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Dina rättigheter – översättning till jiddisch 

 דַײנע רעכט
יִידן, רָאמַא, סַאמי,  -טעטן יאױב איר געהערט צּו אײנע ֿפּון די ֿפינף נַאציָאנעלע מינָאר

ערטער.  ַאז איר הָאט ֿפַארבעסערט רעכט אין ַא סך -שװעדישש ֿפיננס אּון טָארנעדַאלערס 

 לע שּפרַאכןעדין אױף נַאציָאנעלע מינָאריטעטן אּון נַאציָאנ

לע שּפרַאכן , איר הָאט די עלױט דעם דין אױף נַאציָאנעלע מינָאריטעטן אּון נַאציָאנ
 ֿפָאלגנדיקע רעכט:

ַאלע ּפּובלישע ָארגַאניזַאציעס הָאבן ַא סּפעציעלע ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט צּו  •
 בַאשיצן אּון העכערן איר שּפרַאך אּון קּולטּור. 

 ער רעכט צּו ַאנטוויקלען זַײן קּולטּור אּון שּפרַאך זַײנען ֿפעסטיקט. דקינ •
שטַאט איר הָאט דעם רעכט צּו בַאקּומען אינֿפָארמַאציע ֿפּון עטלעכע  •

אױטָאריטעטן, ַאזוי װי די נַאציָאנעלער בָארד ֿפּון  עַאדמיניסטרַאטיװ
 געזּונטערהַײט אּון וווילשטַאנד, װעגן װָאס דעם דין הײסט ֿפַאר אַײך. 

ּפּובלישע אױטָאריטעטן הָאבן ַא ֿפַארֿפליכטּונג, מיט עטלעכע צּושטַאנדן, צּו  •
רעכט צּו ”זע מער אין  -י אּון סַאמי איבערגעבן מיט אַײך אין ֿפיניש, מעַאנקיעל

 “. נּוצן אַײער שּפרַאך
הָאבן דעם רעכט  טערמענטשן װָאס לעבן אין ַאן ַאדמיניסטרַאטיװע ער עלטערע •

צּו בַאקּומען גַאנץ, ָאדער ַא בַאטַײטיק טײל ֿפּון זַײן עלטער ָאּפהיטּונג, ֿפּון סטַאף 
סַאמי. דָאס זעלבע צּולייגט צּו װָאס קענען רעדן ֿפיניש, מעַאנקיעלי ָאדער 

עלטערע מענטשן װָאס לעבן ארױס ֿפּון די ַאדמיניסטרַאטיװע ערטער, אױב די 
מּוניציּפַאליטעט הָאט ַאקסעס צּו ּפערזָאנעל װָאס קען רעדן ֿפיניש, יִידיש, 

 מעַאנקיעלי, רָאמַאני ָאדער סַאמי.
ֿפּון דעם עלטער ָאּפהיטּונג װָאס איז די מּוניציּפַאליטעטן דַארֿפן, אין ֿפרַאמעווָארק  •

צּוגעשטעלט אין מינָאריטעט שּפרַאכן, נעמען אין חשבון די נױטיקַײט צּו 
 ֿפַארהױלן זַײן קּולטּורעלע אידענטיטעט.

די מּוניציּפַאליטעטן דַארֿפן ַארבעטן צּו ֿפַארזיכערן ַאז זײ הָאבן ֿפַארַאן ּפערזָאנעל  •
 יטעט שּפרַאכן ַאװּו איז נױטיק אין עלטער ָאּפהיטּונג.מיט קענטשַאֿפט װעגן מינָאר

געזּונטערהַײט ָאּפהיטּונג צּושטעלער דַארֿפן ַארבעטן צּו ֿפַארזיכערן ַאז מענטשן  •
הָאבן ַאקסעס צּו סטַאף מיט קענטשַאֿפט ֿפּון ֿפיניש, מעַאנקיעליאּון סַאמי װען עס 

 איז נױטיק ֿפַאר צּושטעלן ָאּפהיטּונג.
טעטן ימיניסטרַאטיװע אױטָאריטעטן דַארֿפן צּושטעלן די נַאציָאנעלע מינָארדי ַאד •

די מעגלעכקַײט צּו הָאבן ַאן אַײנֿפלּוס אין ענינים װָאס װירקן אױף זײ, אּון ַאזױ װי 
 מעגלעך, צּו בַארַאטן זיך מיט מיטגלידער ֿפּון די מינָאריטעטן אין די ענינים.

די מעגלעכקַײט ֿפּון קינדער אּון ַאנדערע יּונגע מענטשן צּו הָאבן ַאן אַײנֿפלּוס, אּון •
 בַאטײלן אין די דיסקּוסיעס ֿפּון ענינים, דַארֿפן זַײן בַאזּונדער געהעכערט.   


