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שּפרַאכן-אַײער רעכט צו ניצן נַאציָאנַאלע מינָאריטעט

טָאמער איר געהערט צו אײנער ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן הָאט איר ַא רעכט צו ניצן אַײער שּפרַאך װען איר זענט 

ך און װעלכע ֿפָאדערונגען קָאנטַאקט מיט די מַאכטָארגַאנען. דָא װעט איר װיסן װעלכע רעכט איר הָאט בנוגע אַײער שּפרַאאין 

אױף אַײער קָאמונע און אױף ַאנדערע אינסטַאנצן. איר קענט שטעלן

ַאלס  שּפרַאכן.-איז געקומען ַא נַײ געזעץ װעגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט 0212טן יַאנוַאר 1דעם 

-ע מינָאריטעטעדישע ֿפינען און טָארנעטָאלער. די נַאציָאנַאלדן, רָאמען, סַאמען, שװלע מינָאריטעטן װערן גערעכנט יי  נַאציָאנַא

(.meänkieliשיב(, סַאמיש, ֿפיניש און מעענקיעלי )טדיש, רָאמיש )רָאמַאני שּפרַאכן זַײנען יי  

ַאלע נַאציָאנַאלע שּפרַאכן װעלן געשיצט און געשטיצט װערן

ַאכן װעלן געשיצט און געשטיצט װערן. װער עס געהערט צו ַא שּפר-דָאס געזעץ זָאגט ַאז די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט

שּפרַאך. די -דָאס רעכט צו לערנען, ַאנטװיקלען און ניצן די אײגענע מינָאריטעט נַאציָאנַאלער מינָאריטעט װעט הָאבן

ענישן. די מַאכטָארגַאנען זַײנען מַאכטָארגַאנען װעלן זיך צוהערן צו די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און זָארגן ֿפַאר זײערע בַאדערֿפ

איר װױנט אין  איר רעדט און װּו שּפרַאך-הענגיק װעלכע מינָאריטעטרמירן װעגן אַײערע רעכט, אומָאּפֿפַארֿפליכטעט צו אינֿפָא

 שװעדן.

הערנדיק צו ַא ָאדער סַאמיש און װױנען אין ַא קָאמונע גע, מעענקיעלי סּפעציעל שטַארקע רעכט הָאבן די װָאס רעדן ֿפיניש

אױב  בַאצירק.-קענט איר געװױער װערן צי אַײער קָאמונע געהערט צו ַא ֿפַארװַאלטונגס בַאצירק. דָא אונטן-ַארװַאלטונגסֿפ

בַאצירק הָאט איר ַא רעכט צו ֿפַארשטענדיקן זיך מיט די -איר װױנט אין ַא קָאמונע געהערנדיק צו ַא ֿפַארװַאלטונגס

 , אין דער זעלבער שּפרַאך.ּפה ָאדער בּכתֿב-, בעלער שּפרַאך. איר קענט ֿפָאדערן ַאן ענטֿפערמַאכטָארגַאנען אױף אַײ

אױף ֿפיניש, מעענקיעלי זַײן קרַאנקע און קינדער זָאל טײלװַײז ָאדער אין גַאנצן  דָאס זָארגן ֿפַאר איר קענט ֿפָאדערן ַאז

ָאדער סַאמיש.

, ּפַײַאלַא ָאדער ּפלָאג, יָאקמָאק, הַאּפַארַאנדַא, יעליװַארע, ַאריעמונעס קירונַאאײנער ֿפון די קָאטָאמער איר װױנט אין 

שּפרַאך אין די קָאנטַאקטן מיטן געריכט.-איבערטָארנעָא הָאט איר ַא רעכט צו בַאניצן זיך מיט אַײער מינָאריטעט

קטירן זיך מיט די מַאכטָארגַאנען נען קָאנטַאבַאצירק װעט איר אױך קע-קָאמונע אױסערן ֿפַארװַאלטונגס װױנט איר אין אַ 

אױף ֿפיניש, מעענקיעלי ָאדער סַאמיש און אױך בַאקומען זָארג ֿפַאר ַאלטע אױף ָאט די דערמָאנטע שּפרַאכן, אױב דָארטן 

סָאנַאל װָאס קענען די ַאז מען װעט הָאבן ּפער צוזעןֿפינען זיך ּפערסָאנַאל װעלכע רעדן די שּפרַאכן. די מַאכטָארגַאנען זָאלן גע

 שּפרַאכן װען מען נײטיקט זיך אין זײ.

ָאמבודסמענער  װּו איר װױנט װעט איר ּכסדר קענען שרַײבן אױף ֿפיניש, מעענקיעלי ָאדער סַאמיש צו די ענגיקאומָאּפה

עם ָאמבודסמַאן קעגן קַאסע, דעם שטַײערַאמט און ד-קַאנצלער, דער ֿפַארזיכערונגס-ֿפונעם ּפַארלַאמענט, דעם יוסטיציע

 דיסקרימינַאציע.

הער קענט איר זיך װענדןַא

דער טוען ניט ֿפָאלגן דעם געזעץ, זָאלט איר זיך קָאנטַאקטירן מיט  אַײער קָאמונע ָאדער ַאנדערע אינסטַאנצן אױב

 ּפַארלַאמענט ָאדער דעם סַאמישן (Länsstyrelsen i Stockholms länשטָאקהָאלמער ּפרָאװינצֿפַארװַאלטונג )

(Sametinget)צוזען ַאז מען ֿפָאלגט דעם געזעץ. דער סַאמישער ּפַארלַאמענט איז צו נען שולדיק, װעלכע זַײ

.די שטָאקהָאלמער ּפרָאװינצֿפַארװַאלטונגטלעך ָארר איבעריקע לשונות איז ֿפַארַאנטװאַ נטװָארטלעך ֿפַאר סַאמיש און פ  ֿפַארַא
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 Enheten för)דער שטָאקהָאלמער ּפרָאװינצֿפַארװַאלטונג ֿפרַאגעס בַײ -ריטעטמינָאדי ָאּפטײלונג ֿפַאר 

minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län) 

  240458222טעלעֿפָאן 

 (Sametinget) דער סַאמישער ּפַארלַאמענט

 234204292טעלעֿפָאן 

 דָא קענט איר לײענען װַײטער

 מער אינֿפָארמַאציע װעגן די רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן: איז ֿפַארַאן ָא דָא ָאט

 װעבזַײטל ֿפַאר די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן 

  װעבזַײטל אױֿפןװעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן (Tema modersmål) קָאלעגיע ֿפַארמלוכישער  ֿפון דער 

 (Skolverketשולװעזן )

 שּפרַאכן אױֿפן װעבזַײטל ֿפונעם שּפרַאך-יטעטװעגן די נַאציָאנַאלע מינָאר-( רַאטSpråkrådet) 

 שּפרַאכן-דָאס געזעץ װעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט 

 ברָאשור ( ֿפון דער מלוכישער קָאלעגיע ֿפַאר שולװעזןSkolverket װעגן די רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע )

 שולן און די גימנַאזיעס-די עלעמענטַארמינָאריטעטן אין 

 ֿפַארװַאלטונגסבַאצירקן ֿפַאר ֿפיניש, מעענקיעלי און סַאמיש

װַאלטונגסבַאצירקן. ַאנדערע קָאמונעס קענען רדָא קענט איר זען װעלכע קָאמונעס עס געהערן די ֿפַארשײדענע ֿפַא

 מעלדעװען זײער אינטערעס צו װערן ַא טײל ֿפון ַא ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק.

 ער ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק ֿפַאר ֿפינישד 

ֿפינסּפָאנג, יעװלע, געטעבורג, הַאּפַארַאנדַא,  ֿפַאגערסטַא, עסקילסטונַא, דעגערֿפָארס, בָארלענגע, בָארָאס, בוטשירקַא,

נַא, טשעּפינג, , יעליװַארע, קַאליקס, קַארלסקוגַא, קירולסטַאהַאמַאר, הַאנינגע, הוֿפָארס, הודינגע, הָאבו, העלעֿפָארסהַא

, ּפַײַאלַא,  סַאנדװיקען, סיגטונַא, שינסקַאטעבערג, שעװדע, סָאלנַא, לינדעסבערג, לולעָא, מוטַאלַא, נָארטשעּפינג, נָארטעליע

-שטָאקהָאלם, אודעװַאלַא, אוּפלַאנדס טרָאסַא, סורַאהַאמַאר, סעדערטעליע, טיערּפ, טרָאלהעטַאן, סונדסװַאל, סונדביבערג,

ר, עסטהַאמַאר, װעסבי, אוּפסַאלַא, אומעָא, װעסטערָאס, עלװקַארלעבי, ענטשעּפינג, ערעברו, עסטערָאקע-ּפלַאנדסברו, או

 אײבערטָארנעָא, לודװיקַא, מַאריעסטַאד, ניקװַארן, ָאקסעלעסונד, סמעדי עסונד און טרעלעבָאר.

 דער ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק ֿפַאר סַאמיש

, ליקסעלע, מַאלָא, בערג, דָארָאטעַא, העריעדַאלען, יָאקמָאק, יעליװַארע, קירונַא, קרוקָאם ַאריעּפלוג, ַארװידסיַאור,

 רומַאן, סטרעמסונד, אומעָא, װילהעלמינַא, ָארע, עלװדַאלען און עסטערסונד.סָארסעלע, סטָא

 דער ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק ֿפַאר מעענקיעלי

 ַא, ּפַײַאלַא און אײבערטָארנעָא.יעליװַארע, הַאּפַארַאנדַא, קַאליקס, קירונ

 

http://www.minoritet.se/
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/stod-undervisning/nationella-minoriteter
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Lag_om_nationella_minoriteter_och_minoritetssprak_jiddisch.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1729



