דַײן רעכט צו ניצן נַאציָאנאלע מינָאריטעטס־שפרַאכן
געהערסטו צו איינער ֿפון די נַאציָאנאלע מינָאריטעטן הָאסטו אַ רעכט צוַניצן דַײן
שּפרַאך ווען דו ביסט אין קָאנטַאקט מיט די מַאכטָארגַאנען .דאַ וועסטו וויסן װעלכער
רעכט דו הָאסט בנוגע דַײן שּפרַאך און וועלכע ֿפָאדערונגען דו קענסט שטעלן אויף
.דַײנער קָאמונע און אויף ַאנדערע אינסטַאנצן.
דעםַ1ןַיַאנוַאר  2010איז געקומען אַ נײַ געזעץ וועגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און
יידן ,רָאמען,
מינָאריטעטס־שּפרַאכןַ .אלס נַאציַאנַאלע מינָאריטעטן ווערן גערעכענט ַ
סאמען ,שוועדישע פינען און טָארנעדַאלער .די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטס־שּפרַאכן
יידיש ,רָאמיש (רָאמאני שיב) ,סַאמישֿ ,פיניש און מעענקעלי.
זַײנען ַ
אַלע נַאציַאנַאלע שּפרַאכן וועלן געשיצט און געשטיטסט ווערן.
דָאס געזעץ זָאגט ַאז די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטס־שּפרַאכן וועלן געשיצט און
געשטיטסט ווערן .ווער געהערט צו אַ נַאציָאנַאלער מינָאריטעט וועט הָאבן דָאס
רעכט צו לערנעןַ ,אנטוויקעלן און ניצן די אייגענע מינָאריטעטס־שּפרַאך .די
מַאכטָארגַאנען וועלן צוהערן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און זָארגןַֿפַאר זַײערע
בַאדערֿפענישן .די מַאכטָארגַאנען זַײנען ֿפַארֿפליכטעט צו אינֿפָארמירן וועגן דַײנע
רעכט ,נישט אַּפהענגעדיק וועלכע מינָאריטעטס־שּפרַאך דו רעדסט און ווו דו וווינסט
אין שוועדןַ.
סּפעציעל שטַארקע רעכט הָאבן די ווָאס רעדן ֿפיניש ,מעענקעלי ָאדער סַאמיש און
וווינען אין איינער קָאמונע געהערנדיק צו אַ ֿפַארווַאלטונגס־בַאצירק .נידריקער אוף
דער זַײט קענסטו זען אױב דַײנע קָאמונע געהערטַצו אַ ֿפַארווַאלטונּגס־בַאצירקָ .אב
דו וווינסט אין אַ קָאמונע געהערענדיק צו אַ ֿפַארווַאלטונּגס־בַאצירק הָאסטאו אַ רעכט
צו ֿפַארשטענדיקןַזיךַמיט די מַאכטָארגַאנען אויף דַײןַשּפרַאך .דו קענסט ֿפָאדערןַַאן
ענטֿפער מונטלעך ָאדער שריֿפטלעך אין דער זעלבער שּפרַאך.
דו קענסט ֿפָאדערן ַאזַדי זָארג ֿפַאר ַאלטעַאוןַקינדער זָאלן לגמרי ָאדער טײלווַײז זַײן
אויף ֿפיניש ,מעענקעלי ָאדער סַאמיש.
וווינסטו אין די קָאמונען קירונאַַ,יעליווַארעַ ,אריעּפלוג ,יָאקמָאק ,האַּפַארַאנד ַא,
ּפַײַאלאַ ָאדער איבערטָארנעאַ הָאסטו אַ רעכט צו בַאנוצן די מינָאריטעטס־שּפרַאך אין
די קָאנטַאקטן מיטעם געריכט.
װױנסטוַאיןַַאַקָאמונע אױסערן ֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק וועסטו אויך קענען
קָאנטַאקטירן די מַאכטָארגַאנען און דוַהָאסטַדָאסַרעכטַצו זָארג ֿפַאר ַאלטע אויף
ֿפיניש ,מעענקעלי ָאדער סַאמיש ,אויב דָארטן געֿפינעןַזיך ּפערסָאנַאל װעלכע רעדןַדי

שּפרַאך .די מַאכטָארגַאנען דַארֿפן שַאֿפן ּפערסָאנַאלַװעלכע קענעןַדיַשּפרַאך.
אומאַּפהענגיק ווו דו וווינסט וועסטו ַאלעַמָאל קענען שרַײבן אויף ֿפיניש ,מעענקעלי
ָאדער סַאמיש צו די ָאמבודסמענער ֿפונעם ּפַארלַאמענט ,דעם יוסטיציע־קַאנצלער,
דער ֿפַארזיכערונגס־קַאסע ,דעם שטַײערַאמט און דעם ָאמבודסמַאן קעגן
דיסקרימינירונג.
ַאהער קענסטו זיך ווענדן
מיינסטו אז דַײנע קָאמונע ָאדער ַאנדערע אינסטַאנצן פָאלגן נישט דעם געזעץ
ָאדער Sametinget
קענסטו קָאנטַאקטירןַמיט Länsstyrelsen i Stockholms län
ַוועלכע זַײנען ֿפַארַאנטווָארטלעך צוַֿפָאלגןַדעם געזעץ .סַאמעטינגעט איז
ֿפַארַאנטווָארטלעך פַאר סַאמיש און פַאר די איבריקע שּפרַאכן.
Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län
ַטלפַַ08-785 40 00
Sametinget
ַטלפַַַ0980-780 30

דא קענסטו לייענען מער
ד ַא קענסטו וויסן מער וועגן דַײנע רעכט׃
ֿפאקטן וועגן דָאס רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן
וועבזַײטל ֿפַאר די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן
וועגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן אויף דעםַװעבזַײטלַֿ Tema modersmålפוןַ
Skolverket
דעםַװעבזַײטלַֿפוןַ Språkrådet

וועגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן אויף
דָאס געזעץ וועגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעטס־שּפרַאכן
אינעםַברָאשורַֿפון  Skolverketוועגן דעם רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע
מינָאריטעטן אין דער שולע.
ַ
ַַַ
ֿפארװַאלטונגס־בַאצירקן ֿפַאר ֿפיניש ,מעענקעלי און סַאמיש
ד ַא קענסטו זען וועלכע קָאמונען געהערןַצו די ֿפַארשיידענע
ֿפַארװַאלטונגס־בַאצירקןַ .אנדערע קָאמונען קענען זיךַאַײנרײסטערןַצוַגעהערןַאין
אַ ֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק.
דערַֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ֿפַאר ֿפיניש
בָארלענגעַ,בָארָאס ,בוטשירקאַַ,עסקילסטונאַַֿ,פינסּפָאנגַ,יעװלעַ,יעטעבָארגַ,

האּפַארַאנדאַַ,הַאלסטַאהַאמַארַ,הַאנינגע ,הוֿפָאשַ,הודינגעַ,הָאבו ,העלעֿפָאש,
יעליווַארע ,קַאליקס ,קַארלסקוגאַ ,קירונאַַ,טשעּפינג ,לינדעסבערגַ,לולעאַ ,מוטַאלאַ,
נָארטשעּפינג ,נָארטעליעּ ,פַײַאלאַַ,סַאנדװיקעןַ,סיגטונאַ ,שינסקַאטעבערג ,שעװדע,
סָאלנאַַ,סונדביבערגַ,סורַאהַאמַארַ,סעדערטעליעַ,טיערּפ ,טרָאלהעטַאן ,שטָאקהָאלם,
אודעװַאלאַַ,אוּפלאנדס־בראו ,אוּפלאנדס־וועסבי ,אוּפסַאלאַַ,אומעאַ ַ,וועסטערָאס,
עלווקַארלעבי,ענטשעּפינגַ,ערעברו ,עסטערָאקער ,עסטהַאמַאר  ,און עווערטָארנע ַא.
דערַֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ֿפַאר סַאמיש
ַאריעּפלוגַ ,ארווידסיַאור ,בערג ,דָארָאטעאַ ,העריעדַאלעןַ,יָאקמָאק ,יעליווַארע,
קירונאַ ,קרוקָאם ,ליקסעלע ,מאלאַ ,סָארסעלע ,סטורומַאןַ,סטרעמסונד ,אומע ַא,
ווילהעלמינאַָ ,ארע ,עלוודַאלען און עסטערסונד.
דערַֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ֿפַאר מעענקעלי
יעליווַארע ,האַּפַארַאנדאַ,קַאליקס ,קירונאַּ ,פַײַאלאַ ,און עווערטָארנעאַ.

