De invloed van trauma op het
vluchtverhaal en de
geloofwaardigheid ervan in de
context van het asielrelaas
Anja De Wilde - Coördinator NBMV
Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

█

7 november 2017

Gespecialiseerd team minderjarigen

• Opleiding:
- Standaardopleiding alle PO
- Opleiding EASO-trainingsmodule Interviewing Children
- Solentra
- Expert-studiedagen (vb. Pyschiaters)

• Verdere specialisatie
- EASO-trainingsmodule IVP (Interviewing Vulnerable
Persons)
- EASO-trainingsmodule SOGI (Sexual Orientation and
Gender Identity)
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EASO-Module Interviewing Children

• DIALOGICAL COMMUNICATION METHOD
- Uitgangspunten:
Betrouwbaarheid (≠waarachtigheid) van verkregen informatie is
conditio sine qua non
Het gehoor = dialoog, inter-actie tussen twee personen (proces
van wederzijdse verbale en non-verbale beïnvloeding door
vraagsteller en verstrekker van informatie)
Empathische communicatiestijl
Kind is focus van aandacht
Bereid en bekwaam om perspectief van kind aan te nemen
(≠evident doch noodzakelijk, cf; voodoo, hekserij)
Bekwaam om de verbale en non-verbale communicatie van het
kind te observeren en zich aan te passen
Bekwaam om de invloed van de eigen verbale en non-verbale
communicatie op het kind waar te nemen
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Gefaseerde gehoormethodiek
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Solentra-opleiding

• 2,5 dagen
• Focus op vluchtelingenkinderen
- Ontwikkelingsfases
- Cultuursensitiviteit
- Trauma
- Verlies
- Effecten van migratie op kinderen
- Weerbaarheid
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Trauma en het asielrelaas

• Medische attesten, uitgereikt door specialisten terzake
• Screening: gespecialiseerde PO en tolken indien
CGVS op de hoogte
- IC
- IVP
- SOGI

• Individueel aangepast gehoor
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Beoordeling

• PO ≠ medische specialisten
Belang medische
attesten/rapporten
• Trauma wordt mee in rekening gebracht bij
beoordeling geloofwaardigheid
- Geheugenstoornissen
- Concentratieproblemen
- Onvolledige, onsamenhangende verklaringen
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• Indien mogelijk, gehoor getuigen van vlucht- en
asielrelaas (vb. familieleden)
• Objectieve COI
• Ruimere toepassing van voordeel van de twijfel
• Psychiatrische problematiek/trauma niet steeds
gelieerd aan vlucht- en/of asielrelaas
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VRAGEN?

WWW.CGVS.BE
twitter.com/CGVS_CGRA
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