
Faremo stenger døra 

Kronikk i VG 15. juni 2013 

Av: Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere 

50 afghanske tolker har søkt om beskyttelse i Norge. Bare 21 av dem får komme til Norge, etter en 

avgjørelse helt uten klagerett. Danskene henter 200 tolker til normal asylprosedyre med klagerett i 

Danmark. 

Uten lokale tolker, kunne norsk militært personell ikke kommunisere med myndigheter og 

lokalbefolkning eller lære opp afghanske mannskaper i Faryab-provinsen. Som medarbeidere til 

NATOs ISAF-styrker, stemples mange tolker som overløpere og vantro. Utlendingsdirektoratet (UDI) 

gjennomførte intervjuer med tolkene i fjor sommer, før uttrekningen i september. Noen kunne 

allerede da fortelle om trusselbrev fra islamister og andre opprørsgrupper. Siden er 

sikkerhetssituasjonen forverret og flere tolker utsettes for trusler og trakassering. Noen har blitt 

presset til å flykte fra provinsen. 

FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR, er bekymret for utviklingen i Faryab. De internasjonale 

styrkene forbereder uttrekning fra Afghanistan i 2014, mens nye Taliban-offensiver og lokale 

maktkamper øker spenningen foran presidentvalg og valg på provinsforsamlinger neste år.  I Faryab 

pågår en intern maktkamp i politiet, hvor ledere posisjonerer seg i forhold til ulike 

presidentkandidatene og deres lokale støttespillere. Splittelsen i politiet utnyttes av Taliban, som 

gjennom voldsbruk og terror har styrket sin innflytelse i provinsen. Et økende antall familier har 

måttet flykte fra sine hjem og internasjonale organisasjoner trekker medarbeidere ut av området. 

Noe som ytterligere svekker muligheten for uavhengig rapportering.  

I Storbritannia og Danmark tar regjeringene større ansvar for tolkene. 22. mai inngikk den danske 

regjeringen og tre opposisjonspartier en avtale for å sikre at «ingen tolker og andre lokalt ansatte, 

som har bistått den danske innsats i Afghanistan, bliver latt i stikken i forbindelse med reduksjonen 

av det internasjonale engasjement i Afghanistan». Samme dag tilbød den britiske regjering opphold 

til samtlige 1200 tolker som har arbeidet for britene. Tolkene tilbys opphold i 5 år, starthjelp for å 

komme i gang med sitt nye liv i Storbritannia og kan seinere søke om permanent opphold. 

I Norge avviser regjeringen å behandle tolkene som en særlig utsatt gruppe. De få som får opphold, 

tas inn under den årlige flyktningekvoten. En ordning hvor de fleste normalt hentes fra FNs 

flyktningeleirer, med flyktningstatus gitt fra UNHCR. Slik nektes tolkene tilgang til normal asylprosess 

og retten til å klage et eventuelt avslag fra UDI inn for Utlendingsnemnda, UNE. 

Danskene vil i 2013 behandle afghanske tolker på linje med den beskyttelse de ga irakiske 

medarbeidere i 2007. Tolker og andre spesielle medarbeidere få komme til Danmark for å 

gjennomføre normal asylprosess. Dermed må myndighetene gi begrunnede avslag og søkerne har 

full klageadgang ved eventuelle negative vedtak. 

Hvorfor mener justisminister Faremo at Norge skal la våre tolker i stikken?  


