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מיניסטעריום :קולטור־מיניסטעריום
טיטל :דאָס שפּראַכן־געזעץ
גילטיק פֿון28.5.2009 :
---------------דער אינהאַלט פֿונעם געזעץ און זײַן ציל
§ .1דאָס געזעץ אַנטהאַלט אָנווײַזונגען בנוגע דער שוועדישער שפּראַך ,די שפּראַכן פֿון די
נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן און דער שוועדישער צייכנשפּראַך.
דאָס געזעץ נעמט אויך אַרײַן אָנווײַזונגען בנוגע דעם אַחריות פֿון דער געזעלשאַפֿט לגבי דעם
יחיד ,ער זאָל האָבן ַא צוטריט צו שפּראַך און שפּראַכבאַניץ אין דער רעם פֿון עפֿנטלעכע
אַקטיוויטעטן און אין אינטערנאַציאָנאַלע קאָנטעקסטן.

§ .2דער ציל פֿונעם געזעץ איז צו באַשטימען דאָס אָרט און דעם באַניץ פֿון דער שוועדישער
שפּראַך און פֿון אַנדערע שפּראַכן אין דער שוועדישער געזעלשאַפֿט.

§ .3אויב עס איז פֿאַראַן אַן אַנדער געזעץ אָדער תּקנה וועלכע אַנטהאַלט אַן אָנווײַזונג וואָס
שטעלט מיט זיך פֿאָר ַא סתּירה צו דעם איצטיקן געזעץ ,דאַרף מען אָננעמען די דאָזיקע אַנדערע
אָנווײַזונג פֿאַר גילטיק.

§ .4שוועדיש איז די הויפּטשפּראַך אין שוועדן.

§ .5ווײַל שוועדיש איז די הויפּטשפּראַך ,איז זי די בשותּפֿותדיקע שפּראַך אין דער
שוועדישער געזעלשאַפֿט .דעריבער דאַרף שוועדיש זײַן צוטריטלעך פֿאַר יעדן איינעם וואָס וווינט
אין שוועדן ,און יעדערער דאַרף האָבן די מעגלעכקייט עס צו ניצן אין אַלע תּחומען פֿון דער
געזעלשאַפֿט.

§ .6די געזעלשאַפֿט טראָגט ַא באַזונדער אַחריות פֿאַרן באַניץ און דער אַנטוויקלונג פֿון דער
שוועדישער שפּראַך.
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די מינאָריטעטן־שפּראַכן
§ .7די מינאָריטעטן־שפּראַכן זײַנען פֿיניש ,יי ִדיש ,מענקיעלי ,ראָמאַני טשיוו און סאַמיט.

§ .8די געזעלשאַפֿט טראָגט ַא באַזונדער אַחריות אויפֿצוהיטן און צו סטימולירן די
מינאָריטעטן־שפּראַכן.

די שוועדישע צייכנשפּראַך
§ .9די געזעלשאַפֿט טראָגט ַא באַזונדער אַחריות אויפֿצוהיטן און צו סטימולירן די
צייכנשפּראַך.

דער שפּראַכבאַניץ אין דער רעם פֿון עפֿנטלעכע אַקטיוויטעטן
§ .10די שפּראַך פֿון די געריכטן ,די נאַציאָנאַלע אינסטאַנצן און אַנדערע אָרגאַניזאַציעס וואָס
פֿילן אויס עפֿנטלעכע פֿונקציעס ,איז שוועדיש.
אין אַן אַנדער געזעץ געפֿינען זיך אָנווײַזונגען בנוגע דעם רעכט זיך צו באַניצן מיט שפּראַכן
פֿון נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן אָדער מיט אַן אַנדער סקאַנדינאַווישער שפּראַך.
עס זײַנען פֿאַראַן באַזונדערע אָנווײַזונגען בנוגע דער פֿליכט פֿון די געריכטן און נאַציאָנאַלע
אינסטאַנצן צוצושטעלן אַן איבערזעצער און איבערצוזעצן דאָקומענטן.

§ .11די שפּראַך ב ַײ עפֿנטלעכע אַקטיוויטעטן דאַרף זײַן ריין ,פּשוט און פֿאַרשטענדלעך.

§ .12די אינסטאַנצן טראָגן ַא באַזונדער אַחריות פֿאַר צוטריטלעכקייט ,באַניץ און
אַנטוויקלונג פֿון שוועדישער טערמינאָלאָגיע אין זייערע ספּעציאַליזירטע געביטן.

שוועדיש אין אינטערנאַציאָנאַלע קאָנטעקסטן
§ .13שוועדיש איז די אָפֿיציעלע שפּראַך פֿון שוועדן אין אינטערנאַציאָנאַלע קאָנטעקסטן.
דאָס אָרט פֿון דער שוועדישער שפּראַך ווי אַן אָפֿיציעלע שפּראַך דאַרף אָפּגעהיט ווערן אין
דער אייראָפּעי ִשער געמיינשאַפֿט.

די צוטריטלעכקייט פֿון דער שפּראַך פֿאַרן יחיד
§ .14יעדן איינעם וואָס וווינט אין שוועדן ווערט געגעבן די מעגלעכקייט זיך צו לערנען ,צו
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 .1דערמעגלעכט ווערן יעדן איינעם וואָס געהערט צו ַא נאַציאָנאַלער מינאָריטעט זיך צו
לערנען ,צו אַנטוויקלען און צו ניצן די מינאָריטעט־שפּראַך;
 .2דערמעגלעכט ווערן יעדן טויבן מענטש אָדער ַא מענטש מיט הער־שוועריקייטן אָדער יעדן
אַנדער מענטשן וואָס נייטיקט זיך אין דער צייכנשפּראַך ,זיך צו לערנען ,צו אַנטוויקלען און צו
ניצן די שוועדישע צייכנשפּראַך.

וועמענס מוטערשפּראַך געפֿינט זיך נישט צווישן די שפּראַכן אויסגערעכנט אין § ,1וועט
באַקומען די מעגלעכקייט צו אַנטוויקלען און צו ניצן זײַן מוטערשפּראַך.

§ .15די געזעלשאַפֿט איז פֿאַראַנטוואָרטלעך צו געבן דעם יחיד ַא צוטריט צו שפּראַך ,ווי
באַשריבן אין §.14
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