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Rätten att använda ditt språk – översättning till jiddisch 

 רעכט צּו נּוצן אַײער שּפרַאך.
אױב איר געהערט צּו אײנע ֿפּון די נַאציָאנעלע מינָאריטעטן, איר הָאט דעם רעכט צּו נּוצן 
אַײער שּפרַאך װען אין קָאנטַאכט מיט די ּפּובלישע אױטָאריטעטן. דָא איר קענט געֿפינען 
װעלכע שּפרַאך רעכט איר הָאט, אּון װעלכע בַאדַארֿפענּונגען איר קען געֿפינען אין אײער 

 ניציּפַאליטעט אּון ַאנדערע אױטָאריטעטן. מּו

די נַאציָאנעלע מינָארוטעטן ֿפּון שװעדיע ַארַײננעמען: יִידן, רָאמַא, סַאמי, שװעדישש ֿפיננס 
אּון טָארנעדַאלערס. די נַאציָאנעלע מינָאריטעט שּפרַאכן זַײנען יִידיש, רָאמַאני, סַאמי, 

   ֿפיניש אּון מעַאנקיעלי.

 נעלע מינָאריטעט שּפרַאכן דַארֿפן זַײן בַאשיצט אּון געהעכערטַאלע נַאציאָ 

דעם דין ֿפעסטשטעלט מינָאריטעטן שּפרַאכן דַארֿפן זַײן בַאשיצט אּון געהעכערט די װָאס 
געהערן צּו ַא נַאציָאנעלע מינָאריטעט דַארֿפן הָאבן דעם רעכט צּו לערנען, ַאנטוויקלען אּון 

טעטן יט שּפרַאך. די אױטָאריטעטן דַארֿפן הערן די נַאציָאנעלע מינָארן מינָאריטעײַ בַאנּוצן ז
 אּון בַאטרַאכטן װעגן זַײנע נױטיקַײטן. 

 סּפעציעלע ֿפַארבעסערט רעכט ֿפַאר ֿפיניש, מעַאניעלי אּון סַאמי.

 װָאס לעבן אין ַא מּוניציּפַאליטעט ןמענטשן װָאס רעדן ֿפיניש, מעַאנקיעלי ָאדער סַאמי, אּו
אין װָאס איז אין ַאן ַאדמיניסטרַאטיװער ערד, הָאבן סּפעציעלע ֿפַארבעסערט רעכט. 

minoritet.se איר קען זען אױב אַײער מּוניציּפַאליטעט איז ַא טײל ֿפּון ַאן ,
 .ַאדמיניסטרַאטיװער ערד

ציּפַאליטעט אין ַאן ַאדמיניסטרַאטיװער ערד הָאבן דעם רעכט צּו די װָאס לעבן אין ַא מּוני
איבערגעבן מיט די ּפּובלישע אױטָאריטעטן אין אַײער שּפרַאך. איר דַארף קענען בַאקּומען 

 ענטֿפערס אין די זעלבע שּפרַאך. ֿפטעגערעדט אּון געשרי

שּולע, עטלעכע ַאנדערע בילדּונג מעכירעס, אּון עלטערע ָאּפהיטּונג -איר קען בעטן ּפרע
סערװיסעס, צּו זַײן צּוגעשטעלט אין גַאנצן, ָאדער אױף ַא בַאטַײטיק גרַאדע, אין ֿפיניש, 

 מעַאנקיעלי ָאדער סַאמי. 

 ,Arjeplog, Gällivare, Haparandaאױב איר לעבט אין די מּוניציּפַאליטעט ֿפּון 
Jokkmokk, Kiruna, Pajala  ָאדערÖvertorneå איר הָאט דעם רעכט צּו נּוצן די ,

 מינָאריטעט שּפרַאך װען אין קָאנטַאקט מיט די בית דין.

בט, איר װָאלט שטענדיק געקענט שרַײבן אין ֿפיניש, ריגַארדלעס ֿפּון ַאװּו איר לע
מעַאנקיעלי אּון סַאמי מיט ָאמבּודסמען ֿפּון דעם שװעדישער ּפַארלַאמענט, אּון מיט דעם 

עקװַאליטי ָאמבּודסמַאן. דָאס זעלבע צּולייגט צּו דעם טשַאנסעלָאר ֿפּון יושר, די שװעדישע 
שװעדישע שטַײער ַאגענציע אּון דעם שװעדישער סָאציעלע ֿפַארזיכערּונג ַאגענציע, די 

ּפּובלישער בַאשעֿפטיקּונג סערװיס, אין ֿפַאלן אין װעלכע איר זַײט ַא ּפַארטײ, ָאדער ַאן 
 ּפרעזענטַאנט ֿפּון די ּפַארטײ.אױטָאריזירטער רע
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