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 מינָאריטעט־ּפָאליטישע ּפרָאגרַאם
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 סטרַאטעגישע ּפלענער און ּפרָאגרַאמען –ריכטונג־דָאקומענט 

ּפלַאנירונג װעגן דער זַײנען ַאזוינע ריכטונג־דָאקומענטן װָאס הַאלטן ַא ּפלענער און ּפרָאגרַאמען דעֿפיניציע: 

גרונטיקע דָאקומענטן װָאס ניצן ַא בַאשרַײבונג װעגן דעם  צוקונֿפט. די ּפלענער און ּפרָאגרַאמען קענען זַײן גַאנץ

איצטיקן מצֿב, ּכדי צו דערקלערן װָאס מע װיל אויֿפטָאן אויף ַא סּפעציֿפיקער צַײט. דערֿפַאר, דַארֿפן די ּפלענער און 

 הָאבן צילן װעלכע זַײנען ֿפָארמולירט אויף ַא קלָארן, מעסבַארן אוֿפן מיט ַא צַײטרעם.ּפרָאגרַאמען 

 

דער דזשעליװַארער קָאמונעס װיכסטיקסטע ּפלענער און ּפרָאגרַאמען זַײנען דער קָאמונע־ּפלַאן, דער הַאנדלונג־ּפלַאן 

װיכטיקע טײל ֿפון דער ָאנֿפירונג־סיסטעם און הַאלטן  און דער ָארגַאניזַאציע־ּפלַאן. די דָאזיקע דָאקומענטן זַײנען ַא

דער קָאמונעס װיזיע און חשבון־קַארטל. זײ זַײנען אויך ֿפַארבונדן מיטן ָארגַאניזַאטָארישן ּפרָאצעס און דעם 

 בודזשעט־ּפרָאצעס.

 

די ּפלענער און ּפרָאגרַאמען ָאנגענומען ֿפון דעם קָאמונַאלן ּפַארלַאמענט זָאלן הָאבן ַא לַאנגען גילטיקײט־דויער )גערן 

דרַײ יָאר ָאדער מער(. צוליב דעם, װָאס זײ זַײנען ַאנדערש ֿפון ַאנדערע ּפלענער און ּפרָאגרַאמען, רוֿפט מען די 

די דָאזיקע דָאקומענטן זַײנען דָא אין דער קָאמונַאלער לענער און ּפרָאגרַאמען. סטרַאטעגישע ּפדָאזיקע דָאקומענטן 

 דָאקומענט־זַאמלונג
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 הקדמה
שּפרַאך־סטַאטוט. דָאס הײסט, ַאז  און ץשװעדן הָאט רַאטיֿפיצירט דעם אײרָאּפע־רָאטס מינָאריטעט־קָאנװענצן, רעם־קָאנװענ

מינָאריטעט־שּפרַאך אין דער ּפערזענלעכער און  ֿפרַײ ניצן זײער די װָאס געהערט צו ַא מינָאריטעט הָאבן דָאס רעכט צו

די מינָאריטעט־ּפָאליטיק שטרעבט צו שיצן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און  ., אי בעל־ּפה, אי שריֿפטלעךעֿפנטלעכער סֿביֿבה

ּכדי צו כן היסטָארישע מינָאריטעט־שּפרַא, און אויך שטיצן די בַאטײליקונגֿפַארשטַארקן די מיגלעכקײטן װעגן השּפעה און 

, און אויך בַאטײליקונג, השּפעה און אומבַאשיצטקײטט זיך אויף דיסקרימינַאציע און רהַאלטן זײ בַײם לעבן. מע ֿפָאקוסי

ינָאריטעט־װָאס שײך ָאּפהיטן די נַאציָאנַאלע מ שּפרַאך און קולטרורעלער אידענטיטעט. שטַאטן טרָאגט דָאס װיכטיקע ַאחריות

ן און ַאזוי שַאֿפן מיגלעכקײטן צו ַאנטװיקלען און הַאלטן די שּפרַאכן און קולטורן בַײם לעבן. שװעדן הָאט שּפרַאכן און קולטור

ַאז די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן זַײנען ייִדן, רָאמען, שװעדישע ֿפינלענדער, דורך ֿפעסטגעשטעלטע קריטעריעס בַאשלָאסן 

און דָאס ַאלט־געזעסנע סַאמישע ֿפָאלק, און אויך ַאז די מינָאריטעט־שּפרַאכן זַײנען ייִדיש, רָאמַאני טשיב טָארנעטָאלער 

ַארַײנגערעכנדיק  ַאלע װַאריַאנטן, און אויך סַאמישַארַײנגערעכנדיק ַאלע װַאריַאנטן, ֿפיניש און מיענקיעלי ַארַײנגערעכנדיק 

־אידענטיֿפיקַאציע גילטן װָאס שײך װער איז ַא טײל ֿפון ַא נַאציָאנַאלער מינָאריטעט און זיך ַאלע װַאריַאנטן. ַא ּפרינציּפ װעגן

 ֿפון אײן ָאדער מער מינָאריטעט־שּפרַאכן.

 הינטערגרונג
הָאט שװעדן  2000הָאט שװעדן בַאשלָאסן צו ָאננעמען ַא מינָאריטעט־ּפָאליטיק. אין ֿפעברוַאר  1999אין דעצעמבער 

( װעגן 2009:724ירט דעם אײרָאּפע־רָאטס רעם־קָאנװענץ װעגן שיצן נָאציָאנַאלע מינָאריטעטן. דָאס געזעץ )רַאטיֿפיצ

און הָאט זַײן ַארויסּפונקט אין דער  2010הָאט געגָאלטן ֿפון יַאנוַאר נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און מינָאריטעט־שּפרַאכן 

אויֿפן נַאציָאנַאלן ניװָא דורך ַא גרונטיקן שיץ ֿפַאר ַאלע מינָאריטעטן איבערן  . דָאס געזעץ גילטרַאציעַאדעקלמענטשנרעכט־

גַאנצן לַאנד, און אויך דורך ַא ֿפַארשטַארקטן שיץ אין די ַאזוי גערוֿפנע ֿפַארװַאלטונג־שטחים. דזשעליװַארע איז ַא 

טַארקט געװָארן איו ֿפַארש זַײנען לע מינָאריטעטן־רעכטֿפַארװַאלטונג־שטח ֿפַאר סַאמיש, ֿפיניש און מיענקיעלי. די נַאציָאנַא

צוליב דעם, מוזן די קָאמונעס ָאננעמען צילן און ריכטונגען ֿפַאר דער נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־ּפָאליטיק. די  .2019יַאנוַאר 

ָאס װילן ניצן זײער מינָאריטעט־קָאמונעס מוזן הָאבן ַא קינדערגָארטן און געריַאטריק אויף די מינָאריטעט־שּפרַאכן. די װ

ניצן זײער שּפרַאך אי בעל־ּפה, אי שּפרַאך װען זײ שטעלן זיך אין ֿפַארבינדונג מיט דער קָאמונע הָאבן דָאס רעכט צו 

ַא ּפלַאץ  ֿפָאדערןהָאבן די טַאטע־מַאמע דָאס רעכט צו  12a§, 8( קַאּפיטל 2010:800שריֿפטלעך. לויטן געזעץ װעגן שולע )

לויטן  אין ַא קינדערגָארטן װּו מע רעדט צום בַאטַײטיקן טײל אויף דער נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־שּפרַאך, קינד ר זײערַאֿפ

ע סּפעציעל שיצן און ָאּפהיטן די נַאציָאנַאלע זָאל די קָאמונ 14-15, §§ 7-8( §§ 2009:600געזעץ װעגן שּפרַאך )

ָאזן , זָאל די קָאמונע איבערל18און  6§§  5( קַאּפיטל 2001:453לויטן געזעץ װעגן סָאציַאלדינסט ) ,מינָאריטעט־שּפרַאכן

אינֿפָארמַאציע צו די װָאס ַאּפליקירן אויף געריַאטריק־געלט, װעגן די מיגלעכקײטן צו בַאקומען געריַאטרישע דינסט און 

 .השגחה אויף ַא נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־שּפרַאך

 

 צװישנצילן לויט די קָאנװענצן  מלוכישע 

 

 זַײן ָאּפגעשַאצט זַײנען: לןדי נַאציָאנַאלי צװישנצילן װָאס װע

  אומבַאשיצטקײטדיסקרימינַאציע און; 

  בַאטײליקונגהשּפעה און; 

 .שּפרַאך און קולטורעלע אידענטיטעט 
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 ַאן איבערבליק אויֿפן מינָאריטעט־ּפָאליטיק

 

רעגירונג איניציִיִרט דרַײ אויסֿפָארשונגען ּכדי צו איבערבליקן די שװעדישע מינָאריטעט־ּפָאליטיק. דער הָאט די  2017אין 

קום נעמען די מינטָאריטעט־ּפָאליטישע שװעריקײטן און מיגלעכקײטן אין די הענט ַארַײן. די רעגירונגס ציל איז געװען צו ֿפול

 2018נגטערמיניק, און צו ָאּפהיטן די נַאציָאנַאלע־מינָאיטעטנס רעכט. אין יוני װיכטיקסטע זַאך איז צו זַײן סיסטעמַאטיש, לַא

” ַא ֿפַארשטַארקטע מינָאריטעט־ּפָאליטיק„הָאט דער שװעדישער ּפַארלַאמענט ָאנגענומען דער רעגירונגס ּפרָאּפזיציע 

 .  2019ַאנוַאר (. מע הָאט ֿפַארשטַארקט דָאס געזעץ װעגן מינָאריטעטן אין י2017/2018:199)
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 דער דזשעליװַארער קָאמונעס ציל־מָאדעל
 

 װיזיע

קָאמונע זָאלן בויען  רדזשעליװַארעדער די װיזיע בַאשרַײבט די ּפָאליטישע געשטרעבטע געזעלשַאֿפט. ַאלע ַאנטװיקלונגען אין 

 אויף דער געמײנזַאמער װיזיע.

 

 ַא קלײן ַארקטישע שטָאט, ַאן ערשטרַאנגיקע  –דזשעליװַארע דער דזשעליװַארער קָאמונעס װיזיע: 

. די װיזיע אין דער געזעלשַאֿפט זיך בַאטײליקןאון  ַא דעה בןהָאן ַאלע אַײנװוינערס קענען לויט דער דזשעליװַארער װיזיע זָאל

די אײגענע שּפרַאך און אײגענע רוֿפט ַארויס אויך מיגלעכקײטן ֿפַאר די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן װָאס שײך ָאּפהיטן 

 קולטורעלע אידענטיטעט.

 

 גרונט־װערטן

די קָאמונַאלע ַארבעט, אי אין דער ּפרַאקטיק אי אין דָאקומענטן און בַאשלוסן, זָאל ֿפָאלגן די קָאמונַאלע געמײנזַאמע גרונט־

 װערטן.

 ֿפילמיניקײט, עֿפעקטיװיטעט, אינָאװַאציע און ַאטרַאקציע.רער קָאמונעס ּפַארָאלן לגבי די גרונט־װערטן זַײנען ַאדער דזשעליװ

ַאלע אַײנװוינערס הָאבן די זעלבע װערט און מע זָאל הָאבן דרך־ארץ ֿפַאר יעדן אײנעם. די קָאמונע ַארבעט ַאקטיװ ּכדי 

רמעס. ַארַײנרעכנדיק די קײט אין ֿפַארבינדונג מיט בירגערס, ָארגַאניזַאציעס און ֿפירעכטיצו ֿפָאקוזיסן זיך אויף גלַײכ

 רעכט ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.

 

 ציל־מָאדעל

װי ַא מָאדעל ֿפַאר ציל־ֿפירונג, ַאנטװיקלונג, ּפלַאנירונג און ָאּפשַאצונג. מע  בַאלַאנצירטע חשבון־קַארטלעך טדי קָאמונע ניצ

 ֿפירט ַאלע מָאל ָאן מיט די צילן לויט דער װיזיע װעגן דער קָאמונַאלער צוקונֿפט.

  

 

 

ֿפַאר ַא ּפָאליטישן ענין אין בַאשטימט די ריכטונג סטרַאטעגישע ּפלענער און ּפרָאגרַאמען זַײנען לַאנגטערמיניקע ּפלענער װָאס 

ברענגען צו שטַאנד ֿפַארענדערונגען.  יָארן. דער קָאמונַאלער ּפַארלַאמענט קען זײ ניצן ּכדי צו 3-5משך ֿפון די קומעדיקע 

 בּכלל זַײנען נַאציָאנַאלע ריכטונגען און צילן ַאן ַארויסּפונגקט.
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 ע ּפרָאגרַאםדער דזשעליװַֹארער קָאמונעס מינָאריטעט־ּפָאליטיש

 

 הַײנטיקער מצב  

דזשעליװַארער קָאמונע איז די ֿפַארװַאלטונג־קָאמונע ֿפַאר די מינָאריטעט־שּפרַאכן סַאמיש, מיענקיעלי און ֿפיניש. די  יד

אין ַאלע ענינים ֿפונעם  דער מַאיָאריטעט־בַאֿפעלקערונג און די מינָאריטעטןקָאמונע זָאל ֿפַארבעסערן די גלַײכמָאסיקײט צװישן 

עקָאנָאמישן, סָאציַאלן, ּפָאליטישן און קולטורעלן לעבן. די ֿפַארבעסערונג הײסט אויך ַא מיגלעכקײט ֿפַאר די נַאציָאנַאלע 

און ַאנטװיקלען זײער קולטורעלע אידענטיטעט, רעליגיע, שּפרַאך, טרַאדיציעס און קולטורעלע  מינָאריטעטן צו ָאּפהיטן

  ירושה.

דָאס געזעץ װעגן מינָאריטעטן בויען אויף דעם, װָאס ַא בירגער בַאשליסט ַאלײן צי ער געהערט צו ַא נַאציָאנַאלער מינָאריטעט 

־אידענטיֿפיקַאציע. מע טָאר נישט רעגיסטרירן עטנישע געהעריקײט און זיךצי נישט, לויטן ַאזוי גערוֿפנעם ּפרינציּפ װעגן 

די דערֿפַאר, צעטײלט מען שַאֿפן סטַאטיסטיק װעגן װיֿפל מענטשן געהערן צו ַא מינָאריטעט און רעדן ַא מינָאריטעט־שּפרַאך. 

ר, און נישט לויטן אײגנטלעכן צָאל ע לויט דער בַאֿפעלקערונג אין ַאלגעמײן די ַאקטועלע יָאמלוכה־געלט צו דער קָאמונ

 מענטשן װָאס געהערן צו ַא מינָאריטעט.

די אין דעם געזעץ װעגן שּפרַאכן שטײט ַאז די עֿפנטלעכקײט זָאל שיצן און ָאּפהיטן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט־שּפרַאכן. 

ריק־ּפערסָאנַאלס קענטשַאֿפט װעגן מינָאריטעט־ר קָאמונע הָאט ָאנגעהויבן אויסֿפָארשן דעם שולע־ און געריַאטדזשעליװַארע

יָא ַארַײננעמען די קולטורעלע קָאמּפעטענץ װעגן סּפעציֿפיקע טרַאדיציעס ּכדי צו ֿפַארקלענערן די  שּפרַאכן און מע דַארף

 ריזיקע צו שַאטן די מינָאריטעטן. 

־ַארבעט. דערמיט הָאט אויך נישט די קָאמונעס און הַײנט הָאט די מלוכה נישט קײן ציֿפערן צו ניצן אין דער ָאּפשַאצונג

ניצן אײגענע  רַאיָאנען קײן ציֿפערן אין זײער דַאטן־בַאזע צו ניצן אין דער מינָאריטעט־ּפָאליטיק. יעדער קָאמונע מוזן הַײנט

ימינַאציע און דיסקר„ן צװישנצילציֿפערן מיט װָאס צו מעסטן די מינָאריטעט־ּפָאליטיק װָאס שײך די דרַײ מלוכישע 

 ”.שּפרַאך און קולטורעלע אידענטיטעט„און ” השּפעה און בַאטײליקונג”, „אומבַאשיצטקײט

דורכֿפירן ַא מינָאריטעט־ּפָאליטישן צוגַאנג צו דער דער ציל איז צו ניצן ָארגַאניזַאציע־ּפלענער און הַאנדלונג־ּפלענער ּכדי צו 

 נעמט ַארַײן ַאלע סעקטָארן.ן אוֿפן װָאס ַאלגעמײנער ַארבעט אויף ַא

 

 מיטינגס

 בַאַאמטער, װּו ַא די מינָאריטעטן און ּפָאליטיקער וןרעּפרעזענטַאנטן ֿפ צװישןדי דזשעליװַארער קָאמונע הָאט מיטינגס 

לגעמײנער ַארַאנזשירט דעם מיטינג װי ַא ֿפַארבינדונג צװישן די רעּפרעזענטַאנטן און די בַאשליסערס. דער מיטינג־גרוּפעס ַא

דורכֿפירן מיטינגס ּכדי צו צוגעבן קענטשַאֿפט און געניטשַאֿפט צו דער קָאמונַאלער ַארבעט. דער רָאט איז נישט ציל איז צו 

 קײן ַאדמיניסטרַאציע, נישט קײן ַאמט.
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 ןציל 

 

און מינָאריטעטן. די  עלטערע לַײטאינעם געזעץ קען מען לײענען װעגן די קולטורן און ירושה ֿפון קינדער, יוגנט, 

ּפריָאריטירט  2019-2022. אין משך ֿפון ןצװישנצילן װי די נַאציָאנַאלע צװישנצילדי זעלביקע  דזשעליװַארער קָאמונע הָאבן

און יוגנט. מיטינגס זַײנען ַא װיכטיקער מעטָאד ּכדי צו צוקומען צום ציל. מע װעט ּפריָאריטירן און ָאּפשַאצן  עלטערע לַײטמען 

 י ֿפָאלגנדיקע ענינים:ד

 

 ס בַאדַארֿפענישן װעגן ָאּפהיטן די קולטורעלע אידענטיטעט;ע לַײטעלטער (1

 זײער מינָאריטעט־שּפרַאכןקינדער און יוגנטס רעכט צו ניצן  (2

ונגען לגבי די מינָאריטעטנס ראין די קולטורעלע אינװעסטי זיך בַאטײליקןַאלע בירגערס זָאלן קענען  (3

זַײנען ַא טײל ֿפון דער  נַײבַאהויזונגֿפַארענדערן די געזעלשַאֿפט און טרַאדיציעס און קולטורעלע ירושה. 

  דָאזיקער ַארבעט.

 ַאלע

 
  ע לַײטעלטער קינדער און יוגנט

ֿפַארבעסערן די קענטעניש 

װעגן מינָאריטעטן אין דער 

מַאיָאריטעט־געזעלשַאֿפט. 

ֿפַארשײדענע מיטינגס זַײנען 

 װיכטיק.

ָאּפהיטן און ַאנטװיקלען די 

 קולטורעלע ירושה.

 

 

און ַאנטװיקלען די  ָאּפהיטן

 קולטורעלע ירושה.

 

 

 &דיסקרימינַאציע 

 אומבַאשיצטקײט

אינֿפָארמַאציע און אינװענצן 

צו ֿפַארבעסערן די 

קענטשַאֿפט. ֿפַארשײדענע 

 מיטינגס זַײנען װיכטיק.

דיַאלָאג־ֿפָארום/אינװענצן צו 

 ֿפַארבעסערן די קענטשַאֿפט.

די רעכט ֿפון  אינֿפָארמירן װעגןצו 

נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן איז װיכטיק 

װען ס'קומט צו השּפעה און 

 בַאטײליקונג.

 השּפעה און בַאטײליקונג

 

אינֿפָארמַאציע און אינװענצן 

צו ֿפַארבעסערן די 

ֿפַארשײדענע קענטשַאֿפט. 

 מיטינגס זַײנען װיכטיק.

-0ַא נישט־צעברָאכנע קײט ֿפון 

יָאר װּו ַאלע  18

אונטערנעמונגען שטיצן די 

ַאנטֹװיקלונג ֿפון ַא קולטורעלער 

 אידענטיטעט.

ָאּפהיטן די אידענטיטעט אינעם 

טָאגטעגלעכן לעבן דורך זײערע 

חושים, רעדן, שמעקן, הָאבן ַא טעם, 

 טָאן.

ן קולטורעלע שּפרַאך או

 אידענטיטעט:
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 מע שַאצט ָאּפ די ציֿפערן אין משך ֿפון יעדעס יָאר.  ציֿפערן:

 

קינדער און 

 אויסבילדונג

די סָאציַאל־

 ֿפַארװַאלטונג

 

 

 די קָאמונַאלע ַאדמיניסטרַאציע

 קינדערגָארטן/שולע

װיֿפל ֿפון זײ װָאס ַאּפליקירט  -

ַא אויף ַא קינדערגָארטן אויף 
נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־

 שּפרַאך הָאט דָאס בַאקומען?
 

װיֿפל ַאּפליקירט אויף ַא  -

קינדערגָארטן אויף ַא 
נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־

 שּפרַאך?

 

װיֿפל אינֿפָארמירט מען  -

װעגן דעם רעכט צו ַא 

קינדערגָארטן אויף ַא 

נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־

 שּפרַאך?

 
װָאס ַאּפליקירט  װיֿפל ֿפון זײ -

אויף ַא גרונטשולע־בילדונג 
אויף ַא נַאציָאנַאלער 

מינָאריטעט־שּפרַאך הָאט דָאס 

 בַאקומען?
 

װיֿפל ַאּפליקירט אויף ַא  -

גרונטשולע־בילדונג אויף ַא 
נַאציָאנַאלער מינָאריטעט־

 שּפרַאך?

 
װיֿפל ּפרָאצענט ֿפון די  -

בַאשלוסן װעגן 
ג מוטערשּפרַאך־אויסבילדונ

אין דער שולע הָאבן צו טָאן 

מיט נַאציָאנַאלע מינָאריטעט־
שּפרַאכן? צֿפון־סַאמיש, 

לולע־סַאמיש, מיענקיעלי און 

  ֿפיניש. 

 

 געריַאטריק

לַײט קריגט די  װיֿפל עלטערע -

געריַאטרישע השגחה אין 
גַאנצן אויף ַא נַאציָאנַאלער 

 מינָאריטעט־שּפרַאך?
 

 װיֿפל עלטערע לַײט קריגט -

ס'רוֿב געריַאטרישע השגחה 
אויף ַא נַאציָאנַאלער 

 מינָאריטעט־שּפרַאך?

 

װיֿפל אינֿפָארמירט מען  -

װעגן דעם רעכט צו 

געריַאטרישער השגחה 

אויף ַא נַאציָאנַאלער 

 מינָאריטעט־שּפרַאך?

 
װיֿפל ּפרָאצענט ֿפון די  -

בַאשלוסן װעגן ַא סּפעציעלער 
עלטערן־הײם הָאבן צו טָאן 

ַא הײם װּו מע רעדט ַא מיט 

נַאציָאנַאלע מינָאריטעט־
 ?ךשּפרַא

 

װיֿפל ֿפון אונדזער  -

אינֿפָארמַאציע  רגעדרוקטע

איז ֿפַארַאן אויף 

נַאציָאנַאלע מינָאריטעט־

צֿפון־סַאמיש, שּפרַאכן? 

לולע־סַאמיש, מיענקיעלי און 

  ֿפיניש. 
 

װיֿפל ֿפונעם װעבזַײטל  -

הָאט מען איבערגעזעצט 

אויף נַאציָאנַאלע 

צֿפון־מינָאריטעטשּפרַאכן? 

סַאמיש, לולע־סַאמיש, 

 מיענקיעלי און ֿפיניש. 

 ּפָאליטישע בַאשלוסן:

 

 װיֿפל ּפָאליטישע בַאשלוסן שיקט מען ָאּפ צו דער מיטינג־גרוּפע? -

 

נָאך דעם, װָאס מען הָאט ַאנַאליזירט און  װיֿפל װָאלט געװען ריכטיק צו ָאּפשיקן -

 אויסגעֿפָארשט די בַאשלוסן לויטן געזעץ װעגן מינָאריטעטן?

 

 אינֿפָארמַאציע:

 

ֿפון אונדזער געדרוקטער אינֿפָארנַאציע איז ֿפַארַאן אויף נַאציָאנַאלע  װיֿפל -

 מינָאריטעט־שּפרַאכן?

 

אויף נַאציָאנַאלע  װיֿפל ֿפונעם װעבזַײטל הָאט מען איבערגעזעצט

 מינָאריטעטשּפרַאכן?

 

 סָאנַאל:ּפער

 װיֿפל קָאמונַאלע ָאנגעשטעלטע רעדן ַא מינָאריטעט־שּפרַאך? אויסּפלַאנירונג. -

 

 דער קולטור:

ן אין קולטור־געשעענישן זַײנען אויף די ֿפַארשײדענע װיֿפל ֿפָארשטעלונגע -

 מינָאריטעט־שּפרַאכן? עולם־סטַאטיסטיק?

 

װיֿפל ּפרָאצענט ֿפון ַאלע געשעענישן, דורכגעֿפירט און ּפלַאנירט אין משך ֿפונעם  -

  יָאר, זַײנען ַאזוינע מינָאריטעט־שּפרַאכיקע געשעענישן?

 

 די ביבליָאטעקן:

קויֿפט מען אין  װיֿפל מעדיומס אויף די ֿפַארשײדענע מינָאריטעט־שּפרַאכן -

 ֿפַארגלַײך מיט ַאלע אַײנגעקויֿפטע מעדיומס?

 

װיֿפל ּפרָאצענט איז דָאס אין ֿפַארגלַײך מיט ַאלע אַײנגעקויֿפטע מעדיומס?  -

 ַאז"װ.(; א)ביכער; ֿפילמען

 

װיֿפל מעדיומס אויף מינָאריטעט־שּפרַאכן בָארגט מען אויס? אין ּפרָאצענט? ּכדי  -

 אונדז מיט ַאנדערע קָאמונעס.צו ֿפַארגלַײכן 

ֿפון מעדיומס אויף ֿפַארשײדענע מינָאריטעט־שּפרַאכן זַײנען דָא אין  װיֿפל טיטלען -

 טן דעצעמבער ֿפַאר דזשעליװַארע?31אַײער ביבליָאטעקס סיסטעם דעם 

 

 מוזײ:

װיֿפל אויסשטעלונגען און לערן־בַאזוכן מיט שַײכות צו מינָאריטעטן &  -

 ּפרַאכן הָאט מען דורכגעֿפירט אין משך ֿפונעם יָאר?מינָאריטעט־ש

 

װיֿפל ֿפון דער קונסטזַאמלונג און עֿפנטלעכע דעקָארַאציעס הָאבן צו טָאן מיט די  -

 ּפערמַאנענטע קונסט־דעקָארַאציעס און קונסט־אַײנקויֿפן יעדעס יָאר.מינָאריטעטן? 
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אינהַאלט ֿפון יעדער  1רעלעװַאנטע ַארטיקלען ֿפון די קָאנװענצן אונטן, זע בַײלַאגע די ציֿפערן זָאל מען ֿפַארבינדן מיט 

 ַארטיקל:

 

 

 

KS SOC BoU    

 X X1 X  1.  דיסקרימינַאציע און

 :אומבַאשיצטקײט

 4.2; 4.1 רעם־קָאנװענץ ַארטיקלען:

 ;a.12.1; 7.2שּפרַאך־סטַאטוט 

13.2.c.  )זע בַײלַאגע( 

 

 X2 X X  2. בַאטײליקונג: השּפעה און 

 ַארטיקלען:

. 15. און 10.1רעם־קָאנװענץ 

  . )זע בַײלַאגע(a.7.1שּפרַאך־סטַאטוט 

 

 

 X X X3  3.  שּפרַאך און קולטורעלע

  אידענטיטעט:

 ַארטיקלען:

. 14.2; 14.1; 12.3רעם־קָאנװענץ 

; f ;8.1.a.ii.7.1 שּפרַאך־סטַאטוט

8.1.b.iii ;8.1.g ;12.1.a ;12.1.d ;

12.1.f .)זע בַײלַאגע( 

 

 

 

 ָאּפשַאצונג

דעם קָאמונַאלען, יערלעכן רעּפָארט צום קָאמונַאלען ּפַארלַאמענט און דער מע שַאצט ָאּפ די ַארבעט אײן מָאל יעדעס יָאר אין 

מינָאריטעט־שּפרַאכן קָאמונַאלער ַאדמיניסטרַאציע. דער ָאּפטײל ֿפון ַאמטן און אויסֿפָארשונגען װיִַא ַאדמינסטרַאטָארן ֿפַאר 

העלֿפן די ַאמטן און ֿפַארװַאלטונגען צו אויסטַײטשן דָאס געזעץ װעגן מינָאריטעטן און שטעלן צונויף דער קָאמונעס ַארבעט 

 אין דעם יערלעכן רעּפָארט צו דער קָאמונַאלער ַאדמיניסטרַאציע.

 

 איבערַארבעטונג

דורך ַאנַאליזירן דעם  2020טעט־ּפָאליטישע ּפרָאגרַאם אין משך ֿפון מע שַאצט ָאּפ און איבערַארבעטן די מינטָארי

סטרַאטעגישן דורכֿפירונג לגבי דעם אינהַאלט ֿפון דער ּפרָאגרַאם. די קָאמונַאלע ַאדמיניסטרַאציע טרָאגט דָאס ַאחריות װען 

און אויסֿפָארשונג ַאנַאליזירט און לָאזט איבער  ס'קומט צו איבערַארבעטן און ָאּפשַאצן די ּפרָאגרַאם. דער ָאּפטײל ֿפון ַאמטן

ֿפָארשלָאגן אויף ַאן איבערגעַארבעטן ּפלַאן. דער קָאמונַאלער ּפַארלַאמענט מַאכט בַאשלוסן װעגן דעם דָאקומענט און שטעלט 

 ֿפעסט דעם איבערגעַארבעטן ּפלַאן.

                                                           
1
און נעגַאטיװער בַאהַאנדל ֿפון מינָאריטעטן. זײ זָאלן הָאבן די זעלבע  ציע, אומבַאשיצטקײטמע זָאל ַארבעטן קעגן דיסקרימינַא 

מיגלעכקײטן װי דער רעשט ֿפון דער בַאֿפעלקערונג װָאס שײך בַאטײליקן זיך אין דעם געזעלשַאֿפטלעכן לעבן. )עלטערע לַײט איז 

 ָאּפהיטן זײער שּפרַאך, קולטור(סּפעציעל אומבַאשיצט, צוליב דעם בַאדַארֿפעניש צו 
2
מע זָאל ֿפַארשטַארקן די מעגלעכקײטן װָאס שײך השּפעה און בַאטײליקונג דורך, למשל, מיטינגס צװישן אינסטַאנצן און מינָאריטעטן.  

 )מיטינגס מעלדונג צו דער מיטינג־גרוּפע מינָאריטעט־שּפרַאך(
3
לן קענען מע זָאל ָאּפהיטן און ֿפַארבעסערן ֿפַאר די מינָאריטעטנס שּפרַאכן און קולטורן. זײ װָאס געהערן צו ַא נַאציָאנַאלער מינָאריטעט זָא 

ַאכן זיך לערנען און ניצן זײערע מוטער־שּפרַאכן און ַאנטװיקלען ַאן אײגענע קולטורעלע אידענטיטעט. די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט־שּפר

  זָאלן זַײן לעבעדיקע שּפרַאכן אין שװעדן. 
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 1בַײלַאגע 

 קָאנװענצןַארטיקלען ֿפון די 

ן װָאס שײך מינָאריטעט־ּפָאליטיק אין דער ַארבעט װעגן צװישנצילּפריָאריטירטע ַארטיקלען ֿפַאר די נַאציָאנַאלע 

 ן זַײנען:צװישנצילָארגַאניזַאציע־ּפלענער און הַאנדלונג־ּפרָאגרַאמען. די 

 דיסקרימינַאציע און אומבַאשיצטקײט 

 השּפעה און בַאטײליקונג 

  קולטורעלע אידענטיטעטשּפרַאך און 

 

 דער רעם־קָאנװענץ װעגן שיצן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן

  ( 2009:724דָאס געזעץ װעגן מינָאריטעטן ) 

 

די צדדים ָאּפמַאכן צו געבן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן רעכט צו יורידישער גלַײכרעכטיקײט און ַא גלַײכרעכטיקע  : 4.1ַארטיקל 

 דערמיט, זָאלן ַאלע מינים דיסקרימינַאציע קעגן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן זַײן ֿפַארבָאטןגעזעצלעכע בַאשיצונג. 

ֿפון דעם עקָאנָאמישן, סָאציַאלן, ּפָאליטישן און קולטורעלן לעבן  די צדדים ָאּפמַאכן צו ַארבעטן אין ַאלע סֿביֿבות  :4.2ַארטיקל 

גלַײכרעכטיקײט צװישן נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן און דער מַאיָאריטעט־ּכדי צו ּפרָאמָאטירן ַא ֿפולקום און עֿפעקטיװ 

  בַאֿפעלקערונג. מע מוז, ָאבער, רעסּפעקטירן די מינָאריטעטנס סּפעציעלע מצֿב. 

די צדדים ָאּפמַאכן צו ֿפַארבעסערן די מינָאריטעטנס מעגלעכקײטן צו ָאּפהיטן און ַאנטװיקלען זײער קולטור און  :5.1ַארטיקך 

 נעמלעך רעליגיע, שּפרַאך, טרַאדיציעס און ירושה.  –די װיכטיקסטע טײלן אידענטיטעט 

ָאריטעטן הָאבן דָאס רעכט צו ַאלײן און ֿפרַײ ניצן די צדדים ָאּפמַאכן צו ָאנערקענען דעם, װָאס נַאציָאנַאלע מינ .10.1ַארטיקל 

 .אין אי דער ּפריװַאטער אי דער עֿפנטלעכער סֿביֿבה, דָאס הײסט רעדן און שרַײבן שּפרַאךמינָאריטעט־זײער 

ײו צו די צדדים ָאּפמַאכן צו ֿפַארבעסערן די מינָאריטעטנס מיגלעכקײטן װָאס שײך גלַײכרעכטיקע צוטריטלעכק :12.3ַארטיקל 

 ַאלע מינים אויסבילדונגען.

 די צדדים ָאּפמַאכן צו ָאנערקענען די מינָארעטעטנס רעכט צו לערנען זיך זײער מינָאריטעט־שּפרַאך. :14.1ַארטיקל 

אין שטחים װּו ַא סך מענטשן װָאס געהערן צו ַא מינָאריטעט הָאבן היסטָאריש געװוינט, ָאדער װוינען הַײנט  :14.2ַארטיקל 

, ַאזוי ֿפיל װי מיגלעך און אין דעם רעם ֿפון זײערע זָאלן די צדדים, טָאמער עס איז דָא גענוג נָאכֿפרעג, שטרעבן צו

יגלעכקײטן װען ס'קומט צו אויסבילדונג ָאדער אויסלערנונג אין דער ֿפַארשײדענע בילדונג־סיסטעמען, ָאנבָאטן גוטע מ

 מינָאריטעט־שּפרַאך.

די צדדים זָאלן שַאֿפן נײטיקע מיגלעכקײטן װען ס'קומט צו דעם, װָאס די מינָאריטעטן זָאלן זיך קענען עֿפעקטיװ  :15ַארטיקל 

ן און אויך אין עֿפנטלעכע ענינים, בֿפרט ַאזוינע װעלכע זַײנען בַאטײליקן אין דעם קולטורעלן, סָאציַאלן און עקָאנָאמישן לעב

 רעלעװַאנט ֿפַאר זײ.
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 אײרָאּפעיִשער סטַאטוט װעגן רָאיָאניקע־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאך:

 (2009:600דער שּפרַאך־סטַאטוט )עס־עף־עס 

מינָאריטעט־שּפרַאכן װי ַאן אויסדרוק ֿפון ַא קטלטורעלן ־ ָאדער רַאיָאןצילן און ּפרינציּפן א( ָאנערקענען די  :a.7.1ַארטיקל 

 אוצר.

־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאכן רַאיָאןָאנבָאטן גוטע מינים מיטלען ּכדי צו קענען אויסלערנען און לערנען זיך די  : f.7.1ַארטיקל 

 אויף ַאלע ֿפַארשײדענע ניװָאען,

־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאך ֿפַאר זײ װָאס װילן דָאס טָאן און רַאיָאןזיך ַא  מיגלעכקײטן צו לערנען ָאנבָאטן :g.7.1ַארטיקל 

  װוינען אין ַא שטח װּו מען רעדט די שּפרַאך.

די צדדים מוזן, אויב מען הָאט דָאס ֿפריער נישט געטָאן, בטל מַאכן ַאלע אומנײטיקע אונטערשײדן, אויסנעמען, : 7.2ַארטיקל 

ר־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאך מיטן ציל צו ֿפַארקלענערן רַאיָאןדָאס ניצן ֿפון ַא  ּפרעֿפערענצן װָאס שײךבַאגרענעצונגען ָאדער 

די צָאל רעדערס און ֿפַארהינדערן דער שּפרַאכס ַאנטֹװיקלונג. מע דַארף סּפעציעל הַאנדלען ּכדי צו ֿפַארבעסערן די 

ס און דער מַאיָאריטעט־בַאֿפעלקערונג. דָאס איז נישט צו בַאטרַאכטן גלַײכרעכטיקײט צװישן די מינָאריטעט־שּפרַאך־רעדער

  װי דיסקרימינַאציע קעגן ַאנדערע שּפרַאכן. 

ר־ ָאדער רַאיָאןס'רוֿב טײל ֿפָארשולע־אויסלערנונג אויף דער ַאקטועלער ( צו ָאנבָאטן IIאויסבילדונג : a.ii.8.1ַארטיקל 

 מינָאריטעט־שּפרַאך.

־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאכן װי ַא רַאיָאןצו ֿפַארזיכערן ַאז עס זַײנען ֿפַארַאן אויסבילדונגען אין ַאקטועלע  :b.iii.8.1ַארטיקל 

 טײל ֿפון דער לערן־ּפרָאגרַאם אין די ערשטע קלַאסן ֿפון דער עלעמענטַאר־שולע.

־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאכן װי ַא רַאיָאןאין ַאקטועלע  צו ֿפַארזיכערן ַאז עס זַײנען ֿפַארַאן אויסבילדונגען: c.iii.8.1ַארטיקל 

 קלַאסן ֿפון דער עלעמענטַאר־שולע. לעצטעטײל ֿפון דער לערן־ּפרָאגרַאם אין די 

 ־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאכנס געשיכטע און קולטור.רַאיָאןצו ַארבעטן צו הָאבן אויסבילדונג אין די  :g.8.1ַארטיקל 

קולטורעלע ַארבעט און קולטורעלע ָארגַאניזַאציעס א( צו ּפרָאמָאטירן אויסדרוקן און איניציַאטיװן װָאס  :a.12.1ַארטיקל 

הָאבן צו טָאן מיט די רַאיָאן־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאכן און ֿפַארבעסערן די ֿפילמיניקע צוטריטלעכקײט װָאס שײך 

 אויסשטעלונגען ֿפון ַאזוינע װערק.

צו ֿפַארזיכערן ַאז מע בודזשעטירט גענוג עקָאנָאמישע מיטלען בַײ די אינסטַאנצן װָאס טרָאגט דָאס ַאחריות  :d.12.1ַארטיקל 

װען ס'קומט צו ַארַאנזשירן ָאדער שטיצן ֿפַארשײדענע מינים קולטור־געשעענישן, ּכדי צו ַארַײננעמען רַאיָאן־ ָאדער 

  טיצטע קולטור־ּפרָאדוקציעס.אין זײערע אײגענע ָאדער געש מינָאריטעט־שּפרַאכן

צו אויֿפמונטערן די דירעקטע בַאטײליקונג ֿפון ֿפָארטרעטערס ֿפַאר די רַאיָאן־ און מינָאריטעט־שּפרַאכן, װען  :f.12.1ַארטיקל 

 מע נעמט ָאן רעסורסן ֿפַאר און װען מען ּפלַאנירט קולטורעלע אונטערנעמונגען.

עקָאנָאמישע און סָאציַאלע סיטוַאציעס ב( צו הַאנדלען ּכדי צו ֿפַארבעסערן דעם בַאניץ ֿפון רַאיָאן־ ָאדער  :b.13.2ַארטיקל 

 מינָאריטעט־שּפרַאכן אין די עקָאנָאמישע און סָאציַאלע סעקטָארן װָאס מע קָאנטרָאלירט אין גַאנצן )דעם עֿפנטלעכן סעקטָאר(.

מען בָאט ָאן בַאדינונג און בַאהַאנדלונגען אויף רַאיָאן־ ָאדער מינָאריטעט־שּפרַאך אין דעם ז צו ֿפַארזיכערן ַא :c.13.2ַארטיקל 

סָאציָאלן סעקטָאר, למשל שּפיטָאלן און עלטערן־הײמען, װען עמעצער נײטיקט זיך אין השגחה צוליב קרענק, עלטער ָאדער 

  עּפעס ַאנדערש.

 


