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Lain sisältö ja tarkoitus
1 § Tässä laissa on määräyksiä ruotsin kielestä, kansallisista
vähemmistökielistä ja ruotsalaisesta viittomakielestä. Laki sisältää
myös määräyksiä, jotka koskevat yhteiskunnan vastuuta siitä, että
yksityiselle henkilölle annetaan käytettäväkseen kieli, sekä
kielenkäytöstä julkisessa toiminnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.
2 § Lain tarkoitus on ilmaista ruotsin kielen ja muiden kielten asema
ja käyttö Ruotsin yhteiskunnassa. Lain tarkoitus on myös suojata
ruotsia ja Ruotsin kielellistä moninaisuutta sekä yksityisen henkilön
mahdollisuutta saada käytettäväkseen kieli.
3 § Jos jokin toinen laki tai asetus sisältää tästä laista poikkeavan
määräyksen, se määräys on voimassa.
Ruotsin kieli
4 § Ruotsi on Ruotsin pääkieli.
5 § Pääkielenä ruotsi on yhteiskunnan yhteinen kieli, jonka on oltava
kaikkien Ruotsissa asuvien käytettävissä ja jota on voitava käyttää
kaikilla yhteiskunnan alueilla.
6 § Yhteiskunnalla on erityinen vastuu siitä, että ruotsia käytetään ja
kehitetään.

Kansalliset vähemmistökielet

7 § Kansalliset vähemmistökielet ovat jiddiš, meänkieli, romani,
saame ja suomi.
8 § Yhteiskunnalla on erityinen vastuu kansallisten
vähemmistökielten suojelemisesta ja edistämisestä.
Ruotsalainen viittomakieli
9 § Yhteiskunnalla on erityinen vastuu ruotsalaisen viittomakielen
suojelemisesta ja edistämisestä.
Kielenkäyttö julkisessa toiminnassa
10 § Tuomioistuinten, hallintoviranomaisten ja muiden julkisen
toiminnan tehtäviä suorittavien elinten kieli on ruotsi.
Toisissa laeissa on erityisiä määräyksiä oikeudesta käyttää kansallisia
vähemmistökieliä ja muita pohjoismaisia kieliä.
Tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten velvollisuudesta käyttää
tulkkia ja kääntää asiakirjoja on erityiset määräykset.
11 § Julkisessa toiminnassa käytettävän kielen on oltava huoliteltua,
yksinkertaista ja ymmärrettävää.
12 § Viranomaisilla on erityinen vastuu siitä, että niiden toimintaalalla on käytettävissä ruotsinkielistä terminologiaa ja että sitä
käytetään ja kehitetään.
Ruotsi kansainvälisissä yhteyksissä
13 § Ruotsi on Ruotsin virallinen kieli kansainvälisissä yhteyksissä.
Ruotsin asemaa Euroopan unionin virallisena kielenä on suojeltava.

Yksityisen henkilön mahdollisuus saada käyttöönsä kieli
14 § Jokaiselle Ruotsissa asuvalle on annettava mahdollisuus oppia ja
käyttää ruotsia ja kehittää sitä. Tämän lisäksi on
1. kansalliseen vähemmistöön kuuluvalle annettava mahdollisuus
oppia ja käyttää vähemmistökieltä ja kehittää sitä, ja
2. kuurolle tai kuulovammaiselle ja sille, joka muusta syystä tarvitsee
viittomakieltä, annettava mahdollisuus oppia ja käyttää ruotsalaista
viittomakieltä ja kehittää sitä.
Sille, jonka äidinkieli on muu kuin ensimmäisessä kappaleessa
sanottu, on annettava mahdollisuus kehittää ja käyttää äidinkieltään.
15 § Yhteiskunta on vastuussa siitä, että yksityiselle henkilölle
annetaan käytettäväksi kieli 14 §:n mukaisesti.

