbejdsvilkår.

Dette giver anledning til følgende:

(a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser/-uddannelser:

1) Analysen af de to interview viser klart, at der er behov for uddannelse. Samtidig
viser den dog også, at tolkene vil have noget ud af det – der skal være et formål
med at uddanne sig. Der skal således visse incitamenter til for at få tolkene til at
deltage i kurser.

Det anbefales derfor, at de involverede parter så vidt muligt tager hensyn til oven-
nævnte motivationsfaktorer, når der eventuelt udbydes kurser.

Brugerne – og formidlerne – anbefales ligeledes at opstille nogle incitamenter,
f.eks. i form af krav om kursusbevis før ’ansættelse’ af en tolk, muligheder for hel
eller delvis fastansættelse el.a.

Mht. finansiering af eventuelle kurser anbefales det at søge at finde - hel eller del-
vis - finansiering fra anden side end fra tolkeside.

2) Det anbefales at udbyde (et eller flere af) følgende kurser:

a) Generiske kurser (dvs. kurser på dansk, men for alle sprog):
- Etik, tolketeknik
- Kommunikation
- Kulturformidling
- Oversættelsesteori
- Dansk: grammatik, skr. dansk
- Undervisning i sprogbrug (på dansk) inden for fagspecifikke områder

(medicin, jura, psykologi, etc.)

b) Sprogspecifikke kurser:
- Undervisning i sprogbrug (på modersmålet) inden for fagspecifikke

områder

3) De fire tolke efterlyser kulturformidlingsopgaver.
 Det anbefales at uddanne tolke til både at være tolke og kulturformidlere – det

giver bedre ansættelsesmuligheder.

(b) Konklusioner og anbefalinger til markedet:

1) På grund af de anførte problemer, anbefales det, at der tages skridt til en bedre
planlægning af tolkenes opgaver med henblik på en reduktion/fjernelse af den
megen spildtid som følge af transport og dårlig tidsmæssig planlægning.
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Bedre advisering af tolkene (hvilket en bedre planlægning ville åbne mulighed
for), så tolkene i god tid får kendskab til det konkrete fagområde og opgavens
karakter.

Sidegevinsten kunne måske i begge tilfælde være, at der blev bedre mulighed for
forberedelse.

2) Da brugerne synes at være årsag til mange af de tolketekniske og -etiske proble-
mer, der forekommer i tolkesituationen, anbefales det, at der for brugerne afholdes
kurser, der fokuserer på følgende:
a) Etik, herunder retningslinier for håndtering af en tolkesituation
b) Holdningsbearbejdning af brugerne med henblik på at skabe respekt for tolkens

arbejde samt for klienterne og deres kultur.

3) Det anbefales, at der tages skridt til – og afsættes ressourcer til – at teste alle tolke,
inden de sendes ud til tolkeopgaver. Testen skal tjene til at fastslå tolkenes sprog-
kompetence – på modersmålet og på dansk – og øvrige kompetencer og dermed
give brugeren viden om, hvad tolken kan og hvilke opgaver han/hun kan påtage
sig.
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3.3.4  Interview med formidlere af tolkeservice

Formidlergruppen har en bred berøringsflade til både brugere og tolke. Derfor var det i
arbejdet med interviewdataene fra denne gruppe muligt at anvende stort set de samme
kategorier som dem, der blev opstillet for analysen af brugerkommentarerne i afsnit
3.2., suppleret med den karakteristiske tolkekategori Efterlysning af bedre kvalifikatio-
ner og holdninger hos brugerne. Denne er ny kategori (8) og erstatter restkategorien
Andre kommentarer (fra brugerne). Men da formidlerne ikke var blevet bedt om at tage
stilling til "udækkede behov og problemer", har de til dels en anden vinkel på de for-
hold, der er omtalt i de forskellige kategorier. Derfor var det nødvendigt med mindre
tilpasninger. Dette har medført, at enkelte kategorier har fået et mere blandet indhold
end de tilsvarende bruger- eller tolkekategorier, og/eller at katagoriernes navne er blevet
ændret lidt.

Således er fx kategori (1) Problemer med logistik blevet udvidet med sprogbehov, sva-
rende til brugernes sprogbehov ifølge Junior Consults rapport, bilag 4, 6 og 7. Kategori
(3) Generelle kvalitetsproblemer indeholder også en neutral variant, nemlig omtale af
tolkenes/tolkningens kvalitet. Tolkenes svar i rapportens bilag 11, som specificerer kur-
ser, tolkene har fulgt, er inkorporeret i (6) Efterlysning af/interesse for uddannel-
ser/kurser for tolke.

Der fremkom i alt følgende 8 kategorier:

(1) Problemer med logistik inkl. sprogbehov
(2) Specifikke opgaver som formidleren udfører eller efterlyser
(3) Efterlysning/omtale af tolkenes/tolkningens kvalitet
(4) Problemer i relation til etik
(5) Specifik viden/kunnen (og krav til øvrige egenskaber) hos tolkene
(6) Efterlysning af/interesse for uddannelser/kurser for tolkene
(7) (Bedre) regulering af tolkemarkedet
(8) Efterlysning af bedre kvalifikationer/holdninger hos brugerne

Datagrundlaget vedr. denne gruppe omfatter:

- Interview med repræsentant for Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice i Randers
(båndudskrift fra HHÅ)

- Fællesinterview med udbyder af tolkeservice (båndudskrift fra HHÅ + sammendrag i
Junior Consults rapport, bilag 15)

- Interview med privat sælger (sammendrag i bilag 15)

3.3.4.1  Interview med Dansk Flygtningehjælp

Det drejer sig om et forberedende interview med en repræsentant for Dansk Flygtninge-
hjælps (DF) Tolkeservice i Randers, foretaget af projektgruppen den 21.9.1999.

Vi havde bedt om dette interview, fordi DF spiller en særlig rolle på tolkemarkedet, idet
DF ikke blot er formidler af tolkeservice, men samtidig er den instans, der før Integrati-
onslovens ikrafttræden stod for den mest omfattende uddannelsesvirksomhed på tolke-
området. Denne side af DFs aktiviteter kunne vi dog ikke få nærmere belyst i samtalen,
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da den interviewede ikke selv havde et indgående kendskab til kursusområdet men i den
forbindelse henviste til en repræsentant for DFs Integrationsnetværk i København. Et
kort efterfølgende telefoninterview med denne repræsentant beskrives i afsnit 3.3.5,
hvor interviewdataene fra gruppen af tolkekursusledere m.fl. præsenteres.

3.3.4.1.1  Problemer med logistik

Dette er langt den største kategori. Der fremhæves især følgende:

De særlige kendetegn som adskiller DFs tolkeservice fra andre udbyderes:
(1) DF opererer i flere amter (det gør også enkelte andre udbydere, men ikke i kombination med
de øvrige her nævnte faktorer) + har et landsdækkende netværk;  (2) virksomheden må ikke give
underskud, men DF må heller ikke tjene penge; (3) DF er både formidler og tidligere kursusud-
byder, og DFs tolkekorps består overvejende af DFs egne selvoplærte tolke; (4) et holdnings-
præget syn på virksomheden (særligt ansvar over for flygtninge, både i rollen som tolke og kli-
enter).

Det ønskelige i at have fastansatte tolke og faste aftaler.

Krav til det offentlige om fuld dækning af tolkenes transportomkostninger.

Stærkt svingende sprogbehov og flere meget små sprogområder, som gør fastansættelse af tolke
vanskelig eller umulig.

Desuden nævnes de største sprogområder, som p.t. efterspørges (kosovo-albansk og
arabisk, efterfulgt af farsi og somali).

Delkonklusion:

DF opererer på interviewtidspunktet i 4 amter i Jylland og kan trække på en landsdæk-
kende organisation. Da Junior Consult i rapporten s. 4 anbefaler, at tolkekurser mar-
kedsføres i hele Jylland og på Fyn, og at dette bl.a. sker ved at henvende sig til de større
udbydere, er DF en oplagt potentiel samtalepartner i f.m. markedsføringen af en
tolkeuddannelse, selv om DF i Randers med 8-9 fastansatte og ca. 50 freelancere ikke
er blandt de største udbydere.

Manglende fastansættelse med baggrund i stærkt svingende sprogbehov eller
meget små sprogområder er et problem, som i en vis udstrækning altid vil være
der. Problemet må formodes at påvirke arbejdsgivernes vilje til at betale for de berørte
tolkes uddannelse i negativ retning. Omvendt - og dette er ikke nævnt i interviewet -
kan det ikke tages for givet, at tolkene overhovedet selv er interesserede i fastansættelse,
da mange "ikke har tolkning som et egentligt jobmål eller som mål for fuldtidsbeskæfti-
gelse" (jfr. delkonklusion 3.2.3.1 på grundlag af bilag 10).

Problemet omkring transportudgifterne fylder meget i dette interview. DF arbejder
for, at det bliver samfundet og ikke tolkene selv, der skal betale udgifterne. Hvis
dette kunne realiseres, ville det fjerne en ikke uvæsentlig del af de omfattende logi-
stiske problemer.

DFs aktuelle sprogbehov (kosovo-albansk, arabisk, farsi og somali) svarer til de
sproggrupper, der er nævnt i Junior Consults rapport som de største, undtagen kosovo-
albansk, som til gengæld efterlyses flere gange i brugerkommentarerne (jfr. afsnit
3.2.2.1).
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3.3.4.1.2  Specifikke opgaver som formidleren udfører eller efterlyser

Her fremhæves

At DF mangler dygtige tolke, der kan klare branchespecifikke opgaver inden for medicinsk tolk-
ning og socialrådgivning

At nogle tolke ud over de almindelige tolkeopgaver også tit arbejder som to-kulturelle, hvilket
tolkene er glade for, fordi det giver en anden "jobkvalitet"

At der mangler information til nye flygtninge om det danske system (specielt i form af oversæt-
telse af lejekontrakter og forklaring af deres betydning)

Delkonkusion:

De arbejdsopgaver, som DF efterlyser dygtige tolke til - medicinsk tolkning og social-
rådgivning - svarer til de brancher, hvori de fleste brugere findes, nemlig den offentlige
administration og sundhedsvæsenet (jfr. Junior Consults rapport s. 7). Dvs. der er ingen
nye konklusioner her.

Udover disse to almindelige områder anføres det, at nogle tolke "arbejder også tit som
to-kulturel, som både er tolk og fungerer netop som du siger der [=som socialrådgivere
eller ledere af integrationsgrupper i kommunerne]" (s. 29). Som eksempel nævnes del-
tagelse i undervisningsforløb eller overtagelse af undervisningen. Det vil sige, at to-kul-
turelt arbejde ofte kombineres med tolkearbejde. En tilsvarende kombination som
modersmålslærer /kulturformidler og tolk foretrækkes i stigende grad frem for "ren"
tolkning inden for skolevæsenet (jf. afsnit  3.3.2.6).

Formidleren konstaterer, at nye flygtninge ikke får information nok om det danske
system. Den samme mangel konstateres også af tolkene (bilag 12 og 13). Dog betragter
formidleren  problemet med større alvor end tolkene, idet han dels ser det som et udtryk
for, at økonomiske hensyn sættes over flygtningenes retssikkerhed, og dels som en kon-
sekvens af den nye integrationslov, som har overladt alle integrationsopgaver til
kommunerne, der dog ikke helt magter at løfte den opgave, DF hidtil har stået for. Det
skal bemærkes, at kritikken ikke fremsættes generelt, men i f.m. en forespørgsel hos en
"meget stor kommune".

3.3.4.1.3  Efterlysning/omtale af tolkenes/tolkningens kvalitet

Her er der kun få udsagn om kvalitet, men til dels fremsat fra en ny synsvinkel, idet
formidleren - ikke overraskende – undlader at efterlyse højere kvalitet hos sine egne
tolke. Tværtimod fremhæver han enten deres professionalitet eller roser den kvalitet, de
kan yde på grundlag af faste aftaler.

Desuden fremsættes en kritisk bemærkning om manglende kvalitet i den service, nogle
af de små selvstændige konkurrenter giver kunderne.

Delkonklusion:
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Det er værd at bemærke, at den rosende omtale af egen service gælder de fastansattes
indsats. Der siges ikke noget om tilkaldetolkene. Der kan på dette grundlag ikke
konkluderes, at DFs tolkekorps skulle være superprofessionelt, og at tolkene derfor
ikke ville være interesseret i uddannelsestilbud. Det falder i tråd med formidlerens
generelle opfattelse af, at uddannelse er nødvendig (jfr. afsnit 3.3.4.1.6 nederst).

3.3.4.1.4  Problemer i relation til etik

Dette er en af de større kategorier og omhandler problemer med tolkenes neutralitet
(ryge ud af formidlerrollen, komme til at sige sin egen mening) og manglende habilitet
(tolkningen udføres af venner og familie, herunder børn).

Delkonklusion:

Mens formidleren er helt enig med de brugere i rapporten, der klager over inhabile
tolke, har han en anden vinkel på neutralitetsproblemet. Han viser forståelse for, at
tolkene undertiden bryder ud af deres rolle, specielt når dette fremprovokeres af
brugernes manglende professionalitet (forkerte oplysninger til klienterne), men han
understreger samtidig, at det ikke må forekomme. Det viser, at tolkeetik er et meget
komplekst område, der kræver en differentieret tilgang til problemet.

3.3.4.1.5  Specifik viden/kunnen og øvrige egenskaber hos tolkene

Der er kun fundet to udsagn her. Det ene går på en slags egnethedstest for nye flygtnin-
getolke som del af DFs tidligere aktiviteter på området. Da testen blot nævnes, uden at
indholdet specificeres, kan der ikke uddrages nogen konklusion. Det andet udsagn er et
godt råd fra en erfaren praktiker til brugerne vedrørende den mest hensigtsmæssige fysi-
ske placering af tolken i forhold til primærparterne, nemlig en lille smule bag ved den
professionelle bruger og lidt til siden for at sikre øjenkontakten mellem bruger og klient
og for at få tolken til at være tolk, dvs. leve op til tolkerollen (s. 11). Formidleren kon-
staterer, at nogle tolke har svært ved at vænne sig til dette.

Delkonklusion:

Viden om den betydning, den fysiske placering af tolken under tolkningen har, er ikke
kun nyttig for brugerne, men også for tolkene.

3.3.4.1.6  Efterlysning af/interesse for uddannelse/kurser for tolke

Denne kategori har et mere blandet indhold end de tilsvarende i bruger- og tolkegrup-
pen, idet udsagnene her mest handler om DFs hidtidige uddannelsesrelaterede aktivite-
ter. Kategorien afspejler desuden en anden vinkel end brugernes og tolkenes, idet for-
midleren ikke bare efterlyser kurser/uddannelser, men viser vilje til, om nødvendigt,
selv at gøre noget ved problemet.

Det fremgår, at DFs tolkeuddannelse var en praktisk oplæring suppleret med nogle kur-
ser men ikke nogen egentlig uddannelse, hvilket kommer klart til udtryk i formidlerens
bemærkning om, at en tolk der fx har arbejdet hos DF i 7 år, står med "nul uddannelse"
(s. 28). Men det var en væsentlig del af de uddannelsesmuligheder, der fandtes før Inte-
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grationsloven, og flere tolke i Junior Consults rapport nævner da også kurser hos DF
som baggrund (bilag 11).

I forbindelse med de manglende uddannelsesmuligheder i dag taler formidleren  om
"forpligtelsen til at gå ud og løse denne opgave" (s.23). Regulær undervisning nævnes
som noget, DF kan blive "nødt til", "hvis ingen andre vil " (s. 23).

Derudover nævner formidleren de nye Sprogcentre som en positiv del af Integrati-
onsloven ("måske en af de dele af systemet der virker efter hensigten", s. 23). Denne
anerkendelse kan tillægges en vis betydning, da DF indtil 1.1.99 selv stod for 40-50% af
sprogskolerne, som nu er lavet om til kommunale Sprogcentre (s. 18).

Delkonklusion:

DF har før Integrationsloven næsten været ene om at oplære flygtninge i tolkefa-
get, men der er ikke sørget for erstatning. En af brugerne i rapporten (bilag 9) for-
mulerer problemet meget klart: "Vi har udmærkede tolke NU. De er uddannede af
Dansk Flygtningehjælp. På et tidspunkt vil de forsvinde og Dansk Flygtningehjælp ikke
i samme omfang uddanne nye. Derfor er der absolut brug for en tolkeuddannelse."

DF kan i kraft af sit engagement for flygtningene generelt og på baggrund af sin hidti-
dige indsats på uddannelsesområdet betragtes som en seriøs potentiel samar-
bejdspartner i bestræbelserne på en evt. etablering af uddannelser eller kurser.

Succesen for de nye sprogcentre peger på, at nye udlændinge fremover vil være bedre til
dansk og have et bedre kendskab til det danske samfund end hidtil, hvilket også vil give
kommende tolke bedre forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse.

3.3.4.1.7  Bedre regulering af tolkemarkedet

Dette er den næststørste kategori og en af de mere interessante, idet den – om end indi-
rekte – giver svar på spørgsmålet om, hvorvidt tolkene har tænkt sig at blive i jobbet og
evt. videreuddanne sig.

Mange udsagn i denne kategori handler om de anstrengende og barske arbejdsvilkår, og
lige så mange handler om, at tolkene efter en årrække forlader jobbet for at lave "noget
andet".

Det sidste er til dels en konsekvens af det første. Nogle tolke kan kun holde til jobbet et
vist antal år, så vil de under alle omstændigheder finde noget andet, også selv om løn-
nen måske var meget højere (s. 28).

Af andre faktorer, der får tolkene til at lave noget andet, nævnes

Dårlig løn: Man kan ikke leve af tolkejobbet i længden (s.8)

Manglende prestige (evt. i kombination med dårlig løn): Specielt de unge tolke skal have "et
andet perspektiv på tilværelsen" (s.28); tolkejobbet er ikke noget at basere sin fremtid på ( s.
29); andet arbejde giver "nogle andre jobkvaliteter" (s. 29).

Hvad er det tolkene skifter til? Der nævnes følgende:
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Arbejde som to-kulturel (fx som støttepædagog eller underviser) i en periode (s. 29)

Fastansættelse i en kommune (s. 8)

Helt andre job (ikke specificeret) (s. 8)

Uddannelse (Tandlægehøjskolen, Socialhøjskolen) (s. 22).

Formidlerens rolle i f.m. tolkenes skift til "noget andet" er (igen) et udtryk for hans
holdningsprægede syn på arbejdet med flygtningene. Han forsøger ikke at fastholde tol-
kene i jobbet, men opmuntrer (nogle af) dem tværtimod til at finde noget andet og glæ-
der sig på deres vegne, når de har fået noget med mere perspektiv i, selv om han derved
mister nogle dygtige tolke.

Et andet emne, som påpeges af formidleren, er sygesikringens rolle i en potentiel op-
kvalificering af tolkene på grundlag af certificeringskrav. Dokumentationskrav betegnes
som et skridt i den rigtige retning.

Delkonklusion:

Mange tolke forlader jobbet, enten fordi de ikke kan holde til det, eller fordi de går
efter bedre alternativer (job eller uddannelse med mere prestige). Det vil sige, at disse
tolke ikke (længere) har tolkning som deres jobmål. Det peger på, at de måske ikke
engang selv er interesserede i en forbedring af forholdene i tolkebranchen (jfr. også
delkonklusion vedr. logistik i afsnit 3.4.3.1.1). Denne formodning støttes af en bruger-
kommentar, som lyder: "Freelancetolke kan være meget kompetente, men deres selvop-
fattelse er, at de hellere vil ansættes i en anden branche - ofte er de under uddannelse og
har tolkearbejde for at tjene penge til studierne" (Junior Consults rapport, bilag 8).

Af samme grund vil disse tolke ikke eller kun i ringe grad være motiverede for en
tolkeuddannelse (jfr. delkonklusion i f.m. afsnit 3.2.3.1 på grundlag af bilag 10). Sam-
tidig forventes behovet for tolkning at være stigende (Junior Consults rapport s. 13),
hvilket peger på, at der skal uddannes flere tolke for at erstatte dem, der holder op.

Modsat ville det kunne virke motiverende – i hvert fald for nogle af tolkene – hvis der
var mulighed for flere faste aftaler eller fastansættelse i kombinationsstillinger.
Dette burde være muligt på grundlag af opkvalificeringskurser. Det fremgår af
Junior Consults rapport s. 14, at forholdsvis mange brugere kan tilbyde tolkene mere
arbejde, hvis tolkene uddanner sig. Nogle brugere vil kunne gøre det, hvis tolkene har
en tolkeuddannelse, hvori der indgår hhv. branchespecifik tolkning (50% af brugerne),
generel tolkevirksomhed (28%) og kulturformidling (25%). Det er således ikke alle
brugere, der kan tilbyde mere arbejde, men det vurderes i rapporten s. 14, at antallet
“bør være stort nok til at motivere tolkene til at uddanne sig”.

Et yderligere incitament til uddannelse ville være certificeringskrav fra brugernes side.

3.3.4.1.8  Efterlysning af bedre kvalifikationer/holdninger hos brugerne

Denne kategori omfatter udsagn, der drejer sig om

Dårlig brug af tolk

Brug af uprofessionel tolk for at spare penge
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Bortvalg af tolkebistand for at spare tid og penge

Delkonklusion:

Disse kritikpunkter er i stor udstrækning de samme som dem, tolkene har anført som
problematiske under kategori (7). Løsningen kunne være brugerkurser. Vedr. det reali-
stiske i etableringen af brugerkurser, er det værd at bemærke, at brugerne ifølge Junior
Consults rapport s. 19 er af den opfattelse, at de er gode til at håndtere en samtale
via tolk. Det vil sige, at deres interesse for kurser sandsynligvis ikke er særlig stor.
Det er også værd at bemærke, at et kursus for brugere, som blev foreslået af en af de
andre udbydere af tolkeservice, ikke blev bevilget (jfr. interviewet i afsnit 3.3.4.2).

En samlet konklusion og anbefalinger på grundlag af de analyseresultater, der er be-
skrevet i ovenstående afsnit 3.3.4.1.1–3.3.4.1.8, vil blive præsenteret i det opsamlende
afsnit 3.3.4.4 sammen med resultaterne fra de to følgende formidlerinterview.

3.3.4.2  Fællesinterview med udbyder af tolkeservice

Dette interview er foretaget af Junior Consult og projektgruppen i fællesskab. Et sam-
mendrag af samtalen findes i bilag 15 i Junior Consults rapport men foreligger desuden
som båndudskrift. Ved analysen er sammendraget blevet suppleret med enkelte nye
eller uddybende informationer fra denne udskrift, og sidetallene henviser til denne.

3.3.4.2.1  Problemer med logistik

Lige som de øvrige formidlere opererer også denne formidler med et lille antal fastan-
satte og mange freelancere. En af de røde tråde i interviewet er de store vanskeligheder,
der er forbundet med fastansættelse (og dermed sikring af en ordentlig indkomst) på
grund af det skiftende sprogbehov.

Derudover nævnes følgende:

Der er ikke afsat penge nok på tolkebudgettet til at klare det faktiske behov og til at sætte initia-
tiver i gang.

Nogle brugere er dårlige til at udnytte eller tage hensyn til den begrænsede tid, tolkene har til
rådighed.

Delkonklusion:

Formidleren peger selv på følgende ansættelsesmuligheder og -begrænsninger:

- Periodevis fastansættelse kan ikke løse det grundlæggende problem, men kan
betragtes som det næstbedste, dog kun for et meget begrænset antal tolke

- Fastansættelse af tolk på delebasis (ved at flere kommuner går sammen om en
fastansat tolk) kræver et større geografisk underlag, f.eks. kunne man forestille sig
ansættelser på amtsbasis

- Faste aftaler i form af "udstationering" af tolke 1 eller 2 dage om ugen  betegnes
af både denne formidler og af Dansk Flygtningehjælp som en tilfredsstillende
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løsning for både brugerne og tolken. Desuden kan fastansættelse ét sted, hvor tol-
ken f.eks. cirkulerer på forskellige afdelinger, være en god løsning.

3.3.4.2.2  Specifikke opgaver, som formidleren udfører eller efterlyser

I denne kategori er der kun fundet få udsagn. Der nævnes bl.a. flaskehalsproblemer, når
der pludselig skal bruges mange tolke i forbindelse med større ekstraordinære opgaver.

Delkonklusion:

Fleksibilitet er karakteristisk for branchen, hvilket går igen i flere interview. Katego-
riseringen giver ikke anledning til nye konklusioner.

3.3.4.2.3  Efterlysning/omtale af tolkenes/tolkningens kvalitet

Ikke overraskende konstaterer denne formidler, ligesom de øvrige i gruppen, at man
råder over et rimelig godt tolkekorps, som man i det store og hele er tilfreds med (s. 19).

Det er i formidlerens egen interesse at have gode tolke.

Formidleren betragter en uddannelse fra Dansk Flygtningehjælp som kvalitetsstempel.

Delkonklusion:

Den private sælger (jfr. afsnit 3.3.4.3), som nævner, at han har ansat mange tolke med
en uddannelse fra Dansk Flygtningehjælp, må formodes også at betragte denne uddan-
nelse som en fordel. Det vil sige, at alle formidlere er enige om, at gode tolke er tolke
med en form for uddannelse. Uddannelse er i langt de fleste tilfælde lig med en uddan-
nelse fra Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at der er opstået et vakuum, efter at
Dansk Flygtningehjælps uddannelsesfunktion er nedlagt i f.m. Integrationsloven
(jfr. delkonklusion i f.m. afsnit 3.3.4.1.6).

3.3.4.2.4  Problemer i relation til etik

Her omtales en række af de kendte problemer omkring tavshedspligt, habilitet og neu-
tralitet.

Vedr. neutralitet er det værd at bemærke, at formidleren hører om problemet fra begge
sider: sagsbehandlere involverer tolken ved at spørge om baggrundsinformation i selve
tolkesituationen, mens tolkene snakker med klienten og "glemmer at melde tilbage",
hvorefter sagsbehandleren bliver utilfreds med tolken og klager til formidleren. For-
midleren efterlyser i den forbindelse tillid til tolkene fra sagsbehandlernes side (s. 13).

Delkonklusion:

Den efterlyste tillid til tolkene ville hvile på et mere tilforladeligt grundlag, hvis tol-
kene kunne tage kurser (med vægt på tolkerollen og etiske aspekter) og kunne doku-
mentere deres kvalifikationer. Omvendt mangler brugere af tolke viden om par-
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ternes roller og kendskab til typiske situationer, hvor der kan opstå problemer med at
fastholde rollerne.

3.3.4.2.5  Specifik viden/kunnen og øvrige egenskaber hos tolkene

Udsagnene i denne kategori handler mest om den viden og de egenskaber, der lægges
vægt på ved ansættelsen. Der nævnes:

Krav til sprogfærdigheden inden for begge sprog

Livserfaring, ikke under 21 år

Bred basisviden inden for mange forskellige områder

Oversættelseskompetence, ligeledes inden for forskellige områder

Delkonklusion:

Livserfaring kan være med til at give nye tolke i faget "pondus" og hjælpe dem til at
"optræde myndigt”. Dette er vigtigt, da langt de fleste af formidlerens tolke mangler den
faglige ballast i form af en tolkeuddannelse, som ellers kunne sørge for pondus og myn-
dighed. At lægge vægt på livserfaring er med andre ord en hensigtsmæssig ansættel-
sespolitik under de givne omstændigheder. Lievserfaring kan dog ikke erstatte
faglige kvalifikationer som det mest oplagte grundlag for ansættelser.

Bred basisviden og oversættelseskompetence inden for mange områder står i mod-
sætning til de branchespecifikke kundskaber, de to andre formidlere i gruppen er
interesseret i. Det skyldes formentlig, at denne formidler har kunder fra mange for-
skellige brancher.

3.3.4.2.6  Efterlysning af/interesse for uddannelse/kurser for tolke

Denne kategori er en af de større. Manglen på uddannelse fremhæves flere gange.
Næsten alle aspekter, der er relevante i f.m. etablering af en uddannelse, diskuteres.

Niveau:
Grundkurser (dog også kurser, der opkvalificerer til optagelse på Statsprøvet Tolk).

Indhold (grundkursus):
Introduktion til hvordan de store tolkeområder fungerer (social- og sundhedsforvaltning,
hospitaler, advokater, politiet, retten m.v.); gerne med besøg på tolkestederne.
Basisfag (generel tolkevirksomhed: hvad det vil sige at være tolk m.v.)
Situationsspil; helst også følordning.

Indhold (overbygningsmoduler):
Det fremgår implicit, at der lægges vægt på oversættelseskompetence (jfr. ansættelses-
kriterier, afsnit 3.3.4.2.5) og mulighed for specialisering inden for forskellige brancher
(jfr. specifikke opgaver, afsnit 3.3.4.2.2).

Form:
Aftenkurser.
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Motivation:
Fastansatte meget motiveret; freelancere der arbejder meget som tolk, ville også være
interesserede; studerende blandt tolkene holder op med at tolke, når de er færdige (s. 6).

Finansiering:
Fastansatte ville blive lønnet. Ikke freelancere (evt. med undtagelse af enkelte som
måske på længere sigt ville blive i jobbet eller kunne få en fastere tilknytning til kom-
munen); ved samfinansiering kommunen/amtet kunne der laves et "stort kursus" (s. 26).

Markedsføring:
Større område end egen kommune.

Delkonklusion:

Der er først og fremmest behov for elementære grundkurser, men også mulighed for
specialisering. Dette peger på, at en uddannelse skal være modulopbygget , som anbe-
falet i Junior Consults rapport. Formidlerens udtalelser støtter denne undersøgelses
hovedhypotese om, at der er behov for kurser, der niveaumæssigt ligger under
"Statsprøvet Tolk". Også de øvrige forslag svarer stort set til Junior Consults anbefa-
linger.

Det skal bemærkes, at den foreslåede følordning er problematisk, da formidleren har
erfaring for, at klienterne tit tager afstand fra tilstedeværelsen af en ukendt tolk (s. 12).

Vedrørende finansieringen kan det konkluderes, at der ikke ville være økonomisk
grundlag for oprettelse af kurser, hvis kun de få fastansatte fik kurserne betalt. Det er
absolut nødvendigt, at også freelancere kan komme på kursus (ifølge rapporten endda
fra hele Jylland og Fyn og  ikke kun fra ét amt, som formidleren foreslår). På baggrund
af de store vanskeligheder med fastansættelser kan det dog ikke være en forudsætning
for kursusdeltagelse, at freelancere opnår fastansættelse, om end det ville være ønske-
ligt. Ud fra en målsætning om professionalisering af området burde mulighederne
for (diverse former for) fastansættelse ikke stå alene som motivationsfaktor men
ledsages af bl.a. kvalifikationskrav fra brugernes side.

3.3.4.2.7  Bedre regulering af tolkemarkedet

Denne kategori er en af de mindre, men til gengæld meget interessant. Her fremæves for
det første sammenhængen mellem fastansættelse og (højere) løn og for det andet sam-
menhængen mellem tolkeuddannelse og fastansættelse (muligheder og begrænsninger).
Det fremgår, at tolkejobbet ikke giver en "ordentlig indkomst", medmindre der er tale
om fastansættelse. Fastansættelse er der imidlertid ikke basis for i kommunerne. For at
skabe mulighed for fastansættelse skal kommunerne og amterne "dele" tolkene.

Denne automatik gælder dog ikke for de meget eftertragtede tolke, der har en form
for tolkeuddannelse (der nævnes igen uddannelse fra Dansk Flygtningehjælp). Disse
tolke er formidleren interesseret i at fastansætte, fordi de ellers ville blive "kapret" af
andre. Dette taler alt andet lige for, at tolkene skulle være motiverede for deltagelse i
tolkekurser.
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Men det "at blive kapret af andre" prioriteres helt klart højere end det at blive i tolke-
jobbet. Et job som tosproget lærer med fastansættelse i skolevæsenet betragtes som "et
ordentligt job" og som "hjælp" til tolken (s. 18). Dvs. de gode tolke vil tit forlade
faget. Ligesom Dansk Flygtningehjælp mener også denne formidler, at det er bedre at
sagsbehandlerne sætter tosprogede i gang med en "ordentlig uddannelse med
jobmuligheder bagefter" end at satse på tolkning.

Sidst i interviewet fremsætter formidleren et synspunkt, der tilsyneladende er i modstrid
med den opfattelse, at der skulle være et stort behov for en tolkeuddannelse i AA, som
formidleren ellers selv har givet udtryk for. Formidleren vurderer, at kommunen ikke
engang kan tilbyde "en ordentlig stilling" til tolke, der har gennemført kurset til Stats-
prøvet Tolk og fortsætter: "Der er reelt set ikke behov for uddannede tolke".

Det betyder dels, at der i formidlerens egen kommune kun er arbejde til et meget
begrænset antal fastansatte, hvilket er afhængigt af ydre faktorer og ikke af tolkenes
kvalifikationer (dog er der på baggrund af den aktuelle uddannelsessituation rift om de
få uddannede tolke, som man så prøver på at fastholde via faste stillinger). Og dels
betyder det nævnte udsagn, at de stillinger, kommunen kan tilbyde kvalificerede tolke,
ikke er attraktive nok i forhold til uddannelsesindsatsen og at det derfor var bedre for
tosprogede at satse på andre uddannelser, der giver jobs med mere prestige (og mere i
løn).

Delkonklusion:

Der er i høj grad er brug for opkvalificeringskurser under niveauet Statsprøvet
Tolk. Men gennemførelse af opkvalificeringskurser betyder ikke umiddelbart mu-
lighed for fastansættelse for tolkene. I formidlerens egen kommune er denne mulig-
hed begrænset. Desuden er de stillinger, som kommunen kan tilbyde, ikke "ordentlige"
stillinger, selv om man er Statsprøvet Tolk. Der kan på denne baggrund sættes
spørgsmålstegn ved, om det er attraktivt at uddanne sig til Statsprøvet Tolk.

3.3.4.2.8 Efterlysning af bedre kvalifikationer/holdninger hos brugerne samt kur-
ser for brugere

Denne kategori er en af de store og handler mest om behovet for brugerkurser og barrie-
rer for etableringen af disse.

Der efterlyses ikke bare flere gange i interviewet kurser i, hvordan man arbejder med
tolk, men også i, hvordan man behandler en tolk, dvs. at brugerne skal lære almindelig
hensyntagen ved at give tolkene de nødvendige pauser, give besked om aflysninger,
ikke lade tolkene vente på gangen m.m.

Men det drejer sig tilsyneladende om mere end det. Når sagsbehandlere ikke “tror” på
tolkene og "sidestiller dem med klienter", eller når nye/yngre tolke føler sig "trådt på" af
sagsbehandlere og bliver behandlet "som en klient", tyder det på, at der findes spændin-
ger i tolkesituationen, som bunder i bevidste eller ubevidste holdningsforskelle blandt
de tre parter i  kommunikationen gennem tolk.

Der fremhæves derudover flere gange økonomiske hensyn som barriere for etablering af
brugerkurser. I formidlerens organisation betragtes brugerkurser som ressourcespild, da
der er stor udskiftning blandt brugerne, hvorfor man foretrækker skriftligt materiale.
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Formidleren har påpeget, at dette ikke er en god ide, da materialet ikke bliver læst. En
brochure med brugerinformation, som findes i forvejen, har ikke haft nogen nævnevær-
dig effekt.

Delkonklusion:

Brugerkurser i “God brug af tolk” (omfattende både praktisk-organisatoriske og
mellemmenneskelige aspekter) kan i en større organisation som den, der her er tale om,
være økonomisk urentable. Skriftligt informationsmateriale til brugerne kan dog
ikke erstatte brugerkurser, dels fordi mange brugere ikke læser materialet, og dels
fordi pjecer ikke kan bidrage til parternes gensidige forståelse.
For en samlet konklusion og anbefalinger på grundlag af de i afsnit 3.3.4.2.1-3.3.4.2.8
anførte delkonklusioner henvises til opsamlingsafsnit 3.3.4.4 efter det sidste af de tre
formidlerinterview.

3.3.4.3  Interview med privat sælger

Dette interview er foretaget af Junior Consult. Et sammendrag af samtalen findes i
Junior Consults rapport bilag 15.

3.3.4.3.1  Problemer med logistik

Formidleren har et par hundrede tolke ansat, de fleste freelance. Han opererer i hele
Jylland + dele af Fyn. Han vurderer, at der er et stigende behov for tolke.
Mange af formidlerens tolke er uddannet hos Dansk Flygtningehjælp.

Formidlerens vision for virksomheden er: Kvalitet, god service, fleksibilitet. Derfor
stiller han som krav til tolkene, at de skal have tid til rådighed - de skal være fleksible.

Som effektivitetsproblem anføres:

At aftalerne, hvor man skal bruge tolke, ofte ligger på koncentrerede tidspunkter frem for at
være spredt over dagen

kommunikationsbrist hos brugerne gør, at tolkene somme tider bestilles for sent.
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Delkonklusion:

Denne private sælger er en af de meget store udbydere, både mht. antallet af ansatte
tolke og det geografiske område som han opererer i. Derfor skal han kontaktes i f.m.
markedsføringen af en uddannelse eller kurser, som anbefalet i rapporten.

Der nævnes to (booking)problemer, som ifølge sælgeren skyldes brugernes manglende
opmærksomhed eller disciplin (for koncentreret placering af aftaler, for sen bestilling af
tolk). Sælgeren foreslår, at emnet indgår som element i brugerkurser. Men da nogle
brugere i Junior Consults rapport peger på de samme problemer, men med omvendt
fortegn (for få tolke i akutte situationer, "en del tolke har ikke forståelse for, at tolknin-
gen skal foregå inden for arbejdstiden", bilag 8), kan der konstateres uoverensstemmel-
ser pga. grundlæggende interessemodsætninger. Disse problemer burde gøres til gen-
stand for en dialog mellem brugere og tolke.

Derudover fremhæver sælgeren flere gange fleksibilitet som krav til tolkene (i form af
tid til rådighed) og overordnet som virksomhedsvision. Prioriteringen af dette hænger
sammen med, at branchen opererer med ganske få fastansatte og mange freelancere,
som har andet arbejde eller uddannelse at passe.

Sælgeren udtaler, at der er et stigende behov for tolke. Dette falder i tråd med bruger-
nes og tolkenes svar i Junior Consults rapport og giver ingen nye konklusioner. Men det
fortjener alligevel at blive nævnt eksplicit, da en stor privat sælger må formodes at
have et mere nøjagtigt overblik over udviklingen på markedet end skiftende og
spredte tolke og brugere. Sælgeren refererer dog sandsynligvis kun til behovet inden
for egne arbejdsområder, dvs. socialforvaltning og medicinsk tolkning (jfr. afsnit
3.3.4.3.6).

3.3.4.3.2  Specifikke opgaver, som formidleren udfører eller efterlyser

Denne kategori kan ikke tillægges større betydning, da der kun er fundet et enkelt
udsagn, nemlig at tolken som yderligere service selv skulle henvende sig til klienten for
at  etablere et tillidsforhold.

Dette kan betragtes som element i generel tolkevirksomhed. Jfr. afsnit 3.3.4.3.6 om sæl-
gerens ønsker til en uddannelse for tolke.

3.3.4.3.3  Efterlysning eller omtale af tolkenes/tolkningens kvalitet

Her nævner sælgeren kvalitet som del af sin vision for virksomheden.

Desuden omtaler han kvaliteten af tolke med daghøjskolebaggrund ved at sige, at nogle
af dem ikke er dygtige nok til at tolke.

Delkonklusion:

Da formidleren er privat sælger, er han opmærksom på kvalitet. Derfor spiller tolkenes
uddannelse en stor rolle. Det fremgår implicit af sælgerens vurdering af tolke med dag-
højskolebaggrund, at han mener, niveauet af en evt. uddannelse burde være højere
end daghøjskoleniveau.
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3.3.4.4.4  Problemer i relation til etik

Heller ikke etiske problemer tillægges nogen større betydning, idet der kun er ét udsagn
i denne kategori. Det, der anføres som problem, er det at "kende rollerne".

Delkonklusion:

Det fremgår ikke helt klart, hvilke roller der er tale om. Men på baggrund af sælgerens
ønsker til kursusindhold, herunder "tolkerollen" (jfr. afsnit 3.3.4.3.6), er meningen sand-
synligvis: "Det er et problem, at ikke alle tolke er klar over deres rolle/funktion som
tolk.” Det vides ikke, om han mener, at brugerne heller ikke er klar over deres rolle i
samtaler via tolk.

3.3.4.3.5  Specifik viden/kunnen og øvrige egenskaber hos tolkene

Krav der stilles til tolkene:
Erfaring.

Kendskab til det danske sprog.

Skal være gode til deres modersmål.

Desuden omtaler sælgeren i anden sammenhæng dygtighed som kulturformidler.

Delkonklusion:

At en arbejdsgiver kræver erfaring, når han ansætter medarbejdere, er en banalitet. Men
på tolkeområdet er det vigtigt, eftersom erfaring her tit må erstatte uddannelse. Dvs.
det er indirekte endnu en understregning af et generelt behov for en uddannelse.

Kendskab til det danske sprog og dygtighed på modersmålet kræves også af for-
midleren i det forrige interview (jfr. afsnit 3.3.4.2.5).

Sælgeren efterlyser ikke direkte evner som kulturformidler hos sine tolke og inkluderer
heller ikke kulturformidling i sin ønskeliste over indholdet i en uddannelse. Han næv-
ner bare en passant, at tolke med daghøjskolebaggrund specielt har "problemer med at
være dygtige nok som kulturformidlere". Heri ligger implicit et krav til tolkene om, at
de skal være dygtige som kulturformidlere. Hans tilføjelse, "nogle af dem er ikke
engang dygtige nok til at tolke", er udtryk for en prioritering: Dygtighed som kultur-
formidler rangerer højere end dygtighed som tolk. Det falder fint i tråd med, at tol-
kene mener, at det er meget vigtigt, at de er gode til at fungere som kulturformidlere,
men er i modstrid med brugernes signifikant lavere prioritering af området (rapporten s.
48). Da sælgeren er arbejdsgiver for mange tolke, er hans holdning værd at lægge
mærke til.
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3.3.4.3.6  Efterlysning af/interesse for uddannelse/kurser for tolke

Her er der fundet mange sammenhængende udsagn. Hele interviewet handler mest om
de ønsker, denne formidler har til kursustilbud. Han peger på manglen på opkvalifice-
ringskurser som et problem. Der findes ganske vist forskellige daghøjskolekurser, men
– “måske lige bortset fra Silkeborg” -  finder han ikke niveauet højt nok. Modsat kon-
staterer han, at der specielt er behov for kurser, der ligger “under niveauet “Statsprøvet
Tolk”. Sælgeren udviser ikke blot meget stor interesse i etableringen af en tolkeuddan-
nelse, men tilbyder også aktiv støtte i form af praktikmulighed hos ham.

Sælgerens forslag til  en tolkeuddannelse:

Indhold:
"Tolkerollen", dvs. generel tolkevirksomhed (herunder etablering af tillidsforhold til de
fremmedsprogede brugere, jfr. afsnit 3.3.4.3.2)
Etik
Målrettet mod socialforvaltning og medicin (de to største brancher i rapporten)
;indre behov for juridisk tolkning
“Dansk arbejdskultur”
Praktik (“i et par uger”)
Form:
Korte kurser (“længerevarende kurser kan bremse mange fra at tage dem”)

Markedsføring:
i hele Jylland

Motivation:
“Motivation i sig selv, at der ikke har været kurser nok før”
Evt. mere arbejde til tolkene på baggrund af uddannelse.

Delkonklusion:

Sælgerens udtalelser støtter denne undersøgelses hovedhypotese om, at der er
behov for kurser, der niveaumæssigt ligger under "Statsprøvet Tolk", men over
daghøjskoleniveau (dog måske bortset fra Silkeborg Daghøjskole).

Mht. en tolkeuddannelses indhold og struktur, er sælgerens forslag stort set i over-
ensstemmelse med Junior Consults anbefalinger, men der er også præciserende eller
nye synspunkter. Det gælder sælgerens forslag om, at "Dansk arbejdskultur" skulle
indgå i uddannelsen. Det fremgår ikke, hvad der helt præcist menes med "arbejdskul-
tur", men det går sandsynligvis i retning af viden om gældende normer på det danske
arbejdsmarked (jfr. tilsvarende brugerkommentarer om dette i afsnit 3.2.2.3.1).

Derudover er det et nyt synspunkt, at det skulle være en motivation i sig selv, at der
ikke tidligere har været udbudt kurser nok. Synspunktet støttes af tolkenes store
interesse for kurser og det faktum, at der i 1996 var mange tilmeldte til optagelsesprø-
verne til Statsprøvet Tolk på Handelshøjskolen i Århus. Mange var åbenbart var i stand
til og villige til at betale for uddannelsen. Men dokumentation for kursusdeltagelse og
udsigt til mere arbejde vil nok være vigtigere som motivationsfaktor.

Praktikmulighed, som foreslået og tilbudt af sælgeren, kunne være en glimrende
yderligere motivationsfaktor for nye tolke. 43% af tolkene i rapporten er interesseret i
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praktik (s. 47). Det er dog en forudsætning, at hverken brugere eller klienter mod-
sætter sig tilstedeværelsen af endnu en (ukendt) tolk - et aspekt, som ikke er nævnt i
dette interview (der henvises i stedet til afsnit 3.3.4.2.6).

3.3.4.3.7 Bedre regulering af tolkemarkedet

Her nævnes 2 synspunkter:

Det er et problem, at der mangler opkvalificeringskurser, som man kunne henvise tolkene til.
Det ville være godt med en organisation for tolkene - evt. en fagforening med fælles overens-
komst.

Delkonklusion:

Fagforeningstanken er et nyt synspunkt. En fagforening ville ikke alene kunne arbejde
for bedre og mere gennemskuelige arbejds- og lønforhold, men den ville især kunne
bidrage til en tiltrængt professionalisering på det faglige plan. En sådan professio-
nalisering forudsætter dog eksistensen af både grundkurser og opkvalificerings-
kurser, som man kunne henvise potentielle medlemmer til. Disse tolke ville således
kunne dokumentere deres kvalifikationer og derigennem opnå mere arbejde og mere i
løn.

Men fagforeningstanken er vanskelig at realisere, da de mange freelancere formentlig
har en fastere tilknytning til andre brancher eller vil være under uddannelse. Det peger
på, at initiativet til en tolkesammenslutning skulle komme fra den forholdsvis lille
gruppe af fastansatte, der har tolkning som deres hovederhverv.

3.3.4.3.8  Efterlysning af bedre kvalifikationer/holdninger hos brugerne

Sælgeren mener, at det er vigtigt med kurser for brugere. Brugerne kunne på den måde
lære noget om planlægning, herunder forholde sig til det logistiske problem med at
aftaler, hvor man skal bruge tolke, ofte ligger på koncentrerede tidspunkter frem for at
være spredt over dagen.

Som problem i dag nævnes det at “kende rollerne”.

Delkonklusion:

Her fremhæves vigtigheden af kurser for brugere, der skal gøre dem bedre til at
planlægge deres brug af tolk (jfr. delkonklusion vedr. logistik i afsnit 3.3.4.3.1). Des-
uden er brugerne måske inkluderet i sælgerens lidt uklare udsagn om, at det var et pro-
blem at "kende rollerne". I så fald skulle viden om rollerne i samtaler gennem tolk indgå
i de brugerkurser, denne formidler ønsker sig.

I det følgende afsnit 3.3.4.4 gives en opsamling på alle delkonklusioner, der fremkom
ved analyserne af de tre formidlerinterview, og der fremsættes anbefalinger på baggrund
af disse.
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3.3.4.4  Overordnede anbefalinger og samlet konklusion på analysen af formid-
lerinterviewene

Formidlerne udgør talmæssigt en meget lille gruppe, men de informationer om tolkeom-
rådet, som de kan bidrage med, må alligevel tillægges større betydning, da formidlerne
har kontakt til mange tolke og mange brugere og derfor kan danne sig et overordnet
indtryk af forholdene på tolkemarkedet.

Selv om gruppen er lille, er der ikke tale om en homogen gruppe. Alligevel er formid-
lerne enige om flere grundlæggende forhold.

a) Konklusioner og anbefalinger vedr. eventuelle tolkekurser hhv. -uddannelser

1) Alle formidlerne peger på, at opkvalificeringsmuligheder for tolke er nødven-
dige, men at disse muligheder mangler i Århus Amt.

 2) Alle formidlere er selv meget interesserede i etableringen af kurser/uddannelser.

3) To formidlere fremsætter en række konkrete ønsker og forslag til eventuelle kur-
ser. Disse indgår med stor vægt i projektgruppens konklusioner og anbefalinger.

4) Kursusniveauet for eventuelle uddannelser/kurser burde ligge under niveauet
“Statsprøvet Tolk”, men over niveauet på daghøjskolekurser.

5) Det burde overvejes at tilbyde to typer kurser: dels introduktionskurser, der
formidler bred basisviden om medicin, jura, socialforvaltning etc. og inkluderer
besøg på tolkestederne, og dels (overbygnings)kurser, der giver mulighed for at
specialisere sig.

6) For så vidt angår specialisering, anbefales det at tilgodese det medicin-
ske/sundhedsfaglige område og socialforvaltning, da to ud af tre formidlere
især er interesseret i disse. Ud fra et rentabilitetssynspunkt burde branchespeci-
fikke kurser dog kun hhv. udvikles og udbydes, hvis de rekvireres af f.eks. store
formidlere af tolkeservice.

7) Kursernes indhold burde altid omfatte tolkeetik, tolkerollen og tolketeknik, da
alle formidlere eksplicit og i enkelte tilfælde implicit giver udtryk herfor.

8) Visse potentielle kursuselementer ønskes kun af én ud af tre formidlere. Det er
således kun den private sælger, der ønsker instruktion i dansk arbejdskultur
(dvs. gældende normer på det danske arbejdsmarked), da han er interesseret i at
give kunderne en god service. Og det er kun den kommunale udbyder af tolkeser-
vice, der ønsker (skriftlig) oversættelse, da denne service skal dække mange for-
skellige behov for tolkebistand. Men disse kursuselementer burde tilgodeses i en
eventuel uddannelse, da de i forvejen anbefales af projektgruppen på baggrund af
brugerkommentarerne (jfr. hhv. anbefaling a6 og a4 i afsnit 3.2.2.4).

9) Det fremgår, at to formidlere ved ansættelsen lægger vægt på sprogbeherskelse
inden for dansk og det fremmede sprog. Det anbefales at koble en eventuel under-
visning i disse fag på undervisning i oversættelse.
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10) Praktik kan være meget nyttig og virke motiverende for nye tolke. En af formid-
lerne tilbyder endda at stille praktikpladser til rådighed og selv at medvirke i træ-
ningen af praktikanter. En anden formidler har imidlertid erfaring for, at de frem-
medsprogede brugere tit modsætter sig tilstedeværelsen af praktikanter. Derfor
anbefales det at sikre sig, at brugerne (fremmedsprogede og danske) er indforstået
med ordningen.

11) Kurser skal være korte, ellers vil det afholde mange fra at tage dem.

12) Kursernes placerering skal sikre, at tolkene ikke mister deres indtjening ved at
deltage. Aftenkurser anbefales. En enkelt fast kursusdag om ugen, hvor tolkene
evt. kunne få fri fra arbejdet, kunne overvejes.

13) Det anbefales at markedsføringen af eventuelle kurser sker i samarbejde med
formidlergruppen.

14) Flere faktorer peger på ringe motivation for at deltage i kurser. Kun fastansatte og
evt. enkelte freelancere med meget tolkearbejde har udsigt til at få kurser betalt af
arbejdsgiveren. Men de fleste tolke har tolkning som bibeskæftigelse, og mange
vil forlade faget helt (pga. arbejdets opslidende karakter, de manglende perspekti-
ver mht. løn og prestige og/eller skift til andet arbejde efter endt uddannelse).

15) Hvor mange tolke der ville følge eventuelle nye kurser, er ifølge én af formidlerne
svært at sige, da der ikke har været et sådant tilbud før. Omvendt mener en anden
formidler, at det i sig selv er motiverende, at der ikke har været kurser nok
før.Dokumentation for kursusdeltagelse med udsigt til mere arbejde bagefter er en
mere sikker motivationsfaktor. Det anbefales, at brugerne stiller krav om doku-
mentation for tolkenes kompetence, herunder bevis for kursusdeltagelse, hvis
muligheder for opkvalificering etableres.

16) Manglen på "ordentlige jobs" må formodes at svække motivationen for uddan-
nelse. Set i lyset af stillingsmulighederne for kvalificerede tolke - i hvert fald
inden for kommunalt regi -  kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det er
attraktivt at uddanne sig til Statsprøvet Tolk.

b) Konklusioner og anbefalinger til markedet:

1) Formidlere, der opererer i store geografiske områder med mange små kommuner,
kan have store problemer med dækning af tolkenes transportomkostninger og
transporttid. Det anbefales, at det offentlige afsætter tilstrækkelige ressourcer til
dette. I forbindelse med tolkebistand til læger burde det således være sygesikrin-
gens - altså ikke tolkenes - ansvar. Dette vil formentlig gøre det lettere at finde
tolke til opgaver med lange transportveje.

2) Alle formidlerne er enige i, at det er nødvendigt med et forholdsvist lille antal
fastansatte og forholdsvis mange freelancere på grund af de skiftende sprogbe-
hov. Det anbefales alligevel at skabe flere muligheder for (forskellige former
for) fastansættelse, da dette er mere tilfredsstillende for både brugere og tolke.

3) Flere fastansættelser vil kunne bidrage til en reduktion af logistiske problemer,
der opstår, fordi freelance-tolke på grund af andet arbejde ikke er tidsmæssigt
fleksible nok.
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4) Fastansættelse på delebasis, f. eks. ved, at flere kommuner går sammen om at
ansætte en eller flere tolke, anbefales. Det kræver dog en indkørings- og koordine-
ringsperiode, før en sådan ordning fungerer efter hensigten.

5) Faste aftaler/udstationering f. eks. 1 eller 2 dage om ugen anbefales.

6) Det anbefales at fastansætte én eller flere tolke på ét bestemt sted med mange
afdelinger (dvs. inden for store institutioner/organisationer som f. eks. hospitaler)
og lade tolkene "cirkulere" inden for institutionen.

7) Tolke, som har tolkning som hovederhverv, burde overveje etableringen af
en fagforening, der kunne arbejde for en professionalisering af faget,
herunder mere gennemsigtighed på takstområdet. Alle formidlere påpeger
problemet med forskellige takster for tolkebistand, som ikke hviler på
dokumenterede tolkekompetencer.

8) Formidlerne efterlyser brugerkurser. Eventuelle brugerkurser i god brug af
tolk burde omfatte dels, hvordan man arbejder med tolk i selve
tolkesituationen og dels, hvordan man planlægger ens brug af tolk (bedre).
Der ønskes desuden almindelig hensyntagen til tolken. Det sidste ønske
lægger snarere op til en debat mellem brugere og tolke end til ensidige
brugerkurser.
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3.3.5  Interview med tolkekursusledere m.fl.

En del af kortlægningsopgaven bestod i at finde ud af, hvilke tolkeuddannelser der i
forvejen findes på markedet i Århus Amt. I den forbindelse foretog HHÅ 3 interview,
som alle fandt sted uafhængigt af spørgeskemaundersøgelsen, og efter at skemaerne var
sendt ud.

Datagrundlag vedr. denne gruppe omfatter:
- Interview med tolkekursusleder fra Silkeborg Daghøjskole (noter + folder)
- Interview med 3 repræsentanter for Interkulturelt Center, Århus (båndudskrift + fol-

der + internt kursusmateriale)
- Telefoninterview med en repræsentant for Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet-

værk i København (noter)

Eftersom interviewenes indhold var klart afgrænset og givet på forhånd, var det ikke
nødvendigt at basere analysen af datamaterialet på en række indholdskategorier som
dem, der er anvendt i forbindelse med alle de øvrige analyser i kapitel 3. I stedet for er
der tale om en gennemgang, som indeholder 1) en beskrivelse af kursernes formål
og/eller målgruppe, omfang, opbygning, indhold og evalueringsformer – dog kun i det
omfang det var muligt at indhente alle disse oplysninger –  og 2) konklusioner vedrø-
rende forhold, der er relevante i forbindelse med evt. uddannelser eller kurser for tolke.

Interview med kursusleder fra Silkeborg Daghøjskole

Interviewet blev gennemført den 21.2.2000.

Kursusbeskrivelse

Formål/målgruppe:
Kurset "Brugstolk. Et tolkekursus for udlændinge" har til formål at skaffe udlændinge i
arbejde. Det henvender sig ikke kun til dem, der vil arbejde som tolk, men også til dem,
der vil "lære dansk på højt niveau", og til dem, der har "påtænkt en uddannelse inden for
f.eks. sundhedssektoren eller socialområdet" (citater fra daghøjskolens folder om kur-
set). Kursuslederen nævner desuden, at der lægges vægt på formidling af "bløde vær-
dier" så som selvtillid.

Deltagerantal:
mindst 8.
(13 i 1999 og 11 i 2000)

Deltagernes forudsætninger:
At tale og skrive modersmålet og dansk. Profiltest, danskprøve 2 eller 9.-10. klasses
eksamen (ellers individuel samtale + skriftlig prøve).

Omfang:
30 undervisningstimer ugentligt (dagligt kl. 8.30 -14.30) i 34 uger ekskl. ferie.

Kursusperiode:
Ultimo februar til medio december.
Opbygning:
Enkelte moduler, som kursisterne selv kan sammensætte efter behov.
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Indhold:
- Introduktionsuge (emner: kultursammenligning, kulturforståelse).
- 3 store fagtemaer på hhv. 4 , 6 og 9 ugers varighed (sygdom/sundhed,
 socialområdet, arbejdsmarkedet).
- Øvrige fagtemaer på 1 uges varighed (det danske retsvæsen, psykiatri).
- Begynder på PC (1 uge + derefter løbende undervisning efter behov)
- Tolkeetik/-teknik/-rollen samt kommunikation/kropssprog (1 uge; placering efter 1.

fagtema).
- Praktik (4 uger; placering inden efterårsferien)
- Jobsøgning (de sidste 3 kursusuger)

Løbende "rigtige" tolke- og oversættelsesopgaver. Tolkepræstationer optages på bånd,
som sendes til "rettelse"/bedømmelse hos professionelle eksterne censorer. Opbygning
af "ordbog" inden for fagterminologi på basis af gæstelærerforedrag. Ekskursioner.

Evaluering:
Skriftlig eksamen efter hvert af de 3 store fagområder og afsluttende mundtlig eksamen
efter det sidste fagområde. 1 reeksaminationsmulighed.

Finansiering:
Tilskud fra EUs Socialfond blev søgt for år 2000, men ikke opnået.
Kontanthjælps- og dagpengemodtagere opfordres til at undersøge tilskudsmuligheder
hos kommunen.

Konklusioner

Overordnet tilrettelæggelse

Det drejer sig om et intensivt kursus, der afvikles i dagtimerne over en længere periode.
Deltagelse i et sådant fuldtidskursus er ikke noget problem for kursets primære mål-
gruppe, dvs. kursister, der modtager dagpenge eller kontanthjælp og kan få dækket ud-
gifterne af kommunen. Inden for disse faste rammer er der til gengæld stor fleksibilitet
på grund af modulopbygningen. Kurset skal hjælpe et forholdsvist lille antal menne-
sker med at komme i gang med et arbejde eller en uddannelse. Det er ikke et tilbud til
eventuelle interessenter, der har et arbejde.

Vægtning af kursuselementerne

Kursets indhold er klart målrettet mod de store arbejdsområder for tolke i form af
fagtemaerne sygdom/sundhed, socialområdet, arbejdsmarkedet.

Øvrige emner er begrænset til et minimum. Det gælder også kulturformidling – et
begreb, som dog ikke anvendes i daghøjskolens folder. Det nærmeste, man kan komme
dette emne, er "kultursammenligning og kulturforståelse", som er begrænset til intro-
duktionsugen (men danner en referenceramme, der kan henvises til i det videre forløb).

Tolkning er placeret forholdsvis sent i forløbet (efter de første 10 uger), og introduktio-
nen til emnet fylder også kun en uge. Dog er der løbende praktiske tolkeopgaver bagef-
ter. Denne forholdsvis beskedne rolle kan ses som udtryk for, at det drejer sig om et
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begynderkursus, som ikke kun henvender sig til kursister, der ønsker at arbejde som
tolke, men også til kursister, der ønsker at bruge kurset som forberedelse til en uddan-
nelse inden for de ovenfor nævnte fagområder. Disse kursister følger med andre ord et
tolkekursus, selv om de lige fra starten har et andet jobmål end tolkning. Tolkekurset
benyttes som springbræt til "noget andet".

Hvad laver kursisterne efter kurset?

Kursuslederen oplyser, at 65% af kursisterne 6 måneder efter endt kursus enten var i
gang med en (til dels helt anden) uddannelse eller havde fundet et arbejde. 30% af dem,
der var kommet i arbejde, var blevet ansat af kommunen i tokulturelle stillinger kombi-
neret med tolkning i et vist omfang. Det drejer sig om stillinger som fx kulturmedarbej-
der eller projektmedarbejder (mor-barn-projekter el. lign.).

Dette er i overensstemmelse med Junior Consults konklusion i rapporten s. 27 og vores
egne analyseresultater, der viser, at langt de fleste tolke har tolkevirksomhed som en
bibeskæftigelse og andet arbejde eller uddannelse som deres hovedbeskæftigelse. Der
er ikke umiddelbart noget, der peger på, at disse brugstolke ville ønske at uddanne
sig yderligere inden for tolkning.

3.3.5.2  Interview med 3 repræsentanter for Interkulturelt Center, Århus

Interviewet med Interkulturelt Center (IKC) blev foretaget den 27. marts 2000. De in-
terviewede er hhv. 2 holdlærere for tolkeholdet og skolens leder, som også har nogle
undervisningstimer med holdet.

Det er vigtigt at bemærke, at tolkekurset ved IKC er et nyt initiativ, som på inter-
viewtidspunktet lige var kommet i gang (starttidspunktet var 28. februar), uden at kur-
susforløbet var fastlagt i samtlige detaljer. De organisatoriske rammer minder om kurset
ved Silkeborg Daghøjskole, da også IKC-kurset er underlagt bestemmelserne for dag-
højskolekurser.

Sidetallene i konklusionerne henviser til båndudskriften.

Kursusbeskrivelse

Formål/målgruppe:
Kurset "Klar Parat Tolk" vil "opkvalificere deltagerne til at arbejde som tolke inden for
f.eks. social- og sundhedssektoren, institutioner for børn og unge og den private sektor"
og "henvender sig til personer med en tosproget og tokulturel baggrund, som bestemmer
sig for at bruge denne styrke på arbejdsmarkedet" (folder om kurset).
Deltagerantal:
17 i 2000
(ca. 100 henvendelser).

Deltagernes forudsætninger:
Danskprøve 2, profiltest, 9. klasse eller lignende.

Omfang:
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30 timer ugentligt (dagligt kl. 9-15) i 34 uger ekskl. ferie.

Kursusperiode:
Ultimo februar til medio december.

Opbygning:
6 moduler.

Indhold:
- Introduktionsuge (emner: hvor og hvordan bruges tolk? Interkulturel forståelse)
- "Kulturgrammatik", kulturmøde (4 uger)
- Kommunikation; tolkeetik og -teknik (4 uger)
- Det psykiatriske system; social- og sundhedssektoren; det pædagogiske område/børn

og unge; det danske retssystem (i alt 6 uger)
- Arbejdsmarkedet; den interkulturelle medarbejder (4 uger)
- Praktik inkl. forberedelse og evaluering (7 uger)
- Jobsøgning (2 uger; placering efter efterårsferien)
- Projektgrupper (specialiseringsmodul) (3 uger)

Løbende opbygning af "ordbog" dansk-modersmålet. Oversættelse. Gæstelærere. Besøg
ud af huset.

Evaluering:
Uformel prøve efter hvert af de 5 moduler (inkl. projektgruppe-/specialiseringsmodul).
Afslutningsopgave (3 uger).

Finansiering:
Tilskud fra det offentlige.

Kommentarer

Overordnet tilrettelæggelse

Som Silkeborg Daghøjskole.

Deltagernes motivation for at følge kurset

De fleste deltagere har tolkeerfaring, men ifølge IKC er grunden til, at de kom på kur-
set, "at de har haft nogle oplevelser, som har vist, at det ikke var så nemt alligevel" og at
de "manglede noget teknik, men de manglede også en opmærksomhed på, at de kommer
i klemme nogle gange i nogle oversættelsessituationer". Generelt ønsker deltagerne "at
blive bedre til at tolke" (s.5). Det vil sige, at der i hvert fald hos IKC-kursisterne er
en bevidsthed om, at de kan blive bedre til at tolke og dermed til at tackle proble-
mer i tolkesituationen. Da IKC havde ca. 100 henvendelser, kan det formodes, at
mange flere interesserede tolke havde bedre tolkefærdigheder og bedre problem
management som motivation. Dette skal sammenholdes med, at næsten alle tolke i
undersøgelsen svarer, at de sjældent eller aldrig oplever problemer i tolkesituationen
(Junior Consults rapport s.35). Rapporten anbefaler derfor kursusbeviser som motiva-
tionsfaktor. Dette er under alle omstændigheder en god ide, specielt da der blandt
IKC-kursisterne ikke synes at være tilstrækkelig opmærksomhed over for potentielle
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problemer på oversættelsesområdet. Alt i alt peger den store interesse for IKC-kurset
dog på, at det også har været en motivation i sig selv overhovedet at kunne komme
på et tolkekursus (jfr. Junior Consults interview med den private sælger, bilag 15).

Da der manglede somali på kurset, kontaktede IKC Somalisk Rådgivningscenter for via
dem at få nogle somaliere til at søge optagelse. På den måde kom to kvinder ind, selv
om deres danskkundskaber ikke svarede til optagelseskravene. Somaliske mænd var
ikke interesserede, fordi de ifølge Rådgivningscenteret opfatter tolkning som lav-
statusjob (s.13). Dette kan give et fingerpeg om, hvorfor der ifølge Junior Consults
rapport s.39 generelt er større interesse for kurser hos kvinder end hos mænd.

Vægtning af kursuselementerne

Modulerne omfatter mange flere emner end dem, der fremgår af ovenstående oversigt
over indholdet (f.eks. flere emner inden for psykologi, sociologi, religionshistorie).

"Kulturgrammatik" (en bevidsthed om potentielle problemer, som kan opstå pga.
kulturforskelle), kulturforståelse m.m. vægtes meget højt, fordi det betragtes som
ballast og grundlag for al sproglig formidling, men også fordi deltagerne efter kur-
set kan blive ansat som kulturmedarbejdere (s.7).

Tolkning: Ifølge en intern  emneoversigt indgår "Hvor og hvordan bruges tolke" som
del i introduktionsugen, og efter de første 7 uger er der afsat 2 uger til bl.a. tolketeknik
og etik. Samtidig benyttes en velegnet bog om tolkning3 som grundbog under kursets
første del (s.3), og det er meningen, at tolkeetik tages løbende op i alle ugerne (s.10).
Dermed ser det ud til, at tolkning vægtes noget højere ved IKC end i Silkeborg.

Jobmuligheder efter kurset

Der sigtes blandt andet, men ikke mindst, på ansættelse som interkulturel medar-
bejder. Emnet "Den interkulturelle medarbejder" omfatter 2 uger i det planlagte kursus-
forløb og lægger med besøg på praktiksteder direkte op til den efterfølgende praktikpe-
riode. Det fremgår af kommentarerne vedr. vægtning af kursuselementerne, at "inter-
kulturel medarbejder" ikke nødvendigvis er synonym med "tolk". Således påpeger
IKC, at der ikke er tolkestillinger bagefter, men at kurset måske vil give deltagerne "ad-
gang til nogle flere ting" (s.11). Dvs. stort set samme brede sigte som kurset i Silkeborg.

                                                
3 Galal, Lise Paulsen / Galal, Ehab: Goddag mand -  økseskaft. Samtale gennem tolk. Mellemfolkeligt
Samvirke, København, 1999. Bogen henvender sig "til alle professionelle tolkebrugere og til tolke", s.7.
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Kursusniveauer og -typer

IKC mener, at der er brug for kurser på 2 niveauer: et basisniveau på linje med
niveauet på det nuværende IKC-kursus og et højere niveau på et forkursus til Statsprø-
vet Tolk. Dog burde et grundkursus for tolke ikke ligge i daghøjskoleregi, men have en
"højere status" (bl.a. fordi finansieringen under daghøjskoleloven er problematisk)
(s.15).

Vedr. kursustyper refererer IKC meget kort til en samtale med Dansk Flygtningehjælp
(DF). Ifølge DF er der brug for 2 typer tolke: brugstolke og "dem med uddannelse", og
derfor burde der også være 2 forskellige forløb:
- et brugstolkekursus (evt. lidt kortere end de eksisterende), som kvalificerer til

brugstolk eller  forbereder til anden uddannelse;
- et kort, målrettet tolkekursus  + videreuddannelse (= forkursus + Statsprøvet Tolk),

(s.11-12).

Modellen med 2 særskilte forløb for 2 forskellige typer tolke har både faglige og
ressourcemæssige fordele. Brugstolkekurser eksisterer allerede i dag, og succesraten
for kurset i Silkeborg tyder på, at det fungerer som det skal, nemlig som tilbud til dem,
der ikke sigter mod tolkning som hovederhverv.

Ved det længere forløb med videreuddannelse derimod er det kun sidste led i kæden,
der eksisterer i dag – i Århusområdet dog kun i teorien, da de to første led mangler. De
manglende led i det trinvist opbyggede forløb kunne godt udvikles og gennemføres af
forskellige kursusudbydere, dog i et koordineret samarbejde. I den forbindelse ville det
være en fordel at benytte sig af eksisterende netværk af kursusudbydere og for-
midlere.

I forbindelse med udviklingen af det længere forløb med videreuddannelse vil det være
nødvendigt at sikre sig, at et treleddet forløb ikke bliver for langt og uoverkomme-
ligt. Løsningen ser ud til at være konsekvent modularisering og måske meritover-
førsel for enkelte moduler. Dette er vigtigt set i lyset af, at Statsprøvet Tolk heller ikke
kan udbydes regelmæssigt i København (ingen kurser i ES 2000).

Som anbefalet i Junior Consults rapport s.35 ville det være hensigtsmæssigt at lade
“forkurset”/”brobygningskurset” til Statsprøvet Tolk ligge i HHÅs regi for at
sikre kursets attraktivitet på grundlag af et højt niveau. Baggrunden for anbefalin-
gen er det faktum, at tolkene i rapporten “sjældent eller aldrig” oplever problemer i tol-
kesituationen, hvorfor deres kursusmotivation kan være ringe, hvis ikke der er tale om
en kvalitetsuddannelse. Jfr. dog de ovenfor anførte konklusioner vedrørende deltagernes
motivation til at følge IKC-kurset.

Men der behøver ikke være vandtætte skodder imellem de to skitserede forløbstyper,
hvad lærerkræfter angår. Udveksling af gæstelærere ville være en oplagt form for
samarbejde. F.eks. kunne HHÅs ekspertise inden for generisk tolkning godt inddrages
i IKCs kursusforløb. Omvendt kunne HHÅ drage nytte af IKC-medarbejdernes eksper-
tise inden for kultursammenligning m.m., under forudsætning af at der etableres et
overbygningsforløb ved Det Erhvervssproglige Fakultet.
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3.3.5.3 Interview med en repræsentant for Dansk Flygtningehjælps Integrations-
netværk i København

HHÅ-interviewet med lederen af Dansk Flygtningehjælps (DF) afdeling i Randers i
september 1999 havde ikke givet svar på spørgsmålet om, hvordan den tolkeuddannelse,
som DF tidligere havde stået for, så ud. Derfor blev dette interview suppleret med et
telefoninterview med en repræsentant for DF i København, som vi var blevet henvist til.
Samtalen fandt sted den 26.5.2000.

Det drejer sig om et kort og ikke specielt detaljeret interview, da den ansvarlige på
området ikke selv havde været involveret i undervisningsaktiviteterne, og den mest
kyndige medarbejder/underviser ikke længere var ansat hos DF.

Det viser sig, at der var tale om to forskellige typer kurser, som er skitseret nedenfor
under hhv. a) og b).

Kursusbeskrivelse

a) Modulopbygget kursus

Formål:
Basiskursus for samtlige DFs tolke med henblik på systematisk opkvalificering og efter-
følgende niveau-indplacering på grundlag af testning.

Sted:
Over hele landet efter behov.

Omfang:
Hele kurset: 12 dage i alt.
Afholdt 4 gange både i 1993 og 1994 (sidste modul dog kun 2 gange i de pågældende
år). Derefter pause.

Indhold og opbygning:
- Grundkurs: Almene tolkediscipliner (4 dage)
- Overbygningsmodul 1: Medicinsk terminologi (4 dage)
- Overbygningsmodul 2: Socialforvaltningsterminologi (4 dage)
Alle 3 moduler havde en fælles del (på dansk) + en sprogspecifik del.

b) Korte kurser

Omfang:
Mellem 1 og 3 dages varighed.
Blev kørt løbende over længere tid som supplement  i årene efter den systematiske kur-
susindsats i 1993/94.
Indhold:
- Introduktion og almene fag (tolkeetik, tolketeknik m.m)
- Specifikke fag (i 1998 fx jura, medicin eller psykologi).
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Konklusioner

Selv om ovenstående er sparsomme oplysninger, fremgår det klart, at der er tale om
korte kurser, som dog – i modsætning til daghøjskolekurserne – er rene tolkekurser, alle
med en sprogspecifik del.

Der var således ikke tale om en “uddannelse”. At DFs tolke er eftertragtede, skyldes
sandsynligvis, at de gennem deres oplæringstid hos DF har fået en hel del praktisk tol-
keerfaring som ballast – ud over det faktum, at der stort set ikke fandtes andre mulig-
heder. DF var den eneste instans, der systematisk gav et større antal mennesker en
praktisk oplæring i faget og udbød mulighed for testning og korte opkvalificeringskur-
ser. Det er et paradoks, at denne systematiske oplæringsfunktion er fjernet, samti-
dig med at behovet for tolkning stiger.

3.3.5.4  Samlet konklusion på analysen af interview med tolkekursusledere m.fl.

(a) Nuværende uddannelsesforhold

1) Behovet for tolkning er stigende, men der er reelt færre uddannelsesmuligheder
for tolke i dag end før Integrationsloven, efter at Dansk Flygtningehjælps oplæ-
ringsfunktion og kursusvirksomhed er nedlagt.

2) De eneste tilbud, der findes i Århus Amt i dag, er 2 brugstolkekurser, som har
eksisteret siden hhv. 1996 og foråret 2000. Disse kurser kører i daghøjskoleregi og
er stort set forbeholdt en lille kreds af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

3) Brugstolkekurserne er ikke rene tolkekurser, men har et bredere sigte ved også at
kvalificere kursisterne til tokulturelt arbejde og (helt) andre uddannelser.

4) Det vil sige, at der ikke findes nogen regulær tolkeuddannelse.

5) Det, der mangler her og nu, er de to første led i en videreuddannelsesmodel, der
består af grundkursus + overbygnings-/brobygningskursus + Statsprøvet Tolk.

6) I modsætning til de eksisterende brugstolkekurser burde grundkurset i videreud-
dannelsesmodellen være et “rent”, målrettet tolkekursus, som er meget kortere og
alment tilgængeligt for kvalificerede tosprogede personer. Dette grundkursus
burde som udgangspunkt ikke ligge i daghøjskoleregi.

7) Da både grundkursusleddet og brobygningsleddet mangler, er det næsten umuligt
for selvlærte tolke at kvalificere sig til videreuddannelsen Statsprøvet Tolk ved
Handelshøjskolen i Århus eller København.

8) Undersøgelsens datamateriale siger ikke noget om, hvorvidt tolkene – hvis de
manglende kursustilbud blev etableret – ville være motiverede til at følge alle tre
led i det skitserede længere videreuddannelsesforløb. Men det fremgår klart, at
tolkekurser skal være korte. Derfor er det ikke sikkert, at etableringen af brobyg-
ningskurser automatisk vil medføre en større tilslutning til Statsprøvet Tolk.
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(b) Perspektivering

1) Den store interesse for det nystartede kursus ved Interkulturelt Center i Århus
tyder på, at, der findes mange allerede praktiserende tolke, der ønsker at blive
bedre til at tolke og derfor er motiverede for kurser.

2) Kortlægningen af området viser, at der er stor interesse for etableringen af en
uddannelse, især fra kursusledernes og formidlernes side. Det er oplagt at udvikle
de manglende kursustilbud i samarbejde med disse.

3) Den treleddede videreuddannelsesmodel vil kunne bidrage til en opkvalificering
af de nuværende tolke i den aktuelle situation. Men den foreliggende undersøgel-
ses analyseresultater giver ikke noget grundlag for konklusioner om, hvordan en
tolkeuddannelse for flygtninge og indvandrere skulle se ud på længere sigt.

4) Hvis tolkefaget skal gøres attraktivt for dygtige tosprogede personer, kunne det
overvejes, om udviklingen af en erhvervssproglig bacheloruddannelse ved Han-
delshøjskolerne, som kvalificerer til flygtninge- og indvandrertolk, måske ville
være en bedre model for fremtiden.
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4  Belysning af spørgsmålet om uddannelse for tolke

I dette kapitel sættes der fokus på spørgsmålet om uddannelse hhv. kurser for tolke på
flygtninge- og indvandrerområdet. Kapitlet er inddelt i tre afsnit, der hver især belyser
forskellige afspekter af relevans for en eventuel uddannelsesmæssig indsats. I afsnit 4.1
belyses således grundlaget for at udbyde (nye) uddannelser eller kurser for flygtninge-
og indvandrertolke, i afsnit 4.2 beskrives det, hvad en eventuel uddannelse bør inde-
holde, og i afsnit 4.3 opridses det, hvorledes en eventuel uddannelse bør tilrettelægges.

Kapitlet er baseret på de uddannelsesrelevante konklusioner og anbefalinger, der er ble-
vet fremsat i forbindelse med analyserne af projektets datamateriale. Grundlaget for
fremstillingen er således dels Junior Consults rapport om spørgeskemaundersøgelsen,
dels projektgruppens analyser af kommentar- og interviewdata, som er beskrevet i nær-
værende rapports kapitel 3.

Det skal bemærkes, at mange af analyserne peger på, at der er et behov for kurser ikke
blot for tolke, men også for tolkebrugere. Spørgsmålet om brugerkurser vil imidlertid
ikke blive behandlet i dette kapitel. Læseren henvises i stedet til kapitel 5 i nærværende
rapport samt s. 4 i Junior Consults rapport.

4.1  Grundlaget for at udbyde (nye) uddannelser eller kurser for tolke

Stort set samtlige af de analyser, der er blevet foretaget i forbindelse med kortlægnings-
projektet, peger på, at der er et udtalt behov for uddannelse på tolkeområdet. Masser af
data peger således på, at nogle af de nuværende tolkes kvalifikationer er mangelfulde,
ligesom efterlysninger efter bedre uddannede tolke og bedre uddannelsesmuligheder for
tolke er hyppige i det analyserede materiale. Desuden forventer både tolkebrugere og
tolke, at behovet for tolkning vil stige i fremtiden, hvilket alt andet lige må implicere et
stigende behov for tolkeuddannelse.

Samtidig kan vi konstatere, at Dansk Flygtningehjælps tolkekursusvirksomhed er blevet
nedlagt, efter at Integrationsloven er trådt i kraft. Dette er væsentligt, fordi Dansk
Flygtningehjælp tidligere stod for uddannelse og oplæring af de fleste tolke på flygt-
ninge- og indvandrerområdet. De tilbageværende uddannelsestilbud på området findes
dels hos Silkeborg Daghøjskole, der udbyder kurset Brugstolk, dels hos Interkulturelt
Center i Århus, der står for kurset Klar Parat Tolk. Disse to kurser ligner hinanden en
del. Begge kører i daghøjskoleregi og er i vid udstrækning rettet mod en lille kreds af
dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Endvidere er disse kurser ikke rene tolkekurser,
men har et bredere sigte ved også at kvalificere kursisterne til tokulturelt arbejde og til
andre uddannelser. Der findes således ikke længere en regulær tolkeuddannelse på
flygtninge- og indvandrerområdet i Århus Amt, hvilket kan betyde, at der er eller bliver
behov for en ny tolkeuddannelse eller nye tolkekurser.

For nye kursusudbydere er det imidlertid væsentligt, at det uddannelsesbehov, der er
dokumenteret gennem undersøgelsen, også vil give sig udtryk i en reel efterspørgsel
efter de nye uddannelser/kurser, man eventuelt beslutter sig for at udbyde. Dette vil i
vid udstrækning være bestemt af tolkenes motivation til at tage (yderligere) uddannelse.
Det billede, analyserne tegner af tolkenes motivation til at uddanne sig, er imidlertid
noget broget, idet nogle data peger på en vis motivation, mens andre peger på mang-
lende motivation. For eksempel udtrykker de tolke, der har deltaget i undersøgelsen,
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rent faktisk interesse for at følge tolkekurser af mange forskellige slags, men de er sam-
tidig på stort set alle områder meget tilfredse med kvaliteten af det arbejde, de udfører
som tolke. Det samlede billede af tolkenes motivation peger imidlertid især i negativ
retning: mange data og analyser tyder på, at de fleste tolkes motivation til at uddanne
sig (yderligere) er ret lav.

Mens behovet for uddannelse på tolkeområdet således synes at være stort, ser det altså
ud til, at tolkenes umiddelbare motivation til at uddanne sig er knap så stor, som man
kunne ønske sig. I løbet af undersøgelsen peges der imidlertid på en række faktorer,
som kunne fremme motivationen. For det første er det vigtigt for tolkene, at de ikke selv
skal finansiere eventuelle kurser; de mener i vid udstrækning, at en eventuel uddannelse
skal finansieres af det offentlige. For det andet udtrykker flere tolke ønske om, at en
eventuel uddannelsesindsats fra deres side skal være forbundet med et vist udbytte for
dem, først og fremmest i form af højere betaling for deres arbejde. For det tredie nævnes
det som en motiverende faktor, at gennemførelse af uddannelse gøres obligatorisk, hvil-
ket også meget andet taler for, især fordi det kan anvendes som et middel til kvalitets-
sikring. Da tolkenes motivation til at uddanne sig umiddelbart synes at være i under-
kanten af det ønskelige, kan de ovennævnte motivationsfaktorer meget vel vise sig at
være reelle betingelser for, at tilslutningen til eventuelle nye uddannelsestilbud bliver
stor nok til at gøre dem rentable for udbyderen. Det skal bemærkes, at disse betingelser i
vid udstrækning ikke opfyldes på nuværende tidspunkt. Endvidere skal det bemærkes, at
potentielle uddannelsesudbydere ikke har indflydelse på de nævnte faktorer; det har
alene de andre interessenter på markedet, hvilket især vil sige brugere og formidlere af
tolkeservice samt de bevilgende myndigheder (jfr. kapitel 5).

Betydningen af, at ovennævnte betingelser er opfyldt, inden nye uddannelser eller kur-
ser udbydes, understreges af størrelsen af det eksisterende kursistgrundlag. Junior Con-
sult anslår antallet af tolke i Århus Amt til at ligge mellem 150 og 200. Som de påpeger,
er dette for lille et grundlag til, at det vil være rentabelt at starte en uddannelse for tolke.
De foreslår derfor, at interesseområdet udvides fra Århus Amt til at omfatte hele Jylland
og Fyn, således at en eventuel uddannelse markedsføres i hele dette område. Dermed
ville det være muligt at udvide kursistgrundlaget til ca. 1000 tolke. Andre analyser -
især analyserne af tolkenes kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen (afsnit 3.2.3) -
tyder imidlertid på en lav grad af mobilitet hos tolkene. Flere udtrykker således ønske
om, at eventuelle uddannelsestilbud placeres så tæt på deres bopæl, at de ikke skal flytte
eller pendle frem og tilbage. Det kan derfor ikke uden videre antages, at tolke i for
eksempel Sønderborg eller Fåborg vil ønske at tage til Århus for at uddanne sig. Dette
understreger nødvendigheden af, at de tidligere nævnte betingelser vedrørende kursusfi-
nansiering, -udbytte og obligatorisk kursusgennemførelse er opfyldt, før det ressource-
krævende arbejde med at udvikle en ny uddannelse hhv. nye kurser påbegyndes.

4.2  Indholdet i en eventuel uddannelse

De ønsker til kursusindhold, der fremsættes af såvel tolke som brugere i Junior Consults
rapport, er forholdsvis brede og ensartede. Ifølge denne rapport ser der således ud til at
være behov for eller ønsker om kurser inden for alle nedenstående områder:

- Generel tolkevirksomhed og tolketeknik
- Tolkeetik
- Branchespecifik tolkning
- Kulturformidling
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- Psykologi
- Dansk
- Andre sprog end dansk (”modersmål”)
- Viden om specifikke brancher
- Dansk kultur og samfund

Ønskerne om undervisning inden for disse områder går i det store hele igen i det øvrige
analyserede materiale, men især brugerne fremhæver her meget ofte behovet for, at tol-
kene får større sproglig og faglig viden om specifikke brancher, ligesom de gentagne
gange peger på nødvendigheden af kurser i tolkeetik. Det understreges endvidere
adskillige gange, at der er et behov for at få udført skriftlige sprogopgaver, hvilket taler
for, at der lægges vægt på tolkenes skriftlige kompetencer i forbindelse med undervis-
ningen i sprog.

Ønsket om en bredt sammensat tolkeuddannelse, der dækker alle de ovennævnte områ-
der, skal imidlertid sammenholdes med andre af analysernes resultater. Her er det blandt
andet væsentligt at se på det eksisterende udbud af tolkeuddannelser i Århus Amt. Som
beskrevet i afsnit 4.1 ovenfor er der – efter nedlæggelsen af Dansk Flygtningehjælps
tolkekursusvirksomhed - to tolkekurser på markedet i Århus Amt (hhv. Brugstolk og
Klar Parat Tolk). Da begge disse kurser har et bredere sigte end blot at kvalificere kur-
sisterne til at tolke og derfor indeholder mange andre end netop tolkespecifikke fag, ser
der ud til at være behov for nye uddannelser eller kurser, der er meget målrettede mod
tolkning. I forhold til ovenstående liste af fag betyder det, at det sandsynligvis vil være
hensigtsmæssigt at lægge størst vægt på de ”rene” tolkefag og mindre på fag som psy-
kologi, kulturformidling, dansk og andre sprog, viden om specifikke brancher samt
dansk kultur og samfund. Da disse fag imidlertid kan være forudsætninger for god tolk-
ning, bør de dog ikke helt ses bort fra. Det er blot vigtigt, at de får status af støttefag for
de centrale, tolkespecifikke fag.

Desuden peger en del analyser på, at det er væsentligt, at en eventuel tolkeuddannelse
har et højt niveau, så den forbindes med kvalitet og prestige. Derfor er det vigtigt, at
dybde prioriteres over bredde. Dette taler igen for, at en eventuel uddannelse bygges op
omkring nogle få, helt centrale fag, hvortil der knyttes nogle støttefag.

En anden faktor med betydning for fagudbuddet er økonomi og rentabilitet. En eventuel
uddannelse skal være økonomisk bæredygtig. Da kursistgrundlaget i forvejen er meget
beskedent, er det nødvendigt at fokusere på kurser med et indhold, der kan samle flest
mulige tolke. Dette krav er først og fremmest i modstrid med ønskerne om undervisning
i andre sprog end dansk (”modersmål”), ligesom de områder, der relaterer sig til speci-
fikke brancher, kan blive vanskelige at tilgodese. Især modersmålsundervisningen vil
være problematisk. Af Junior Consults rapport fremgår det for eksempel, at der er 11
sprog ud over dansk, hvortil der relativt hyppigt anvendes tolk (s. 10). Det vil under
ingen omstændigheder være muligt at undervise i så mange eller endda flere sprog. Hvis
man af den grund vælger at nedtone modersmålsundervisningen, vil det betyde, at der
skal stilles forholdsvis store krav til kursisternes modersmålskompetence ved indgangen
til uddannelsen. Dette vil dog under alle omstændigheder være nødvendigt, og det er
også helt i tråd med tankerne om en uddannelse med fokus på det tolkespecifikke. Des-
uden viser undersøgelsen, at langt de fleste af de nuværende tolke har gennemført dele
af deres uddannelse i deres oprindelseslande, hvilket må betyde, at de i hvert fald delvis
er opvokset i andre lande end Danmark, og at de derfor har et andet sprog end dansk
som deres modersmål og dermed stærkeste sprog. Dette gør det fagligt forsvarligt at
lægge mere vægt på dansk end på de øvrige sprog i en eventuel tolkeuddannelse.
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Den del af undervisningen, der foreslås rettet mod specifikke brancher – det være sig af
sproglig, faglig eller tolkemæssig art – er det mere problematisk at se bort fra, fordi rig-
tig mange brugere fremhæver branchespecifik viden hos tolkene som værende både
meget væsentlig og meget mangelfuld på nuværende tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at
branchespecifik ekspertise bedst erhverves ved fast tilknytning til en arbejdsplads inden
for den pågældende branche. Med den nuværende organisering af tolkemarkedet fore-
kommer en sådan tilknytning imidlertid så sjældent, at det kan være fornuftigt at inkor-
porere en vis mængde branchespecifik undervisning i en eventuel uddannelse. Da det
ikke er økonomisk muligt at tilgodese alle brancher, bør der fokuseres på de brancher,
hvor man hyppigt anvender tolke, og hvor graden af specialviden og specialsprog er høj.
Derfor kan det anbefales at rette den branchespecifikke undervisning mod sundheds-
sektoren og socialforvaltningen. Herudover vil det være væsentligt at lægge vægt på
undervisning i generel metode, herunder fagsproglig metode, forberedelse til tolkeopga-
ver (inden for mange forskellig brancher) og andet, der vil sætte tolkene i stand til hur-
tigt at få et fagligt og sprogligt overblik over de brancher, de skal arbejde inden for.
Metoderettet undervisning vil også sikre uddannelsen det høje niveau, der ser ud til at
være en forudsætning for, at den vil blive betragtet som attraktiv.

Alt i alt kan nedenstående skitse til en ny tolkeuddannelses indhold anbefales:

Centrale fag:
- Kommunikation gennem tolk
- Tolketeknik
- Tolkeetik (herunder om kulturformidlingens rolle)
- Tolkemetode (herunder f.eks. fagsproglig metode, forberedelse, dokumentation)

Støttefag:
- Dansk (herunder skriftligt dansk)
- Dansk kultur og samfund
- Specifikke brancher (med vægt på social- og sundhedssektoren)
- Kulturformidling
- Psykologi

Støttefagene kan enten integreres i de centrale tolkefag, hvilket for eksempel ville være
relevant for kulturformidling og psykologi, eller udskilles som separate fag, hvilket for
eksempel ville være oplagt for undervisningen i specifikke brancher.

4.3  Tilrettelæggelse af en eventuel uddannelse

Stort set samtlige data og analyser, der indgår i undersøgelsen, peger på, at tolkene ikke
er villige til at bruge ret meget tid og energi på at uddanne sig som tolke. En væsentlig
grund hertil er, at de fleste af tolkene har (fuldtids-)arbejde eller uddannelse ved siden af
- eller eventuelt i kraft af - deres tolkejob. I Junior Consults undersøgelse giver de fleste
tolke således udtryk for, at de ikke ønsker at bruge mere end 5 timer om ugen på at
uddanne sig som tolke, ligesom de fleste mener, at en uddannelse ikke skal strække sig
over mere end 3 måneder. Samtidig er der meget få, der er villige til at tage en uddan-
nelse, der varer over et år (ca. 11%, jfr. Junior Consults rapport s. 44). Så det samlede
billede viser altså, at efterspørgslen vil være rettet mod forholdsvis korte og ikke for
arbejdskrævende kurser. Samtidig er der meget, der taler for, at der i Århus Amt p.t.
ikke er tilstrækkeligt grundlag for at udbyde ”rigtige” uddannelser, som kræver en stor
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og koncentreret arbejdsindsats over en længere periode. Medmindre forholdene på tol-
keområdet ændrer sig væsentligt, ser der dermed heller ikke ud til at være grundlag for
at afvikle uddannelsen til Statsprøvet Tolk i Århus. Kort sagt synes nøgleordene på
området for flygtninge- og indvandrertolkeuddannelse altså på nuværende tidspunkt at
være kurser snarere end uddannelse.

Der er imidlertid en uoverensstemmelse mellem behovet for en kvalitetsuddannelse på
den ene side og ønsket om kurser, der kræver en lav arbejdsindsats, på den anden side.
Problemet ville eventuelt kunne løses ved at udbyde kurserne i mindre moduler, som
tolkene kan følge efter behov og mulighed (jfr. Junior Consults anbefalinger s. 4). Det
er imidlertid vigtigt, at en sådan modulopbygning ikke gør kurserne urentable: det vil
under alle omstændigheder være et krav, at der er et vist antal tilmeldte, for at et kur-
susmodul kan afvikles. Ønsket om fleksibilitet i uddannelsen på den ene side og kravet
om rentabilitet på den anden bliver dermed det næste problem.

En mulighed for at opnå en vis balance mellem de modsatrettede krav om fleksibilitet
og rentabilitet ligger i at udbyde de enkelte kurser eller kursusmoduler med mellemrum.
Efter en vis periode uden kurser ville man så at sige kunne ”støvsuge” markedet for de
kursister, der efterhånden ville samle sig om et givet kursus. Denne model ses også
brugt på andre uddannelser med et lille studentergrundlag, for eksempel på uddannelsen
til konferencetolk ved Handelshøjskolen i København. At en sådan model vil komme til
at gå ud over uddannelsens fleksibilitet set fra den enkelte kursists synsvinkel, er der
imidlertid ingen tvivl om. Det bør derfor overvejes grundigt, om ulemperne ved mere
omfattende, arbejdskrævende kursusblokke rent faktisk er større end ulemperne ved at
udbyde mindre kursusblokke med mellemrum.

Med hensyn til placeringen af kurserne peger de tolke, der har deltaget i undersøgelsen,
ret enstemmigt på, at kurserne skal placeres uden for almindelig arbejdstid, dvs. om
aftenen og/eller i weekenden, således at det bliver muligt at kombinere uddannelse med
arbejde.

Endelig skal det nævnes, at det ser ud til at være afgørende for mange tolke, at de kan
dokumentere deres tolkekompetencer over for brugerne m.fl. I forbindelse med alle
beståede kurser eller kursusmoduler bør der derfor udstedes kursusbeviser. Dette ville
ikke blot give tolkene mulighed for at dokumentere deres kvalifikationer, men også give
brugerne et middel til at sikre sig velkvalificerede tolke.
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5  Anbefalinger (med relation) til markedet

Analyseresultaterne af undersøgelsens kvalitative data viser, at konklusioner og anbefa-
linger, der omhandler spørgsmålet om uddannelse for tolke, og som dermed primært er
rettet mod potentielle udbydere af tolkekurser eller tolkeuddannelser, ikke kan stå alene,
men skal ses i sammenhæng med de supplerende synspunkter, som aktørerne på mar-
kedet, har givet udtryk for, og som har givet anledning til nedenstående  konklusioner
og anbefalinger med relation til markedet.

Undersøgelsen peger i denne forbindelse på, at der er et stort behov for tolkning, og at
det ofte volder problemer at finde en tolk, når man har brug for det, og lige netop i det
sprog, man ønsker. Problemet er nogle steder alvorligt nok, selv om det kun anskues ud
fra en kvantitativ/kapacitetsmæssig synsvinkel, men hvis der også anlægges en kvali-
tativ synsvinkel, bliver problemet forstærket, idet den eksisterende kvalitet, med ét ord,
må karakteriseres som værende ujævn. Da behovet for tolkning forventes at ville være
stigende, må både de kvantitative og de kvalitative problemer forventes at vokse tilsva-
rende, hvis der ikke gøres noget for at øge såvel kapacitet som kvalitet.

Den umiddelbart mest nærliggende løsning på de to problemer er uddannelse, som er
behandlet i foranstående kapitel 4. De løsningsmuligheder, der skal behandles her, er
mulighederne for at udnytte den eksisterende tolkekapacitet bedre (afsnit 5.1), herunder
mulighederne for at højne kvaliteten via en mere hensigtsmæssig brug af tolkene (afsnit
5.1.1 og 5.1.2), mulighederne for at kvalitetssikre tolkningen (afsnit 5.2), mulighederne
for at bevidstgøre brugerne om deres rolle i tolkesituationen (afsnit 5.3) og endelig mu-
lighederne for at opbygge en faglig bevidsthed og stolthed hos tolkene (afsnit 5.4).

5.1  Bedre udnyttelse af den eksisterende tolkekapacitet

På trods af de ovenfor beskrevne kapacitetsproblemer mener tolkene, at det er vanske-
ligt at få så mange tolkeopgaver, at man kan leve af det. Desuden er der megen spildtid
dels som følge af transport dels på grund af uhensigtsmæssig tidsmæssig placering af
opgaverne i forhold til hinanden. Undersøgelsen peger således entydigt på, at markedet
med den nuværende struktur og under de nugældende præmisser ikke udnytter ressour-
cerne/den eksisterende tolkekapacitet godt nok - og med ’ikke godt nok’ menes, at den
måde, det fungerer på, er uhensigtsmæssig både i forhold til tolkene og i forhold til
brugerne og formidlerne.

Løsningerne, som undersøgelsen peger på, er hhv. etablering af, hvad man kunne kalde
ressource-pools eller tolke-pools, og fastansættelse af tolke. Ud over at løse de kapaci-
tetsmæssige og organisatoriske problemer, vil begge løsningsmuligheder også bidrage
til løsning af nogle af de påpegede kvalitetsproblemer, og hvad mere er: de vil bidrage
til at skabe bedre arbejdsbetingelser for tolkene, hvilket er meget vigtigt, specielt hvis
man vil prøve på at holde på de dygtige tolke, og hvis man fremover vil kunne tiltrække
nye dygtige tolke
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5.1.1  Tolke-pools

Størstedelen af de problemer, der nævnes i interviewdatamaterialet, drejer sig om logi-
stiske problemer af den type, som er nævnt i indledningen.

En måde at løse problemet på ville være at søge at samle tolkene i større enheder – i det
følgende kaldet tolke-pools. En tolke-pool kan fremtræde i mange forskellig former
spændende fra en ”simpel” liste med navne på godkendte tolke til et egentligt tolkebu-
reau. Det centrale er ikke dens form, men dens funktion som

1. Koordinerende led mellem på den ene side behovet (brugere) og på den anden
side kapacitet og kompetence (tolke)

2. Opsamler og bruger af viden om den enkelte tolks generelle og specielle kompe-
tencer.

For at den første funktion kan opfyldes, skal tolke-poolen på den ene side rumme så
mange tolke, at alle relevante sprog og særligt vigtige ”sær-kompetencer” er repræsen-
teret i et omfang, der er tilstrækkeligt til at opfylde behovet. På den anden side må
poolen ikke være for stor, idet den enkelte tolk i poolen skal sikres et rimeligt antal ar-
bejdsopgaver – principielt et antal, der nogenlunde svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Kra-
vene om størrelse betyder i praksis, at tolke-poolene må antages at skulle dække flere
kommuner, hvilket – afhængig af poolens form – vil forudsætte et samarbejde på tværs
af kommunegrænserne. Vælger man at etablere en specialiseret tolke-pool, f.eks. for
tolkning på hospitaler, vil det utvivlsomt forudsætte et samarbejde mellem - eller med -
et større antal hospitaler.

For at den anden funktion kan opfyldes, skal der løbende ske en registrering af bruger-
nes tilfredshed med - og dermed af kvaliteten af - det udførte arbejde. I tilfælde af util-
fredshed søges årsagerne klarlagt. Er der gentagne kvalitetsproblemer, som kan henfø-
res til tolken, fjernes hun/han fra poolen. Hvis poolen har form af et tolkebureau, må
den systematiske opsamling og brug af viden forventes at ske automatisk, idet bureauet
i modsat fald vil risikere at miste kunder. Har poolen derimod form af en ”simpel” liste,
må den tildeles ressourcer, der sikrer, at den systematiske vidensopsamling finder sted,
og at den opsamlede viden bruges, både i forbindelse med anvisningen af tolke til de
enkelte jobs og til vedligeholdelse og udbygning af poolen.

Undersøgelsen viser, at mange tolke, især i forbindelse med meget specielle og/eller
komplicerede opgaver, føler et behov for at få mulighed for at forberede sig forud for
tolkningen. Dannelsen af en tolke-pool sikrer ikke opfyldelse af dette behov, men den
vil mindske det. Den løbende opfølgning af kvaliteten af de leverede ydelser vil nemlig
gøre det muligt at identificere de opgaver/opgavetyper, som den enkelte tolk er bedst til.
Efter en vis indkøringsperiode vil poolen derfor være i stand til at matche opgave og
tolke på bedst mulig vis, hvilket vil minimere behovet for forberedelse.  Men indtil man
når så langt, og under alle omstændigheder i særligt komplicerede tilfælde eller når en
tolk sættes på et for hende/ham helt nyt område, vil vores anbefaling være, at der ydes
(betalt) forberedelsestid til tolken.

Undersøgelsen peger på, at både brugere og tolke mener, at akut opståede behov for
tolkning ofte giver anledning til store problemer. Oprettelsen af en tolke-pool vil
bidrage væsentligt til at løse brugernes problemer, idet poolen sikrer, at der til stadighed
er overblik over de til rådighed stående tolke. I relation til tolkene vil den ikke kunne
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fjerne problemerne, dvs. ulemperne ved skæve arbejdstider og ved pludselig at skulle
slippe alt for at tage ud at tolke, men poolen vil kunne sikre, at ulemperne bliver ligeligt
fordelt på de enkelte tolke inden for en given sproggruppe.

Det er vigtigt at understrege, at på det helt korte sigt vil etablering at tolke-pools næppe
bidrage væsentligt til løsning af hverken de kvantitative eller kvalitative problemer, men
ved bevidst brug og systematisk opfølgning vil der hurtigt blive opbygget et indgående
kendskab til såvel de krav, som brugerne/opgaverne stiller, som til den enkelte tolks
personlige og faglige egenskaber – og så vil forbedringerne vise sig.

Det nuværende meget uigennemsigtige marked for tolkeydelser giver ikke grundlag for
at forvente, at der fra tolkeside oprettes tolke-pools, der kan løse opgaverne på tilfreds-
stillende vis. Det anbefales derfor, at der på regional basis, på institutionsbasis el. a. ta-
ges initiativ til at oprette tolke-pools efter de ovenfor skitserede regningslinier, hvilket i
praksis vil sige i form af tolkelister. Ansvaret for opgaven med at styre disse pools/lister
(dvs. modtagelse af opgaver/bestillinger på tolke, planlægning og anvisning) og for
ajourføring (vidensopsamling) skal tildeles én eller flere bestemte personer.

I forbindelse med akut opståede behov for tolkning skal nævnes, at problemerne i en vis
udstrækning muligvis kan løses ved, at man genopretter den telefontolketjeneste, som
Statens Tolkeservice tidligere har udbudt, men som blev nedlagt i maj 1999. Flere bru-
gere har givet udtryk for, at den savnes, dels til dækning af (akutte) behov inden for et
givet sprog, der ikke kan dækkes i nærområdet, dels til dækning af behov, der ikke kan
dækkes på grund af f.eks. inhabilitetsproblemer

5.1.2  Fastansættelse

Især fra brugernes side peges der på muligheden for at løse både kapacitets- og kvali-
tetsproblemerne ved at fastansætte tolke. Det er indlysende at fastansættelse af en tolk –
eller flere tolke – vil kunne løse problemerne med at få en tolk, når der er brug for det.
På sigt vil fastansættelse også indebære gode muligheder for at øge kvaliteten, idet tol-
ken ved at kunne koncentrere sig om opgaverne på den ansættende arbejdsplads nær-
mest automatisk gradvist vil opbygge sin indsigt og kompetence inden for de relevante
områder. Hertil kommer, at det personlige kendskab, der gennem tiden opbygges mel-
lem tolk og bruger, vil kunne medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for sam-
arbejde i tolkesituationen.

Det er også klart, at fastansættelse vil kunne løse en hel del af tolkenes problemer ved-
rørende arbejdsbetingelserne, og det er indlysende, at fastansættelse vil kunne løse tol-
kenes problemer med at få arbejde nok til, at de kan leve af det. På langt sigt må det
også antages, at muligheden for at  blive fastansat vil bidrage positivt til rekrutteringen
af kvalificerede tolke.

Løsningen har imidlertid sine klare begrænsninger. Det er kun relativt få kommuner
eller institutioner, der er store nok til at kunne beskæftige en tolk på fuld eller næsten
fuld tid, og i givet fald vil de kun kunne gøre det i relation til de store sprog. Opgaver,
der involverer mindre sprog, vil således under alle omstændigheder skulle løses via
eksterne tolke.

Begrænsningerne kan eventuelt omgås på to måder. Den ene måde er ved fastansættelse
på delebasis, dvs. ved at to eller flere organisatoriske enheder eller kommuner/institutio-
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ner går sammen om at ansætte en tolk. Løsningen vil kræve en vis indkøringsperiode og
indebære visse koordineringsaktiviteter, men den vil gøre det muligt at høste de fleste af
– hvis ikke alle – fordelene ved at have fastansatte tolke uden at få ulemperne med i
købet. En lignende form for fastansættelse kan anbefales inden for en større institution
med mange afdelinger, f.eks. et hospital, hvor tolken så kan cirkulere mellem de
forskellige afdelinger, alt efter behov. Endelig kan man forestille sig en form for deltids-
fastansættelse, der består i, at tolken træffer aftale med en given arbejdsplads om fast
'udstationering' f.eks. en, to eller tre dage om ugen over en længere periode.

Den anden måde er ved at udvide tolkens arbejdsområde, således at hun/han ved siden
af tolkearbejdet f.eks. også skal løse opgaver med skriftlig kommunikation og kulturfor-
midling. I stedet for kun at være tolk bliver tolken en sprog- og kulturmedarbejder, der
som én – og helst den væsentligste - af sine opgaver har tolkning. I de tilfælde, hvor
denne fremgangsmåde anvendes, er det vigtigt at være opmærksom på, at de særlige
faglige og etiske krav, der stilles til løsning af tolkeopgaverne, gør det nødvendigt, at
der sondres meget kraftigt mellem de forskellige funktioner. Når tolken tolker, er han
tolk – og kun tolk. Der findes i denne forbindelse også anledning til at fremhæve, at
løsningsmuligheden kun gælder den ene vej, hvormed menes, at det kan være i orden, at
en tolk får kulturformidlingsopgaver, men det er normalt ikke i orden, at en kultur-
formidlingsmedarbejder får tolkeopgaver. Som en variant af ansættelse som sprog- og
kulturmedarbejder kan anbefales ansættelse i en såkaldt kombinationsstilling, hvor tol-
ken for en del af sin arbejdstid fungerer som tolk og for resten af tiden f.eks. fungerer
som modersmålslærer. Også her stilles der store krav til tolken på det faglige og etiske
plan.

Det er vores opfattelse, at fordelene ved fastansættelse af tolke – især med den eksiste-
rende uigennemsigtighed på tolkemarkedet - er så store, at muligheden bør udnyttes i
den størst mulige udstrækning, og er muligheden ikke umiddelbart til stede, bør mulig-
hederne for at omgå de påpegede begrænsninger eller ulemper nøje overvejes af den en-
kelte arbejdsplads.

5.2  Kvalitetssikring

Mange brugere har givet udtryk for, at de savner viden om, hvad den enkelte tolk kan.
Den manglende viden refererer i hovedsagen til tolkens ”generelle” kompetencer, men
der efterlyses dog også viden om særlige kompetencer i relation til løsning af specielle
opgaver.

Den i afsnit 5.1. foreslåede organisering af tolkebistanden bidrager i en vis
udstrækning til at løse de påpegede problemer, men en langsigtet løsning må
for os at se bestå i, at der opstilles formelle krav til tolkenes uddannelse og
kompetencer.

På kort sigt, hvor hovedformålet er at sikre og højne kompetenceniveauet hos
de allerede aktive tolke, bør det kræves, at tolkene har gennemført et bestemt
kursusforløb og/eller har bestået en eller flere i forvejen definerede prøver.
Som et absolut minimum, bør det kræves, at tolkene testes, før de i det hele
taget optages i en tolke-pool og sendes ud på tolkeopgaver. Især bør man teste
tolkene mht. deres tolkekompetencer, men det optimale vil være også at teste
deres
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udstede et testbevis – noget som i øvrigt efterlyses af mange brugere. Det skal
bemærkes, at hensigten med denne ”minimumstest” på helt kort sigt er at få
kendskab til tolkens kompetenceniveau, så der kan sættes grænser for, hvilke
opgaver tolken kan bruges til. På længere sigt bør de formelle krav have
karakter af krav om bestemte uddannelser – eventuelt suppleret med særlige
kurser inden for særlige fagområder.

Det anbefales, at arbejdet med at opstille formelle krav om deltagelse i kurser
og beståelse af prøver påbegyndes så hurtigt som muligt. Da kravene især på
kort sigt må være udtryk for en afvejning mellem det, der er realistisk set ud
fra tolkenes nuværende kompetenceniveau, og det, der er ønskeligt set ud fra
et brugersynspunkt og dermed et opgavemæssigt synspunkt, vil det være
hensigtsmæssigt, at kravene udformes således, at den enkelte tolk kan
kvalificere sig ”trinvist” sideløbende med varetagelsen af (simplere)
tolkeopgaver. På det tidspunkt, hvor der er opnået en rimelig balance mellem
tolkekapaciteten og –behovet, bør godkendelse af en tolk naturligvis kun ske,
når hun/han opfylder samtlige krav eller med andre ord, når det øverste trin
er nået.

Som en logisk konsekvens af, at vi foreslår, at tolkene skal opfylde en række
formelle krav, foreslår vi også, at der oprettes tilsvarende kompetencegivende
kurser; på længere sigt bør disse kurser afløses af egentlige uddannelser.
Netop for at muliggøre ovennævnte "trinvise" uddannelsesforløb anbefaler vi,
at kurserne udbydes i mindre moduler, som anført i kapitel 4 (afsnit 4.3), evt.
med mulighed for at tage en hel uddannelse ved – over en given periode – at
følge et givet antal kurser. Som eksempel på et trinvist uddannelsesforløb kan
nævnes den i afsnit 3.3.5.4 omtalte treleddede videreuddannelsesmodel
bestående af et grundkursus, et overbygnings-/brobygningskursus og uddan-
nelsen til Statsprøvet Tolk.

Såvel fastlæggelse af formelle krav som udvikling af kurser (og uddannelser)
bør ske i samarbejde mellem tolke, brugere, formidlere og de
uddannelsesinstitutioner, der har særlige kompetencer til løsning af denne
type opgaver.

Da det fremgår af undersøgelsen, at de nuværende tolkes motivation til at deltage i kur-
ser er relativt begrænset (cf. afsnit 4.1), er det vigtigt, at opfyldelse af de formelle krav
gøres obligatorisk.

Vi har ikke noget grundlag for at fremsætte forslag til, hvordan udvikling af og delta-
gelse i kurser og uddannelser på længere sigt skal finansieres, men på det korte sigt,
hvor det drejer sig om at opkvalificere de eksisterende tolke, må vi anbefale, at der af-
sættes ressourcer til at betale for udvikling af kurserne og – i det mindste i en vis ud-
strækning – også for tolkenes deltagelse i kurserne.

5.3  Brugerkurser og dialog mellem brugere og tolke

Enkelte brugere efterlyser kurser for brugere, men ellers er det værd at bemærke, at det
især er tolkene og formidlerne, der efterlyser denne type kurser. Tolkene føler sig ofte
hensat i en ubehagelig og vanskelig situation, fordi brugerne ikke ved, hvordan de skal
håndtere en tolkesituation og ikke kender de retningslinier, der gælder for god brug af
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tolk – der tænkes her især på forståelsen af, at tolken ikke er part i sagen. En korrekt
forståelse af tolkens opgave er under alle omstændigheder vigtig for at sikre kvaliteten,
men i det omfang tolkene også skal fungere som kulturformidlere, bliver det en helt
afgørende forudsætning. Det er vigtigt, at der sondres klart mellem de to opgaver eller
roller.

Ifølge formidlerne bør eventuelle brugerkurser dels omfatte, hvordan man arbejder med
tolk i selve tolkesituationen, dels hvordan man planlægger brugen af tolk (bedre). Un-
dervisningen bør desuden indeholde elementer, der sætter brugeren i stand til at forstå
tolkens specielle arbejdsmæssige situation, herunder bl.a. de naturlige begrænsninger
der knytter sig til tolkning på specialområder i situationer, hvor tolken ikke er særligt
uddannet inden for det specielle område og/eller ikke har haft tid til at forberede sig.

I lyset af ovenstående anbefaler vi, at det overvejes at etablere korte kurser for brugere,
hvor indholdet fastlægges ud fra det, der – som nævnt - foreslås hhv. efterlyses af for-
midlere og tolke. Undersøgelsen viser, at det ligeledes bør overvejes at afholde sådanne
kurser med deltagelse af både brugere og tolke.

Som sagt, efterlyser også enkelte brugere kurser for brugere, men flere mener, at pro-
blemerne bør løses ved, at der skabes et forum for debat mellem tolke og brugere. Det
er et forslag, som også  formidlere og tolke bakker op om. Det anbefales derfor, at man
søger at realisere et sådant forum, som eventuelt kan have form af eller tage afsæt i en
temadag, hvor brugere og tolke mødes for at skabe grundlag for – og starte - den til-
syneladende nødvendige dialog mellem de to parter. Eksempelvis kunne der arrangeres
en debatdag om temaet ”Tolkning og kulturformidling”.

I relation til bruger- og tolkekurser foreslår vi, at der laves en video til brug i undervis-
ningen. Forslaget er inspireret af en canadisk produceret video ”The Professional In-
terpreter”, der viser forskellige korte tolkesituationer og anskueliggør både god og dår-
lig tolkning samt god og dårlig brugeradfærd under tolkning.

5.4  Professionalisering – faglig bevidsthed

Det fremhæves af såvel tolke som formidlere, at der er behov for en eller anden form for
forening – fagforening, interesseorganisation eller andet – som kan varetage tolkenes
interesser.

En forening vil ikke alene kunne arbejde for bedre og mere gennemskuelige arbejds- og
lønforhold, men vil også kunne bidrage til en tiltrængt professionalisering på det faglige
plan og dermed være til fordel for både tolke, brugere og formidlere.

Organisationstanken synes umiddelbart vanskelig at realisere, da mange af de eksiste-
rende freelancetolke kun har tolkning som deltidsarbejde og derfor må formodes at have
en fastere tilknytning til andre brancher og/eller være under uddannelse. Dette peger på,
at initiativet til en forening eller en tolkesammenslutning skal komme fra den for-
holdsvis lille gruppe af fastansatte, der har tolkning som deres hovederhverv.

Da vi anser behovet for professionalisering inden for faget for at være meget stort, anbe-
faler vi, at man fra bruger- og formidlerside aktivt forsøger at støtte etablering af et
fagligt baseret samarbejde mellem tolkene. Støtten kan eksempelvis bestå i, at der
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oprettes et samlingssted – fysisk eller virtuelt (på nettet) - hvor de mange freelancetolke
kan ”mødes” om faglige problemer og emner samt sociale arrangementer.
Det skal bemærkes, at realisering af nogle af de ovenfor omtalte forslag i høj grad må
antages også at ville medvirke til at skabe en nødvendig faglig bevidsthed hos tolkene.
Støtte til etablering af en eller anden form for faglig interesseorganisation er således blot
ét middel til at fremme den nødvendige faglige bevidstgørelsesproces, som på længere
sigt kan medvirke til at sikre kvalitet og dynamik i udviklingen inden for flygtninge- og
indvandrertolkning.


