אַײער רעכט צו ניצן נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-שּפרַאכן
טָאמער איר געהערט צו אײנער ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן הָאט איר ַא רעכט צו ניצן אַײער שּפרַאך װען איר זענט
אין קָאנטַאקט מיט די מַאכטָארגַאנען .דָא װעט איר װיסן װעלכע רעכט איר הָאט בנוגע אַײער שּפרַאך און װעלכע ֿפָאדערונגען
איר קענט שטעלן אױף אַײער קָאמונע און אױף ַאנדערע אינסטַאנצן.
דעם 1טן יַאנוַאר  0212איז געקומען ַא נַײ געזעץ װעגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט-שּפרַאכןַ .אלס
נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן װערן גערעכנט יידן ,רָאמען ,סַאמען ,שװעדישע ֿפינען און טָארנעטָאלער .די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-
שּפרַאכן זַײנען יידיש ,רָאמיש (רָאמַאני טשיב) ,סַאמישֿ ,פיניש און מעענקיעלי (.)meänkieli

ַאלע נַאציָאנַאלע שּפרַאכן װעלן געשיצט און געשטיצט װערן
דָאס געזעץ זָאגט ַאז די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-שּפרַאכן װעלן געשיצט און געשטיצט װערן .װער עס געהערט צו ַא
נַאציָאנַאלער מינָאריטעט װעט הָאבן דָאס רעכט צו לערנעןַ ,אנטװיקלען און ניצן די אײגענע מינָאריטעט-שּפרַאך .די
מַאכטָארגַאנען װעלן זיך צוהערן צו די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און זָארגן ֿפַאר זײערע בַאדערֿפענישן .די מַאכטָארגַאנען זַײנען
ֿפַארֿפליכטעט צו אינֿפָארמירן װעגן אַײערע רעכט ,אומ ָאּפהענגיק װעלכע מינָאריטעט-שּפרַאך איר רעדט און װּו איר װױנט אין
שװעדן.
סּפעציעל שטַארקע רעכט הָאבן די װָאס רעדן ֿפיניש ,מעענקיעלי ָאדער סַאמיש און װױנען אין ַא קָאמונע געהערנדיק צו ַא
ֿפַארװַאלטונגס-בַאצירק .דָא אונטן קענט איר געװױער װערן צי אַײער קָאמונע געהערט צו ַא ֿפַארװַאלטונגס-בַאצירק .אױב
איר װױנט אין ַא קָאמונע געהערנדיק צו ַא ֿפַארװַאלטונגס-בַאצירק הָאט איר ַא רעכט צו ֿפַארשטענדיקן זיך מיט די
מַאכטָארגַאנען אױף אַײער שּפרַאך .איר קענט ֿפָאדערן ַאן ענטֿפער ,בעלּ-פה ָאדער בּכתֿב ,אין דער זעלבער שּפרַאך.
איר קענט ֿפָאדערן ַאז דָאס זָארגן ֿפַאר קרַאנקע און קינדער זָאל טײלװַײז ָאדער אין גַאנצן זַײן אױף ֿפיניש ,מעענקיעלי
ָאדער סַאמיש.
טָאמער איר װױנט אין אײנער ֿפון די קָאמונעס קירונַא ,יעליװַארעַ ,אריעּפלָאג ,יָאקמָאק ,האַּפַארַאנדַאּ ,פַײַאלַא ָאדער
איבערטָארנעָא הָאט איר ַא רעכט צו בַאניצן זיך מיט אַײער מינָאריטעט-שּפרַאך אין די קָאנטַאקטן מיטן געריכט.
װױנט איר אין ַא קָאמונע אױסערן ֿפַארװַאלטונגס-בַאצירק װעט איר אױך קענען קָאנטַאקטירן זיך מיט די מַאכטָארגַאנען
אױף ֿפיניש ,מעענקיעלי ָאדער סַאמיש און אױך בַאקומען זָארג ֿפַאר ַאלטע אױף ָאט די דערמָאנטע שּפרַאכן ,אױב דָארטן
געֿפינען זיך ּפערסָאנַאל װעלכע רעדן די שּפרַאכן .די מַאכטָארגַאנען זָאלן צוזען ַאז מען װעט הָאבן ּפערסָאנַאל װָאס קענען די
שּפרַאכן װען מען נײטיקט זיך אין זײ.
אומ ָאּפהענגיק װּו איר װױנט װעט איר ּכסדר קענען שרַײבן אױף ֿפיניש ,מעענקיעלי ָאדער סַאמיש צו די ָאמבודסמענער
ֿפונעם ּפַארלַאמענט ,דעם יוסטיציע-קַאנצלער ,דער ֿפַארזיכערונגס-קַאסע ,דעם שטַײערַאמט און דעם ָאמבודסמַאן קעגן
דיסקרימינַאציע.

ַאהער קענט איר זיך װענדן
אױב אַײער קָאמונע ָאדער ַאנדערע אינסטַאנצן טוען ניט ֿפָאלגן דעם געזעץ ,זָאלט איר זיך קָאנטַאקטירן מיט דער
שטָאקהָאלמער ּפרָאװינצֿפַארװַאלטונג (ָ )Länsstyrelsen i Stockholms länאדער דעם סַאמישן ּפַארלַאמענט
( ,)Sametingetװעלכע זַײנען שולדיק צוצוזען ַאז מען ֿפָאלגט דעם געזעץ .דער סַאמישער ּפַארלַאמענט איז
ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר סַאמיש און פ ַאר איבעריקע לשונות איז ֿפַארַאנטװָארטלעך די שטָאקהָאלמער ּפרָאװינצֿפַארװַאלטונג.
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די אָ ּפטײלונג ֿפַאר מינָאריטעטֿ-פרַאגעס בַײ דער שטָאקהָאלמער ּפרָאװינצֿפַארװַאלטונג ( Enheten för
)minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län
טעלעֿפָאן 240458222
דער סַאמישער ּפַארלַאמענט ()Sametinget
טעלעֿפָאן 234204292

דָא קענט איר לײענען װַײטער
ָאט ָא דָא איז ֿפַארַאן מער אינֿפָארמַאציע װעגן די רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן:


װעבזַײטל ֿפַאר די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן



װעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן אױֿפן װעבזַײטל (ֿ )Tema modersmålפון דער מלוכישער קָאלעגיע ֿפַאר
שולװעזן ()Skolverket



װעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-שּפרַאכן אױֿפן װעבזַײטל ֿפונעם שּפרַאך-רַאט ()Språkrådet



דָאס געזעץ װעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט-שּפרַאכן



ברָאשור ֿפון דער מלוכישער קָאלעגיע ֿפַאר שולװעזן ( )Skolverketװעגן די רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע
מינָאריטעטן אין די עלעמענטַאר-שולן און די גימנַאזיעס

ֿפַארװַאלטונגסבַאצירקן ֿפַאר ֿפיניש ,מעענקיעלי און סַאמיש
דָא קענט איר זען װעלכע קָאמונעס עס געהערן די ֿפַארשײדענע ֿפַארװַאלטונגסבַאצירקןַ .אנדערע קָאמונעס קענען
מעלדעװען זײער אינטערעס צו װערן ַא טײל ֿפון ַא ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק.

דער ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק ֿפַאר ֿפיניש
בָארלענגע ,בָארָאס ,בוטשירקַא ,דעגערֿפָארס ,עסקילסטונַאֿ ,פַאגערסטַאֿ ,פינסּפָאנג ,יעװלע ,געטעבורג ,ה ַאּפַארַאנדַא,
הַאלסטַאהַאמַאר ,הַאנינגע ,הוֿפָארס ,הודינגע ,הָאבו ,העלעֿפָארס ,יעליװַארע ,קַאליקס ,קַארלסקוגַא ,קירונַא ,טשעּפינג,
לינדעסבערג ,לולעָא ,מוטַאלַא ,נָארטשעּפינג ,נָארטעליעּ ,פַײַאלַא ,סַאנדװיקען ,סיגטונַא ,שינסקַאטעבערג ,שעװדע ,סָאלנַא,
סונדביבערג ,סונדסװַאל ,סורַאהַאמַאר ,סעדערטעליע ,טיערּפ ,טרָאלהעטַאן ,טרָאסַא ,שטָאקהָאלם ,אודעװַאלַא ,אוּפלַאנדס-
ברו ,אוּפלַאנדס-װעסבי ,אוּפסַאלַא ,אומעָא ,װעסטערָאס ,עלװקַארלעבי ,ענטשעּפינג ,ערעברו ,עסטערָאקער ,עסטהַאמַאר,
אײבערטָארנעָא ,לודװיקַא ,מַאריעסטַאד ,ניקװַארןָ ,אקסעלעסונד ,סמעדיעסונד און טרעלעבָאר.

דער ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק ֿפַאר סַאמיש
ַאריעּפלוגַ ,ארװידסיַאור ,בערג ,דָארָאטעַא ,העריעדַאלען ,יָאקמָאק ,יעליװַארע ,קירונַא ,קרוקָאם ,ליקסעלע ,מַאלָא,
סָארסעלע ,סטָארומַאן ,סטרעמסונד ,אומעָא ,װילהעלמינַאָ ,ארע ,עלװדַאלען און עסטערסונד.

דער ֿפַארװַאלטונגסבַאצירק ֿפַאר מעענקיעלי
יעליװַארע ,האַּפַארַאנדַא ,קַאליקס ,קירונַאּ ,פַײַאלַא און אײבערטָארנעָא.
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