Jiddisch
)Sida 1 (6
2017-01-25

Stadsledningskontoret
Kansliet för mänskliga rättigheter

Jiddisch

נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן-רעכט
עס זַײנען דָא אין שװעדן ֿפינף נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן; יי ִדן ,רָאמען ,סַאמי ,שװעדיש-
ֿפינלענדער ,און טָארנעטעלער .די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-שּפרַאכן זַײנען יי ִדיש ,רָאמַאני,
סַאמישֿ ,פיניש און מיענקיעלי.
די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן הָאבן ַא סּפעציעלע ּפָאזיציע .מחמות דעם װָאס דער שװעדישער
ּפַארלַאמענט הָאט די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און זײערע שּפרַאכן ָאנערקענט לויט די
מינָאריטעטן-קָאנװענציעס ֿפונעם אײר ָאּפעי ִשן רָאט .צוליב די ָאנערקענונג מוז שװעדן לויט
מענטשן-רעכט ַאקטיװ בַאשירעמען און אנטערשטיצן די שּפרַאכן און קולטורן ֿפון די
נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.
ַאלדי מינָאריטעטן הָאבן שוין לַאנג געװוינט אין שװעדן און שטָאקהָאלם .די שּפרַאכן און
קולטורן ֿפון די מינָאריטעטן זַײנען ַא טײל ֿפון דער שװעדישער קולטורעלער ירושה.
ַא ּפָאר ֿפון די רעכט װעלכע די נָאציָאנַאלע מינָאריטעטן הָאבן אין דער שטָאט.









דָאס רעכט צו זײֶן ַא טײל ֿפון דער שטָאטס ַארבעט מיט מינָאריטעטן-רעכט.
דָאס רעכט צו ַאנטװיקלען די מינָאריטעט-שּפרַאך ,למשל דורך מַאמע-לשון-
אויסבילדונג אין דעם קינדערגָארטן און ַאנדערע ּפעגַאגָאגישער ַארבעט און אויך
מַאמע-לשון-אויסבילדונג אין דער עלעמענטָארשולע און דער גימנַאזיע..
דָאס רעכט צו ַארבעטן ֿפַאר דעם קולטור מיט הילף ֿפןם מלוכישע געלט.
די שװעדישֿ-פינלענדער הָאבן רעכט צו קינדערגָארטן און מושב-זקנים אויף
ֿפיניש
די שַאמיש ,-מיענקיעלי -און ֿפיניש-רעדענדיקע הָאבן רעכט צו געריַאטרישער
זָארג אויף זײערע מינָאריטעט-שּפרַאכן.
די שַאמיש ,-מיענקיעלי -און ֿפיניש-רעדענדיקע הָאבן רעכט צו ניצן זײערע
שּפרַאכן װען זײ קָאמוניקירן מיט דער שטָאט.

קולטורעלער שטיץ
ֿפַארבַאנדן קענען ָאנגעבן אויף קולטורעלן שטיץ ֿפַאר ַארבעט װָאס בַאֿפעסטיקט,
ַאנטװיקלט און אויסלערנט װעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטנס שּפרַאכן און קולטורן.
די קולטורעלע ֿפַארװַאלטונג ענטֿפערט ֿפרַאגעס װעגן דעם קולטורעלן שטיץ.
Stadsledningskontoret
Stockholms stad
16432 Stockholm
Växel 08-508 29 000
redaktion.slk@stockholm.se
stockholm.se
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בַאטײליקונג און השּפעה
שטָאקהָאלם ַארבעטן צוזַאמען מיט רעּפרעזענטַאנטן ֿפון די מינָאריטעטן װען עס קומט צו
ענינים װעלכע הָאבן צו טַאן מיט זײ ָאדער װען א מינָאריטעט הָאט ַאלײן עפ ֹעס
ַאקטוַאליזירט.
אויסבילדונג אין שּפרַאך און מאֶַמע-לשון
ּתלמידים װעלכע זַײנען ַא טײל ֿפון ַא נַאציַאנַאלער מינָאריטעט הָאבן רעכט צו אויסבילדונג
אין זַײן מינַאריטעט-שּפרַאךּ .כדי צו ָאנגעבן אויף אויסבילדונג אין מַאמע-לשון דַארף דער
ּתלמיד נישט הָאבן קײן קענטשַאֿפט װעגן דער שּפרַאך .דָאס הײסט ַאז מע קען לערנען זיך
ַא נַאציַאנעלע מינַאריטעט-שּפרַאך װי ַאן ָאנהײבער אין דער עלעמענטַארשולע ,דער
עלעמענטַארשולע ֿפַאר די מיט סּפעציעלע בַאדַארֿפענישן ָאדער דער סּפעציעלער שולע.
דער ּתלמיד קערט אויך לערנען זיך די מינָאריטעט-שּפרַאך אין דער גימנאֶזיע.
אויב דו ביסט ַא ּתלמידַ ,א טַאטע ָאדער ַא מַאמע װָאס הָאט ֿפרַאגעס װעגן אויסבילדונג אין
מַאמע-לשון זָאלסטו שטעלן זיך אין ֿפַארבינדונג מיט דַײן שולע .דו קענסט אויך ָאנקלינגען
דעם קָאנטַאקט-צענטער אין שטָאקהָאלם 08-5080050
װַײטער אינּפַארמַאציע:
דער שולע-צענטער:
די שולעַ-אדמיניסטרַאציע:




די ַאדמיניסטרַאציע ֿפַאר מענטשן-רעכט
דער ביורָא ֿפון דער מלוכישער ֿפירערשַאֿפט ,די ַאדמיניסטרַאציע ֿפַאר מענטשן-רעכט אין
שטָאקהָאלםָ ,ארגַאניזירט די שטָאטס סטרַאטעגישע ַארבעט מיט מינָאריטעטן-רעכטַ .א
װיכטיקער ַארויסּפונקט ֿפַאר דער ַארבעט איז ַאז יעדער אײנער בַאשליסט אלײן צי ער איז
ַא טײל ֿפון ַא נַאציָאנַאלער מינָאריטעט צי נישט .עס זָאל נישט זַײן דָא קײן נעגַאטיװע
ַאסּפעקטן ֿפון אידענטיֿפיצירן זיך מיט ַא מינטָאריטעט.
די ַאדמיניסטרַאציע ַארבעט צוזַאמען מיט די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן װען עס קומט צו דער
ַארבעט ֿפַאר מינָאריטעטנס השּפעה אויף די ּפרָאצעסן ֿפון דער שטָאטֿ ,פון ּפרָאבלעם-
ַאנַאליז צו מָאסמיטלען ,דורכֿפירונגָ ,אּפשַאצונג און ֿפידבעק .די ַאדמיניסטרַאציע
אינֿפָארמירט און שטיצט אונטער די אינסטַאנצן װען עס קומט צו מינָאריטעטן-רעכט אין
דער שטָאט לויטן געזעץ װעגן מינָאריטעטן .מע זָאל אויך ַארבעטן צוזַאמען מיט די
מינָאריטעטן ּכדי צו מַאכן די מינָאריטעטן-רעכט קענטיק און װי ַאזוי מע קען די דָאזיקע
רעכט אויסניצן.
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ֿפַאר װַײטער אינֿפָארמַאציע װעגן די רעכט און די געזעצן:
אײר ָאּפעישער ּכלל װעגן רַאיָאןָ -אדער מינָאריטעט-שּפרַאך (ֿפַארבינדונג צו ַאן ַאנדער
װעבזַײטל,

הויּפט-קָאנװענציע צו שיצן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן (ֿפַארבינדונג צו ַאן ַאנדער װעבזַײטל,

דער גַאנצער געזעץ װעגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן (ֿפַארבינדונג צו ַאן ַאנדער װעבזַײטל,

דער געזעץ װעגן שּפרַאכן,

די שטָאקהָאלמער קַאונטיַ-אדמיניסטרַאציע

דער סַאמישער ּפַארלַאַמענט

Minoritet.se

קָאנטַאקט-אינֿפָארמָאציע צו דער ַאדמיניסטרַאציע:

שטָאקהָאלם איז ַא טײל ֿפון דעם ֿפינישן ֿפַארװַאלטונג-שטח.
דער געזעץ װעגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט-שּפרַאכן הַאלט די בַאשלוסן
װעגן ַא ֿפַארֿפעסטיקטער בַאשיצונג ֿפַאר סַאמישֿ ,פיניש און מיענקיעלי אין די
ֿפַארװַאלטונג-שטחים .אין די ֿפַארװַאלטונג-שטחים הָאבן אינדיװידן רעכט צו ניצן זַײן
מינָאריטעט-שּפרַאך װען עס קומט צו שריֿפטלעכע און רעדענדיקע ֿפַארבינדונגען מיט
מלוכישע אינסטַאנצן .די אינדיװידן הָאבן אויך רעכט צו ַא געריַאטרישער זָארג און
קינדערגָארטן אויף סַאמישֿ ,פיניש ָאגער מיענקיעלי.
ַא ֿפַאֶַַ רֿפעסטיקטער אונטערשטיץ ֿפַאר ֿפיניש
שטָאקהָאלם איז ַא טײל ֿפונעם ֿפינישן ֿפַארװַאלטונג-שטח .דָאס הײסט:



רעכט צו ניצן ֿפינעש װען עס קומט צו רעדענדיקע און שריֿפטלעכע
ֿפַארבינדונגען מיט די קָאמונעס װען עס קומט צו ענענים װּו דער אינסטַאנץ
בַאשליסט װעגן דעם.
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די קָאמונעס קענען בַאשליסן װּו און װען ֿפיניש-רעדענדעקע אינדיװידן קערן
בַאזוכן די קָאמונע און קלינגן איר ָאן.
רעכט צו קינדערגָארטן װּו מע רעדט ַא ביסל ָאדער איו גַאנצן אויף ֿפיניש.
רעכט צו געדריַאטישער זָארג װּו מע רעדט ַא ביסל ָאדער אין גַאנצןאויף ֿפיניש.

ַא ֿפַארֿפעסטיקטע בַאשיצונג ֿפַאר סַאמיש און מיענקיעלי
כָאטש דעם װָאס שטָאקהָאלם איז נישט קײן טײל ֿפון די ֿפַארװַאלטונג-שטחים ֿפון סַאמיש
און מיענקיעלי הָאבן די שּפרַאכן ַא ֿפַארֿפעסטיקטן שיץ .דָאס הײסט:
רעכט צו ניצן סַאמיש און מיענקיעלי װען מע רעדט מיט דער קָאמונע אויב עמעצער װָאס
קענט די שּפרַאך קען ַארבעטן מיטן ענין.
רעכט צו געדריַאטישער זָארג אויף מיענקיעלי ָאדער סַאמיש אויב עמעצער װָאס רעדט די
שּפרַאך איז צוטריטלעך צו דער קָאמונע.
די קָאמונע זָאל ַארבעטן צו מַאכן זיכער ַאז עס זַײנען דָא ּפערסָאנַאַל װעלכע קענען ֿפיניש,
מיענקיעלי ָאדער סַאמיש װען עמעצער נײטיקט זיך אין דעם.

מינָאריטעט-ענינים אין שװעדן
אין דעצעמבער  1999הָאט דער שװעדישער ּפַארלַאמענט אײנשטימיק בַאשלָאסן צו װערן
ַא טײל ֿפון דער רעם-קַאנװענציע ֿפון דעם אײר ָאּפעישן רָאט װעגן בַאשירעמען די
נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און די אײרא ָּפעישע ּתקנה װעגן רַאיַאן -און מינָאריטעט-שּפרַאכן.
דער ּפַארלַאמענט הָאט אויך ָאנערקענט יי ִדן ,רָאמען ,סַאמי ,שװעדישֿ-פינלענדער און
טָארנעטעלער װי נַאציָאנעלע מינָאריטעטן און זײערע שּפרַאכן װי נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-
שּפרַאכן .דורך ָאנערקענען די מינָאריטעטן דיסטַאנצירט מען זיך אויך ֿפון דער
ֿפריערדיקער ַאסימילַאציעּ-פָאליטיק ,װָאס הָאט אויף ַא סך אוֿפנים כַארַאקטעריזירט די
מלוכישע ַארבעט קעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.
מע הָאט ָאט די דָאזיקע מינָאריטעטן ָאנערקענט װי נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן צוליב דעם
װָאס זײ זַײנען ֿפעלקער װעלכע זַײנען ַאנדערש ֿפון דער מַאיָאריטעט-בַאקעלקערונג ,זײ
הָאבן ַאן ָאֿפנע צוגעהעריקײטַ ,אן אײגענע אידענטיטעט אן זײ זַײנען געװען דָא אין דעם
לַאנד הונדערטער יָאר .טויזנטער יָאר װען עס קומט צו די סַאמי .די סַאמי זַײנען אויך ַאן
אינדיגען ֿפָאלק.
די ֿפינף נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן הָאבן ַאן אײגענע קולטורַ ,אן אײגענע שּפרַאך און די
יי ִדן הָאבן אויך ַאן אײגענע רעליגיע .דורך דער מינַאריטעטּ-פָאליטיק װיל דער מלוכה געבן
די מינָאריטעטן ַא מיגלעכקײט צו בַאשירעמען ,בַאֿפעסטיקן און ַאנטװיקלען די שּפרַאכן און
די קולטורן.
דָאס געזעץ ( )2009:724װעגן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט-שּפרַאכן הַאלט
ּכללים װעגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטנס רעכט צו אינֿפָארמַאציע און השּפעה ,און אויך דָאס
רעכט צו ניצן זַײן שּפרַאך אין ֿפַארשײדענע סיטוַאציעס.
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ַא נַאציָאנַאלע מינָאריטעט זָאלן הָאבן ַא השּפעה אויף ענינים װעלכע הָאבן צו טָאן
מיט זײ .זָאל מען ַארבעטן צוזַאמען ַאזוי ֿפיל װי מיגלעך.
ַאלע מלוכישע אונטערנעמונגען זָאלן ּפרָאבירן צו בַאשירעמען און בַאֿפעסטיקן די
נַאציָאנַאלע מינָאריטעט-שּפרַאכן און מַאכן עס גרינגער ֿפַאר די קולטורן צו
ַאנטװיקלען זיך.
געזונט -און ֿפַארזָארג-אינסטַאנצן טרָאגן דָאס ַאחריות ֿפַאר דעם װָאס עס זָאל זַײן
דָא ּפערסָאנַאל װעלכע קענען ֿפיניש ,מיענקיעלי און סַאמיש.
אין ַא ּפָאר סיטוַאציע מוזן אינסטַאנצן קענען קָאמוניקירן אויף ֿפיניש ,מיענקיעלי
און סַאמיש.
ַא הויּפט-ציל איז צו בַאשטעטיקן דָאס רעכט ֿפַאַר קינדער צו ַאנטװיקלען זײער
קולטור און דָאס רעכט ֿפַאר ַאלטע מענטשן צו בָאקומען זָארג ֿפון ּפערסָאנַאל
װעלכע רעדן די מינָאריטעט-שּפרַאכן.

די גרײס ֿפון די מינָאריטעטן אין שטָאקהָאלם
מע טָאר נישט בַאהַאנדלען ַאזוי גערוֿפנע שפַירעװדיקע ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע,
למשל װעגן עטנישן אָּפשטַאם .קען מען נָאר ָאּפשַאצן װי ֿפיל מענטשן זַײנען ַא טײל ֿפון ַא
נַאציָאנַאלער מינָאריטעט .די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן הָאבן געשַאצט ַאז בערך 125000
מענטשן אין שטָאקהָאלם אידענטיֿפיצירן זיך װי ַא נַאציַאנַאלער מינָאריטעט .אין
שטָאקהָאלם װונט בערך  10000יי ִדן ,בערך  15000רָאמען ,בערך  25000סַאמי ,בערך
 70000שװעדישֿ-פינלענדער און בערך  5000טָארנעטעלער.

רָאמען – אײן ֿפון ֿפינף נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן
דער ּפַארלַאמענט הָאט ָאנערקענט ַאז רָאמען צוזַאמען מיט יי ִדן ,סַאמי ,שװעדישֿ-פינלענדער
און טָארנעטעלער זַײנען נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן אין שװעדן .דער ּפַארלַאמענט הָאט אויך
ָאנערקענט רָאמַאני טשיב װי א מינָאריטעט-שּפרַאך .אין משך ֿפון ֿפון די  500יָאר װָאס
רָאמען הָאבן געװוינט אין שװעדן זַײנען ֿפַארשײדענע רָאמישע גרוּפעס געקומען דָא ַאהער
ֿפון ֿפַארשײדענע טײלן אײראָּפע .אין שטָאקהָאלם זַײנען עס ֿפַארַאן בערך צװַאנציק
ֿפַארשײדענע מינים רָאמַאני טשיב.
רָאמען איז אײן ֿפון די דיסקרימינירטע ֿפעלקער אין שװעדן  .עס איז נָאך ַא סך ַארבעט דָא,
ֿפַאר דעם װָאס רָאמען בַאקומען ַא גלַײכרעכטיקע סיטַאציע אין שװעדן .שטַאקהָאלם װיל
ֿפא ֶרענדערן די דַאזיקע סיטוַאציע .הָאט די רעגירונג בַאשלָאסן ַאז שטָארהָאלם איז אײן ֿפון
ֿפינף ַאנטװיקלונג-קָאמונעס װעלכע ַארבעטן צו בַאֿפעסטיקן די מענטשן-רעכט ֿפון רָאמען.
ַא הויּפטֿ-פָאקוס איז צו ַארבעטן צוזַאמען מיט רָאמען ּכדי צו אידענטיֿפיצירן װי ַאזוי די
שטָאט זָאל ַארבעטן ּכדי צו בַאֿפעסטיקן די רָאמישע רעכט אויֿפן ַארבעטסמַארק ,רעכט צו
אויסבילדונג ,רעכט צו מעדיצינישער און סָאציַאלער זָארג און שּפרַאך און קולטור .די
שטָאט הָאט ַ 2016ארַאנזשירט ַא מיטינג מיט רָאמישע רעּפרעסענטַאנטן ּכדי צו שַאֿפן ַא
ּפלַאן צו בַאֿפעסטיקן רָאמישע רעכט.
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לײענט װַײטער װעגן דעם מיטינג:
צי ביסטו ַא רָאם און װילסטו זַײן ַא טײל ֿפון דער ַארבעט מיט רָאמישע רעכט? שטעל זיך
אין ֿפַארבינדונג מיט הײדי ּפיקַארַײנען ,די ַאדמיניסטרַאציע ֿפַאר מענטשן-רעכט און
דעמָאקרַאטישער ַאנטװיקלונג.

אין שטָאקהָאלם זַײנען עס דָא ֿפיר בריק-בויערס װעלכע ַארבעטן צו בַאֿפעסטיקן די
רָאמישע רעכט .אינֿפָארמַאציע װעגן די בריק-בויערס און זײערע קָאנטַאקט-אינֿפא ָרמַאציע
רָאמישע בריק-בויערס אין שטָאקהָאלם

.

