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JordbruksdepartementetförchefenochstatsrådetTill

medkommittétillkalla1995maj18beslutade den attRegeringen en
Sverigevilketfall på sätt,såoch ifråganutreda somuppgift att om,

ochspråkregionalakonventionEuroparådetstillsiganslutabör om
minoritetsspråk.

oktober27denfr.o.m.förordnadeskommitténiordförandeTill
Lundberg s.Carinriksdagsledamoten1995

kommittén,iledamöterförordnades tilldagmedochFrån samma
Ulf s,Keroriksdagsledamotensektionkommitténssedermera

JohanssonHenningprofessornWichne m,Birgittariksdagsledamoten
AnitahemspråkslärarenSTR-T,RiksförbundTornedalingarsSvenska

Angeusdr. Susannaoch filRiksförbundetSverigeñnskaKangas
frånförordnadeskommitténisakkunnigTillSametinget.Kuoljok

NordiskaLindgrenLarsbyrådirektörendagmedoch samma
medochverkan frånmedentledigadesLindgrenZigenarrådet. Lars

adjunkten Bengtförordnadesdag1996. Sammaoktober1den
med denFrån ochZigenarrådet.sakkunnig NordiskaSandström som

Sznajderman Rytzförordnades konsulten Susanne26 1997mars
sektionsakkunnig i kommitténstillJudiska Centralrådct

tilläggsdirektiv medoktober 1996Regeringen beslutade den 17 om
Sverige börutreda frågankommittén skulleinnebördenden att om

minoriteter ochrarnkonvention nationellaEuroparådetsratiñcera om
skallfall nödvändiga för Sverigei sådantvilka åtgärder är attom som

tillägssdirektivenkonventionen. Iefterleva bestämmelserna ikunna
två sektioner, för detkommittén skulle arbetaatt enangavs
aktuellaursprungliga uppdraget och för det uppdraget.en nu
förordnades från medTill ledamöter i kommitténs sektion 2 och

den 26 november 1996, fil. stud. Monica kd, kamrer SivHarvey
Holma politiskt sakkunnigev, Anders Ljunggren riksdags-c,
ledamoten Rohdin fp, skribent ElisabetLennart Rydell-Janson mp,
riksdagsledamoten ValliusPaavo s. Departementschefen attangav
ledamöterna Birgitta Wichne och Ulfm Kero s skulleäven vara
ledamöter i sektion 2 båda sektionerna skulle ledassamt att av
riksdagsledamoten Carin Lundberg såsoms ordförande.

Till i kommittén förordnades från och med den 23experter
november 1995, hovrättsassessorn kanslirådet Lars Borg,numera
departementssekreteraren Torbjörn Eklund, departementssekreteraren
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Johansson,Eva-LottadepartementssekreterarenGroat,Eric de
GöranhovrättsassessornTernbo,Görandepartementssekreteraren

ErikssonGöranäderblom.JHelenaoch kammarrättsassessornEriksson
och medFrån1996.november7med denfrån ochentledigades

itillZanderTomas experthovrättsassessornförordnadesdagsamma
iuppdragetfrånentledigades expertTernboGöran somkommittén.

och1997augusti expertllmed den ersattesochfrån somkommittén
Blomberg.Anndepartementssekreterarendagmedochfrån avsamma
kommitténiuppdragetfrånentledigades expertEklundTorbjörn som

kammar-dagoch1997novemberden 6och med ersattesfrån samma
alm.Carin Jrättsassessorn

1995november6denfr.o.m.kommitténisekreterareSom
denfr.o.m.ochHagsgârdMarie B.hovrättsassessornanställdes

Ragnhild Lövruphovrättsassessornanställdes19973 sommars
biträdande sekreterare.

Minoritetssprâkskommittén.antagitKommittén har namnet
sitt1sektionMinoritetssprákskommitténsöverlänmarHärmed

1997:192.minoritetspolitik SOUbetänkande Steg mot en
yttranden.särskildaochfogats reservationTill betänkandet har

avslutat.med dettaMinoritetssprâkskommitténs uppdrag är

Stockholm i december 1997

vviclmeCarin Lundberg Birgitta

Ulf Kero Anita Kangas

KuoljokHenning Johansson Susanna Angeus

HagsgårdBlomquist/Marie
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Sammanfattning

Vi har haft i uppdrag utreda frågan och i så fall hur Sverigeatt om
bör ansluta sig till Europarådets konvention landsdels- ellerom
minoritetsspråk, minoritetsspråkskonventionen. Minoritetsspråkskon-
ventionen, syftar till skydda och stödja europeiska landsdels- elleratt
minoritetsspråk värdefull del flerkulturellaEuropas ochsom en av
flerspråkiga Vilka språk i landsdels- eller minori-ärstatarv. en som
tetssprâk enligt definitionen i artikel ikonventionen.avgörs 1 Särskilt
starkt skydd de språk har historisk geografisk bas i staten,ges som en
medan de språk saknar geografisk bas, territoriellt obundnasom
språk, skydd. Minoritetsspråkskonventionen kanettges svagare
därmed beskrivas kulturkonvention med regional inriktning.som en
Hittills femhar länder ratificerat konventionen, nämligen Norge,
Finland, Ungern, Nederländerna och Kroatien. Minoritetsspråkskon-
ventionen träder därmed i kraft den 1 1998.mars

Historiska landsdels- eller minoritetssprâki Sverige

Vi har kommit fram till samiska dvs. alla varieteter samiska såsomatt
sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska, finska dvs. alla varieteter
finska såsom tornedalsfinska/meän kieli standardfinskaoch samt
romani chib alla varieteter romani chib historiska landsdels- ellerär
minoritetsspråk i Sverige omfattas definitionen i artikel i1som av
konventionen.

Samiska och finska har historisk geografisk bas romanimedanen
chib territoriellt obundet språk i Sverige. Samiskaär har troligenett

i delar nuvarande Sverige fleraanvänts under år och finskatusenav
i år. Romani chib har i landet alltsedan 1500-talet.använtstusenca

Kommittén har inte kunnat finna förbelägg jiddisch använtsatt
under tillräckligt lång tid och i tillräckligt omfattning i Sverige förstor

kunna landsdels- eller minoritetsspråk användsatt ettanses som som
hävd i Sverige. Den omständigheten språket i dag bedömsattav

användas relativt litet antal i Sverige talar ocksåett motav personer
tillämpa minoritetsspråkskonventionens omfattande bestämmelseratt

på jiddisch i Sverige. Däremot kan den finns hos judarsträvan attsom
bevara jiddisch och jiddischkultur del den judiska kulturensom en av
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enligt ramkonventionenstöd för skydd nationella minoriteter,ges av
något behandlats sektion II.som av

minoritetssprâkskonventi förUppfyller Sverige samiska, finska ochonen
dagromani chib i

ratificera minoritetsspråkskonventionenSverige skall kunnaFör att
finns i bestämmelserna i del ikrav konventionengäller deatt som

för samiska, finska och romani chib.skall uppfyllda För romanivara
territorielltbegränsningar eftersom det obundetchib med vissa är ett

fördel i konventionen gäller endast språkBestämmelserna i IIIspråk.
förutomSverige kan välja del ocksågeografisk bas.med atten

geografisk bas. Om Sverigespråk harratificera del för deIII som en
minst 35 punkter eller styckenmåste Sverige väljaratificerar del III

på vardera språket.skall tillämpasbland i del IIIbestämmelserna som
ellerbestämmelser landsdels-mångaRedan i dag finns som ger

bestämmelserstöd, bådeSverige skydd ochminoritetsspråken i genom
Vid genomgångandra åtgärder.i lag och förordningar samt engenom
uppfyller fleraSverigehar vi funnitkonventionens krav att avav

och romani chibsamiska, finskakraven konventionen föri del i
uppfylls föri konventionenstycken i del IIIpunkter eller33samt att

29 för finska.uppfyllssamiska punkter eller styckenoch
punktinsat-dock karaktäri harDe bestämmelser finns dag avsom

det finnsförutsätterMinoritetsspråkskonventionen över-att enser.
inriktasochåtgärder samordnasgripande minoritetssprålçspolitik där

minoritetsspråkenlandsdels- ellerdet målet attmot gemensamma ge
dag i Sverige.skydd och stöd. sådan politik saknas iEn

ratificeraVilka åtgärder behöver vidtas för Sverige skall kunnaatt
minoritetssprdkskonventionen

Rikstäckande åtgärder

Sverige skall kunna ratificera minoritetsspråkskonventionenFör att
bedömning de åtgärderkrävs enligt vår i dag vidtas samordnasatt som

åtgärder vidtas med syfte lägga förvissa grundenatt attsamt nya en
minoritetsspråkspolitik i Sverige. viktigaste enskildaövergripande Den

erkänna samiska och finska inklusiveåtgärden i sådan politik är atten
minoritetsspråk.kieli romani chib historiska Detmeän ärsamt som

också vikt i hela och inom olika sakområden lyftalandetstor attav
fram språken och den kultur med demhängersom samman som en

10
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också spridaViktigtdet svenska kulturarvet. ärvärdefull del attav
historia ispråk och kulturersmajoriteten dessakunskap bland om

Sverige.
historiskakunskap deföreslåråstadkomma dettaFör attatt om

hängerhistoriaochden kulturminoritetsspråken och sammansom
samtligaläroplanen förikunskapskravdem skall föras inmed ettsom

kunskapenkanPå dettagynmasieskolan. sättochi grundskolanelever
landtlerkulturelltochflerspråkighistorisktSverige settettsomom

förfolkhögskolaockså minstföreslårpå bred front. Vispridas att en
fungerakunnastöd förstatligtlångsiktigtspråket skallvardera attges

språk- och kulturcentrum.som
till-skallspråkenmedhängerden kulturFör att sammansom

majoritetsbefolkningentillnåstöd och kunnaräckligt och ututrymme
statligttilldelningföreslår också de bestämmelservi styr avatt som

samisk,såändrassatsningartill olika former kulturellastöd attav
detandeltillräckligkulturtornedalsk och romskfinsk, avges en

egenskapi sinKulturrådföreslår också Statensstatliga stödet. Vi att
irollsamordnandeochövergripandemyndighet harden ensomav

tornedalskfinsk,samisk,tillkulturpolitiken i uppdrag attatt seges
kulturlivet.ifår tillräckligtoch romsk kultur utrymmeett

språkenstärkaföråtgärderockså vidtas ytterligarebehöverDet att
minoritets-vadmedi enlighetfortleva och utvecklasdessa kanså att

förförutsättningviktigföreskriver. mycketspråkskonventionen En
föreslårVispråken.får undervisning ibarn och ungdomdetta är att
moders-följaregelbundetskolverk får i uppdragStatens attatt

historiskadeavseendetvåspråkig undervisningmålsundervisning och
elleruniversitetminstVi föreslår ocksåminoritetsspråken. ettatt en

utbildninganordnaspråket skall i uppdraghögskola för vardera attges
åtgärdervi olikaföreslårrespektive språk. Därutöveroch forskning i
ställningminoritetsspråkensellerde svenska landsdels-för stärkaatt

Vidareden trycktai radio och TV imassmedia, såväli pressen.som
skallstödtillräckligtskall vidtas förföreslår vi åtgärder ettattatt

verksamhetspråk liksom stöd förlitteratur på dessautgå tillkunna
bearbetningvetenskapliginsamling, arkivering ochinnefattar avsom

språkligt material.
bestämmelserinnehåller ocksåMinoritetsspråkskonventionen som

åtgärderinflytandeanvänder språkensyftar till dem överatt somge
detvår uppfattninganvändningen språken. Enligtberör äravsom

lämnaspråken får tillfällesjälva använderviktigt de attatt som
itillfälle deltasådana åtgärder vidtas ochsynpunkter innan att

syftar till demdärför förslaguppföljningen. Vi lämnar att somgesom
sådant in-minoritetsspråk möjlighet tillhistoriskaanvänder våra

flytande.

11
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minoritetsspråkskonventionen finns ocksåI bestämmelser syftarsom
till samarbetet nationsgränserna för stärkaöveratt uppmuntra att
landsdels- eller minoritetsspråken och de kulturer hängersom samman
med språken, både på nationell nivå och regional nivå. tankeMed på

våra minoritetsspråk också används i våra nordiska grannländeratt
föreslår Sverige skall verka för ökat nordiskt samarbete medatt ett
inriktning stödja dessa landsdels- eller minoritetsspråk och derasatt
kulturer.

Regionalt tillämpliga åtgärder

Minoritetsspråkskonventionen till delar regional i sinär stora
inriktning. Detta innebär bestämmelserna, både i delatt merparten av

och i del III i konventionen, avsedda tillämpas i deär att geogra-
fiska områden där landsdels- eller minoritetsspråken används hävdav
och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. Ingenting hindrar
dock sig till konventionenland ansluter går längre vadänatt ett som
konventionen kräver tillämpar dessoch bestämmelser utanföräven
sådana områden.

Hittills har de åtgärder kommit samiska och finska desom ärsom
språk kan knytas till historisk geografisk bas i Sverige tillsom en
godo, till allra delen varit rikstäckande. Således reglernagällerstörsta

modersmålsundervisning hela landet liksom statligti reglerom om
förstöd olika kultursatsningar. vi vilkaNär övervägttyper av nya

behövs för minori-regler Sverige skall kunna ansluta sig tillattsom
tetsspråkskonventionen för finskasamiska och har vi dessaansett att
i utsträckning också bör rikstäckande så de skall kommastor attvara
samisktalande finsktalande i helaoch landet till godo. I denna
bedömning vi således gått i vårahar längre förslag vad kon-än
ventionen kräver.

det gäller vissa förslag till regler till skydd stöd förNär ochnya
samiska finska föreslår dock dessa huvudsakligen skalloch att

till gälla i de geografiska områden där språken har sinabegränsas att
geografiska fortfarande tillräcklig omfattning.och används irötter

område för del fyraDetta samiskans de nordligaste fjällkommuner-är
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog och för finskans del dena,

Övertorneå,fem kommunerna i Tornedalen, Haparanda, Pajala,
Kiruna och Gällivare.

dessa kommuner lämnar vi förslag till lagstiftning innebärI ny som
enskilda får använda sitt språk, hos förvaltnings-rättatt att eget

myndigheter och domstolar oberoende kunskaper i svenska.av
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också skyldighetoch domstolar åläggsMyndigheter atten svara
den enskilde har valtsamiska respektive finskamuntligen attom

språk.något dessakommunicera av
lagstiftning skall tillämpasföreslår dennatill viEtt skäl attatt

lagstift-föreskriver,med vad konventionenregionalt i enlighet är att
språkanvändaabsolutenskilda änning rätt att ett annatensom ger

resurskrävande.domstolar,myndigheter ochkontakt medsvenska i är
införaogenomförbartoch ekonomisktpraktisktskulleDet attvara

enlighet med vaddärför ilandet. Vi föreslårregler i helasådana
områden därgälla i deskallföreskriver reglernakonventionen att

fortfarandetradition ochlång historisk ärsamiskan och ñnskan har en
kan behovetdessa områdendel vardagen. Ilevande attavaven

ocksåoch domstolarspråken hos myndigheteranvända antas vara
skall kunnamyndigheternaförutsättningarna förliksomstörst att

finska. Reglersamiska ochkommunicerauppfylla kraven att om
Norrbot-i delari offentliga sammanhanganvända sitt språkrätt att av
varit ochhistoriskt harområdeockså dettalän markerar atttens

flerkulturellt.flerspråkigt ochfortfarande är,
förlagstiftningen ochden regionalafölja resultatetFör attatt av

områden föreslår viiställning dessaförstärka språkens att en
fålän skallLänsstyrelsen i Norrbottensledningunderarbetsgrupp av

och andra regionalalagstiftningenutvärderaför årligenattansvar
för stärkaytterligare åtgärdermed förslagåtgärder och komma att

ställning itornedalska kulturenssamiska ochoch denspråkens
områdena.

ocksålagstiftning omfattartillämpligregionaltförslag tillVåra en
respektive finskasamiskabli bemöttutsträckningvissirätt att

förslag i dessaVåraoch äldreomsorgen.förskoleverksamheteninom
berördabesök hos deenkätundersökning ochföregåttshardelar enav

i dag kanmån kommunernai vadkartläggasyfteikommunerna att
ochförskoleverksamheterbjudaskyldighetlagfästtillleva attenupp

personal.finsktalanderespektivesamisktalandemedäldreomsorg

helafinska iochsamiskaskydd förochtill stödYtterligare åtgärder
landet

i helañnsktalandesamisk- ochangelägetmycketVi det attanser vara
förskoleverk-språk inompå sittbemöttalandet får blirätt egetatten

samheten och äldreomsorgen.
kunnamodersmål skallmed samiska eller finskaFör barnatt som

förskoleverksam-de redan itvåspråkiga det mycket viktigtbli är att
föreslår därförbemötta språk. Viheten har möjlighet bli sitt attatt
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i vilken mån dessa barn blir bemötta på sittöversyn görs egeten av
språk inom den kommunala barnomsorgen. Vi också åtgärderattanser

förbör vidtas förmå de kommuner fimisdär det tillräckligt mångaatt
föräldrar önskar deras barn skall få förskoleverksamhet medattsom
sarnisktalande respektive finsktalande personal, anordna sådanatt
verksamhet. När det gäller förskoleverksamhet pekar vi också på
möjligheten sådan verksamhet enskild förskoleverk-att starta som
samhet.

viktigt förEtt skäl införa bli bemött på sitt språkrättatt att egeten
inom äldreomsorgen det antal äldre, särskilt bland deär stora
ñnsktalande, under de åren kan beräknas i behovnärmastesom vara

äldreomsorg och erfarenheterde visar förloraäldre kanattav som
kunskaperna i det sist inlärda språket. föreslårVi därför översynatt en
skall i vilka kommuner det finns tillräckligt många äldregöras av som
använder samiska respektive finska och i behov äldreom-ärsom av

Med sådan undersökning grund vi lagfästattsorg. en som anser en
bli bemött på sitt språk inom äldreomsorgen skall införas i derätt att

finnskommuner där det tillräckligt många äldre med detta behov.

ratificeraSverige bör minoritetssprákskonventionen

Vi Sverige bör ratificera minoritetsspråkskonventionen förattanser
samiska, för finska inklusive kieli för romani chibmeän samt som

minoritetsspråkhistoriska i Sverige.
för de historiskaEtt viktigt skäl detta landsdels- ellerär att

värdefullminoritetsspråken del Sveriges och Europasär en av
kulturhistoriska och sådana har de till, och behov stödrättarv som av

fortleva. viktigtoch skydd för kunna Ett skäl deärannat attatt som
minoritetsspråken har framförtanvänder de historiska landsdels- eller

språkönskemål officiellt erkännande sinastarka ett av somom
minoritetsspråk.historiska landsdels- eller

många olika sammanhang värdet den kulturelladag betonas iI av
Samiska, finskainvandringen till Sverige har lett till.mångfald som
med språken haroch romani chib och de kulturer hängersom samman

år bidragit till historisk,funnits i Sverige under många hundra och en
mångfald. därför nödvändigt dessakulturell och språklig Det är att

språk uppmärksammas delhistoriska och kulturer erkänns och som en
därför ratificera minoritets-det mångkulturella Sverige. Sverige börav

språkskonventionen för samiska och finska inklusive kielimeän samt
för chib, förromani det de historiska minoritetsspråkensättetatt ge

så fortlevauttalat stöd och skydd de kan viktig delett att som aven
det svenska kulturarvet och samhället i dag.av
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Summary

of reference investigate whether Sweden shouldOur terms towere
foraccede the European Charter Regional Minority Languages,to or

and which paragraphs should apply. The of theso purpose
Charter and European regional minorityto protect promote or
languages, given that they valuable element of Europe’sare a

multilingual Which ofmulticultural and heritage. the languages used
minorityin regional languages decided in accordancestate area or

definitionwith the provided in Article of the Charter. Especially1
protection provided for languages with historicalstrong a

geographical base in the while weaker protection provided forstate,
that be identified with particular geographicallanguages cannot a area,

i.e. non—territorial languages. The Charter for RegionalEuropean or
Minority therefore be described cultural charterLanguages may as a

farwith regional focus. The Charter has been ratified by fivea so
countries, i.e. Norway, Finland, Hungary, the Netherlands and
Croatia. will into force March 1998.enter on

regional languages in SwedenHistorical minorityor

have concluded that, of the languages used in Sweden, Sami i.e.We
of Sami such South Sami, Lule Sami and Sami,all varieties Northas

ofFinnish i.e. all varieties Finnish such Tornedal Finnish/Meänas
Finnish and Chib all varieties ofKieli and standard Romany Romany

historical regional minority languages within the meaningChib orare
ofdefinition laid down in Article the Charter.of the 1

Finnish have historical geographic within theSami and basea
of Charter, while Romany Chib non-territorialmeaning the a

Sami has probably been of thein Sweden. used inlanguage parts
of for several thousand Finnish forterritory Sweden andpresent years

Chib has beenthousand Romany used in thisabout countryyears.one
sixteenthsince the century.ever

evidence Yiddish has beenhas found thatThe Committee not any
forsufficient in Swedenused for sufñciently long and toto extenta
used inminority traditionallyregarded regional languagebe as a or

by rathertoday probably usedSweden. The fact that the language a
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ofsmall number in Sweden also againstargumentpersons an
applying the provisions of the Charter Yiddish in Sweden.to

the aspirationHowever, Jews Yiddish Yiddishandtoamong preserve
integral of Jewish cultureculture promoted by thepartas an

Framework Convention for the Protection of National Minorities,
which dealt with by section II.mattera

already satisfy the requirements theSweden Charter inDoes respect
ChibFinnish and RomanySami,

ratify the European Charter forable RegionalSweden beFor toto or
requirements laid down in thethe provisions ofMinority Languages,

be fulfilled for Sami and Finnish, wellof the CharterPart must as
restrictions sincecertain Romany ChibChib withRomany aas

provisions of of theThe Part III Charterlanguage.non-territorial
geographical base. In additionwithlanguagesapplyonly toto a

ratify of thealso Part III CharterSweden electratifying II,Part tocan
geographical base. Swedenhavethatof languagesin respect a

paragraphs subparagraphsleast 35applyIII,ratifies Part atmust or
ofin each language.of IIIprovisions Partthefrom respectamong

providing protectionprovisionsenactedalreadySweden has many
both in andminority languages,regionalforand actssupport or

the requirements ofreviewingAfterand otherordinances measures.
ofsatisñes several theSwedenthatfoundhaveCharter,the we

andSami, Finnish Romanywithofrequirements Part respect to
withof IIIsubparagraphs Partparagraphs respect toChib and 33 or

Finnish.and29 withSami respect to
selective. TheprovisionsSwedishexistingtheHowever, are

ofin thefulfilledonly beof Charter contextrequirements the acan
whichunderpolicyminority languagegeneral measures are

of providingobjectivedirected thecoordinated and at common
Thereminority languages.for regionalprotection and nosupport or

Sweden today.such policy in

ratify theSweden beforebe takenWhat must canmeasures
Languagesfor Regional MinorityCharterEuropean or

national levelMeasures at

inratify the Charter, will beSweden be ableFor to to necessary,
currently force and introducethe incoordinateview, to measuresour
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for the of establishing general minoritysome new measures purpose a
language policy in Sweden. The important individualmost measure
within frameworkthe of such policy recognize Sami, Finnishtoa
and Romany Chib historical minority languages. also importantas

emphasize, in various policy the national level, the fact thatto atareas
these languages and the cultures associated with them valuableare a
element of Swedens cultural heritage. There also need toa
disseminate information the majority population about theamong
history of these languages and cultures in Sweden.

To this end, that the historical minority languages andwe propose
the culture and history associated with them be made required
knowledge in the curricula for all compulsory and secondaryupper
school pupils. This will that information about Swedenensure as a
historically multicultural and multilingual disseminatedcountry on

wide front. We also that least folk high school forata propose one
each of the languages concerned receive assistancegovernment on a
long-term basis be able function linguistic and culturalto toso as as
centres.

To that the cultures associated with the languages receiveensure
sufficient opportunities and and be accessible the majoritysupport to
population, also that the provisions governing thewe propose
allocation of assistance for various kinds of culturalgovernment

be amended that Sami, Finnish Tornedal and Romprogrammes so
culture receive sufficient share of these alsoWe thatgrants.a propose
the National Council for Cultural Affairs, authority which hasan a
general and coordinating role in cultural policy, be instructed taketo

that Sami, Finnish Tornedal and Rom culturesteps to ensure carry
sufñcient weight in cultural life.

Further also be taken in order strengthen thesemust tomeasures
languages that they survive and develop in accordance with theso can
provisions of the Charter. An essential condition for this that
children and adolescents receive tuition in their respective languages.
We therefore that the National forAgency Education bepropose
instructed monitor, regular basis, first language and bilingualto on a
education in the historical minority languages. We also thatpropose

least university college for each language be assigned theat one or
task of arranging education and research the respective languages.on
Furthermore, various designed strengthen thetowe propose measures

of Swedish regional minority languages media,in thestatus or mass
both radio and TV and the that sufñcientWe alsopress. propose

be provided for literature in these languages wellsupport supportas as
for activities involving scientificthe collection, archiving and
processing of linguistic material.
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provisions designed that thoseThe Charter also includes to ensure
when thatsuch languages havewho to measuresa say comesuse

that the languagetheir view, importantIn usersconcern use. our
their views before suchopportunity givethemselves should have the to

in subsequent evaluation. Weand participatetaken tomeasures are
of historicalwill givetherefore that users ourmeasurespropose

ofthe the languages.minority influencelanguages over use
encouraging cross-bordercontains provisionsCharter alsoThe

minority languages and thestrengthening regionalcooperation in or
regional level.both national andassociated with themcultures at

languages also usedfact that minorityTaking into theaccount areour
that SwedenNordic countries,in the other promotewe propose

promoting these regionalcooperation with viewNordicincreased toa
their cultures.andminority languagesor

Regionally applicable measures

of theThis thatregional thrust.hasThe Charter mostmeansa
be applied inand III,of Partprovisions, both Part to areasare

been used andtraditionallyminority languages haveregionalwhere or
nothingtheresufficient However,still used toextent.to aare
beyond itsthe Charter goingthat accedes toprevent countrya

suchprovisions outsideapplying itsand alsorequirements
geographical areas.

FinnishSami andundertaken forfar, of theSo most measures
geographicalhistoricalidentifiablewithwhich the languages anare

Therefore, thelevel.applied nationalbeenin Sweden havebase at
assistanceandeducationconcerning first languagerules government

apply theculturalkinds offor various countryto as aprogrammes
beneeded for Swedenruleswhatconsideringwhole. In toarenew

Finnish, haveof Sami andinaccede the Charterable respectto to we
national levelapplicableshould also beof theseconcluded that atmost

thespeakers throughoutSami and Finnishwill benefitthat theyso
beyond thetherefore, proposalsthisIn respect,country. goour

of the Charter.requirements
concerningproposalsthat ofHowever, newpropose some ourwe
should only beFinnishfor Sami andprotection andrules supporton

theirhavewhere these languagesin the geographicalapplied areas
regardssufficient Asstill usedgeographical and extent.toroots aare

municipalities in thenortherlycomprises the fourSami, this mostarea
Arjeplog,Jokkmokk andGällivare,i.e. Kiruna,mountainous region,
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and regards Finnish, the five municipalities in Tornedalen, i.e.as
Övertorneå,Haparanda, Pajala, Kiruna and Gällivare.

For these municipalities legislation under whichwe propose new
individuals will have the right their language vis-â-visto use own
administrative authorities and of law irrespective of theircourts
knowledge of Swedish.

The authorities and would also be obliged Samicourts to use or
Finnish for oral communication where individual has chosen toan
communicate in of these languages.one

One why that this legislation bereason we propose
applied regionally under the provisions of the Charter that
legislation which gives individuals absolute right languagetoan use a

thanother Swedish in their with authorities and wouldcontacts courts
be resource-consuming. would be practically economicallynot or
feasible apply such rules the whole We thereforeto to country.

in accordance with the Charter, that these rules should applypropose,
in where Sami and Finnish have long historical tradition andareas a

still vital feature of everyday life. In these the need toare a areas, use
these languages vis-â-vis authorities and also likely becourts to

the authorities capacity for satisfying the requirementgreatest, as
for communication in Sami Finnish. The rules giving people theor
right their language in public administration in ofto partsuse own
Norrbotten reflectionalso of the fact that historically thiscounty are a

is, and remains, multicultural and multilingual.area
of effectsFor the evaluating the of the regionallypurpose

applicable legislation and strengthening the of the languagesstatus
concerned in these that committee be undersetareas, we propose a up
the supervision of the Norrbotten County Administrative Board to

annual evaluations of the legislation and other regionaloutcarry
and submit proposals for further strengthento tomeasures measures
ofthe the languages and of Sami and Tornedal culture in thesestatus

areas.
Our forproposals regional application also envisage rightthe for

speakers of Sami Finnish certain circumstances theirtoor use own
language mode of communication in preschools and servicesas a care
for the elderly. Our proposals these based thematterson are on
findings of questionnaire and visits the municipalitiestoa survey
concerned for the of establishing the which theseextent topurpose
municipalities in position comply with obligationto statutoryare a a

that preschooling and forservices the elderly have staffto ensure care
who speak Sami Finnish, the be.or as case may
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national and Sami and FinnishFurther to promote protectmeasures

consider important that Sami and Finnish speakersWe very
the should have the right be spoken in theirthroughout to tocountry

forin preschools and services the elderly.languagesown care
enable children who native speakers of Sami FinnishTo toare or

theirbilingual, important for thembecome to usevery own
startingmode of communication early possible,language atas asas a

preschool level. therefore that be carried ofWe outsurveypropose a
these children spoken in their languagethe which toextent to are own

child services. also that bein municipal We propose measurescare
sufficient numbers ofpersuade municipalities where theretaken to are

preschools with Sami-who their children attendwant toparents or
call attentionFinnish-speaking staff provide such facilities. We alsoto

of providing such facilities by opening privatethe possibilityto
preschools.

communication infor establishing the rightimportantAn toreason
for the elderly the fact thatnative language in servicesone’s care

speak Finnish,of elderly people, especially those wholarge numbera
in the few thelikely be in need of such atnextto samecare years,are

elderly people sometimes lose theirtime experience shows thatas
therefore thatability speak second language. Weto propose a surveya

sufficientmunicipalities havecarried establish whichbe out to
ofof Finnish who in neednumbers of elderly Sami care.users or are

one’sof such that the rightOn the basis to usewe proposea survey,
infor elderly be introducedin services thelanguageown care

of elderly peoplesufficient numbersmunicipalities where there are
need.with this

ratify the Charter for Regional MinoritySweden should European or
Languages

of Sami,ratify Charter inSweden should theconsider thatWe respect
groundsChib the thatKieli, and RomanyFinnish, including Meän on

Sweden.minority languageshistoricalthey are
historical regionalfor this that theimportantAn orreason

culturalof Swedensvaluable elementminority languages are a
need andentitled andand such theyheritage supporttoareas

thatimportantsurvive. Anotherprotection in order to reasonvery
desire forexpressedlanguages havethose who these strongause

minorityhistorical regionalrecognition of themofficial oras
languages.
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of ofThere widespread today the value the culturalawareness
diversity from immigration Sweden. Sami, Finnish andresulting to

Chib and the cultures associated with these languages haveRomany
forexisted in Sweden hundreds of and have contributedmany years

thereforehistorical, cultural and linguistic diversity.to necessary
historical cultures acknowledgerecognize these languages and andto

thereforetheir place in multicultural Sweden. Sweden should ratifya
Charter for Regional Minority Languages inthe European respector

of Sami, Finnish, including Meän Kieli, and Romany Chib, thus
explicitly supporting and protecting the historical minority languages

survive important element of Swedens culturalthat they can as anso
society.heritage and modern
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Öoahkkáigeassu

Min bargun lea leamas guorahallat jos maiddc galgaRuottamot searvat
Eurohparadi konvensuvdnii stahtasoahpamu§Sii guovllugielaid dehe
unnitlogugielaid bina, unnitlogugicllakonvcnåuvdnii. Unnitlogugicllakon-
vcnåuvnna ulbmilin lea suddjet doarjut eurohpalafi guovllu- dehe
unnitlogugielaid Eurohpa m¢’u}ggakultuvrralaS maqggagielalas árbbi
divrras áxwulaå oassin. Soahpamuåa ártihkkalisI meroåtallo stáhtamat
gielain leat guovllu- dehe unnitlogugielat. Earenoaméfi suodji addonanu
deidda gielaide main lea historjjalafi geogréfalafi vuoddu stahtas, dan sadjái

deidda gielaide main leat geografalaé vuoddu, territorialaééatgo
éatnameahttun gielaide, addo unnit suodji. Unnitlogugiellakonvenfiuvdna lea
ná guovlluid dahkkonvárás kulturkonven§uvdna. rádjáiDán leat vihtta
riikka dohkkchan konven§uvnna, namalassii Norga, Suopma, Ungár,
Hollánda Kroatia. Unnitlogtngiellakonvenåuvdna boahtá fápmuiná 1
njukéamánu 1998.

Ruota historjjdlas‘ guovllu- dehe unnitlogugielat

Mil leat gavnnahan ahte samigiella d.m. visot sámigiela varietehtat dego
lullisápmi, julivsápmi dawisápmi, suomagiclla d.m. visot suomagiela
varictehtat dego durdnosleagisuopma/meän giella standardesuopma
románagiella, romani chib d.m. buot románagiela varictehtat leat
konvenäuvnna ártihkkala1 mero§tallama mielde Ruota guovllu- dehe
unnitlogugielat.

Konvenfiuvnna oainnu mielde sámi- suomagielas lea hiostorjjéla§
geogréfalaé vuoddu dan sadjâi romanagiella fas lea territorialaééatgo
éatnameahttun giella Ruotas. Samigiella lea várra gcavahuwon muhtin osiin
dálá Ruotas máqggaid duháhüd jagiid suomagiella sullü dubát jagi.
Románagiella lea geavahuwon riikkas juo gitta ISOO-logu rájis.

Kommitca ü leat gávdnan duodaätusa dasa ahtc jiddiägiclla livöéii
geavahuwon dárbbahassii guhkes áiggi maid olugiin Ruotas ahte dannu
sáhtálü atnit guovllu- dehc unnitlogugiellan mii lea gcavahuwon gitta
doloiis Ruotas. Maid dat dilli adno ahte calle olbmuinunnánaä Ruotasgo
gcavaha giela odne lea dan ahtcvuostá unnitlogugiellakonvcnåuvtma viiddis
njuolggadusat guoskkale jiddiégillii Ruotas. R2immakonven§uvdna mil lea
né.§§uvnnalaS unnitloguid suddjema duvdávárás baicca juvdálaöéaid
viggamu§a seailudit jiddi§gicla jiddiskultuvrra juvdéla§ kultuvrra oassin,
mii lea giedahallon juhkosis.

23



VCoahklcáigeassu SOU 1997:192

Deavdá Ruotta vémigiela, suomagielaunnitlogugiellakonveniuvnnago
romdnagiela dáfus

fertejilVai datsáhttá unnitlogugiellakonvcnåuvnnaRuotta dohkkehit
samigiela,gaibadusat njuolggadusain devdotleat oasikonvenfiuvnnamat

muhtin ráddjemii-suomagicla giela dáfusromanagiela hánái. Romána
guin danin giella.dat lea territorialaééat éatnameahttun Konvcnsuvnnago

lea geografalaéoasi njuolggadusat deidda gielaide mainIII gusket du§§e
oasivuoddu. sáhttá dohkkehit konvcn§uvnna maidválljetRuotta carret

oasi deid giclaid main geografalafi vuoddu.lea Jos RuottaIII várás
ratifisere mearrádusain unnimusaloasi fertc válljet oasiIll III 35Ruotta

dche oasi gcavahuwojit ieågudetge gielaöuoggá várás.mat
juo odne suoji doarjaga guovllu—Magggat mearradusat addet Ruota

maiddehc unnitlogugielaide lagaid asahusaid muhto ieiásihke
doaimmaid éadamanadettiinbaktc. gáibádusaid leatKonvenäuvnna
gavnnahan ahte maqggaid gaibadusaid konvensuvnnadcavdaRuotta
oasis samigiela, suomagiela romanagiela ektui ahte konvenéuvnna III
oasi dcvdojuwojit ektui dehedehe oasi samigiela éuoggá33 öuoggá 29
oasi fas suomagicla ektui.

Otnabcaiwe doaimmaid baikkohagaid.mearradusat dahkidit goitge fal
Unnitlogugiellakonvenmvdna gávdno ollisla§ unnit-bidja eaktun ahte
logugicllapolitihkka ovttastahttojuwojitmielde doaimmatman mas
oktasa§ ulbmilin suoji doarjaga.lea addit guovllu- dehe unnitlogugielaide
Dákkár politihkka váilu odnc.Ruotas

Maid galgá dahkat var Ruona sáhrtá dohkkehit Unnitlogugiellakonvenfu vnna

Riikkaviidosaå doibmiibidjggat

Vai sáhttá dohkkchit unnitlogugiellakonvenäuvnna fcrtc minRuotta
arwo§tallama mielde éadahuwojit ovttastahttitdeid doaimmaid odnemat

maid bidjat johtui vissis ulbmilin dahkatodda doaimmaid maid lea vuodu
ollisla§ unnitlogugiellapolitihkkii Deataleamos ovttaskas dahkunRuotas.
dan politihkas lea dovddastit samigiela, gielainsuomagiela oktan meän
maid romanagiela historjjalafi huiunnitlogugiellan. maid deatala§Lea
deattuhit oba riikkas maid ie§gudet a§§esurggiin daid gielaid deidda
gullevafi kultuvrra oassin. Deatala§ leaárwu kulturarbbi maidRuota
juohkit dieduid eanetlohkui historjja birradeid gielaid kultuvrraid
Ruotas.

Vai ollaäuhttit dán mii evttohit minoritehttagielaidahte dicdut historjjalafi
deidda gullevafi kultuvrra historjja bina váldojit mielde oahppuplánaj-

de diehtugaibadussan vuodduskuvlla- ohppiide.gymnasaskuvlla buot
Dáinna lágiin öuvgehuwo viidát ahtc lea historjjalaééatRuotta magg-
gagielala§ marggakultuvrrala§ riika. Mii evttohit maid addit stáhta
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doarjaga guhkadassii gielaunnimusat albmotallaskuvlii iesgudet várásovtta
vai dat sáhttet doaibmat giclla- kulturguovddáiin.

Vai dat kultuvrrat main doarvailea oktavuohta dáidda gielaide 0220
saji duvdaga eanetloguálbmogiimaid njoammut miisáhttctstuora

evttohit rievdadit deid ie§gudetlagannjuolggadusaid leat vuoddunmat
kulturdoaimmaide juolluduwon doarjagiidda sámi,stáhta ahte suomanu
durdnoslcagi kultuvrraid addo darbba§la§ oassi stáhtaromána várás
doarjagis. Mii evttohit eiscváldinmaid ahte Stáhla Kulturráddái dego mas
lea bargun ovttastahttit oaidnit ollislaééat kulturpolitihka addo bargun
gohcit ahte sámi, kultuvrraide addodurdnosleagi románasuoma,
darbba§laS sadji kultureallimis.

Unnitlogugiellakonvcnfiuvnna njuolggadusaid mielde ferte vel eanet
dahkkot vai dát giclat nanncjuwojit seilot ovdánit. Deatálaäahte datnu
caktun dasa lea dat ahte gielas. Miioahpahusamánát oiiotnuorat
evttohit ahte Stáhta skuvladoaimmahat dássiditbargun öuowutoaüu
eatnigieloahpahusa guovttcgielat oahpahusa historjjálaä unnitlogugielaid
hárrái. Mii cvttohit maid ahte unnimusta dehe allaskuvlaokta univcrsitclitta
juohke gielas bargun lagidit lassinoaiiu oahpahusa dutkama. Dasa
evttohit sierra doaimmaid maiguin guovllu-sahttit ruottelafi dehenannet
unnitlogugielaid saji massmcdias, sihke radios maid prcntejunTV’s

Dasa lassin evttohit ahte ferte fuolahuwot darbba§la§ doarjjaahtepreassas.
addo dáid gielaid maid doaimmaide dahkiditmat
vejolafivuoda gielalafi materiélaid éoaggimii, vurkemii diedalafi giedahalla-
mu.

Unnitlogugiellakonvenfiuvnnas leat maid maid ulbmilinmearradusat lea
addit deidda geavahit dáid gielaid vaikkuhanvcjolaévuoda dasa miigeat
dahkkojuwo dáid gielaid geavaheami hárráj. Mü atnit deatalaiian ahte dal

ieia geavahit giela vejolaévuoda buktit oainnuid ovdal mihkkeoiiotgeat go
dahkkojuwo maid besset oassalastit éuowunbargui. Mii buktit danin
cvttohusaid maid viggamu§§an lea addit dákkár vaikkuhanvcjolaåvuoda
deidda geavahit min historjjala§ unnitlogugielaid.gcat

Unnitlogugiellakonvcn§uvnnas leat maid njuolggadusat maid ulbmilin lea
movtliidahttit oktasa§bargui riikkarajiid ahte guovllu— deherasta nannetnu
unnitlogugielaid deid kultuvrraid gullet dáidda giclaide, sihkemat
náååuvnnalaä guovllolaä dásis. geaiil min unnitlogugiclat maidDan go
geavahuwojit min davviriikkalaå ránnjáriikkain mii evttohit ahte Ruotta
galgzi bargat dan ovdii ahte davviriikkalaé oktasa§bargu lassana doarjuná
dáid guovllu- dehc unnitlogugielaid deid kultuvrraid.

Guovlluide doaimmatvuogas

Unnillogugicllakonvenåuvdna lea osiin guovlluid geavahusa várás.stuora
mearkkaåaDát dan ahte canasoassi njuolggadusain sihke konven§uvnna

oasisIII leat oaiwilduwon deid geografalaé guovlluid guovllu-várás gos
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dehe unnitlogugielat leat geavahuwojitgeavahuwon doloiis einjuo
mihkkcgeealnat. goitgc hehtte dan mii konvcnåuvdniiriikka searvá
vel guhkkelii konvenfiuvdna geavaheamegaibida danmannamc go

njuolggadusaid maid dákkár guovlluid olgolis.
Dán rádjái leat visot dat doaimmat sámi- suomagielaleat boahtánmat

mat leat dat gielat Ruotas maid sáhttá historjjalas geografala§éatnat
vuddui ávkin osün leamaå riikkavüdosaööal. njuolggadusatNube datcanas

gasket catnigieloahpahussii maidleat fámus oba riikkas stáhtamat nugo
doarjagat sierra kulturdoaimmaid makkárIcat árwoåtallan oddavárás. G0
njuolggadusat dárbbahuwojit sámi- suomagicla vai sáhttávárás Ruotta

unnitlogugiellakonvenåuvdnü dát maidde leat ahtesearvat atnan stuora
osiin galget leat riikkaviidosaééat ávkin sámigiclagiiddaahte dat bohtetnu

suomagiclagiidda oba riikkas. mero§tallamiinDáinna lcat ná mannan
guhkkelii ieiamet evttohusain konvcnéuvdna gáibida.go

lea jcaraldatG0 vissis evttohusain njuolggadusaidodda sámi-oaiiut
suomagicla suddjcma doaxjuma evttohit goitge ahtede mii datvárás,
njuolggadusat vuosttaiettiin galget raddjejuwot fámus dein geografalaSleat
guovlluin gielain leat ruohttasat daid vel olugat geavahit.gos gos
Sámigicla dafus dát guovllut Ieat njealljc duottargieldda,davimus Giron,

ÅrjjalluovviJiellcvárri Váhñir, Johkamohkki suomagiela dáfus
Durdnoslcagi vihtta gieldda, Haparanda Suhpegáddi, Badjcduortnus, Bájil,
Giron Jiellevéni.

Dáid giclddaid mü evttohitvárás odda láhkaásahcami mü mcarkkaåa dan
ahtc ovttaskas olbmot vuoigatvuodaolzot geavahit ieiaset giela hálddahus-
eiscválddiid luhtte maid duopmustuoluin beroékeahtta ruotagiela máhtus.

Eiseválddit duopmustuolut gcatncgahtlojit maid vástidit njálmmálaééat
sámi- dehc suomagillii jos ovttaskas olmmo§ geavahit joappálea vélljen

dáin gielain.goappá
Åggan dasa ahtc mii evttohit dán láhkaásaheami geavahil guovllolaééat

konvenfiuvnna njuoggadusaid mielde, lea dat ahte Iáhkaásaheapmi mii addá
ovttaskas olbmuide dievasla§ vuoigatvuoda ieia gielageavahit ruotagielago
cisevélddiiguin maid duopmustuoluin, lea divrras. livéée geavatlaééat

ekonomalaééat éadahahtli bidjat dákkár njuolggadusaid oba riikii. Mii
evttohit danin konvenéuvdna mearrida ahte njuolggadusat galgetnu go
doallat dcin guovlluin samigielas suomagielas historjjalafilea guhkesgos
arbevierru dat ein leat calli oassin érgabeaivvis. Dáin guovlluin dáidágos
maid dárbu bcassat gcavahit giclaid ciscválddiiguid duopmostuoluid
luhtte Icat stuorimus maid eisevzilddiid deavdit dáid gáibádu-eavttutnu
said doallat oktavuodaid sámigillii suomagillü. Njuolggadusat vuoigatvuo-
daidc geavahit ieias gicla almmolafi oktavuodain Norrbottena leana osiin
deattuhit maid dan ahtc dát guovlu historjjálaééat lea Ieamaä lea cin
mégggagielat maxiggakultuvrralai

Guovllola§ láhkaásahcami bohtosiid gielaid sajiéuowuma nannema
dihtc dáin guovlluin mii evttohit ahtc bargojoavku Norrbottcnaman
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Icanastivrra jodiha ovddasvástádusaoaüu jahkásaéöat árwoåtallat
Iáhkaásaheami iciâ guovllolaå doibmübidjamiid buktit lasi cvttohusaid
doibmübidjamüdda nanncjit gielaid sámi durdnoslcagi kultuvrramat
dili dáin guovlluin.

Min evttohusat guovllola§ láhkaásaheapmái siskkildit maid vuoigatvuoda
vissis muddui vuostáváldot suomagillü ovdaskuvladoaimmas
vuorrasiid gcahéus. Min evttohusaid vuoddun dáin osiin lcat min dahkan
jearhallandutkos min dcaiwadcapmi dáidda guoski giclddaiguin mas
ulbmilin lea lcamaå gártct dát gielddat odnc sáhttct joksat lágasmot
mearriduwon gcatnegasvuoda fállat ovdaskuvladoaimma vuorrasiid
geahéu samigielat suotnagiclat bargoveagain.

Mii atnit hui darbbaélaiian ahtc sámi- suomagiclagat michtá riikka oiiot
vuoigatvuöda vuostáváldimü ieiasct ovdaskuvladoaimmas boarrásüd
geahéus.

Vai mánát, main lea sámigiclla dehe suomagiella catnigicllan, sáhttct
Saddat guovttcgiclalafian Ica hui deatálaä ahte sii juo ovdaskuvladoaimmas
oiiot vejolaSvuoda vuostáváldimü iciasct Mii cvttohit danin ahtc
iskojuwo muddui dát mánát váldojuwojit ieiasct gielddaidvuostáman
mannageahéus. Mii atnit maid ahtc dakkár doaimmat galget biddjot johtui

ahte dat gielddat, leat nuogis olu vánhemat háliidit ahte singos mat
mánát galgct oaüut ovdaskuvladoaimma sámigielal dchc suomagiclal
bargoveagain, fertejit sáhttit lágidit dakkár doaimma. Ovdaskuvladoaimma
cktui Öujuhit vej0|a§vuodaide alggahit dákkár doajmma ovttaskas ovdaskuv-
ladoaibman.

Deatálaä ággan geavahi§goahtit vuoigatvuoda vuostáváldimii ieias gillii
boarrásüd geahöus lea deid vuorrasüd lohku, erenoamáiit suomagie-stuora
lagiid, lagamus boahtte jagiidmat árwoätallojuwojil dárbbahit boarrásiid
gcahöu, maid dicdut éájchit ahte boarrásat sáhttetmat massit maqimu-

ohppojuwon giela.sat Mii evttohit danin ahte iskojuwo main giclddain leat
doarvái maqggas boarrasat geavahit sámigjcla dehe suomagjelamat main
lca dárbu boarrásiid gehééui. Dákkár iskkadcami vuodul atnit ahte lágalaå
vuoigatvuohta vuostáváldimii ieias boarrásiid geahéus galggalii biddjot
johtui dcin giclddain lcal nuogis boarrásamágga dákkár dárbbuiguin.gos

Ruotta galgalii dohkkehit unnitlogugiellakonvenfuvnna

Mii atnit ahtc Ruotta galggalii dohkkehit unnitlogugicllakonvenéuvnna
sámigiela, suomagiela oklan giclainmean románagicla historjjálaåvárás
unnitlogugiellan Ruotas.

Dcatálaä ággan dása lea dat ahte historjjálaä guovllu- dehc unnit-
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árbbiskulturhistorjjélaslogugielat leat divrras oasit EurohpaRuota
sáhttetvai cinsuodjáidanin vuoigalvuohta doarjagiidcin lea dárbu

geavahit dáideallit. Nubbi ieiá dcatálaä ahtc sülea datágga geat
dáhtu sinhistorjjálaä unnitlogugiclaid buktán ovdanguovllu- dchc lcal nanu

unnitlogugicllan.giclaid dehealmmolaå dohkkcheapmái historjjálaä guovllu-
oktavuodain danOtnébcaivvi sierralágándcattuhuwo méqggain

Sámigiclla,Ruttü lea addán.kultuvralaå valjodaga sisafánenárvu man
giclaidc leatgullojitsuomagiella roménagiella dat kultuvrrat mat
kultuvrralaslasihan historjjéla.§,gávdnon éuobti jagi leatRuotas många

historjjálaå gielat ochahtcgiclala§ valjodaga. danin dárbbaâlaá dátLea
oassin danfuomáåuwojit máqg-kultuvrrat dohkkchuwojit oktan
unnillogugicllakomdanin dohkkchitgakultuvrralaä galggaliiRuotas. Ruotta

dáfusrománagiclagielainsámigiela, suomagicla oktanvcnåuvnna meän
unnitlogugielaide dovddastuwondáinna lágün addit dáidda historjjálaå

oassindoarjaga vai ein scailut eallit deatálaäsuoji dat sáhttet ruota
kulturárbbis otnábeaiwc scrvodagas.
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Tjoahkkájgäsos

Mij lip barggon oadtjum guoradit jus Svierik galgaluluj säbrrat
Europaráde lihtudibmáj rijkadajva- jali unneplågogielaj birra, mij
gåhtjoduvvá unneplågogiellakonvensjåvnnån, jus nåv láhkáj.man
Unneplågogiellakonvensjávnâ ulmme l suoddjit doarjjot Europa
rijkadajva— jali unneplégogielajt éllokultuvralasj ållogielak árbe
árvvooassen. Konvensjåvnå artihkkalin biejaduvvá mij aneduvvá
rijkadajva- jali unneplågogiellan. Konvensjåvnnå vaddå sierra nanos
doarjjagav gielajda majn stáhtan histårjalasj, geografalasj vuodo.
Gielajn majn fájllu geografalasj vuodo, gåhtjodum rijkadajvagahtes
giellan, binnep dårja. Unneplågogiellakonvensjåvnnå buktá dan
diehti gåhtjoduvvat kultuvrrakonvensjåvnnån l dajvak ulm-manna

Konvensjåvnnå fåbmuj biejaduvváme. gå vihtta rijka dav
nanustahttám. Dålátjij Vuodna, Suobma, Ungár, Hollarmda
Kroatia lihtudimev nanustahttám. Dan diehti unneplågogiella-
konvensjåvnnå l fámon snjuktjamáno biejves 1998.

Svieriga histârjalasj rijkadajva- jali unneplågogiela

Mij lip gávnnam Svieriga histårjalasj rijkadajva- jali unneplâgogiela
Sámegiella d. divna sámegielvarietehta nâv gå oarjjelsámeg ju~

levsáme- nuorttasámegiela suomagiella d.j. divna suoma-
gielvarietehta nåv gå duomossuoma-/meän kieli standardsuo-
magiela vil romani chib divna romani chibvarietehta. Vuostasj
artihkkala defmisjåvnnå dajda guosská.

Svierigin histárjalasj geografalasj sáme- suomagielak vuo-
dobájke romani chib rijkadajvagahtes giella. Jáhkket muhtem
dálásj Svieriga dáfojn sámegielav ságastam moadda tuvsán jage
suomagielav tuvsán jage bájkev. Romani chib 1500-jahkelâgo rá-
jes rijkan ságastuvvam.

Guoradusjuogos buktám duodastit jiddischgiella l Svierigin
ságastuvvam nâv guhkev nâv ållusis vaj máhttá aneduvvat árb-
bedábálasj rijkadajva- jali unneplâgogiellan. Dan diehti Svierigin
jiddisch ságastuvvá viehka binná almatjijs, guoradusjuogos árvval
vájve máhtti sjaddat praktijkalattjat anodit unneplågogiellakonven-
sjåvnå vijdesbirástiddje biejadusájt. Dangas diehti máhttá rábma-
konvensjåvnnå duvddet juvdárij oajbbomav anodit jiddischgielav
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konvensjåvnådandanenjuvdárkultuvrajiddischkultuvrav oassen
åssudagágehtjaunneplågojt, guo-rijkalasjsuoddjitlulmme nuppe

radallamav.

sâmegiela,unneplágogiellakonvensjávnåv suo-SvierikDävddá gus
hârrájchibmagiela romani

unneplågogiellakonvensjåvnåv nanus-buktetSvierik galggáJus
sáme-rávkalvisákonvensjåvnå II. suoma-hähttujitahttet, oase

chibromaniDajnadievdeduvvat.hárrájchibromanigiela
III.gárttjoduvvam.njuolgadusámuhtem oasegielladajvagahtes

vuodobájkke.geografalasjmajngielajdavalgullujinjuolgadusá
nanustahttetválljit III.buktáSvierikoassájIl.Duodden oasev

III.SvierikJusvuodobájkke.geografalasj oasevmajngielajda
giellajjuohkkaválljitnjuolgadusájsdatnanustahttá, hähttu oase

biehke.tjuoggá jalibinnemusát 35
unneplågogielajdajalirijkadajva-vaddinjuolgadusádálla ålloJuo

vilnjuolgadusájsierralágajgoappátjagádoarjjagav,suojev
rávkal-konvensjåvnågähttjamVáttugitbiedjamdagoj baktu.ietjá

hárrájchibgielajromanisáme-,lip gávnnamvisájt, de suoma-
IIIII.konvensjâvnårávkalvisájt oasesållodävddájuo oases.Svierik

tjuoggá29hárrájsámegielabiehke33 jalitjuoggádävddáSvierik
hárráj.suomagielajali biehke

biedjamdahkon.bâdoshábbmidumlijkánjuolgadusáUdnásj
gájkbadjásasjrávkkávuodoulmmeUnneplågogiellakonvensjâvnå un-

aktisasjfievrritbiedjamdagojtaktijtmijneplâgogiellapolitihkav
Svieriginvaddet.doarjjagavsuojevunneplågogielajdaoajbbomij

uddni fájllu.politihkkadakkir

unneplâgo-galggátjadádit jusSvierikdárbajbiedjamdagojtMakkir
nanustahttetgiellakonvensjâvnâv

biedjamdagoRijkag21bttje

häht-nanustahttet,unneplågogiellakonvensjâvnåvgalggáSvierikJus
duoddendasiaktijditbiedjamdagojtudnásjmiltaárvvalimemijátu

gájkbadjásasjvuododitulmmentjadáditbiedjamdagojtådâsierra
Åjnnasamos dâhk-lbiedjamdahkosierraunneplâgogiellapolitihkav.

rijkachibgielajtromanikielijnaktan meänsáme-,kidit suoma-
Åjnas dánduonrijkanâllesunneplågogiellan.histârjalasj

dättoditkultuvrajttjanádumdajdagielajtássjeásijn dajtlágásj
ie-SvierigaájnasDuoddenkultuvrraârbe árvvooassen.Svieriga
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neplåhkuj diedojt vijdedahttet urmeplågogielaj dajda tjanádum kul-
tuvraj histárja birra.

Mij Oajvvadip diehtidan máhttudahka histârjalasj unneplågogielaj
dajda tjanádam kultuvra histårja birra galggá biejaduvvat máht-

tudakrávkalvissan oahppijdadivna vuodo- gyrrmasaskâvlåj oahp-
poplánaj baktu. Dajna vuogijn máhttudahka Svierik histárjalattjat
moattegielak moattekultuvralasj rijkka vijddát oabllán. Oajvvadip

binnemusát akta álmmukallaskâvllå juohkka giela hárráj oadtjot
galggá guhkaájggásasj stáhta doarjjagav dâjmatjit giella- kultuvr-
raguovdátjin.

Mij oajvvadip njuolgadusá stivrriji stáhta doarjjagav duonma
dán kultuvralasj doajmmaj rievddaduvvi dan guovlluj vaj sáme-, suo-

romani chibkultuvra oadtju stáhta doarjjagis biedniknárevma-
diedo daj kultuvraj birra ieneplâhkuj álli. Duodden mij Oajvvadip
Stáhta Kultuvrrarádev, l kultuvrrapolitijkalattjat gájkbadjásasjmarina

aktijdiddje anburgge, barggon oadtjot gáhttit sáme-, suoma
romani kultuvrajt dan hárráj vaj dajn kultuvrraviessomin sadje-
nárre.

Duodde bicdjamdago hähttuji buvteduvvat giellanannidibmáj
vaj giela máhtti bissot âvddánit unneplågogiellakonvensjâvnå ulme
milta. Dan diehti akta oalle ájnas åvddâlbiejadus máná nuora
oadtju giellaâhpadusáv. Mij Oajvvadip Stáhta skâvllådåjmav barggon
oadtjot dajvvalakkoj tjuovvot iednegiellaâhpadusáv guovte-
gielakâhpadusáv histårjalasj unneplågogielaj hárráj. Mij oajvvadip
binnemusát universitehtav jali allaskâvlåvavtav barggon oadtjot ása-
dit âhpadusáv âtsâdimev juohkka unneplâgogiellaj. Dasi lassen
oajvvadip duon dán lágásj biedjamdagojt narmidittjat Svieriga
rijkadajva- jali unneplågogielaj vidjurijt radion, prienntidumtvzan
sáhkagiehttojn. Mij Oajvvadip dårjanárev unneplâgogielaj girjálasj-
vuohtaj doarjjagav tjoaggem- arkijvvadoajmmaj gielalasj
ábnnasij diedalasj bargadibmáj.

Unneplágogiellakonvensjåvnån njuolgadusá maj ulmme l
vaddet giellaaddnijda vieksesvuodav bájnátjit giellaj guosske bied-
jamdagojt. Mijá mielas ájnas giellaaddnijda allasisá vaddet máhtte-
lisvuodav vuojnojdisá vaddet åvddâl biedjamdago buvteduvvi
máhttelisvuodav säbrrat daj dåbelijtjuovvomij. Dan dichti mij buktep
muhtem oajvvadusájt ulmmen histârjalasj unneplågogiellaaddnijda
máhttelisvuodav vaddet dakkir vieksesvuodav.

Unneplágogiellakonvensjåvnán njuolgadusá ulmmen alodit
aktisasjbargov rijkarájáj rastá nannidittjat rijkadajva- jali unneplágo-
gielajt dajda tjanádum kultuvrajt, goappátjagá rijkalattjat rijka-
dajvagit. Dan diehti gå mijá unneplågogiela ságastuvvi mijá nuort-
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ak-nuorttarijkaSvierigav tjavgapbarggattarijka ráddnájs, oajvvadip
unneplågogielajtjalidoarjjot rijkadajva-tisasjbargo nali ulmmen

dajda tjanádum kultuvrajt.

biedjamdagoRijkadajvajda guosske

javl-Datbájkálasj ulmme.stuorrátUnneplâgogiellakonvensjávnán
goappátjagá II. III.njuolgadusájs,ienemus dan oasen,oasse

jaligånnå rijkadajva-geografalasj dáfojnájgoduvvam aneduvvat un-
âl-vilá ságastuvviárbbedábálattjatneplâgogiela ságastuvvi nuoges

guhkebujkonvensjåvnnåj siebrre rijkavmigelusis. tsakka mannat
dáfoj âlggolindakkirpraktijkalattjatrávkkágå lihtudibmemav

dan njuolgadusájt.tjuovvot
sáme-guosskibiedjamdago,dán rádjáj tjielggidumDivna ma

histârjalasjbuktá tjadnatmajt Svieriginsuomagielajda giela geogra-
njuolgadusá iedne-Dajnarijkagåbttje.falasj vuoduj, ienemusát

njuolgadusá duonrijkkaj, nâvguosski ållesgiellaâhpadusá birra
árvustallamGå lipbirra.kultuvralasj stáhtadoarjjagadán tjerdak

nanustahtátjitSvierikdárbulattja, jusmakkir ådå njuolgadusá
hárráj, de lipsuomagielajunneplâgogiellakonvensjâvnâv sáme-

båhtiávkkenvajrijkagâbttje årrotstuorrátadnám njuolgadusá galggi
guhkebujmannáárvustallamsuomagielagijda. Datgájkka sáme-

konvensjåvnnå rávkká.gå mav
sáme-birranjuolgadusájoajvvadusájda ådáMij gullu muhtem

njuolgadusájtdajtdårjan, oajvvadipsuomagielajda suodjen stuor-
gånnâdáfojngeografalasjráddjit náv: galggi fámon ârrot dajnrát Da

sagástuvvivilágánnå gielageografalasj ruohttsasagielajn nuo-
Gierun,komuvna,hárrájállusis. dáfo sámegielaDa nuortamusges

Årjapluovve ko-hárráj vihttasuomagielaVáhtjer, Jâhkåmâhkke
GierunBájel,Haparanda, Badjeduomos,Duomosliegen,muvna

Váhtjer.
mierkkimijláhkaásadimev,âdâMij oajvvadip dájda komuvnajda

tjuøttjodusfábmudagájngielavaktugattjan riektá ávkkit ietjas
duobbmostávlâjn juska sujna I dárogielmáhtto.

duobbmo-fábmudagájnságastitaktugasj válljim gielasJus
njálmálattjatvälggogisvuohtadajda ásadusájdastâvlåjn, biejaduvvá

suomagiellaj vásstedit.sámegiellaj jali
njuolgadusájkonvensjåvnåláhkaásadimevMij oajvvadip dakkir
njuolgadusá,gåâlles rijkkaj, danendåssjå bájkálattjat,milta ep

duobbmoståvlåjnfábmudagájnriektávaktugattjaj vaddi oallema
luohkkerávkke. Datávkkit ietjá gielav gå dárogielav, oarren

valbiejaduvvatfábmujnjuolgadusájtmij oajvvadip dakkirmanen
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dakkir dáfojn histárjalasjgånnå suomagielajn guhkasáme-
árbbedáhpe Daj dáfojgånná árggaviessomin.giela iellemin
fábmudagájn stuorámus,duobbmoståvlájn gielladárbboberas luluj

dajn fábmudagájn mzihttelisvuohta ráv-luluj buoremusberas
kalvisájt ságastallama hárráj.dievddet jali suomagielasámegiela
Njuolgadusá almulattjat muhtemriektáv ávkkit ietjas gielavvaddima

histárjalattjat dálánagibájkijn Norrbottena lena llenan vuoset,
moattekultuvralasj bájkke.moattegielak

barggojuoh-oajvvadipláhkaásadimbåhtusij tjuovvomijBájkálasj
Barggojuogoslenastivrra.Norrbottenagânnâ njunnjusinkusav

láhkaásadimevárvustallatjahkásattjatoadtju âvdásvásstádussan
oajvvadusájtduodden buktetbiedjamdagojt dasibájkálasjietjá

nannididdjen.kultuvrajdadaj bájkij gielajdabiedjamdagojdalasse
muhtemgábttjiláhkaásadime birraoajvvadusá bájkálasjMijá

åvddáskávllâ-ságastitsuomagielajtriektáv oadtjot sáme- jalioassáj
åvddâl lip rádjamoajvvadimevuorrasijhuksodåjmajn. mijáDan

komuvnajn ulmmengatjálvisâtsådallanüjt komuvnajda mannam
láhkamierredummijádievddiuddnigárttit juomärráj komuvnaman

majnvuorrasijhuksodájmajtâvddâskávllâ-välggogisvuodajt fállat
suomagielajt.jalivirggealmatja ságasti sáme-

dárjansuomagielajdasáme-lenep rijkagábttje biedjamdago
suodjen

riektávrijkanållessuomagielagaMij adnep oalle ájnnasin sáme-
åvddâskâvllâdâjmangielajdaoadtju duostoduvvat ietjasa vuorra-

sijhuvson.
galggiiednegiellan,suomagiellajalimáná, SámegiellaJus gejn

duostoduvviåvddåskåvlájnjuosjaddat guovtegielagin, ájnas
dagáduvváâtsådallamoajvvadipietjasa gielajda. diehtiMij dan man

mán-komuvnajunneplågogielajdamärráj máná ietjasaduostoduvvi
komuvnajtbuvteduvvatgalggináhuvson. Mij biedjamdagoadnep

sih-äjgádaâllojusáttjudittjat ásadittjat mánnahuvsov,dakkir nuoges
virgge-suomagielakâvddâskåvllâdåjmav jalisáme-manna

máht-tsuojgodipmijalmatja. Mij guosská åvddåskâvllådoajmmaj
biedjat.jåhtujtelisvuohta juo dájmavuddni gávnnu aktugasj

Årvustallamij suomegielakmilta ållagasj mavuorrasa,vuorrasa,
ållodárbahi diehtusinhuvsov dássta lassáni,duobbelij vuorrasa

guoradisjuogosmáhtti vajálduhttet gielav,oahppammanemus
ietjasaájnnasin adnám duostoduvvatriektáv oadtju huvsonvuorrasa

makkirgielajda. Dan diehti mij átsâdaláduvvatoajvvadip galggá
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dárbahigudikomuvnajn ållo sáme- jali suomagielak vuorrasa
dajnmáhtteliskomuvna adnephuvsov. åtsådallamDakkir vuodon,

unneplågo-ságastikomuvnajn, ållogånná manuoges vuorrasa
duostoduvvatriektávgielav biejaditdárbahi komuvna huvsov,

ietjasa gielajda.

nanustahttetunneplágogiellakonvensjåvnávSvierik galgaluluj

unneplâgogiellakonvensjåvnåvadnep Svierik galgalulujMij nanus-
sámegielav,unneplågogiellanSvieriga histårjalasjtahttet suoma-

dáhkkidit.chibgielavkielijn romanigielav aktan meän
unneplågogielajalihistârjalasj rijkadajva-ájnasDasi oarren

dajn gie-kultuvrrahistårjalasj árbe árvvooaseSvieriga Europa
guovlluj bissu.âvddålijoadtjot vajriektá doarjjagavlajn dárbo
rijkadajva- jalihistårjalasjgudi ságastidan hárráj la,Ietjá ájnas oarre

histárjalasjdåhkkiditalmulattjatunneplågogielajt sihtam dajt
jali unneplågogiellan.rijkadajva-

masi rijk-árvvo,kultuvralasj moattevuodaUddni dättoduvvá ålot
chibromanisuomagiellaSámegiella,kajbâhtaliddje oasálattja.

tjuohte jagemoaddaSvierigin gávnnumtjanádum kultuvradajda
moattevuohtajgielalasjkultuvralasjrijka histårjalasj,da

dajda tjaná-gieladárbulasj histârjalasjdiehti lbuktám. Danoasev
moattekultuv-Svierigatsuojgoduvvidâhkkiduvvikultuvradum

unneplâgogiellakonvensjâv-galgalulujSvierik danenralasj oassen.
kielijnsuomagiela aktansámegiela,nanustahttet meännåv ro-

javladumoadtjuunneplâgogielaDajna vuogijnchib hárráj.mani
udnásjkultuvrraárbebissot Svierigavaj buktisuojevdoarjjagav

ájnassebrudagá oassen.
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Tiivistelmä

Tehtäväxiämme ollut selvittää kysymys, tuleeko Ruotsin allekir-on
joittaa Euroopan sopimus alueellisista kielistä tai vähem-neuvoston
mistökielistä, vähemmistökielisopimus, miten siinä tapauksessa.
Vähemmistökielisopimuksen tarkoituksena suojella tukea Eu-on

alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä yhtenä arvokkaanaroopan osa-
Euroopan monikulttuurista monikielistä perintöä: Sopimuksenna 1

artiklan määritelmä ratkaisee, mitkä kielet jossakin valtiossaovat
alueellisia kieliä tai vähenunistökieliä. Erityisen vahva suoja anne-

niille kielille, joilla historiallinentaan maantieteellinen alue valti-on
heikompi suoja kielille, joilla oleossa, taas maantieteel-annetaan

lista aluetta, alueellisesti sitoutumattomillc kielille. Vähemmmistö-
kielisopimusta voidaan luonnehtiatäten alueellisesti suuntautuvaksi
kulttuurisopimukseksi. Tähån ratiñoinutsopimuksenmennessä on
viisi nimittäin Norja, Suomi,maata, Unkari, Alankomaat Kroatia.
Vähemmistökielisopimus siten voimaan maaliskuuta 1998.astuu

Ruotsin historialliset alueelliset kielet tai vähemmistökielet

Olemme siihen,päätyneet että ts. kaikki varieteetitsaame saamen
kuten eteläsaame, luulajansaame pohjoissaame, suomi ts. kaikki

varieteetit kuten tornionlaakson suomi/meän kieli ylcis-suomen
suomi sekä romani chib kaikki romani chibin varieteetit sopi-ovat
muksen artiklanl määriteimän mukaan alueellisia kieliä tai vähem-
mistökieliä Ruotsissa.

Saamella kielellä historiallinen maantieteellinen alue,suomen on
kun romani chibtaas Ruotsissa alueeton kieli. Saamea luulta-on on
vasti käytetty useita tuhansia vuosia osissa nykyistä Ruotsia suo-

noin tuhat Romani chibiä käytettyvuotta. l500-lu-mea on maassa
vulta lähtien.

Komitea ole löytämään todisteita, jiddisiä käy-pystynyt että on
Ruotsissa riittävän pitkätetty aika riittävän laajaiti, jotta sitä voi-

taisiin pitää sellaisena alueellisena kielenä tai vähemmistökielenä, jo-
käytetty Ruotsissata perinteisesti. Kielen tämänhetkisten käyt-on

täjien arvioidaanmäärä Ruotsissa suhteellisen pieneksi, mikä vas-
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jid-soveltamistavähemmistökielisopimuksen laajojen määräystentaa
pyrkimyksiäRuotsissa. juutalaistendisiin Sitä vastoin voidaan tukea

kulttuuriasäilyttää jiddis jiddiäinkielinen kulttuuri juutalaistaosana
puitesopi-kansallisia koskevasta suojasta solmitunvähemmistöjä

käsitellään II.muksen mukaan, mitâ osassa a

vaatimuksetvdhenvnistékielisopimuksenTäyttääkö Ruotsi
chibin osaltaromanisaamen, suomen

ratifioida vähemmistökiclisopimultsenJotta Ruotsi voisi täytyysen
vaatimuksetsopimuksen määräyksissä olevat saamen,osan

tietyin rajoi-romani chibin osalta. Romani chibin osaltasuomen
tuksin, kieli. Sopimuksen määräyksetkoska alueeton IIIse on osan
koskevat vain kieliä, joilla Ruotsi voimaantieteellinen alue.on va-
lita, joillalisäksi ratifioi kielille,IIIettä se osan on maan-osan
tieteellinen alue. Ruotsi ratifioi valita sopi-Jos IIl täytyyosan, sen
muksen määräyksistä kohtaa tai kappaletta,III vähintään 35osan
joita kuhunkin kieleen.sovelletaan

lakien muiden toi-Jo voimassa, sekä kauttaettänyt asetustenon
mien monia määräyksiä, jotka suojaavat tukevat Ruotsinkautta,

vähemmistökieliä. Sopimuksen vaatimusten kä-alueellisia kieliä tai
useitasittelyssä olemme todenneet, Ruotsi vaati-että täyttää osan

romani chibin osalta sekämuksista että sesaamen, suomen
kohtaa tai kappaletta osaltavaatimuksistaIII 2933 saamenosan

osalta.kohtaa tai kappaletta suomen
yksittäisiäkuitenkin luonteeltaanNykyiset määräykset ovat panos-

olemassa koko-Vähemmistökielisopimus edellyttää,tuksia. että on
koordinoidaanvähemmistökielipolitiikka, jossa toimetnaisvaltainen

alueellisille kielille taiyhteiseen tavoitteeseen vä-antaasuunnataan
Sellainen politiikkaa Ruot-tukea.hemmistökielille suojaa puuttuu

sista tätänykyä.

ratlfioidaRuotsi voisivälttämättömiâ, jottaMitkä toimet ovat
Viihemmistékielisopimuksen

j I .

meidänvähemmistökielisopimuksenRuotsi ratiñoidavoisiJotta on
koordinoidaantoimetvälttämätöntä, nykyisetarviomme mukaan että

vähemmis-kokonaisvaltaisenuusia toimiasekä eräitätoteutetaan
toimenpideyksittäinenTärkeintökielipolitiikan perustaksi Ruotsiin.
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sellaisessa politiikassa kielen, kielimeänon saamen suomen mu-
kaan luettuna, sekä romani chibin tunnustaminen historiallisiksi vä-
hemmistökieliksi. On erittäinmyös tärkeätä kohottaa koko maassa
eri asia-aloilla esille kielet niihin liittyvä kulttuuri Ruotsin kult-
tuuriperinnön arvokkaana On tärkeätä levittäämyösosana. enem-
mistön keskuuteen tietoa näistä kielistä niihin liittyvien kulttuurien
historiasta Ruotsissa.

Tämän aikaansaamiseksi ehdotamme, tieto historiallisistaettä vä-
hemmistökielistä niihin liittyvästä kulttuurista historiasta otetaan
tietovaatimukseksi kaikkien peruskoulun lukiokoulun oppilaiden
opetussuunnitelmaan. Näin voidaan laajalti levittää tietoa Ruotsista
monikulttuurisena historiallisesti katsottuna. Ehdotammemaana
myös, että yhdelle kansankorkeakoululle kutakin kieltä

pitkällä aikavälillävarten Valtionaxmetaan tukea, jotta voisi toi-tämä
mia kieli- kulttuurikeskuksena.

Jotta kieliin liittyvä kulttuuri saisi riittävästi tilaa tukea jotta se
voisi ulottua enemmistöväestöön ehdotamme erilaisiamyös, että
kulttuuripanoksiin myönnettäviä Valtion tukimuotoja koskevia mää-
räyksiä niin, saamelaiselle,ettämuutetaan suomalaiselle, tomiolaak-
solaiselle romanilaiselle kulttuurille riittävä valtiol-annetaan osuus
lisesta Ehdotammetuesta. myös, Valtion kulttuurineuvosto,että joka

kulttuuripolitiikan kokonaisvaltaisesta koordinoivastaon tehtävästä
huolehtiva viranomainen, tehtäväkseen huolehtia, saamelais-ettäsaa
suomalais-, tornionlaaksolais- romanikulttuuri riittävän tilansaa
kulttuurielälnässä.

On myös lisätoimia kieltentarpeen vahvistamiseksi,toteuttaa niin
voivatettä elää kehittyä vähemmistökielisopimuksenne määräys-

mukaan. Erittäin tärkeäten edellytys lapsettässä että nuoreton se,
kyseessä olevissasaavat kielissä. Ehdotamme,opetusta Valtionettä

kouluvirasto tehtäväkseen säännöllisesti valvoa historiallisiasaa vä-
hemmistökieliä koskevaa äidinkielenopetusta kaksikielistä ope-

Ehdotamme kunkinrusta. myös, kielenettä osalta vähintään yhdelle
yliopistolle tai korkeakoululle tehtäväksi järjestää koulu-annetaan

tutkimusta kyseisessä kielessä.tusta Lisäksi ehdotamme eri toimia
Ruotsin alueellisten kielten tai vähemmistökielten vahvis-aseman
tamiseksi joukkoviestimissä, niin radiossa televisiossa kuin paine-

lehdistössä. Edellen ehdotarnme,tussa ryhdytään toimiin riit-että
tävän antamiseksi näillä kielillätuen kirjoitetulle kirjallisuudelle
samoin kuin toiminnalle, joka merkitsee kielellisen materiaalin ko-
koamista, arkistointia tieteellistä työstämistä.
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Vähemmistökielisopimus sisältää myös määräyksiä, joiden tarkoi-
tuksena kielten käyttäjilleantaaon mahdollisuus vaikuttaa kielten
käyttämistä koskeviin toimiin. Meidän näkemyksemme mukaan on
tärkeätä, kieltenettä käyttäjät voivatitse esittää mielipiteensä ennen
sellaisten toimenpiteiden toteuttamista he voivatettä osallistua seu-

Esitänune vuoksirantaan. ehdotuksia, jotka tähtäävät sellaisensen
vaikutusmahdollisuuden antamiseen historiallisten vähemmistökiel-

käyttäjille.temme
Vähemmistökielisopimuksessa myös määräyksiä, joiden tarkoi-on

tuksena kannustaa valtakunnanrajojen yli ulottuvaanon yhteistyöhön
alueellisten kielten tai vähemmistökielten näihin kieliin liittyvien
kulttuurien vahvistamiseksi sekä kansallisella alueellisellaettä tasol-
la. Koska vähemmistökieliämme käytetään naapurimaissamme,myös
ehdotamme, Ruotsiettä toimisi näihin alueellisiin kieliin tai vähem-
mistökieliin niihin liittyviin kulttuureihin kohdistuvan pohjois-
maisen yhteistyön lisäämiseksi.

l . H .

Vähemmistökielisopimus suuntaukseltaan suurelta osin alueelli-on
Tämä merkitsee, useimmat,nen. että sekä IIIettä mää-osan osan,

räykset tarkoitettu sovellettaviksi niilläon alueilla, joilla alueellisia
kieliä tai vähemmistökieliä perinteisesti käytetty edelleen käy-on
tetään riittävässä määrin. Mikään kuitenkaan sopimuksenestä, että
allekirjoittanut ulottaa toimet laajemmalle kuin sopimus vaatiimaa
soveltaa määrâyksiä sellaistenmyös alueiden ulkopuolella.

Ne toimet, joita tehty kielen hyväksi nämäon saamen suomen
kielet voidaan katsoa historiallisesti alueellisiksi kieliksi Ruotsissa,

toistaiseksi olleetovat suurimmaksi osaksi koko kattavia. Niin-maan
äidinkieltäpä koskevat määräykset voirnassa kokoovat maassa sa-

moin kulttuuripanostuksiin myönnettäviä erilaisia valtion tukimuotoja
koskevat määräykset. Kun olemme harkinneet, mitä uusia sääntöjä
tarvitaan kuin Ruotsi voi allekirjoittaa vähemmistökieli-ennen
sopimuksen osalta, olemme katsoneet, näi-ettäsaamen suomen
denkin tulisi suurelta osin olla koko kattavia, jotta voisivatmaan ne
olla hyödyksi saamenkielisille suomenkielisille koko maassa.
Tässä arviossamme olemme siis ehdotuksissammemenneet
pidemmälle kuin sopimus vaatii.
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Mitä tulee tiettyihin ehdotuksiin uusiksi säärmöiksi suojaamaan
tukemaan kieltä ehdotamme kuitenkin, ettäsaamen suomen ne ra-
joitetaan pääasialllsesti koskemaan niitä maantieteellisiä alueita, jois-

kielillä maantieteelliset juurensa joissa niitä edelleen käyte-sa on
riittävässätään määrin. Saamen osalta tähän alueeseen kuuluu neljä

pohjoista tunturikuntaa, Kiiruna, Jällivaara, Jokkmokk Arjeplog,
Övertor-osalta viisi Tornionlaakson kuntaa, Haaparanta,suomen

neå, Pajala, Kiiruna Jällivaara.
Näihin kuntiin ehdotamme lainsäädäntöä, joka merkitsee,uutta että

yksityiset ihmiset oikeuden käyttää kieltään hallin-saavat omaa
toviranomaisissa tuomioistuimissa ruotsin kielen taitoonsa katso-
matta.

Viranomaisille tuomioistuimille velvollisuusmäärätään vastata
suullisesti saameksi vastaavasti suomeksi, jos joku valinnut tä-on

kielen käyttämisen.män
Yksi ehdotukseemme soveltaa lainsäädäntöä alueellisestitätäsyy

sopimuksen mukaisesti lainsäädäntö, jokamääräysten ettäon se, an-
yksilölle oikeuden kieltä kuinehdottoman käyttää ruotsiataa muuta

yhteyksissään viranomaisiin tuomioistuimiin, vaatii suuria resurs-
seja. olisiSellaisten sääntöjen toteuttaminen koko käytän-maassa
nöllisesti sopimuksentaloudellisesti mahdotonta. Siksi ehdotamme

missämukaisesti, koskevat niitä alueita,määräysten että säännöt saa-
missä edelleenperinteisesti kauankäytettymea suomea neon

elävä käyttääarkipäivää. Voidaan olettaa, ettämyösovat tarveosa
kieliä näilläsuurinyhteyksissä tuomioistuimiinviranomaisiin on
alueilla viranomaiset voivatsamoin kuin edellytykset, täyttääettä

oi-vaatimukset. Säännötkäyttämistä koskevatsaamen suomen
keudesta käyttää Norr-yhteyksissä osissakieltään julkisissaomaa

historiallisestibottenin lääniä ilmaisevat aluemyös, että tämä on
ollut edelleen monikielinen monikulttuurinen.on

Alueellisen lainsäädännön kieltentulosten seuraamiseksi aseman
vahvistamiseksi lääninnäillä Norrbotteninalueilla ehdotamrne, että
lääninhallituksen johdolla arvioidatoimiva työryhmä vastuunsaa
lainsäädäntö alueelliset lisätoi-ehdottaatoimet vuosittainmuut
mia kielten saamelaisen kulttuurintornionlaaksolaisen aseman
vahvistamiseksi.

Ehdotuksemme alueellisesti käsittä-sovellettavasta lainsäädännöstä
oikeudenvät myös tietyssä määrin saada palveluja saamen suomen

kielellä esikoulutoiminnassa vanhustenhuollossa. Ehdotuksiamme
näiltä osin edeltänyt kysely käynti kyseessä olevissa kunnissaon

tarkoituksena ollut kartoittaa, missä määrin kunnat nykyisinon pys-
tyvät lainmukaisentäyttämään velvollisuutensa tarjota esikoulutoi-
mintaa vanhustenhuoltoa käyttämällä saamenkielistä suomenkie-
listä henkilökuntaa.
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Pidämme hyvin tärkeänä, että suomenkieliset kokosaamen- saavat
oikeuden omankielisiin palveluihin esikoulutoiminnassamaassa

vanhustenhuollossa.
lapsista tulisiJotta äidinkielenäân puhuvistataisaamea suomea

esikoulu-kaksikielisiä kieltänsätärkeätä, heettä saavaton
selvitetään, missä määrintoimirmassa. Ehdotamme vuoksi, ettäsen

kunnallisessa päivä-lapset kieltänsänämä saavat omaa
toimiin, jottahoidossa. Meidän mielestämme ryhdyttävämyöson

suomenkielistä esikou-saataisiin kunnat järjestämään saamen-
riittävälutoimintaa niissä jolloin kunnassatapauksissa, määräon

Esikoulu-vanhempia, jotka lapsilleen tällaista toimintaa.haluavat
toimimian mahdollisuudesta käynnistääosalta huomautanune myös
toiminta yksityisenä esikoulutoimintana.

kieltäänTärkeä oikeus saadavoimaansaattaa omaasyy
etenkiniäkkäidenvanhustenhuollossa suuri määrä, suo-on se

tarvitsevan vanhus-menkielisten joukossa, joiden voidaan laskea
mukaan iäkkäättenhuoltoa kokemukset, joidenlähivuosina, ne

Siksi ehdotamme,voivat taidon.kadottaa viimeksi oppimansa kielen
iäkästä, jotkaselvitetään, missä kunnissa riittävänettä montaon

vanhustenhuoltoa.käyttävät jotka tarvitsevattaisaamea suomea
lakisääteinen oikeusSellaisen tutkimuksen pohjalta katsomme, että

niissäsaada kieltänsä vanhustenhuollossa toteutettavaon
vanhuksia.kunnissa, joissa tarvitseviariittävä määrä tätäon

tulee ratzfioida vdhemmistékielisopimusRuotsin

vähemmistökielisopimusKatsomme, Ruotsin tulee ratiñoidaettä saa-
sekäkielen, luettuna,kielen, kieli mukaanmeän roma-men suomen

Ruotsissa.ni chibin osalta historiallisina vähemmistökielinä
kielet taiTärkeä historialliset alueellisettähän vä-ettäsyy on se,

kulttuuri-hemmistökielet arvokas Ruotsin Euroopanovat osa
suojaanhistoriallista oikeus tukeenperintöä sellaisina niillä on

tärkeäToinentarvitsevat tukea suojaa pystyäkseen eiämään.ne
vähemmistö-alueellisia kieliä tainäitä historiallisiaettäsyy on se,

toivomuksia kieltensä vi-kieliä käyttävät esittäneet ponnekkaitaovat
kieliksi tairallisesta alueellisiksitunnustamisesta historiallisiksi vä-

hemmistökieliksi.
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kulttuurisenyhteyksissämonissa eriNykyisin korostetaan m0-sen
maahamnuuttoRuotsiinjohonninaisuuden merkitystä, suuntautunut

liittyvätkieliinnäihinromani chibsuomijohtanut. Saame,on
edis-osaltaanvuosiasatojaRuotsia useitakulttuurit olleetovat osa

moninaisuudenkielellisenkulttuurisen synty-historiallisen,täneet
kult-kielethistoriallisetSiksi välttämätöntä, nämämistä. ettäon

monikulttuuristaosaksihuomioidaantuurit ettätunnustetaan ne
vähemmistökielisopimusRuotsia. Siksi Ruotsin tulee ratitioida saa-

romanikieli mukaan luettuna,kielen, kielen, meänmen suomen
vähemmistökielillehistoriallisillechibin osalta tällä tavallaantaa

Ruotsintärkeänäselvä tuki suoja, niin voivat elääettä osanane
yhteiskuntaa.kulttuuriperintöä nykypäivän
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Meilä oliu tehtävännä selvittää kysymystä jos, jos niin kunkaoon
Ruotti pittää liittyä Euruupan konvensuuhniinneuoston maanosa-
eli minuriteetikieiistä, minuriteettikielikonvensuuni. Minuriteetti-
kielikonvensuunin tarkotus suojata tukea euruuppalaisiaetteoon

eli minuriteettikieliä awokhaana Euruupanmaanosa- moni-osana
kylttyrellisestä monikielisestä petinöstä. Mikkä kielet maassa oon

minuriteetikieliä päätethään deñnisuunin mukhaanmaanosa-
konvensuunin anikkelissä Erikoisen voimakas suoja annethaan
niile kielile joila histuurialinen jeukraafñnen pohja kooon maassa,
niile kielile millä ole jeukraaffista pohjaa mikkä olemaassa,
aluheelisesti siottu, annethaan heikompi suoja. Minuriteettikieli-
konvensuunia näin kuttua kylttyyrikonvensuuniksisaattaa jolla

aluheelinen Tähhään saakka viisoon ratifisee—suunta. maata oon
konvensuunin, Norja, Suomi, Unkari, Hollantiranu Kroaattia.

Minuriteettikielikonvensuuni näin voihmaan maaliskuutaastuu
1998.

Histuurialisia eli minuriteettikielia Ruotrissamaanosa-

Met olema tulheet siihen saamenkieli se kaikkiette oon saamen-
kielen eri varieteetit niinko eteläsaami, luulajansaami pohjos-
saami, suomenkieli se kaikki eri suomenkielen varieteetitoon
niinko meänkieli stantarttisuomi romani chib kaikki romani
chibin varieteetit histuurialisia eli minuriteettikieliäoon maanosa-
Ruottissa jokka kuuluva konvensuunin artikkelin tefinisuuhniin.

Saamenkielelä suomenkielelä histuurialinen jeukraafñnenoon
pohja konvensuunin mukhaan ko romani chib ole aluheeli-taas
sesti siottu kieli Ruottissa. Saamenkieltä luultavasti praatittuoon
nykysen Ruottin osissa tuhatta suomenkieltämonta vuotta
suunilheen tuhanen Romani chibiä praatittuvuotta. oon maassa
l500-luvulta saakka.

Komitee ole löytää totistheita siittä juutalaisittensaattanu ette
kieltä, jittistä, olis käytetty kylläksi pitkää aikaa kylläksi laajalti
Ruot-tissa niin sitä pittääette eli minuriteetikielenäsaattas maanosa-
mitä kauon käytetty Ruottissa, Se suhtheelisenoon pieni määräette
ihmisiä Ruottissa näyttää käyttävän kieltänyt sekhään oikhen
puola sitä käyttää minuriteettikielikonvensuuninette laajoja mää-

43



Yhtheenveto 1997:192SOU

räyksiä iitiikshiin pyrkimyksetRuottissa. juutalaisitten säilyt-Mutta
jittistätää iittiskylttyyriä iuutalaiskylttyyriä tukeasaavaosana

raamikonvensuunin mukhaan minuriteetitten suojaksi,valtiolisten
mitä käsitelty Ilzssa.oon osasto

Täyttäakäs Ruotti minuriteettikielikonvensuunia saamenlcielen,nyt
suomenláelen ja chibinromani suhtheen

RuottiJos mtiñseemta minuriteettikielikonvensuunin niinsaattaa
niittenhäätyy vaatimuksitten jokka konvensuunin II:noon osa

määräyksissä olla täytettyjä saamenkielen, suomenkielen romani
chibin suhtheen. Romani chibile rajotuksiatullee vissiä ko kieli
ole aluheelisesti siottu. Mäâräykset konvensuunin III koske-osassa

vain kieliä joila jeukraafñnen pohja. Ruotti valitava saattaaoon
lisäksi ratiñseerata III:ki kielilekonvensuunin niileosan osan

millä jeukraafñnen pohja. Jos Ruotti ratiñseeraa IIIoon osan
häätyy Ruotti valita vähhiinthään 35 kohtaa eli kappaletta IIIosan
vaatimuksista mitä häätyy kumphaanki kiehleen.

Jo monia määräyksiä mikkä eli minu-nyt antavaoon maanosa-
riteettikielile Ruottissa suojaa tukea, niin määräyksillälaissa
asetuksissa ko muila toimenpitheilä. kattonheet läpiKo olemamet
konvensuunin vaatimuksia olema huomanheet Ruottimet ette
täyttää vaatimuksista konvensuunin saamenkielen,osan osassa
suomenkielen romani chibin pynkttiäkohala eliette 33
kappaletta konvensuunin III tulle täytetyksi saamenkielenosassa

pynkttiä eli29 kappaletta suomenkielen kohala.
iiläN määräyksillä mitä kuitenki pynktti-insatsittennyt oon oon

luone. Minuriteettikielikonvensuuni lähtee siittä kokonais-ette oon
valtanen minuriteettipolitiikka toimenpitheitämissä passathaan yht-
heen suunathaan yhtheisheen maahliin eli minu-antaa maanosa—
riteettikielile suojaa tukea. Semmosta politiikka Ruottissa nyt
ole.

Mitäs toimenpitheita tehhää ratzfiseerataRuottitarttee ette saattaa
Minuriteettikielikonvensuunin

peittäviäMaata toimenpitheitä
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Jos Ruotti ratiñseerata rninuriteettikielikonvensuunin niinsaattaa
siinä meän näkemisen mukhaan tarvithaan toimenpitheetette net
mitä otethaan oomathaannyt yhtheen vissiä uusia toimen-ette
pitheitä tehhään tarkotuksella laittaa kokonaisvaltasen minuriteetti-
politiikan pohjan Ruottile. Tärkein yksityinen toimenpie semmo-

politiikassa saamenkielen suomenkielensessa ette tunnustaaoon
mukhaan luettuna meänkieli romani chibin histuurialisinna
minuriteeettikielinå Oon kansa erittäin tärkeätä kokoette maassa
eri asiayhtheyksissä framile kielet kylttyyrin mikänostaa sen
kuuluu yhtheen niitten kansa an/okhaana Ruottin kylttyyri-osana
perinöstä. Tärkeätä kansa levittää tietoa majuriteetileetteoon
näistä kielistä kylttyyritten histuuriasta Ruottissa.

Tarkotuksena saaja aikhaantämän ehotamma tietoamet ette
histuurialisista minuriteettikielistéi siittä kylttyyristä histuuriasta
mikä kuuluu niihin otethaan sisäle tietovaatimuksenna kaikitten
peruskoulun jymnaasin oppilhaitten lääruplaahniin. Tällä laila

tietoa Ruottista histuurialisesti kattottunasaattaa monikielisennä
monikylttyyrisennä levittää leveällä rintamalla. Met ehotam-maana

kansa vâhhiinthään yhele kansanopistolle kutaki kieltäettema
kohthaan annethaan pitkäaikasta valtiolista tukea niin ette net

toimia kieli- kylttyyrikeskuksinna.saattava
Tarkotuksella kylttyyri mikä kuuluu yhtheen kielittenette se

kans sais kylläksi tillaa tulistukea ulos majuriteettiväestön
keskuutheen ehotamma kans määräykset mikkä 0h-met netette
jaava valtion tukea satsninkiaeri muothoin kylttyrellisiä muu-
tethaan niin saamelaisele, suomalaisele, tomionlaaksolaiseleette
romanitten valtiolisestakylttyyrille annethaan riittävä tuesta.osa
Met ehotamma Kylttyyrineuostollekansa Valtionette semmosenna
viranomhaisenna yhtheenjolla kokonaisvaltanen oomaavaoon
rolli kylttyyripolitiikassa tehtäväksi kattoaannethaan ette saame-
lainen, mmanilainen kylttyyrisuomalainen, tornionlaaksolainen

riittävää tillaa kylttyyrielämässä.saava
kieliäTarvithaan vahvistamhaanvielä tehhä lisätoimenpitheitä

niin minuriteetti-koellää kehittyä mukhaanette net saattava sen
kielikonvensuuni tälleeelytysKauhean tärkeämäärää. etteoon
lapset takiaehotammakielissä. Metnuoret opetustasaava sen

Valtion Koululaitos säänölisestisaapi tehtäväksiette seurataette
äitinkielenopetusta kakskielistä histuurialisitten minuri-opetusta
teettikielitten kohala. Met ehotamma vähhiinthään yhelekans ette
ynivärsiteetile eli yhele korkeakoulule kieltä kohthaankutaki an-
nethaan tehtäväksi järjestää kussaki kielessä.tutkimustaopetusta
Sen lisäksi ehotamma eri toimenpitheitä vahvistamhaanmet ruotta-
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laisitten minuriteettikielitten massmeetiassa,maanosa- asemaa
niin raatiossa TVzssä ko Lisäksi ehotam-präntätyissä lehissä. met

toimenpitheitä kirja-otethaan tukeariittävää annethaanettema ette
lisuuele näilä kielilä tukea toiminalle sisältää kokoaamista,mikä
arkiveeraamista kielitten kielelisen materiaalin tiemeelistä käsitte-
lemistä.

Minuriteettikielikonvensuuni sisältää kans määräyksiä mikkä
tähtäävä siihen niile jokka maholisuuksiakäyttâvä kieliäette antaa
vaikuttaa niihin toimenpitheishiin jokka koskeva kielitten käyttöä.
Meän käsityksen mukhaan jokka itte käyttäväette netoon
näitä kieliä tilasuuen omia mielipitheitä ennenkoantaasaava sem-
mosia toimenpitheitä tehhään tilasuuen seuraamis-ottaa ossaa
heen. Met siksi ehotuksia siihenmikkä tähtäävä ette antaaannama
niile jokka käyttävä minuriteettikieliä maholisuuenmeän semmo-
selle vaikutusvallale.

Minuriteettikielikonvensuunissa jokkavielä määräyksiä täh-00n
rohkasheentäävä valtakunnanrajoja ylittävvää yhtheistyötä vah-

vistamhaan minuriteettikieliä niitä kylttyyriä jokkamaanosa-
kuuluva näihiin kiehliin, niin kansalisella ko aluheelisella tasola.
Ko aattelee minudteettikieliä käytethään pohjosissameän meänette
krannimaissa ehotamma Ruotti toimis lissäintyvän pohjos-met ette
maisen yhtheistyön puolesta tarkotuksena näitätukea elimaanosa-
minuriteettikieliä niitten kylttyyriä.

A1uheel käytettäviäisesti toimerzpitheita

Minuriteettikielikonvensuuni suureksi osaksi aluheelinen kooon
aattelee tarkotusta. Tämä merkittee suurin määräyk-ettesen osa
sistä, niin konvensuunin ko III, tarkotettu käytettä-osassa 00n
väksi jeukraafñsissa aluheissa missä eli minuriteettikieletmaanosa-

käytössä vanhaasthaan vieläki riittävässäkäytössä00n 00n
laajuuessa. Mikhään kuitenkhaan joka liittyy kon-estä ette maa
vensuuhniin pitemälle vaatiiko konvensuuni käyttäämennee sen
määräyksiä semmositten aluheitten ulkopuolelaki.

Tähhään saakka toimenpitheet mikkä tulheetnet00n 00n saa-
menkielen suomenkielen mikkä kielet mitänet saattaa00n
kytkeä histuurialisheen jeukraaffisheen pohjaan Ruottissa hyväksi,
suuriimaksi osaksi käsittänheet koko äitinkielenNäinmaata. ope-
tuksen säänöt voimassa koko valtiolisestasäänöt00n maassa

eri kylttyyrisatsninkille kansa. Ko olema hunteeranheettuesta met
mitä uusia sääntöjä tarvithaan Ruotti liittyäette saattas saamen-
suomenkielen minuriteettikielikonvensuuhniin niin olemamet
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aatelheet suurin piinhein pitäsit koko niinette koskeanet maata
tuleva hyöyksisuomenkielen kokoette net puhujittensaamen-
Tässä värteeraamisessa olema tällä laila menheetmaassa. met

pitemälle meän esityksissä ko mitä konvensuuni vaatii.
Ko kysymys vissistâ ehotuksista säänthöinuushiin00n saamen-
suomenkielen suojaksi kuitenki ehotamma näitä pää-met ette

pittäänänsä rajottaa niihin jeukraañishiin aluheishiin missä kielit-
jeukraaffiset juuret missä niitä vielä käytethäänten riittä-oon

västi. Tämä alue saamenkielen puolesta neljä pohjosta tunturi-00n
kuntaa, Kiruna, Jellivaara, Jokkmokk Arjeplog suomenkielen
osalta viis kuntaa Tomionlaaksossa, Haaparanta, Matarinki, Pajala,
Kiruna Jellivaara.

Näissä kunnissa ehotuksia uuele lainsäätämisellemet annama
mikä merkittee sitä yksityiset oikeuen käyttääette saava ommaa
kieltä, suomenkieltä, viranomhaisten oikeuen kansasaamen-
välittä-mättä saattavakko ruottia.net

Viranomhaiset oikeuet velvotethaan vastahmaan suulisesti
eli suomenkielelä jos yksityinen valinu yhtheyenpionsaamen- 00n

jommala kummala näistä kielistä.
Yks siihen ehotamma lainsäätämistä pittäâtätäette metsyy ette

käyttää aluheelisesti konvensuunin mukhaan Iain-ette00n se
säätäminen mikä yksityisele ehottoman oikeuen käyttääantaa

kieltä ko mottia yhtheyessä viranomhaisten oikeuenmuuta kans
vaatii resytsiä. Site: praktilisesti ekonoomisesti viä läpisaattas
koko Met ehotamma konvensuunin vaatimusten mukhaanmaassa.

piethäänsäänöt voimassa niilä aluheila missäette saamen-
suomenkielelä pitkä histuurialinen tratisuuni missä niitä00n
vieläki käytethään arkipäiväsessä elämässä. Näilä aluheila saattaa
tarpheen käyttää näitä kieliä virkavallan oikeuen kans oottaa
olevan suuriiman niinko maholisuuet viranomhaisilla pittää yht-
heyttä suomenkielelä. Säänöt oikeuesta käyttääsaamen- ommaa
kieltä ofentlisissa yhtheyksissä Norrbottenin läänin osissa näyttää
kans tämä alue histuurialisestiette ollu vieläki moni-00n 00n
kielinen monikylttyrellinen.

Tarkotuksena aluheelisen Iainsäätämisen tuloksia vah-seurata
vistaa kielitten näilä aluheila ehotamma työryhmämetasemaa ette
Norrbottenin Lääninhallituksen johola saapi jokavastuuen ette
vuosi väneerata lainsäätämistä muita aluheelisia toimenpitheitä
ehottaa uusia toimenpitheitä kielitten saamelaisen tomion-
laaksolaisen kylttyytin vahvistamiseksi aluheila.aseman

Meän ehotukset aluheelisesti sopihvaan lainsäätämisheen sisältää
kansa oikeuen vississä tullamäärässä vasthaanotetuksi elisaamen-
suomenkielelä esikoulutoiminassa vanhoittenhoijossa. Ennen
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ehotuksiameän nâisså osissa tehimä intervjyytutkimuksenmet
kävimä näissä kunnissa tarkotuksena selvile missä määrässäottaa
kunnat laissa vahvistethuun velvolisuutheennyt saattava vastata
tarjota esikoulutoimintaa vanhoittenhoitoa elisaamea- suomea-
puhuvan persunaalin kansa.

Lisatoimenpitheita suomenkielen tueksi suojaksija ja kokosaamen-
maassa

mielestäMeän tärkeätä suomenkielenpuhujatette00n saamen-
koko oikeuen tulla vasthaanotetuksi kieleläomalamaassa saava
esikoulutoiminassa vanhoittenhoijossa.

Jos lapset joila eli suomenkieli äitinkielenä saatta-00n saamen-
tulla kakskielisiksi niin kauhean niilätärkeätä esi-etteva 00n

koulutoiminassa maholisuus tulla vasthaanotetuksi omala kic-00n
lelä. Met ehotamma takia tarkastus tehhään missä määrässäettesen
näitä lapsia kohehlaan niitten omala kielelä kunnalisessa lapsitten-
huolosszL Meän mielestä pittää toimenpitheitä tehhä niin saapiette
niitä kuntia missä kylläksi monia vanheempia jokka toivova00n

niitten lapset esikoulutoimintaa eli suomenkieli-ette saava saamen-
pexsunaalin kans, järjestä toimintaa. kysy-tämmöstä Kosen oon

esikoulutoiminasta kansnåytämä maholisuutta laittaamys met
toimintaa yksityisenä esikoulutoimintana.semmosta

Tärkeä laittaa oikeuen tulla koheluksi omala kieleläsyy van-
hoittenhoijossa suuri vanhoja ihmisiä,määrä varsinki00n se suo-
menkielisitten keskuuessa, mitä lähivuosina räknätäsaattaa ette net

vanhoittenhoijon tarpheessa kokemukset mikkä näyttävä00n net
vanhoila viimiseksi opittu kieliette unehtua. ehotammasaattaa Met

siksi tarkastethaan missä kunnissa riittävänette vanhaamonta00n
ihmistä jokka käyttävä eli suomenkieltä joilasaamen- 00n van-
hoittenhoijon Semmonen tarkastus pohjana olematan/etta. sitämet
mieltä lailinen oikeus tulla koheluksi omala kieleläette vahoitten-
hoijossa laitethaan niihin kunthiin missä riittävän paljon00n van-
hoja joila tämä tan/e.00n

Ruotti pittdd ratifiseerata minuriteettikielikonvensuunin

Met olema sitä mieltä Ruotti pittää ratiñseerata minuriteetti-ette
kielikonvensuunin saamenkielele, suomenkielele mihinkä räknät-
hään meänkieli romani chibile histuurialisinna minuriteettikieli-

Ruottissa.nä
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Tärkeä tähhään histuurialiset eli minuri-syy etteoon maanosa-
teettikielet arvokas Ruottin Euroopan kylttyyrihistuuria-oon osa
lisesta perinöstä semmosinna niilä oikeus saaja tukeatarveoon

suojaa niin jatkaa elämistä. Toinenette tärkeänet aattavas syy
jokka käyttäväette näitä histuurialisianetoon minu-elimaanosa-

riteettikieliä esittänheet vahvoja toivomuksia saaja viralisenoon
tunnustuksen omista kielistä histuurialisinna eli minuri-maanosa-
teettikielinii

Nyt tuohaan yhtheyessä fmmile mikä sillä kylt-monessa awo
tyrellisellä monipuolisuuela mihinkä maahanmuutto Ruothiinoon

johtanu. Saamenkieli, suomenkieli romani chib00n kylt-net
tyyrit mikkä kuuluva yhtheen kielitten kansa olheet Ruottissaoon
monta vaikuttanheetsattaa histuurialisheen,vuotta kyltty-oon
rellisheen kielelisheen moninaisuutheen. Siksi tärkeätä etteoon

histuurialisetnämät kielet kylttyyrit tunnustethaan ette net
otethaan huomihoon monikylttyyrisestfi Ruottista. Ruottiosana
pittää siksi ratifiseerata minuriteettikielisonvensuunin saamenkiele—
le, suomenkielele mihinkä räknäthään meänkieli romani chibile

näin histuurialisilleantaa minuriteettikielile selvästi ilmastua
tukea suojaa niin ellää tärkeännäette Ruottinnet saattava osana
kylttyyriperinöstä tämän päivân yhtheiskunnasta.
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Sakhedipe

SvedskaAmenge sine dindi i buti dikha rodkera trebelali i phanelte te
thaj §aj phanel Evropakiri godidejbaskiri konvenciate baäopes sar pes

regionalikane ili min0ritetikane Chibengiri konvencia.
MinoritetikaneI Chibengiri konvenciakii idea i arakhel thajte te

pomoiinel jutinel regionalikane ili min0ntetikane Chiben jek bute sar
kuC deli kotar Evropakiii butkulruiikano thaj butChibengoro barvalipee
mangini. Save Chiba jek phuv driava i regionalikane
minoritetikane odluCinela agorlel kopes jekhipe defmicijaja kopes e
artikli konvencia.l Specialno zoralo dumodel okole Chibenge kaspes

isi istorikani thaj geografikani baza phuv driava, okola Chiba kasso
geografikani baza teritorialikane naphandle Chiba olengeso nae taneso—

dela specialno zoralo dumodejbe podräka. Odoleske §aj phenelana pes
kaj i Min0titetikani konvencia i jek regionalikani kulturikanipes

konvencia. Dji akana pandj phuvja driave ratificirindje konvencia:e
Norveéka, Finska, Madjarska, Nizozemska thaj i Hrvatska. E
Minoritetikane Chibcngiri konvencia lela vaiinel kotar manite l0
1998.

Istorikane regionalikane Svedvkaili mm0riteIIIcane Chiba

dikhljamAmen kaj i samisko sa variante samisko: sydsamisko,0
luleosamisko thaj nordsamisko, ñnsko variante finsko:sa o
tomedalsfinsko/mean kieli thaj standardikani finsko thaj i romani Chib
sa vanante, akala Chiba i isorikane regionalikane0 romane ilisa

Svedskaminoritetikane Chiba thaj uéharena tari definicia ko artiklipes
konvcncia.I
Ko jekhipe minotitetikane definicijaja, i samisko thaj i finsko Chibe

isi len historikani Svedska,thaj geografikani baza i romani Chib i
teritorialikane Svedskanaphadli Chib. Ki avdisutni i samisko Chib
vakerela but iljada ber§a, finskai komaj iljadal beräa, ipes romani Chib
vakerela kotar ber§.ISOOpes 0

O Komiteti naâti arakhla dokaz kaj i jidiä Chib vakerdja butpes vreme
thaj na§ti arakhlja dokaz kaj vakerela kotar but jekmanu§apes 0 sar

Svedskatradicionalikani Chib kaj §aj dikhel upri akajate Chibte pes sar
regionalno ili min0ritetikani Chib. Avdive ijidi§ Chib vakerelana pes

Svedska,buttaro manuéa odoleske i jidi§ naäti uéharelte pes e
minoritetikane Svedska.Chibengere konvencijaja Kamipe isi koso

51



Sakhedipe sou 1997:192

kokar ijavudie arakhel jek delii jidiä éhib kulturathaj i jidiäte pes sar
javudikani jekhipekultura, kobaåo odova dumodela epes

kerelaramkonvencijaja odoleaba§o minoriteti,arakhibe nacionalikanee
buti i sekcia II.

SvedskaPherela dhibengiriminoriletikaneavdive uslovia bajai 0
konvencia äiibkana ko puäbe samiska, finska thaji i romanii

SvedskaKaj éhibengiri§aj i ratificirinel minoiitetikanete te e
konvencia, kana i ko romani éhib, ipuéibe i samisko, finsko thaj i
Svedska trebela konvcncia. Ba§ipherel propisia deli kotar ite taro0
romani Öhib jek teritoiialikane vaiinena disavenapandli Öhib,sar
propisia, O Propisia deli konvencia vaiinenako kotar illlna sa. e

Svedskaéhibenge isi len grogmfikani birincl thajbaza. §ajl teteso
ratificirinel deli,adjahar deli konvcncia okole éhibengelllsar o so

Svedskaisi len geograñkani baza. ratiñcirindja deli, tigani iTe i IIIo
Svedska birinel minimum propisiatoéke ili kotora kotar ko35temora 0

delill thaj ka koiistinen ko akala éiba.so pes sa
SvedskaAvdive isi but propisia regionalikane ilidenaso e

minoritetikane éhibenge arakhibe thaj zakoneskeredumodejbe e
propisencar thaj naredbencar thaj javere keribencar. Kana amen

Svedskaanaliziridjam i konvencia, dikhlam kaj i pherela butamen
uslovia ko deli konvencia basi samisko, ñnsko thaj romani éhib,

dikhlam odovada kaj pherela kotoéke ili kotora deliIII33amen pes
konvencija kana ko puéibe i samisko thaj finskotoöke ili kotora basi29
éhib.

Sa akala propisia isi avdive olengoro karakteri buvlo.so nae
MinontetikaniE éhibengiri konvencia rodela ovel jek buvlite

minoritetikani éhibengiri politika kori kerela ka ovelsa so pes
kordiniiimo kaj §aj del regionalikane ili min0ritetikanete te pes e

Svedskaéhibenge arakhibe thaj dumodejbe. Avdive asavki politika
nae.

SvedvkaS0 Irebcla kerel kaj raii/icirinel.s"ajie ite tepes e
mirmrilcIikanc dflbengiri konvencia

kaBuéa keren i nhuvso Des sa

SvedskaKaj §aj i ratificirinel min0ritetikane öhibengiiite te e
konvcncia, mislinaja gindinaja kaj odola buöa kerenaamen sa so pes

Svedska,avdive trebela kordirinen thaj keren disavete tepes pes neve
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kajbuéa §aj kerel telipe baäi jek buvli min0ritetikaniosnovate te pes
Öhibakiri politika. Jek kotar najvaino buöa jek asavki politika i te0
priznajnel ñnskoi samiska, kieli haj i romani Chibmeänpes sar-

Svedskaistotikane Chiba. Jekmin0ritetikane buti i ivaino teaver sa
vazden akala Chiba thaj kulture ko pole jek but kuöalo delipes 0 sa 0 sar
kotar åvedskakoro kultunkano baxvalipe. i buvljarelBut vaino tee pes
djanipe infonnacia maäkar majoriteti baäo akala Chiba thaj akale0
kulturengiri istoria.

Kaj §aj ovel akava, predloiinaja ovel obaveznote te tesa amen
djanipe ba§0 akala istorikane minoritetikane éhiba, olengiri kultura thaj
istoiia ko sikljovibaskoro plani ki åkola öhavenge sikljona telunie so
äkola osnovno åkola haj maåkamtni §k0la gimnazia.

akavaKo éhani naéin §aj buvljarel djanipe informacia ko buvlote pes
Svedskafronti baåi thaj dikhel upri late istonkane jek butte pes sar

öhibengiri thaj but kulturengiri phuv. predloiinajaAmen ovel najharite
minimum jek uéiäkola narodno univerziteti baäo sako jek
öhib thaj olenge del dugovremeno driavno dumodejbe kaj §ajte te tepes
funkcionirinen Öhibakoro thaj kulturakoro centri.sar

Kaj i§aj kultura, i ko jekhipe Öhibaja, ovel but than hajte teso e
dumodejbe haj kaj §aj odoja kultura resel majoriteti manuäen,te te e

predlooiinaja keren driavno propisia ba§0 dumodejbeteamen pes neve
kulturane buöake ko fonne kaj §aj del samisko, ñnsko-e te tesa o pes e

tomedalsko thaj kulturake jek dovolno deli kotar dråavnoe romane 0
dumodejbe. Amen predloiinaja odovada kulturakoroDråavno0
godidejbe Statens Kulturråd, vlasti isi buvlo generalnosar so
kordiniiibaskoro karakteri kulturakiri politika, kerel §aj ovelte tesa so
than samisko, finsko-tomedalsko thaj kulturake koe e romane
kulturakoro djivdipc.

Trebela panda diso kerel akale Öhibenge kaj akala§aj Chibate tepes
zorakcrcn thajte odorcder ponodori djivde thaj djan angletepes teoven

ko jekhipe minoiitetikane öhibengere konvenciakere propisencar. Kaje
äaj avel jekte asavki faza,te ‘have thaj sikljonpes teme te0 0 mora
pIi Chib. Odoleske prcdloiinaja åkolakoroDriavno butikeripeamen 0

Statens skolverk, kana i ko puéibe akala istorikane min0ritetikane
Chiba, del oleske i buti redovnote pratinel dumodel sikavibepes te 0
dajakiñéhib thaj sikavibe ko dujéhiba. prdeloiinajaAmen panda del0 te

buti najahri minimum jekhe univeristetiske ili åkolakepes uöe te
organizirinel akale Öhibenge sikljoviba, rodkeiiba isrraiivibe.sa
Amen predloiinaja thaj buöa kaj §aj zorakcrente teavera pes c
åvcdskakcre regionalikanc min0ritetikane éhibengifi pozicia:
masmedia, radio, thajTV novine iumalia. predloiinajaAmen delle pes
jek baro deli dumodejbe baäi litcratura ko akala Öhiba thaj dumodejbe
baäo buöa khedipe matriali, arkiviribe, djanikano butikcripeavera sar so

Chibakcre matrialea.e
Ki min0iitetikani Chibengjri konvencia isi propis kote terdjola kajso
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okola vakerena odola Chiba, isi djanenolen durust pravosa so te so
kerel olengeie Chibaja thaj den pli idea. gindinaja mislinajaAmenpes te
kaj i but vaZno,ang|eder kerel diso Chibajaolengere okolate pes so
vakerena akala Chiba del olenge saipe vakeren ola gindinenate tepes so
mislinena baåo buCa kerel olengere Chibake. Odoleske0 so pes amen
predloiinaja ola vakerena istorikane minoIitetikane Chibasa so amare

del olenge asavkote saipe.pes
Ki minoiitetikani Chibengiri konvencia, kaj zorakerente pes 0

regionalikane ili minoritetikane Chiba thaj kulture i ko jekhipa0 so e
Chibencar ko nacionalikano thaj regionalikano nivo, isi propisia save so
dena åaipa kerel buti maskarte avri kotar nacionalikanepes 0 gmpe o
gianice. Odoleske minontetikane Chiba vakerena koso amare pes amare

Svedskanordikane komsie, predloiinaja i kerel §aj kajamen te tesa so
§aj ovel jek bereder pobarote maäkarbutikeiipe sorabotka ko nordi kaj

§aj dumodel akalete regionalikanete ili minotitetikane Chibcn thajpes
olengere kulturen.

BuCa keren rggonflikang§g ms

Jek but baro deli kotar min0ritetikane Chibengiti konvencia ie
regionalikano. Mangel phenel kaj bareder pobarote deli kotarpes o
propisia ko thaj ko lll deli ki konvencia i kerde ba§o geografikane
thana kon regionalikane ili min0ritetikane Chiba vakerenaso o pes
tradicialikane thaj kori vakerena panda kotar but Jek phuvmanusa.so pes

phanela konvencia, manglja odojaso phuv §ajpes te e
konvenciakere propisia upotrebinel avn kotar regionalikanete thana.0

Dji akana okola buCa i kerde basi samisko thaj finsko Chibsa so
akala Chiba saj klasificirinen Chibate isi olen istorikani thajpes sar so

Svedksajekgeografikani baza bareder pobaro deli olendax vaiinena
Svedska.ki i O Zakoni ba§0 sikljovibe dajakiiisa Chib thaj zakonio

baso driavakoro dumodejbe kulturikane buCake ko forme vaåinelae sa 0
Svedska.i Kana gindindjam mislindjamsa zakoniaamen save neve

trebela Svedskakeren kaj äaj ite phanelte minoritetikanepes te pes
Chibengiri konvencia basi samisko thaj finsko Cib, dikhljam kajamen
odola zakonia Svedska.trebena vaiinen ite Jekhe asavkesa
predloiibaja äaj djaja dureder podur kotar odova rodelaamen iso
konvencia.

Kana i ko puCibe disave predloziaja baso zakonia ka arakhenneve so
thaj dumoden samisko thaj ñnsko Chiben, predloiinaja disavee e amen
kotar akala zakonia graniéinen thaj vaiinente koneve okolatepes
geograñkane thana kori akale Chiben isi geografikano koreni thajso tar
kori vakerena panda kotar but Asavke thana,so manusa. kanapes i ko0
puöibe i samisko Chib i star komune: Kiruna, Gällivare,0 sevema
Jokkomokk thaj Arjeplog thaj kana i ko puéibe i finsko, odola i pandj0
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komune: Övertorneå,Tornedalen, Pajala, Kinma thajHaparanda,
Gällivare.

Amen predloiinaja ko akala kerel zakonikomune kanunite pes nevo
kori sako jek djeno saj vakerel pli éhib ko vlastengere thajkhera koso te
knsi sudo thaj kori vakerel svedikani éhib.teso na mora pes

O Manu§a bifinena vakeren pli éhib ko akala vlastengere kherateso
thaj ko krisia sudo, vlastengere thaj krisi sudomanusa tee 0 mora
vakeren olencar jek kotar olengiri éhib, samisko ili ñnsko.

Amen predloiinaja akala zakonia regionalikane koteneve oven
jekhipe konvenciakere propisencar, kon sako jek djeno isie so
apsolutikano durustipe pravo vakerel pli öhib ko institucie thajte sa 0
krisi sudo, odoleske odova rodela but resursia. kerdjeTe odolaso pes

Svedska,zakonia vaiinen i odova ovel praktikanete thajtesa nae
ekonomikane. Odoleske predloiinaja ko jekhipe konvenciakereamen e
propisencar, akala zakonia vaiinen ko okola thana koriteneve so e
samisko thaj finsko éhiba isi jek bad istorikani tradicia thaj kon"e so
akala Öhiba panda i djivde thaj vakerena sako dive. akalaKo thanapes
kori äaj vakeren akala aöhiba ko vlastengerete khera thaj ko krisoso pes
sudo, vlastia djanen komunicinnen samisko thajte te0 mora
ñnsko éhib. Akala zakonia baso phravdo vakeribe pli Öhib ko disave
thana kotar Norrbotten, sikavela kaj akala thana istorikane sine thaj0
panda i but Öhibengere thaj but kulturengere thana.

Kaj §aj dikhel ka ovelte rezultatite kotar akavapes sar o
regionalikano zakoni thaj kaj saj zorakeren odole Öhibengirite te pes
situacia ko odola thana, predloiinaja kerel jek butikeribaskiriteamen pes

ka kerel buti telo Norrbotteneskoro Länsstyrele, thaj odojagrupa so grupa
ka dikhel sako bets i rezultati kotar jek asavko zakoni thajsavo o 0
rezultati kotar javera regionalikane buéa thaj predloiineltesa 0 save neve
buéa keren ko odola thana kaj saj zorakerente akalete tepes pes
öhibengin kultura, samisko thaj tomedalsko.

Amaro predlog baso regionalikano zakoni uéharela thaj jek
ograniéimo durust pravo vakerel Öhavencar angloåkolakirite pes o
buti Förskoleverksamheten thaj ko phurengoro arakhipe
äldreomsorgen samisko thaj ñnsko éhib. Akava predologo
bazifinel upri jek anketa thaj siam sine ko akala komune kajpes teamen
saj dikha kozom but saj akala komune pheren zakoni thaj kerente te te0
buti ko angloskolakiñ buti förskoleverksamheten thaj ko phurengoro
arakhipe äldreomsorgen samisko thaj ñnsko vakerenamanusencar so
akala öhiba.

Panda disave huöu Ircbel kerel kaj dumuden ha;SuIa Ic Ic Icso pes
arakhen samisko thaj finskt éhib Svcdsku.i I Isa
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Amen gindinaja mislinaja kaj i but sako jek vakerelavazno, samiskoso
ili ñnsko öhib ovel olen durustte pravo vakerel olencarte pes
angloäkolakin buti Förskoleverksamheten thaj ko phurengoro arakhiba
äldreomsorgen ki olengiri öhib.

Kaj §aj Shave, kas isite samisko ili finsko dajakiri éhib0 teso oven
dujöhibale djanen duj éhibja tvåspråkiga,te but i ovel olenvazno te-
§aipa vakerel olencar panda kite angloskolakiri buti olengiri öhib.pes
Odoleske predloiinaja dikhel kozom, ki savi doza, åajteamen tepes
vakerel olencar olengiri éhib maskar komunalno Öhavengoropes o
arakhipe barnomsorgen. gindinajaAmen mislinaja kaj ka ovel äukar

zorakeren akola komune kaj olate §aj organizirinen ko odolatepes te
thana kori isi but daja thaj dada roditelia olengere öhaveso so mangena

djan asavki angloskola korite personali ka vakerel olengereso 0
éhavencar samisko ili finsko éhib. Kana i ko puéibe angloskolakiri buti,

akcentirinaja ovel saipe startinel koperaciaja kotarte dajaamen te pes 0
thaj dada basi angloåkolakiri buti.

Amen predloiinaja ovel phure manusen durust pravo vakerelte tee
olencar olengiri éhib, specialno okola phure vakerena ñnsko,pes so

odoleske but djene olendar ko phure beräa bistrena i éhib siklileso so
ävedska. Odoleske predloiinaja dikhel ko komune thajteamen pes save
kozom phure manusa ko odola komune vakerena samisko ili finsko thaj
kaske trebela phurengoro arakhipe äldreomsorgen.so
Jekhe asavke rodkeribaja baza predloiinaja kerel jektesar amen pes
zakoni ka del saipe thaj durust pravo phurenge ko akalasavo so e
komune kori isi but phure thaj kori vakerena but phure akala éhiba,so so

vakerel olencar kote olengere éhiba.pes

.Sved.‘/aI trebela ralijicirine/ mmuriIcIikane Chibengiri konvenciale c

SvedskaAmen gindinaja mislinaja kaj i åukar i ratiñcirinelte e
min0ritetikani Öibengiri konvencia ba§i samisko, ñnsko-meän kieli thaj
i romani öhib.

Odoleske akala istorikane regionalikane ili min0ritetikane Öhibaso
Svedskakoroi jek but kuöalo bawalo deli kota: thaj Evropakoroe e

kulturikano thaj istorikano barvalipe thaj asavke olen isi durustsar
pravo thaj trebela del olenge dumodejbe thaj arakhipe kajte sajpes te

egzistirinen odorederte ponodori. Okola vakerena akala istorikanes0
regionalikane ili minofitetikane Chiba, sikadje baro mangipe olengere
Chiba oficialno priznajmete istorikane regionalikane ilioven sar
min0ritetikane Chiba.

Avdive potencirinela ko but situacie but kulturengoro kuéipepes e
Svedska andje kanamanusa ale kotar javera phuvja.so pea 0 0
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Samisko,I fmsko thaj i jekhiparomani chib i kothaj odola kulturcsa so
akale Svcdskaéhibencar, egzistirinena bcr§apanda angledcr but §ela
thaj Svedskaple egzistencijaja kerdje ovel jek istorikani,tee
butkulturikani thaj butéhibengin phuv. Odoleske i but akalavaino,
istorikane Chiba thaj kulture pnznajnen thaj jekvazdente tepes sarpes

Svedska.deli Svedskakotar i but kulturani Odoleske i trebela te
ratificitinel minontetikane Chibengiii konvencia ba§i samisko, finsko-e

kieli thaj ba§imeän romani éhib thaj adjahar del akale istorikanete
minontetikane éhibenge jek moja vakerdo dumodejbe thaj arakhibe kaj

§aj ola egzistirinen odorederte ponodon jek but baro deli kotarte sar
ävedskakoro kulturikano barvalipe thaj jek deli kotar ävedskakoroe sar e

sakodivesutno jekhipe opåtestvo avdive.
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SO KAMLAMAS SIBANGEPE AVEL LE LE
MINORITETURENGE SVEDO.ANDO PROPOSICIJE
KATAR 0 MINORITETETICKOKOMITETO SIBENGO.

SasamcnancfokomitctotenodasavrihodioSvedositeialandrctela
konvencija anda konsilo Europeakoe minoritetiökc åibangi, kodo

åiba but denmanui duma lendeso and’o jekh rig tcmeskope sar
Svedoand’o §ib Samengi, Svedokajmanus beéene and’oopre

vaj thaneskc minoritetiékc §iba., vad ia andre thaitc atunöina te
iala andre kodo avel. E konventijatesar cel, kamen raj,o so
tcaiutinenthaj samatelenpckasave §ibasarpevareso kuöthaj drago

dino pherdal katar historijaso bute kulturange taj butee §ibange.
Save siba alosinas rigaket: themeske vad minoritetiékesar åiba, pe
kodo dcñnicija and’o angluno artiklo and’c konvencija.
Maj zurales aiutincn kodolatc siba len jekh historikiönoso
geograñjako baso ando jekh them thaj aiutinente siba, biavera
thanenge, maj kovles. Atunéi §aj haéaras konvcncija minoritetiökec pe
siba jekh kuluraki konvencija dikhclsar maj but pe rigcndeso 0
themeske, regionurendc.

adies pan§ thema iskirinde tclal konvencija. Kodola Norvego,pe o
F inlando,e Beéi, Hollando thaio Hervacka. E konvencija0 e pe

minoritetiéke siba åalpe pala angluno Marsiuäi 1998.o

Histonldéne §1ba ngenge tlzemenge Vad m1nontet7&#39;c&#39;ke.

Amen and’o komitcto nakhlam resultato ke Samijaki §ibpe e
fajturengi telesa and’o Norrlandosar thaj Luleoskeopre, åtar-

varietetura vad dialektura, F inlandicki §ib sa fajturengee and’osar
Tomedalen/Mien Kieli thaj themeski inlandickiF sib.

Vi Romani §ib sa fajturengie Keldera§icka, Lovaricka,sar
Curaricka, F inlandicki Romani sib, SvedickiArlie, Gurbet, Sinticka,
Romani §ib thaj avera, trin éaée rigenge themskesa vad
minoritetiöke siba tela definicija and’oso angluno artikloe and’e
konvencija.
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Le Samijake Finlandicke siba rigenge themenge siba thajthaj e
Romani Samijalci §ibthaneski åib. E amborim vorbinen and’o

Svedo, Finlandickiakanak, de dolmutano, but bers thajso ezera e
Pe§ib kmjal jekh bets. Romani äib den duma pala ber§ 1500.0ezer

Zidovurengi §ib,Jidis,keO konklusiakomiteto nakhlas pe
jekhpinåardiavelbut,dostahaznalini vaddosta lungi te sarvreama

and0tradicijalungiåibminoritetiökirigaki themeski vad so
Svedo. and°0duma jidisesdenke feriVi kodo, ke but pheneniene cera

konvencijaandesakonuramaj barethem adies, sikavel ke

maskarexistuliambicijaäib.kadi Numapassolinen soepe
ZidovurengiZidovurende kulturatahjJidi§thaj lente sama pegamven

konvencijaandesakonuramaj barehaéardi telaavelte
komiteto.and’osekcija duijsalatvinen telaminoriteturengi eso

Svedo Sam1ja1a,Venczjlatrobuzjpala kon eKarel adies pesoo
Romani s1bF111land1c1a&#39;thaj

Svedo konvencijatelaliskirilkerela ratifikacija teO te pe
and’o duijtosakonurake kodominodtetiéke äibengi vaåil mangenso

Finlandicki thajSamijaki,kerdoavelkotor ande konvencija te pe
Romani äib.

rigakike najkodo§ib andaRomaniMaj musaij avel kadetecera pe
ferikonventija åanandetriti partijathemeski sib. sakonura andoLe

Svedo kerelsaj alosilgeograñjakoOlen basope §iba teso
geograñjako.basope åiba lenratiñkacija po trito parto so

Svedo punktura vadalosil 35atunéi musaijratiñkacija,O kerela tete

svaki jekh §ib.kotora peåanteso
kotoreske§ibaåutinenadies but sakonuraAba teso

thaj rigatcsakonuranorrnalneandethemeske minoritetiåke,

ande sakonuraperdaldikasasthaj dielura. Kanaregulacije avera
Svedo kotekodoandaaba kerel butkonvencijake arakhlam ke so0

Finlandickc thaSamijake,konvencijako andaduitoando partomangen
tritokotora andake punktura vadsiba thajRomane 33 partoo
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konvencijako kerde Samijaki äibake thaj kotorapunktura vad29
kerde Finlandicka sibake.

Le sakonura, adies, maj bot ian rigate punktura. Enuma, so pe
konvencija minoritetiêke sibengi mangel anglal jekh politikaavelte

intrego kaj kiden dielura ando keren dåelura kethanespa sa so sa
len thaj iutinen siba kotoreske themeske thajte sama

Svedo.minoritetiéke. Kacavi politika adies hibazil ando

SvedoS0 lrobul Irans binja kerel ratifzkac1ate c konenczjate te0 p
Ihs:mesks:dZ:luzeL

SvedoTe birija kerel ratiñkacija p’e konvencija mangel palate0 amare
gindura ke dåelura aba keren adies kidine kethane thajteso aven
inke varesoskc dåelura keras avel jekh baso jekha politikakite teneve

Svedo.minoritetengi intrego and’ 0 jekh, maj baro vazdaspa o
anglal siba thaj kulturi lenca kethane jckhso sar vareso so
kué thaj drago partija anda tmdicija dini perdal pala bers and’e 0
Svedo.

Si baro ke maskar iene and’o majoriteto but pe°l §ibaianen thai e
historija kulturengi. Te nakhas kote phenas ke kamas teame

lendar andefan svedicki skola misto peianenmangasa teso
minoritetiéke siba thaj kulturi thaj historia sibenca kethanesso
kodo ande skolakete planura temimatonge andemangen sa
grundskola thaj gymnasium. Kade §aj siéon maj but ke and’e
Svedicki historia but äiba thaj kulturi. Ame kamlamas avel svakate
sibake jekh folkhogskola iutimosa themeske funkciolilte Centrosar
äibako thaj kulturako. Te avel dosta than thaj iutimo kulturenge so
sibenca kethane thaj binja resel ka majoriteto kamlamaste te o arne

parudion sakonurate themesko iutimo kulturako dena dostatepo
Samijake, F inlandicki thaj Romani kultura. kamlamasAme Statenso
kulturrod, kaski buéi salatvinel kulturaki politika,te lelte tee sama
avel Samijake, Finlandicki thaj Romani kultura dosta than a.nd’c
themeski kulturaki politika.
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duiVi trobuij keras maj but zuraijven siba traijinen maj thajte te te
maj kovle konvencija.te mangel Anda kodo baro kena aven sar en

§avorenge thaj ternimatonge avela siéaximo and’e §iba. Ame

kamlamas ke Statens Skolverk kerel regulame kontroli p’oteo
siéarimo and’e daki §ib thaj dui §ibengo siöarimo and’e historiéne

minoritetiéke siba. Vi kamlamas ke maj jekh universitetonaj cera sar
svaka jekha åibake avela salatvinel siéarimo thaj rodimo and’ote so

ianas §iba. Maj dur kamlamas avel maj but zurajvente te tepa
siba kotoreske themeske thaj minoritetiöke and’e massmedia, and’o

radio, telivisia thaj uiagura.

and’eliteiaturake kadala §ibaVi kamlamas avel iutimo dostate sar
sibako materialo.analisiåutimo, roden, kiden thajte te

phenensakonura keVi åibengiande konvencija minoritetiéke so
lengi vorbamusaijienenge kaj den duma and’e §iba te pa saraven

and’e kontrola majandrekeren kodo thaj musaijraj tevon aven
thajokasiepalal. Atunéi vi phenas avel lenge kasavetesar

and’e kasavi kontrola.andreoportunatura te aven
phenen kesakonuraVi ande konvencija minoritetiékc §ibengi so

pcrdal granicetrobun åutinen p’e kontaktura thaij buéi kethaneste pe
kethanes.minoritetiéke §iba lencalen thaj kulturite zuraren so

Nordiöne themaAnda kodo kadala sibake vorbinenpe and’e avera
Svedo maskarkamlamas ke rodel buéi kethanesmaj bariame o

nordiéne thema zurajven kadala lengi kulturi.§iba thajte

konvencija minoritetiéke dikhel p’eE sibcngi ande maj but partura

regionura. Kodo inaéil ke maskar sakonura ando duitimaj but

thaj triti panija Si themestarhaznalinde and’e geografiéke rigate aven
kaj kotoreske themeske lungi tradicija thaj inkevaj minoritetiéke §iba

dosta den duma lenca, sibanca.
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Numa naj kanöi phenel ke jekh them, ia andre tela konvencija,so so en
ial maj dur de mangel konvencija thaj mukhelsar åan kodolaev te
sakunura avral kodolendar, kacavevorta regionondar. akanak
dielura ian pe Samijakj thaj Finlandickiso §ib so §iba kaskee
baso historiéno, Svedogeograñéko and’o ian and’o intrego them.
Kade regulacijc p’o siéarimo and’e daki åib thaj p’o iutimo
kulturako ian and’o intrego them.

Kana and’o komiteto gindisasame regulacije trobunpo save neve teso
Svedoiala andre tela konvencija minoritetiékeo sibengi, andae

Samijake thaj F inlandicke §iba gindisajlam ke kacave regulacije
trobun majåana and’ote intrego them avel hazna lendarte svake
jekheske kaj den duma Sarnijakes vaj Finlandickcs akar kaj and’o them.
Kodo gindo ial maj dur dc mange konvencija.sar en

Uni dåelura kamlamas, kc uni regulacije feriso temangasnuma,
iana ande riga themeske kaj sibenge len baso historiöno thaj
vuni, thaj inke dosta but den duma lende. Kodi rig themeskipe
Samijake §ib åtar opralune plajenge komunura: Kiruna, Gellivare,
Jokkmokk thaj Arjeplog thaj F inladicke sib komunurapan§ and’o
Tornedalen: Haparanda, Overtomeo, Pajala, Kiruna thaj Gellivare.
Arne kamlamas and’e kadala komunura sakonurate aven so
majinaéinena ke svako jekh manuseske majavela dume delatepravo
p’e peski korkori §ib ka raj thaj sudende akar misto ianel deltesar

Svedickes.duma Le thaj sudonge kote majavela musaijiperange te
palpale mujales and’e Samijaki vad and’e inlandickiF §ib kanapenen 0

individo alosindas komunikacije jekh kadala éibandar. Jekh andape
ke kamlamas kadalasoste sakonura feri iana regionalnes palaame te

phenel konvencija ke sakonura, den svako jekheskesar e so
Svedickiabsolutno sib de alosinen and’o kontaktopravo teaver sar e

thaj sudonca, nadion bare resursuriranca mangena.
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avel naj andaKacave themsakonura inkras ando intrego tete sas
praktiéke kamlamas mangelthaj kodoekonomiöke riga. Anda sar e
konvencija ande riga themeske kajkasave sakonura feri fanate e

traditicija thaj inkeSamijake åibange lungi historiönithaj Finlandickee
åuvindi and’o djesesko trajo.paxtija svako

maj but trobunAme §aj gindis, ke, ande kadala riga themeske, åene

ande thaj kotehaznalin korkore §iba ka raij thaj sudura, vite penge
komunikacijaåanglimo pheren mangel andemaj but te erange o so

Samijaki Finlandicki äib. kacave regulacijathaj Te tepeavena pravo
kodi kodohaznalinena korkore siba sikavel ke rig,manuäenge

kotor themesko and’e historia thaj inke bute kulturalnimindig sas
thaj bute äibako. avela resultato regionalneTe dikhas majsar 0
sakonunendar sibangi ande kadala rigathaj zuraijvel posicijate e
themeske, buéaki telakamlamas formali jekh vastte 0grupa 0ame

avela svakoLensstyrelsenosko and’o Norrbottens len kas maj

bers kintaxel dielandar regionalneresultato sakonongo thajte avera0
thaj phenena §ibakerena inke maj but zuraijven thajte te te esar
posicija kulturaki the Finlandicki.Samijakie e e

Vi kamlamas avel manuseskovaresoskote tepravo
haznalinen p’e Samijaki ande forskolathaj Finlandicki §ib thaj and°e

phurenge khera. Anglunes enketosa thaj andepuslam visituri kaame
komunura kote rodas avri birinen komunura adjes pherente tesar so
mangela jekh sakonu komunendar thana and’e forskoladen thajte
and’e phurengc khera Samijakespersonalosa kaj den duma vaj

Finlandickes.

Arne kamlamas ke kodo nadion baro kadalenge den dumaso
Samijakes thaj Finlandickes avel lenge haznalinen Samijakite tepravo
thaj Finlandicki §ib and’e forskola thaj and’e phurenge khera. Le

savorenge kas daki §ib Samijaki vaj Finlandicki birinenate te aven
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duisibenge nadåon baro kc §aj haznalinen korkore §iba. Andapenge
kodo kamlamas ke ra.ijtc roden avri thaj keöi but kadalamangas sar
savora åaj haznalinen korkore siba and’c komunura and’epenge
daghem thaj fiirskola. Vi gindis ke trobul komunura, kaj dostaame
iene kamen §avora phiren ande forskola kajso te personalopenge so
den duma Samijakes vaj Finlandickes, tradine salatvinente te teaven
avel kasavi forskola. Kana vorbisaras pe forskola kamas sikavaste
ke oportunija salatvinen kasavi forskolate privatnes.

Jekh baro anda aval kacavo phurengesoste te haznalinentepravo
korkore siba and’e phurenge khera ke bareolpenge 0 numero

phurendar and’c bets maj angle ande phurengeteso mangena aven
khera, thaj vi kodo baro ke adjes kcåanas bute phurendar hazaijvel e
§ib siéarde palunes.so
Anda kodo rodam avri gindis ke trobul sakonoskoame pravo
phurenge haznalinen korkorete siba and’: phurenge khera and’epenge
komunura kaj dosta but phurendarte trobun kodo.aven so

Svedo0 trobul kare ratflikacljate kone vcnctjla minoritetidkcp
.s‘1bangi.

SvedoAmaro gindo ke trobul kerel ratifikacija p’e konvencijateo
minoritetiéke sibangi Samijaki, Finlandicki inklusive Mien-

kielaki thaj Romani sibake minoritetiöke, historijake siba and’osar
Svedo.Kodo baro anglunes anda kodo ke siba rigenge themenge
vad minoritetiéke kué thaj drago dino pherdal katarvareso so c

Svedoskehistonja Europeake thaj themeske, thaj atunéi
sibenge pe iutimo trajinen, bareon thaj inkrente majpravo te te pe
dur. Inke jekh baro anda ke kajmanus den duma p’e kadalasoste
siba zurales siba piniarde oficialncstemangcn penge aven sar
minoritetiéke, historijake siba.
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Svedo lenda.r,and’oAdjcs kultur-abut ke barvaijlasphencnmanu§ soe
Samijaki,Eavile beäen traijinen kate.themendcr thajte eavera

Svedo butand’oFinlandicko Romani åib haj lengi kulturihaj sase
kulturako thajåela berå and’o barvalimothaj dine themeskopengo

thaj kepinåarde§ibako. musaij ke kadala åibaAnda kodo avelte aven
Svedo 0kulturako.butedikhen len jekh pattija andamanuå sar o

Svedo minoritetiékekonvcncijatrobul kerel ratifikacija p’eatunéi te
Mien-kielaki thajSamijaki, Finlandicki inklusive§ibangi

lendekade den iutimos thaj lenRomani §ibaki, te te sarpesama
faktokodohistorikiöne §iba minoritetiöke akar kaj avel jazno tete e

jek ban panijaäibatrajinen, bareon thaj inkren maj durtete sarpe
Svidicki samheleand’o themcskoanda kulturaki tradicija thaj soe

akanak.
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Författningsförslag

Förslag tilll lag använda samiskarätt språket hosattom
förvaltningsmyndigheter och domstolar

Härigenom föreskrivs följande.

Definitioner

§1 Denna lag gäller inom förvaltningsområdet för samiska språket.
Med förvaltningsområdet för samiska språket Arjeplog,avses

Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommuner.

2 § Med myndighet förvaltningsområdeti för samiska språket avses
förvaltningsmyndigheter och domstolar i förvaltningsärenden vars
verksamhet förlagd förvaltningsområdettill för samiskaär språket.

Rätt använda samiska vid kontakt med myndigheteratt

3 § Enskilda har använda samiska vid såvälrätt muntligaatt som
skriftliga kontakter med myndigheter i ärenden myndig-som avser
hetsutövning.

Om enskild använder samiska vid kontakt med myndighet ien en
sådant ärende myndigheten skyldigär muntligtett att ge svar

samiska. Skriftliga beslut riktade till enskilda i ärenden där den
enskilde samiska under ärendes handläggning,använt skallett
innehålla skriftlig upplysning samiska beslutet kanatten om

muntligen till samiska myndighetenöversättas begäran denav av
enskilde.

Myndigheten skall i övrigt efter bemötaäven samiskta-sträva att
lande samiska.

4 § Myndigheterna får bestämma särskilda tider och särskild förplats
samisktalandes besök och telefonsamtal.
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Kostnader

för översättningskall kostnadernaanlitas§ tolk eller5 Om översättare
myndigheten.tolkning betalaseller av

Undantag

vissbeslutasärskilda skäldet finnsfår§ Regeringen6 att enom
från tillämp-skall undantasregeringenunderlydermyndighet som

landstingsfullmäktige förgäller förlag. Detsammadennaningen av
förlandstingsfullmäktige och kommun-underlydermyndigheter som

kommunfullmäktige.underlydermyndigheterförfullmäktige som

äldreomsorgförskoleverksamhet ochSamiska i

denspråket skallför samiskaförvaltningsområdet näri§ Kommun7
och 7 §§enligt kap. 1förskoleverksamhet 2aierbjuder plats
begär detvårdnadshavarebarn1985:1100skollagen varsge

delarhela ellerförskoleverksamhet däritill platsmöjlighet av
samiska.bedrivs påverksamheten

skall erbjudaspråketför samiskaförvaltningsområdeti8 § Kommun
service ochdelar denhela ellermöjlighet fådetbegärden att avsom

personalför äldreomsorgeninomerbjudsomvårdnad avramensom
samiska.behärskarsom

samiskaikunskaperPersonalens

förvaltningsom-imyndighetpersonal vidanställningVid9 § enav
särskildbetraktassamiska-svenskatvåspråkighet iskallrådet som en

merit.

utsträckning detskall i denförvaltningsområdetMyndighet inom§10
detfortbildning imöjlighet tillanställdaerbjudanödvändigtbedöms

språket.samiska

domstolsamiska vidanvändaUtökad rätt att

domstol harärende vid rättmål elleri att§ Den11 är partsom
ellerheltdomkretshardomstolarsamiska vidanvända somensom

samiska språket. Rättenförförvaltningsområdetomfattar attdelvis
eller ärendendit måldomstolaromfattar också desamiskaanvända

överklagas.meningeni förstadomstolarfrån avsessom
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12 § Rätten använda samiska i mål eller ärende hos domstolatt
omfattar in handlingar, inlagor och skriftligrätt bevisningatt ge
samiska, de handlingar hör tillrätt målet eller ärendetatt som
muntligen till samiska och vidöversatta muntlig förhandlingrätt att
inför domstol tala samiska.

Även i övrigt bör domstolen efter bemöta samisktalandesträva att
på samiska.part

13 § villPart använda samiska under måls eller ärendesettsom
handläggning i domstol skall begära detta i samband med måletatt
eller ärendet anhängiggörs förstaeller gången sig i måletparten yttrar
eller ärendet.

sådan fårEn begäran avslås endast det uppenbart begäranär attom
i otillbörligt syfte.sker

§14 Om begär använda samiska i rättegång skall tolkpart att
anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ rättegångs-
balken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen 1971:291.

kraftDenna lag träder i den
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till finska2 Förslag lag använda språket hosrätt attom
förvaltningsmyndigheter och domstolar

följande.Härigenom föreskrivs

Definitioner

gäller inom förvaltningsområdet för finska språket.l § Denna lag
förvaltningsområdet för finska språketMed Haparanda,avses

uOvertorneå, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner.

§ myndighet i förvaltningsområdet för finska språket2 Med avses
domstolar i förvaltningsärendenförvaltningsmyndigheter och vars

verksamhet förlagd till förvaltningsområdet för finska språket.är

använda finska vid kontakt med myndigheterRätt att

finska såväl muntliga3 § Enskilda har använda vidrätt att som
skriftliga kontakter med myndigheter i ärenden myndig-som avser
hetsutövning.

finska vid kontakt med myndighet iOm enskild använder ettenen
skyldig muntligt på finska.sådant ärende myndighetenär att ge svar

till enskilda i ärenden där den enskildeSkriftliga beslut riktade använt
under ärendes handläggning, skall innehålla skriftligfinska ett en

muntligen tillupplysning på finska beslutet kan översättasattom
enskilde.finska myndigheten begäran denavav

skall i övrigt efter bemöta finsktalandeMyndigheten även sträva att
på finska.

särskilda tider och särskild plats för4 § Myndigheterna får bestämma
finsktalandes besök och telefonsamtal.

Kostnader

föranlitas skall kostnaderna översättning5 § Om tolk eller översättare
myndigheten.eller tolkning betalas av
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Undantag

6 § Regeringen får det finns särskilda skäl besluta vissattom en
myndighet lyder under regeringen skall undantas från tillämp-som
ningen denna lag. Detsamma gäller för landstingsfullmäktige förav
myndigheter lyder under landstingsfullmäktige och för kommun-som
fullmäktige för myndigheter lyder under kommunfullmäktige.som

Finska förskoleverksamheti och äldreomsorg

7 § Kommun i förvaltningsområdet för finska språket skall dennär
erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt 2a kap.l och skollagen7
1985:1100 barn vårdnadshavare till platsbegär det möjlighetge vars

förskoleverksamheti där hela eller delar bedrivsverksamhetenav
finska.

8 § i förvaltningsområdet erbjudaKommun för finska språket skall
den begär möjlighet service ochdet få hela eller delar denattsom av

personalomvårdnad erbjuds inom för äldreomsorgensom ramen av
behärskar finska.som

Personalens kunskaper finskai

förvaltningsom-9 § Vid anställning personal vid myndighet iav en
särskildrådet skall tvåspråkighet i finska-svenska betraktas som en

merit.

utsträckning det10 § Myndighet inom förvaltningsområdet i denskall
fortbildning i detbedöms nödvändigt erbjuda anställda möjlighet till

finska språket.

använda finska vidUtökad domstolrätt att

i mål eller ärende vid domstol har11 § Den rättär attpartsom
ellerheltdomstolar har domkretsanvända finska vid som en som

för finska språket.förvaltningsområdet Rättendelvis omfattar att
frånmål eller ärendendomstolar ditomfattar också deanvända finska

överklagas.meningeni förstadomstolar som avses
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omfattardomstolärende hosmål ellerfinska ianvända12 § Rätten att
finska,bevisning påskriftlig rättochinlagorhandlingar,inrätt att ge
muntligenärendetmålet ellertillhörhandlingarfå deatt som

inför domstolförhandlingvid muntligfinska ochtill rättöversatta att
finska.tala

Även finsktalandebemötaefterdomstolenböri övrigt sträva partatt
finska.

eller ärendesmålsunderanvända finskavill13 § Part ettsom
måletmedsambanddetta iskall begäradomstoli atthandläggning
måletsig igångenförstaelleranhängiggörsärendet yttrareller parten

ärendet.eller
begäranuppenbartdetavslås endastfår ärsådan begäran attEn om

syfte.otillbörligtisker

tolk anlitasskalli rättegångfinskaanvändafåbegär14 § Om attpart
ochrättegångsbalken6-8 §§i kap.bestämmelserna 5enlighet medi

1971:291.förvaltningsprocesslagen50-52 §§

kraft denträder ilagDenna
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till ändring i3 Förslag lag lagen 1979:411om om
ändring i rikets indelning i kommuner, landstings-

församlingarkommuner och

Härigenom föreskrivs lagen22 § i 1979:411 ändring iatt om
rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Utredning ändring i Utredning ändring iom en om en
indelningen denden kommunala kommunala indelningen

skall omfatta alla omständig- skall omfatta alla omständig-
heter inverkar frågan. heter inverkar frågan.som som

samråd sådanVid utredningen skall En omständighet är att en
har fârske med de kommuner kommunal indelning intesom ny

frågan. hindra främjande deintresse ettav av sven-
ska landsdels- eller minoritets-
spráken, samiska och finska.

samrådVid utredningen skall
ske med de kommuner harsom
intresse frågan.av

indelningenOm den ändring i den kommunala utredningensom
föranleda ändring också i någon indelning, skallböravser en annan

omfatta sådan ändring.utredningen även en

i kraft denlag träderDenna
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1 Uppdraget och arbetets bedrivande

i kommitténs sektionUppdraget1.1 1

beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 1995 tillkalladesGenom
fallMinoritetsspråkskommittén för utreda frågan och i såatt om

ansluta Europarådets konventionvilket Sverige bör sig tillsätt, som
landsdels- eller minoritetsspråk.om

vårt uppdrag harvåra direktiv, bilaga framgårAv attse
landminoritetsspråk i vårtinnefattat redovisa vilka språk utgöratt som

Sverigekonventionenvilka stycken eller punkter i del III ioch som
ellerminst 35 punkterför minoritetsspråken i fråga. Omkan anta

språkför respektiveinte uppfyllasstycken i del III i konventionen kan
ellerförfattningsändringarredovisa vilkahar vi haft i uppdrag att

tillsigför Sverige skall kunna anslutaandra åtgärder krävs attsom
ocksåharkonsekvenserna detta. Vårt uppdragkonventionen samt av

konventionenanslutning tillinnefattat kostnadsberäkna svenskatt en
utgångspunktföreslå finansiering sådan kostnader med attsamt av

offentliga sektorns totala utgifter bör öka.
finns fleradetRedan i kommitténs inledande arbete framkom att

Sverigevilka språk isvårigheter förknippade med äravgöraatt som
konventionenslandsdels- eller minoritetsspråk enligtatt anse som

haftharsådana språk. Två huvudfrågor kommitténdefinition somav
vilkatolkningen definitionenställning till det gäller ärnäratt ta av

invandrarspråk fråganspråk närär ettsamtatt omanse somsom
betrakadialekt och detbetraktauttryckssätt när ärär attatt ensom

invandrarspråk eller dialekter omfattas kon-språk. Varkenett avsom
definition.ventionens

språk faller utanför kon-vilkagällerdet avgöraNär att som
bl.a.invandrarspråk försvåras bedömningendärför deventionen äratt

iförts kontinuerligtspråktillhörighet inteangåendestatistikattav
Sverige underispråk använtsBedömningenSverige. ettomav

fallaförmångatillräckligtlång tid och atttillräckligt personerav
försvårats. Närdärmedtillärnpningområde, harkonventionensinom

uttryckssätt ärvilkafrågan attgäller bedömningendet ansesomomav
dialektersärskilda språk och vilka är sammaatt avsomansesomsom

denskäletdetkomplicerad bl.a.språk, visat sig atthar denna avvara
finnsskillnaderspråkligarad faktorer depåverkas utöver somenav
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uttryckssätt.mellan olika
ställning tillhaftkommittén har ärfrågaEn att tasomannan

minoritets-landsdels- ellerbestämmelsergällandefrågan gerom
och stödpå skyddde kravdetskyddspråken sådant att motsvararett

föreskriver. Dessabestämmelserolikakonventionensför språken som
övergripandedet saknasförsvåratsbedömningar har att enav

minoritetsspråkskon-någoti Sverige,minoritetsspråkspolitik som
konventionen.ratificerarde länderfinns iförutsätterventionen som

tilllederfinns, ochidagbestämmelserdeMånga attsomsomav
direkthar inteskydd och stöd,fårminoritetsspråkenlandsdels- eller

svårtvaritmånga falldet isyfte. Dettai sådant görutformats attatt
ställs enligtde kravbestämmelsergällandebedöma motsvarar somom

bestämmelser.olikakonventionens
sig tillanslutaSverige börtill hurvårt förslagutformatviNär

samlad ochfrånvi utgåttharminoritetsspråkskonventionen, att en
Sverigeutformas förmåsteminoritetsspråkspolitikövergripande att

konventionen.enligtuppfylla kravenskall kunnahelt

direktivGenerella1.2

generellavissautredare gällersärskildaochkommittéersamtligaFör
konsekvenserregionalpolitiskaredovisadirektivnämligendirektiv, att
1994:23,dir.åtagandenoffentliga1992:50, attprövadir. att

ochdir.l994:124konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa att
brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförkonsekvenserredovisa

1996:49.dir.arbetet
regionalpolitiskaangåendedirektivetgenerellagäller detdetNär

minoritetsspråkskonventionen harkan det konstateraskonsekvenser att
områden därgeografiskainriktning deregionalstarkmycketen

hävd ochanvändsminoritetsspråkellerlandsdels-historiska av
så viSverige,utsträckning. Omtillräckligianvändsfortfarande som

infördettaföljdochkonventionentillansluter sigföreslår, avensom
konsekven-regionalpolitiskafår dettalagstiftning,tillämpligregionalt

för dessaredogördäravsnitt 7.2framgårså närmare avser som
förslag.

löpandeåtaganden haroffentligadirektivetgenerella prövaDet att
krävsavseendeni olikavadgjortsbedömningarbeaktats när somav

konventionen.åtaganden enligtolikauppfyllaför att
generellaberörs devårt uppdragfunnitinteövrigt harI att av

direktiven.
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1.3 Arbetets bedrivande i kommitténs sektion 1

Kommittén har i sitt arbete inhämtat synpunkter från Europarådet
minoritetsspråkskonventionens bakgrund, syfte och dess eventuella till-
lämpning i Sverige. Detta skedde inledningsvis besökgenom av
kommittésekreteraren hos Europarådet i Strasbourg därefteroch

besök företrädare för Europarådet hos kommittén igenom av en
Stockholm. Kommitténs ordförande och sekreterare besökte också
under kommitténs inledande arbete Finland och för diskuteraNorge att

länders ratiñceringdessa minorietsspråkskonventionen.av
I arbetet med vilka språk i Sverige omfattasavgöraatt som av

minoritetsspråkskonventionens definition landsdels- minoritets-ellerav
språk funnits har funnit anledning granska samiska,närmareatt

tornedalsfinskafinska, kieli, romani chib och jiddisch.meän——
det gäller samiska och finskaNär gjorde kommittén den bedöm-

det fanns tillräckligtningen material tillgängligt föratt att mot
detta kunna konstaterabakgrund samiska och finska historis-ärattav

minoritetsspråklandsdels- eller i Sverige. svårighetka En som
i detta sammanhanguppkom kieli bordeavgöra meänattvar om

behandlas språk vid tillämpning konventionen. Somegetettsom en av
för den bedömningen anlitade kommittén professorn ibakgrund

tvåspråkighetsforskning Kenneth Hyltenstam, Stockholm för att
framställafinsk professor till kommit-medtillsammans rapporten en

språkgränsdragningen mellan och dialekter med särskildangåendetén
kielis språk. Tillfrågan meäninriktning status ett egetsomom

professornfinske sedermera inte delta ikunde densjukdomföljd av
varför Kenneth Hyltenstamframställandet rapporten ensamav

densamma.framställde
i Sverige kunde kommitténjiddischchib ochromanigällerdetNär

bedömning dessa språkförunderlagtillräckligtfinnainte somaven
Kommitténi Sverige.minoritetsspråkellereventuella landsdels- gav

Fraurud iKarioch docentHyltenstamKennethdärför professor
romani chibsframställauppdrag tillsammans rapport omatt en

bedömning.kommitténsförunderlaganvändning i Sverige som
jiddisch ianvändningengällerdetMotsvarande uppdrag när av
Boyd till-SallydocenträkningSverige utfördes för kommitténs av

Gadelii.Erlandlingvistikmed forskaren isammans
språkrappor-fram ikunnatMot bakgrund det underlag tassomav

tagitvimaterial harövrigt för tillgängligtoch kommitténterna
minoritets-falla inomställning till vilka språk i Sverige kansom anses

minoritetsspråk.språkskonventionens definition landsdels- ellerav
minoritetssprâkskonventionensgåttDärefter har vi igenom vilka av

uppfyllda idag.bestämmelser i del och del kanIII som anses
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Arbetet i denna del har bestått i artikel för artikel, punkt för punktatt
föroch stycke stycke jämföra konventionens krav med gällande svensk

lagstiftning åtgärderoch i övrigt för detta kunna be-sätt göraatt en
dömning i vilken mån gällande regler uppfyller konventionensav nu
krav i olika avseenden. Underlaget för denna bedömning fram--
tagande gällande lagstiftning och åtgärder i övrigt inom de olikaav
sakområden konventionens bestämmelser harspänner översom -
främst utförts kommitténs Därefter har vi gjort be-experter.av en
dömning i vilken utsträckning Sverige idag, bakgrundmotav av
gällande bestämmelser, uppfyller konventionens krav stöd och
skydd för landsdels- eller minoritetsspråken.

Kommitténs ordförande och sekreterare har i olika sammanhang
sammanträffat med företrädare för Sametinget och dess Spräkråd, med
företrädare för Sverigefinska Riksförbundet, med företrädare för
Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, med företrädare för
Nordiska Zigenarrádet och med företrädare för Judiska Centralrådet
för diskutera bl.a. önskemål ytterligare åtgärder till skydd ochatt om
stöd för svenska landsdels- eller minoritetsspråk. Kommitténs
sekreterare har också besökt Murmansk i samband med Samerådets
konferens där, i syfte bevaka och diskutera samarbetet rörande detatt
samiska språket.

Minoritetspråkskonventionen till del regionalt inriktad påär stor att
stöd och skydd för landsdels- minoritetsspråkeneller i de geografis-ge

ka områden där språken används hävd fortfarandeoch används iav
tillräcklig omfattning. kunnaFör vilka områden det kanavgränsaatt

sig för samiska och finska föroch undersöka förutsätt-röra attom
ningarna för införa regionalt tillämpliga regler till skydd och stödatt
för samiska respektive finska i dessa områden har kommittén genom-
fört omfattande enkätundersökning och besök i dessa områden.en

Enkätundersökningen sighar riktat till statliga och landstingskom-
munala förvaltningsmyndigheter Norrbottens län till kommunalasamt
förvaltningsmyndigheter Strömsund, Krokom, Arjeplog, Jokkmokk,

ÖvertorneåGällivare, Kiruna, Pajala, och Haparanda kommuner.
Enkäter har också till de domstolar har domkrets tillsänts som en som
någon del finnsberör de kommuner i Norrbottens län. Enkäternasom
har huvudsakligen innehållit frågor angående myndigheters och
domstolars det gäller bemöta enskilda på samiskanär attresurser
respektive finska.

Enkätundersökningen har följts besök hos Länsstyrelsen iupp av
Norrbottens län, Norrbottens läns landsting kommunledningen isamt

ÖvertorneåArjeplogs, Jokkmokks, Gällivare, Kiruna, Haparanda, och
Pajala kommuner. Vid dessa besök har kommitténs förslagplanerade
till regionalt lagstiftningtillämplig använda samiska ochrätt attom
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meddiskuteratsförvaltningsmyndighetermedkontaktfinska i
myndigheter.ochför kommunerföreträdare

sammanfattningenambitionhaftKommittén har översättaatt avsom
kommittén harspråksamtligasektion l till närmarebetänkandet i som

kunnatöversättning dock intehargäller jiddischdetgranskat. När en
för detta arbete.förfogandefunnits tilltidinom denframställas som

sedvanligtbedrivitskommitténs arbete sättharövrigtI genom
haft 23sammanlagtsektion harKommitténs 1sammanträden.

sammanträden.
be-sigefter remissMinoritetsspråkskommittén har överyttrat

1996:55.mångfalden, SOUochframtidenSverige,tänkandet,
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2 Minoritetsspråkskonventionen

Europarådets konvention landsdels- eller minoritetsspråk, minori-om
tetsspråkskonventionen vi valt kalla den, de 160årattsom en av ca
konventioner Europarådet hittills har utarbetat inom olika sakom-som
råden. Den de viktigaste internationellaär överenskommelsernaen av

behandlar frågor intresse för nationella minoriteter.ärsom som av
Minoritetsspråkskonventionen öppnades år 1992 för undertecknande

och ratifikation, godtagande eller godkännande och träder i kraft en
viss kortare tid efter det minst fem medlemsstater i Europarådet haratt
ratificerat, godtagit eller godkänt konventionen. Den förär öppen
anslutning för såväl medlemsländer i Europarådet icke-medlems-som
länder. Hittills har fem länder ratificerat konventionen nämligen

Finland,Norge, Ungern, Nederländerna och Kroatien. Konventionen
träder därmed i kraft den 1 1998. Sverige har varken under-mars
tecknat ratificerateller konventionen.

dettaI kapitel skall vi inledningsvis översiktligt beskriva vilka
konsekvenser ratificering Europarådskonvention får fören av en
nationell lagstiftning. Därefter lärrmar vi översiktlig redogörelse fören
minoritetsspråksskonventionens innehåll så den framgårsom av
konventionstexten och dess "explanatory report" eller konventionskom-

vi kommer kalla den i fortsattaden framställningen.mentaren, attsom

2.1 Vad Europarådskonvention vilkaär ochen
konsekvenser får ratificeringen av en
konvention

Inom Europarådet samarbetar medlemsländerna inom många olika
sakområden såsom mänskliga rättigheter, ekonomiska och sociala
rättigheter frågor massmedia, utbildning och kultur.rörsamt som
Regionala och kommunala frågor behandlas också inom förramen
samarbetet. Samarbetet ofta i olika internationellautmynnar typer av
dokument, eller traktat de brukar kallas i folkrätten. Dessa kansom

olika slag såsom rekommendationer, resolutioner och kon-vara av
ventioner. Rekommendationerna folkrättsligtoch resolutionerna inteär

förbindande för medlemsstaterna har karaktären riktlinjerutan av
sakområden. Konventionernamedlemsstaternas arbete inom olika
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däremot mellanstatliga avtal medlemsstaterna blir folkrättsligtär som
bundna de väljer tillträda dem.attav om

Eftersom Europarådet mellanstatlig organisation väljerär en
eftermedlemsstaterna det Europarådet antagit konvention,att en om

de önskar tillträda konventionen eller inte.
finns olika för hur tillträdaDet kan konvention ochsätt staten en

bli bunden den. När det gäller Europarådets konventioner detärav
vanligt det i konventionerna föreskrivs tillträde skall skeatt att genom

medlemsländerna först undertecknar konventionen ochatt senare
ratificerar den. Medlemsstaterna blir folkrättsligt bundna kon-av

först ratificeringen,ventionen medan undertecknandet i principgenom
innebär medlemsstaterna åtagit sig avhålla sig från handlingaratt att

skulle omintetgöra konventionens ändamål och syfte jfr, artikelsom
i Wienkonventionen traktaträtten.18 om

folkrättsligtblir bunden konvention innebärAtt stat attav enen
blir skyldig uppfylla de förpliktelser bestämmelserna istaten att som

konventionen innehåller. kan uttryckas så anslu-Detta att stat,en som
förplik-tit sig till traktat exempelvis konvention folkrättsligtärenen

till dess exekutiva, judiciella, legislativa, admi-tad att attse organ -
nistrativa har möjlighet tillämplighet traktatens bestämmel-att ge-

och så Eek, Bring, Hjerner; Folkrätten, fjärde uppl..även görser
förpliktelserna enligt uppfyllasDe folkrättsliga konvention kanen

olika Det kan ske antingen konventionenssätt staten. attgenomav
bestämmelser blir direkt gällande i ellerrätt staten att statengenom

så blirinkorporerar/transformerar konventionens bestämmelser deatt
del den nationella lagstiftningen. Sverige tillämpar metoden atten av

inkorporera/transformera innehållet i konventioner Sverigede som
införlivas i exempelvistillträder. Vid inkorporering bestämmelserna

föreskrift ellerkonvention med nationell lagstiftning i laggenomen
detta förfarande gällande nationellförfattning och blir genomannan

transformation införlivas konventionens bestämmelser iVidrätt.
nationell lagstiftningnationell de motsvarighet irätt att gesgenom

åtgärder i övrigt.eller
konventionenstransformation väljs undersöks först i vad månOm

nationellaredan gällande regler i denbestämmelser motsvaras av
åtgärder i övrigt. den mån nationelllagstiftningen eller nationella Iav

materielltlagstiftning eller nationella åtgärder i övrigt redan har ett
förpliktelserna i konventionen behöver ingeninnehåll motsvararsom

vidtas för införliva konventionens bestämmelser medvidare åtgärd att
motsvarighetnationell Om däremot de nationella reglerna saknarrätt.

konventionsbestämmelserna eller till sitt innehåll stridertill mot
konventionsbestämmelserna måste ändring de nationella reglernaen av

konventionsbe-stå i överensstämmelse medvidtas för dessa skallatt
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nationella bestämmelser redanstämmelserna. Det deär genom som
införs för konventionsåtagandefinns eller att ettmotsvara som
myndigheter konventionens bestämmelser.enskilda och berörs av

minoritetsspråkskon-Vårt uppdrag innebär redovisa vilkaatt av
uppfyller gällandeventionens bestämmelser Sverige idag medsom

tilllagstiftning och de nationella åtgärder i övrigt vidtassvensk som
minoritetsspråken iskydd för landsdels- eller Sverige. Omstöd och

med gällande regler inte kan konventionen skallfinner Sverige antaatt
författningsändringar eller andra åtgärder krävsredovisa vilkavi som

ansluta sig till konventionen liksomSverige skall kunnaför att
konsekvenserna detta.av

till konventionen och dess syfteBakgrunden2.2

syfte framgår preambelntill konventionen och dessBakgrunden av
och konventionskommentaren tillingressen till konventioneneller

denna.
för nationella minoriteter årframgår skyddetAv dessa att senare

Europarådet såvälinom inomallt intresse Europa,har störrerönt ett
Säkerhetskonferensen. Europarå-och Europeiska Inominom EUsom

främst ramkon-minoritetsspråkskonventionendet kan förutom nämnas
minoriteter den februari 1995.till skydd för nationella 1ventionen av

sektion Minoritetsspråkskommit-Ramkonventionen behandlas av av
tén.

resolutioner från EU-parlamentet innebärfinns fleraInom EU som
rättigheter. stöder också ekono-för nationella minoriteters EUstöd

använda språkByrån för mindremiskt den fristående Europeiska
arbetar förEU-medel90 % dess budgetEBLUL ca utgörs somavav

inom Europeis-gäller samarbetetminoritetsspråken i Europa. När det
årfrån HelsingforsSäkerhetskonferensen särskilt slutaktenkanka

Bådaår 1990och dokumentet från Köpenhamnsmötet nämnas.1975
rekommendationer till medlemsstaternainnehållerdokumenten att

för nationella minoriteter,skydd och stödolika vidta åtgärder tillsätt
språk, kulturderas m.m.

visat sig politiskt mycketi internationella sammanhangDet har vara
nationell minoritet. Avsvårt definition begreppetatt en avenas om
ramkonventionen ellerinnehåller exempelvis varkendenna anledning

gällernågon sådan definition. När detminoritetsspråkskonventionen
definitiondock inte någon sådanminoritetsspråkskonventionen behövs

tillhörinriktad tillförsäkraeftersom den inte är att personer som
skyddrättigheter pånationella minoriteter individuella attutan ge

eller minoritetsspråken sådana.landsdels- som
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syftet med minoritetsspråkskonventionen iövergripandeDet sägs
i konventionskommentareningressen till konventionen och vara
främja historiska landsdels- ellerkulturellt. Genom skydda ochatt

vill bidra tillminoritetsspråk hävd talas i Europa attmansom av
flerspråkighetoch utveckla mångkulturella ochbevara Europas arv

inom nationsgränserna.
avsikten med konventionen inte stödjabetonas dockDet är attatt

språkenminoritetsspråken bekostnad de officiella eller stödjaattav
befolkningen isträvanden de statatt grupper av en somsegregera

minoritetsspråk från övriga befolk-landsdels- eller denanvänder
språktill kunskap i flera inomningen. Syftet iställetär att uppmuntra

förståelse mellan olika språkgrupper bl.a.och ömsesidig närstaterna
kultur.de olika historia ochdet gäller gruppernas

syftet minoritetsspråken i Europa räcker detuppnå bevaraFör attatt
gällerförbjuda diskriminering vadenligt konventionen inte att

sådan diskriminering har längeanvändandet språken. Förbud motav
medborgerliga fri-exempelvis Europarådskonventionenfunnits i om

konvention medborgerligarättigheter artikel och i FN:soch 14 om
26 och 27.fri- och rättigheter artiklarna 14,

överleva denminoritetsspråken skall kunnaOm landsdels- eller trots
urbaniseringen med-likriktning bl.a. massmedia ochspråkliga som

minoritetsspråkskonventionen förbudenligtverkat till, krävs utöver
regeringarfrån medlemsstaternasdiskriminering också aktivt stödmot

minoritetsspråken. Detta gälleranvändandet landsdels- ellerför av
språk offentliga sfären.användandet dessa i denframför allt av

Minoritetsspråkskonventioneninnehållerdärför utöverbestämmelser
minoritetsspråk ocksålandsdels- ochförbjuder diskriminering avsom

användandetåtgärder till stöd förinnebär konkretabestämmelser som
bestämmelser täcker inminoritetsspråk.landsdels- eller Dessaav

offentligrättsväsende,såsom utbildning,många samhällsområden
samhällsliv och utbytenärings- ochförvaltning, massmedia, kultur,

nationsgränserna.över
användningbehandlarbestämmelser i konventionenDe avsom

och massmediaeller minorietsspråk i utbildninglandsdels- sägs vara
landsdels- ellerså långt möjligt,avsedda attgaranteraatt, som

använd-medan bestämmelserminoritetsspråk används där, rörsom
sociala ochadministrativa, ekonomiska,språken i juridiska,ningen av

språken används i dessasyftar till tillåtasammanhangkulturella attatt
sammanhang.

Även stödja dedirekt syftekonventionen inte har attsomom
ellerpåpekas landsdels-förtjänar detnationella minoriteterna attatt

minoriteter-de nationellamycket viktig delminoritetsspråken är aven
bestämmelserkonventionensidentitet. Genom det stödkultur ochnas
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för landsdels- eller minoritetsspråkens bevarande och utvecklingger
därför också de nationella minoriteterna.stöds

minoritetsspråks-omfattas2.3 Språk avsom
konventionen

definitioner såsomartikel i konventionen finns rad begreppI 1 en av
eller minoritetsspråk", "territorium där landsdels- eller"landsdels-

"territoriellt obundna språk". Genomminoritetsspråk används" samt
konventionens tillämpningsområde.dessa definitioner Deavgränsas

definitioner omfattas såledesspråk inte faller inom konventionenssom
bestämmelser.inte dessav

omfattas konventionens tillämpning skallFör språk skallettatt av
uppfylla två huvudkrav,det enligt artikel lpunkt a

språket skall användas hävd i visst territorium inom statett enav-
invandrarspråk omfattas inte konventio-medborgare i staten, avav

ochnen
det officiella språket dialekterspråket annorlundaskall änvara-

omfattas konventionen.inte av

också ytterligare krav förframgårartikel punkt bAv l ettsom
det territorium där landsdels- ellertillämpningkonventionens att

såområde där språk användsminoritetsspråk används är ett ettett av
tillämpning konventionensdet motiverarantal attstort en avpersoner

språket.påbestämmelser
"historiska landsdels- ellerhävd" i artikel ochUttrycket "av 1

markerar konventionensminoritetsspråk i Europa" i ingressen, att
under långde historiska språk talatsbestämmelser bara gäller som en

Konventionen omfattar inte defortfarande talas där.tid i ochstaten
i europeiskaföljd invandring talas despråk till numerasom avnya

invandrarspråk tillspråk övergår frånländerna. När ett attett att vara
i konventioneneller minoritetsspråk har intelandsdels- angettsettvara

språkdet fullt möjligteller dess kommentar. Men att ett somanses
övergår tillinvandrarspråk så småningomförst är att ettett vara

minoritetsspråk.landsdels- eller
språket landet.skilja sig från det officiella iSpråket måste klart

dialekteromfattar inte lokala varianter ellerKonventionen av samma
fråganspråk. konventionskommentaren konstateras,I sättatt ettom

eller språk, mycketsig skall dialektuttrycka ärettatt som enanses
utifrånEftersom denna fråga inte kan enbartomdiskuterad. avgöras

psyko-sociologis-bl.a. beroendestrikt lingvistiska kriterier ärutan av
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faktorer inte konventionen några riktlinjerka och politiska anvisar för
i enskilda fall avgörandethur frågan skall lösas lämnar tillutan
varje enlighet demokratiskaberörda myndigheter i i med denstat

där.processen
konventionen omfattar främst territoriella språk,De språk ärsom

fortfarandedet vill språk hävd har och användsanväntssäga avsom
geografiskt område i landet. Skälet till dettainom visst ärett att

kan binda sig för i del III i konventio-flertalet bestämmelser staten
förutsätter det finnsflera bestämmelserna i del II,och att ettavnen,

helhet, där be-geografiskt område, landetbestämt änannat som
område, i artikel lpunkt bstämmelserna kan tillämpas. Detta som
eller minoritetsspråket används","territorium där landsdels-benämns

område där landsdels- ellerkonventionskommentaren deti varaanges
hävd betydande utsträckningminoritetsspråk används i ävenav om-

språkets historiskaminoritet ochdet bara talas motsvararsomav en ——
får definiera detta geografiska områdegeografiska bas. Varje självstat

exakt.mer
konventionskom-sammanhanget enligtnyckelbegrepp i detEtt är

tillämpning olika bestämmelserinvånare"antal görmentaren avsom
artikelförekommer i 1motiverade". Begreppetskydd eller stödom

konventionens bestämmelserflestapunkt b och i inledningen till de av
olika utformning.återkommer i liteinnehållet i begreppeti del llI där

skallmånga invånareemellertid inte hurKonventionen somanger
åtgärd,tillämpabefogatfinnas för det skall utanattatt enanses vara

konventionensbeaktandetill meddetta avgörandelämnar staterna, av
enskilt fall.i varjeanda och omständigheterna

hävd ställeranvändsområde där språketUtanför geografiskadet av
bestämmelser-krav påvissa undantagkonventionen medinte att———

i del skall tillämpas.IIIna
bestämtbindas tillspråk huvud inteKan över etttagetett geogra-

konventionenenligthävd, detområde där detfiskt använts ansesav
endast vissainnebär"territoriellt obundet språk Detta attettsom

på språket.kan tillämpasi del konventionenbestämmelser av

Minoritetsspråkskonventionens uppbyggnad och2.4
innehåll

finnsfem delar. del Iinnehåller IMinoritetsspråkskonventionen
behandladeinnehåller bl.a. debestämmelser.allmänna Den ovan

kanvilka åtagandenoch bestämmelser göradefinitionerna staterom
ratifikationsinstrumentetvadbestämmelserenligt konventionen och om
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innehålla. innehåller ocksåskall Del I bestämmelser hänvisar tillsom
folkrättsligaandra nationella och regler reglerar landsdels- ellersom

minoritetsspråkens ställning. Slutligen finns i artikel 6 bestämmelseen
de ratificerar konventionen har förpliktelseatt stater attom som en

berörda myndigheter,informera organisationer och personer om
skyldigheter följer konventionen.rättigheter och som av

Del innehåller övergripande mål och principer de statersom som
ratificerar förpliktadekonventionen tillämpa i sin politik,är att
lagstiftning åtgärderoch i övrigt det gäller landsdels- ellernär
minoritetsspråk.

del innefattar åtgärder, inom olika sakområden, för främjal III att
geografisklandsdels- eller minoritetsspråk har historisk bas.som en

finns regler Europarådets övervakning konventio-I del IV om av
länder ratificerat konventionen och i deltillämpning i de Vnens som

bl.a. innehåller regler ikraftträdandefinns slutbestämmelser som om
konventionen möjlighet reservationer.och göraattav

Ãtaganden

framgår minoritetsspråkskonventionen flexibel päartikel 2Av äratt
omfattning villi viss mån kan välja i vilkenså sätt att staterna man

konventionen och vilken nivåbinda sig för bestämmelserna i man
ratificera viss bestämmelse.vill en

ratificerar konventionenartikel 2 punktEnligt l är stat somen
ellerdel samtliga landsdels-skyldig tillämpa bestämmelserna iatt
kon-används inom ochminoritetsspråk motsvararstatensom som

språk. gällerdefinition sådana Dettaventionens oavsett statenomav
inte. kanspråket i ratifikationsinstrumentet eller Enomnärrmer stat

alla bestämmelser i delvälja anmäla reservationerdock motatt
förmål och principerartikel punkt som7 1 staternasutom anger

ratificerat kon-praxis. harpolitik, lagstiftning och I stat somen
faller inom kon-samtliga språkventionen omfattas således som

minoritetsspråk bestämmel-definition landsdels- ellerventionens avav
del artikel punkti konventionens 7serna

konventionens definition landsdels-framgåttSå avsom ovan ger
bedömningar det gällerminoritetsspråk för olikaeller närutrymme om

konventions-definitionen eller inte. Enligtvisst språk faller inomett
vilkahand själv får bedömadet i sistakommentaren är staten avsom

faller in under konventio-uttrycksformer finns i landetde somsom
minoritetsspråk".definition "landsdels- elleravnens

minoritets-vilka språk landsdels- ellerdet har fastslagitsNär ärsom
välja deenligt artikel 2 punkt 2språk i kan utöverattstat statenen
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obligatoriska bestämmelserna i del i konventionen också tillämpa
bestämmelserna i del i konventionenIll på de språk harsom en
historisk geografisk bas i Väljer landet ratificera kon-staten. att
ventionen också beträffande del måsteIII detta ske på det i artikel 2
punkt 2 och artikel 3 punkt angivna1 Där föreskrivs desättet. att
landsdels- eller minoritetsspråk del III i konventionen skallsom

på,tillämpas skall landet. Dessutom skall varje landanges av ange
vilka punkter och stycken i del skall tillämpasIII på respektivesom
landsdels- eller minoritetsspråk.

det gäller vilkaNär valet bestämmelser i del skallIIIav som
tillämpas landsdels- eller minoritetsspråk finns vissastatsen
begränsningar enligt konventionens artikel 2 punkt 2. Dessa är att
minst 35 punkter eller stycken skall tillämpas varje landsdels- eller
minoritetsspråk och dessa minst skall från artiklarna 8att treav vara

från någonoch 12 artiklarna 9,10,11 och 13. Staterna harsamt en av
i och med dessa bestämmelser givits relativt valfrihet detnärstoren

förpliktelsergäller vilka de önskar åta sig beträffande de olika
landsdels- eller minoritetsspråken i Som exempel kanstaten. ett

artikel 8 berör utbildning landsdels- eller minori-nämnas att som
tetsspråk innehåller 26 olika förpliktelser bara skyldigärstatenvarav

väljaatt tre.
innehåller flera alternativa förpliktelserNär punkt eller styckeetten

alternativen punkt eller stycke.räknas normalt ettett av som en
emellertid fallet medKompletterar alternativen varandra, ärt.ex.som

iii och iv, räknas de två punkter ochartikel 9 stycke 1 soma a
stycken.

alternativa förpliktelserna innebär har möjlighetDe staterna attatt
välja olika nivåer sina åtaganden.i utsträckningstor

minoritetsspråkentill skydd och stöd för landsdels- ellerBestämmelser

i konventionen finns de materiella bestämmelserdel och del IIII
landsdels- eller minoritetsspråken det stöd ochavseddaär att gesom

ochskydd de behöver för kunna bevaras stärkas.attsom
principer varjedel finns de obligatoriska mål ochI statsom som

landsdels-skall tillämpa beträffande de ellerratificerar konventionen
finns i mål och principerminorietsspråk Dessastaten. ses somsom

gårminoritetsspråken. Detnödvändiga för bevara landsdels- elleratt
ratificeringen konventionendärför inte i samband med göraatt av

förbehåll för dessa.
varje kandetaljerade bestämmelserfinns deI del III statsommer

historisk bas.de språk har geografiskratificera förvälja att som en
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Målen och principer finns angivna i del II, artikel punkt7som
sammanfattaskan i följande punkter,

erkännande de landsdels- eller minoritetsspråk finns i statenav som-
uttryck för kulturell rikedom,ettsom

respekt för varje landsdels- eller minoritetsspråks geografiska-
område, administrativ indelning landetnär övervägs,t.ex. ny av

åtgärder för förenkla och/eller användningenatt uppmuntra av——
sådana språk såväl i tal skrift, såväl i privata offentligasom som
sammanhang,

lämpliga åtgärder för undervisning och studium och i landsdels-av—
minoritetsspråk,eller

stöd för utbyte mellan talar landsdels- minoritets-ellergrupper som-
språk i identiskt former,eller liknande både inom och överstaten
nationsgränserna.

bestämmelser finns i övriga iDe punkter del är,som
i artikel punkt avlägsna diskriminerande7 krav deett att-

åtgärder finnas användningen landsdels-kan ellermotsom av
behövs för jämlikhetenminoritetsspråk det ökaattsamt att om-

viss positiv diskriminering till förmånmellan olika språk godkänna—
språk,för dessa

krav främja åtgärder ökar för-i artikel 7 punkt ett att som-
mellan olika sprâkgrupper i landetståelsen samt

krav hänsyn till Önskemål från demi artikel 7 punkt 4 ett att ta som-
landsdels- eller minoritetsspråk åtgärder berör dessatalar när som

språk skall vidtas.

bestämmelseKonventionens del innehåller i artikel 7 punkt 5en om
målen och principerna i del i konventionen skall tillämpas påhur

obundna språk.territoriellt I konventionskommentaren konstateras att
förutsättning för principerna målen i deldel ochatten en av -

liksom bestämmelserna i del skall kunna tillämpas, detIll är att—
finns bestämd historisk geografisk bas för språken. Eftersomen en
sådan historisk geografisk bas inte finns för de territoriellt obundna
språken kan bara del målen och principerna i del och ingenen av

språk.bestämmelserna i del Ill tillämpas dessaav
framgår artikel tillämpas inomAv bestämmelserna i del 7.1att

minoritetsspråk används och ide territorier där landsdels- eller
för språk jfr gäller innebördenenlighet med situationen varje detnär

detta begrepp vad medan bestämmelserna i artikelovan,sagtssomav
och inte innehåller någon sådan begränsning.7.2, 7.3 7.4

Del konventionen innehåller bestämmelser innebärIII somav
åtgärder stöd för användandetpreciserade och konkreta till skydd och
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landsdels- eller minoritetsspråk geografisk historiskmed bas.av en
Bestämmelserna i del Ill täcker rad olika sakområden. Varjeen

artikel omfattar sakområde,ett
artikel 8 utbildning,-
artikel 9 rättsväsendet,-
artikel 10 förvaltningsmyndigheter och samhällsservice,-
artikel massmedia,11-
artikel 12 kulturell verksamhet och kulturella inrättningar,-
artikel 13 ekonomiska och sociala förhållanden—
artikel utbyte14 över gränserna.-

framgår flesta förpliktelserna iAv dessa bestämmelser de kon-att
geografiska områdenventionen begränsade till de där landsdels-är

eller minoritetsspråken används hävd.av
förpliktelser enligt konventionens del III landDe ettsom om-

ratificera gäller i hela landet,väljer dessa bestämmelser dvsatt -
minoritetsspråketutanför de områden där landsdels- eller användsäven

hävd är,av
artikel 8 punkt undervisning på, eller i landsdels- eller minori-—

tetsspråken,
artikel 9 punkt inte godkänna giltigheten juridiskavägraatt av-

de avfattats på landsdels- ellerdokument endast grund ettattav
minoritetsspråk,

artikel tillhandahålla de viktigaste lagtexterna och de9 punkt att-
landsdels-hänför sig till användersärskilttexter somsom personer

eller minoritetsspråk dessa språk,
minori-artikel 10 tillåta släktnamn landsdels- ellerpunkt att—

tetsspråk,
friheten TV- ochartikel 11 punkt att ta emotatt garantera——

frihetenradioutsändningar minoritetsspråkpå landsdels- eller samt att
språk,information i övrigt dessaemotta

tillhandahållatillåta, och /ellerartikel 12 punkt uppmuntraatt—
inrättningar på dessa språklämplig kulturell verksamhet och kulturella

eller med anknytning till dessa språk,
till landsdels- ellerpunkt vederbörlig hänsynartikel 12 att ta-

för landetminoritetsspråken kultur dessa uttryckoch den närger
sprider sin kultur utomlands,

ekonomisk och socialartikel punkt i olika13 typeratt av-
förbud och praxis motverkarverksamhet till bortta motatt somse

minoritetsspråk i sådana sammanhanganvändningen landsdels- ellerav
och

det internationella planet,artikel 14 punkt och punkt ba att-
minoritetssprå-bilateralt och multilateralt, verka för landsdels- elleratt
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främjas.ken

Övervakning tillämpningkonventionensav

innehåller för hur Europarådet,Del IV konventionen bestämmelserav
medlemsstater och allmänheten skall kunna kontrollera dedess att

ratificerat konventionen uppfyller sina åtaganden enligtstater som
Övervakningenkonventionen. konventionens tillämpning kan sägasav

politisk natur.vara av
ratificerarKontrollen skall ske de kon-att statergenom som

ventionen tredje år skall inge till Europarådet medrapport envar en
redogörelse för hur praktiskt har sina åtaganden enligtstaterna omsatt
konventionen. skall offentliggöras.Rapporterna

Europarådet granskas expertkommitté beståendel rapporterna av en
från ratificeratmedlem och de kon-vart stateren somav en av

ventionen. Medlemmarna i expertkommittén väljs Europarådetsav
ministerkommitté förslag från respektive ratificeratstat som
konventionen varje in lista med förslag påstat ger en personer som

välja mellan. Expertkommitténs medlemmarministerkommittén kan
stå fria regeringar och erkänt skickligaskall gentemot staternas vara

erfarna i frågor landsdels- eller minoritetsspråk.och rörsom
iOrganisationer eller sammanslutningar den har lämnat instat som

sådana organisationer demrapporten t.ex. representerarsom som-
eller minoritetsspråk får tillanvänder landsdels- lämna synpunkter-

Europarådets expertkommitté hur de följt sinastatenom anser
del och del i konventionen. Expertkommitténåtaganden enligt III

utformar på grundval de lämnat in och medrapporter staternaav
synpunkter organisationer ellerhänsyn till de oberoendetaget
ha Europarådetssammanslutningar kan lämnat, tillrapporten

ministerkommitté. expertkorrnnittén överlämnar sin tillInnan rapport
ministerkommittén skall få tillfälle kommenterastaterna rapporten.att

från expertkommittén får offentliggöras minister-Rapporterna av
kommittén den beslutar så skall ske. ministerkommitténOmattom

det finns anledning till det kan rekommendationer tillattanser ges
med anledningstaten rapporten.av
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3 Andra länders ratificering av

konventionen

Fem länder har fram till i december 1997 ratificerat minoritetsspråks-
konventionen, nämligen Norge, Finland, Ungern, Nederländerna och
Kroatien i nämnd ordning. Konventionen träder därmed i kraft dennu
1 1998.mars

I det följande kommer redogörelsenärmare för hur Norgeen ges
och Finland valt ratificera konventionen och för den nationellaatt
lagstiftning och åtgärder i övrigt i respektive land har till stödman
och skydd för landsdels- eller minoritetsspråken där. Motsvarande
redogörelse för Ungerns och Nederländernas ratificering och nationella
bestämmelser översiktligär eftersom vi de nordiskaansettmer att
ländernas nationella åtgärder intresse förär störst Någonav oss.
redogörelse för Kroatiens ratificering och nationella bestämmelser där
kan inte lärrmas på grund Kroatien ratificerat konventionen kortattav
innan utredningstidens slut.

Gemensamt för de fyra första länder ratificerat konventionensom
i dessa länderär redan innan ratificeringen haftatt nationellman

lagstiftning och andra åtgärder till skydd och stöd för landsdels- eller
minoritetsspråken. Dessa nationella regler har utgjort grunden för
ratificeringen minoritetsspråkskonventionen.av

1 Norge

1 Ratificeringen konventionenav

Norge det första land ratificerade minoritetsspråkskon-var som
ventionen. Innehållet i Norges ratifikationsinstrument framgår av
bilaga 2. Där Norge ratificerar bestämmelserna i del II, IVattanges
och V i konventionen 46 angivna punkter ochnärmare styckensamt
i del III konventionen för det samiska språket.av

Inget språk samiska i ratifikationsinstrumentet.än nämnsannat
Såsom framgått föregående kapitel gäller dock del i konventionenav
för samtliga landsdels- eller minoritetsspråk i de ratificerarstater som
konventionen de i samband med ratificeringennämns elleroavsett om
inte.

I Norge talas, liksom i Sverige och Finland, flera olika varieteter
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emellertidhardominerar. Norgenordsamiskanvilkablandsamiskaav
och ispråksamiskaförkonventionenratificeravalt storaettatt som

för språketsskallvilka insatser görasfråganöverlämnatdelar somom
sametinget.norskatill detvarieteterolika

beslutadeskedde innanförSamråd med representanter mansamerna
ratificeras.skullestyckenochvilka punkter som

medöverensstämmelseiåtgärderNationella3.1.2
konventioneniåtagandena

föroch stödtill skyddi övrigtåtgärderrad lagar ochfinnsI Norge en
bestämmelsengrundläggandeDenoch språkkultur m.m.Samernas

sedan år110det i § A,därgrundlageni den norskaintagenfinns
sådanaskapamyndigheteråliggerdetföreskrivs1988, attstatensatt

utvecklabevara ochbefolkningen kansamiskadenförutsättningar att
socialaoch sittkulturspråk, sinsitt arv.

rad olikainomoch stödsärskilt skyddspråketsamiskaDet enges
reglerarbestämmelser rättenflestasamhällsområden. De attsom

från år 1992,spräkregleri samelovensintagnafinnsanvända samiska
officiellt språk imed norskalikställtockså blevsamiskandå ettsom

regelverknorskai detreglerDessa utgörNorge. stommen som
minoritetsspråkskonventio-ratificeringförgrunden Norgesutgjorde av

språket.samiskaför detnen

Samelovenkapitlet itredjespräkregler,Samelagens

huvudsak inom begränsatgäller ispräkreglerSamelagens ett geogra-
Förvaltningsom-språk.för samisktförvaltningsområdetområde,fiskt

Nesseby,Kautokeino,Karasjok,kommuner:rådet utgörs av sex
gäller baraförvaltningsområdetUtanförKåfjord.ochTanaPorsanger,

språkreglerna.antalbegränsatett av
detutvecklaochbevaraspråkreglernamed sägsSyftet attvara

språket ianvändningenstärkasärskiltochspråketsamiska att av
samiskaanvändningSpråkreglerna berörsammanhang.offentliga av

bl.a.,
myndigheterregionalaochlokalakontakt medvid—

sociala sektornoch denhälsovårdssektorninom-
rättsväsendetinom-
kyrkaninom-
utbildningsväsendetinom—~
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förvaltningsområdetInom har själv använder sigman, om man av
samiska i kontakten med lokala offentliga antingen dessa ärorgan
kommunala, fylkeskommunala eller statliga, rätt att svar
samiska både vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheten.

Om själv i skrift använder sig samiska i kontakten medman ettav
regionalt dvs. fylkeskommunalt eller statligt organ,ettorgan som
har eller flera förvaltningsområdets kommuneren av sex som
tjänsteområde, har skriftligträtt samiska.attman svar

Alla önskar använda samiska för tillvarata sinaatt attsom egna
intressen i kontakt med lokala och regionala halsovårds- eller sociala
institutioner har bli bemöttarätt samiska, både skriftligen ochatt
muntligen.

l kontakt med rättsväsendet inom förvaltningsområdet har rättman
använda sig samiska. Med rättsväsendet domstolar,att av avses,

länsmän, polis, åklagare, fängelse och kriminalvård frihet.i För dessa
myndigheter gäller regler för andra lokala och regionalasamma som

inom förvaltningsområdet. Därutöver gäller särskilda reglerorgan om
utökade rättigheter använda samiska inom rättsväsendet.att

För domstolar ämbetskrets helt eller delvis omfattar för-vars
valtningsområdet gäller får använda samiska i inlagor iatt envar
rättegång och samiska får användas vid muntliga kontakter medatt
domstolen och under muntliga förhandlingar i domstol. Rätten att
använda samiska under muntliga förhandlingar i domstol innebär
emellertid inte samisktalande kan norska kan krävaatt en person som

alla i rättegång, skall tala samiska eller detatt t.ex. sägsatten som
norska skall tolkas till samiska. Om någon begär det kan rättens
ordförande emellertid besluta förhandlingsspråket skallatt vara
samiska. Behövs översättning eller tolk skall detta betalas staten.av

För polis- åklagarväsendetoch gäller deras verksamhetsområdeom
helt eller delvis omfattar geografiska område förvaltnings-samma som
området, har tala samiska vidrätt bl.a. förhör myndig-att attenvar
hetens kontor och vid muntlig anmälan. Intagna fängelseanstalt i
Troms och Finnmark har också tala samiska.rätt att

Inom Norska kyrkan i förvaltningsområdet har rätt attenvar
barndop, vigsel, nattvard, själavård förrättade på samiska.m.m.

För det möjligt för tjänstemän hosgöra lokala och regionalaatt
offentliga uppfylla språkreglernas krav bemötandeattorgan om
samiska innefattar språkreglerna regler möjlighet till tjänstledighetom
med lön för tjänstemän inom förvaltningsområdet för lära sigatt
samiska.

Språkreglerna innehåller också regler lagar och föreskrifterattom
särskilt intresse för helaär eller delar den samiska befolk-som av av

ningen skall till samiska.översättas Kungörelser från offentliga organ
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befolk-delartill hela ellerriktar sigförvaltningsområdet,inom avsom
samiska ochbåde påavfattasskallförvaltningsområdet,iningen

norska.
allareglersamiska finnspåellerutbildning igäller attNär det om

undervisning i ellertilldistrikt hari samiska rättgrundskolanielever
minstsådanfinnsområde rättUtanför detta tresamiska.på omen

beslutaförvaltningsområdet kaniKommunerna attbegär det.elever
finnsomfattningvissgrundskolan. lobligatoriskt isamiska skall vara

vuxenutbildning ochförsamiska inomsigläraockså rätt att ramen
bekostnad.statens

Sprâkrådet har bl.a.språkråd.Samisktocksåspråkreglerna berörsI
Despråk i Norge.samisktutvecklaochstärkabevara,uppgifttill att

listoroch harspråkfrågor överinformation iochvägledningger
tolkar.ochkvalificerade översättare

samiska harförspråkreglernanorskadetillämpningenVad gäller av
regeringstjänstemännorskamedkontakterkommitténs uppgettvidman

heltde inteså ärfortfarandespråkregler ärsamelovens attnyaatt
detuppmärksammatemellertidharManpraktiken. attgenomförda i

i samiskaläraremångatillräckligtrekryterasvårigheterfinns att
samiska ihellerbehärskar intemyndighetervidTjänstemänspråket.

påockså bristfinnsDetskulle behövas.utsträckningden som
samiska.läromedel

språklagstiftningenföljd ärtillmärkteffekterPositiva avmansom
utsträckning begärallti störresamiska ochfler talarallt att manatt

Nordsamis-sammanhang.offentligai olikasamiskabli bemöttatt
förvaltnings-inomanvändssamiskavarietetdenkan, är somavsom

riktning.positiviutvecklasochstärktsspråk, harsamisktförområdet
samiska,varieteternautbreddamindredebevarasvårareDet avär att

förvaltningsområdet.ianvändsintesydsamiska,lulesamiska och som
åtgärderandranågrabörspråkreglersamelovensUtöver av

detnämligenkonventionen nämnasratificeringen attförbetydelse av
samiska viautsändningarregelbundnafinnstillbakalång tidsedan

Norskasamiska.vissa TV-program statenochNRK,norsk radio,
samiska.litteraturproduktionförkostnaderallatäcker av

Kostnader1

förvidtagitsåtgärdernationella attför dekostnadernaVad gäller som
allmäntkan sägasspråket i Norgesamiska attutveckla detstödja och

åtgärdernakostnadskrävande ärdesidanorskfrån mestattanserman
fram-ochtolkar översättaretjänstemän, samtpersonal,utbildning av

läromedel.tagning av
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Under år 1995 drygt 16,5 miljoner norska kronor föravsattes
användningen samiska enligt samelovens språkregler inomav
kommuner och fylkeskommuner i det samiska förvaltningsområdet.
Sametingets språkråd fördelar mellan kommunerna. Måletpengarna

tvåspråkig förvaltningär upprätta inom dessa kommuner medatt en
tvåspråkiga tjänstemän. I dagsläget används dock fortfarande tolk i

utsträckning tjänstemännen.stor av

Finland3

Ratificeringen3.2. 1 konventionenav

Finland ratificerade minoritetsspråkskonventionen andra land. isom
november 1994. ratifikationsinstrumentetAv framgår Finlandatt
ratificerat 59 punkter och stycken i del III i konventionen för samiska

landsdels- eller minoritetsspråk 65 punkter och styckenett samtsom
officielltför svenska mindre allmänt språk artikelseanväntettsom

också Finland åtari konventionen. Det sig i3 punkt l att attanges
konventionendelar tillämpa del romani ochvederbörliga av

språk i Finland.territoriellt obundnaandra
flera olika varieteter, nordsamiska,i Finland iSamiska används

har dock liksom Norge valtskoltsamiska. Finlandenaresamiska och
språk. det gällerför samiska Närratificera konventionen ettatt som

konventionens bestämmelse iFinland valt utnyttjasvenska har att
konventionen förbestämmelser i del lII iratificera vissaartikel 3 och

mindre allmänt.officiellt språk användssvenska ett somsom
särskilt romaniratifikationsinstrumentetSkälet till i nämntatt man

uppgifterenligt deobundet språk i Finlandterritoriellt är,ettsom
sidafrån finskvill markera den viktfått, på detta sättatt manman

språk. skälkultur och Ettlägger vid stödja ärannat attatt romernas
ochFinland, 6 000-7 000det finns många i attpersonerromer ca

konventionensbegärtdessa i till andra minoritetsgrupper attmotsats
bestämmelser tillämpas deras språk.skall

konventionendel iSåsom framgått föregående kapitel gällerav
ratificeratför samtliga landsdels- eller minoritetsspråk i de stater som

ellerkonventionen ratificeringende i samband mednämnsoavsett om
inte. Villkoret språken uppfyller konventionens kravär ettatt
landsdels- eller minoritetsspråk.

Beträffande samtliga språk i ratifikationsinstrumen-nämntstre som
fanns redan gällande lagstiftning övrigt tilloch nationella åtgärder itet

skydd och stöd för dessa språk förkunde grundenutgörasom en
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ansågs således inte behövas medlagstiftningNågonratificering. ny
ratificeringen.anledning av

Finlandåtaganden i konventionenbeslöt vilkaFinlandInnan som
med svensktalandesamrådde denför tillämpa,binda sigskulle att man

folkting, medSvenska Finlandsföreträddminoriteten samernaav
och medför sameärendendelegationenföreträdd romerna genomav

för zigenarärenden.delegationen

överensstämmelse mediNationella åtgärder3.2.2
konventioneniåtagandena

romanisamiska ochanvända svenska,grundläggandeDen rätten att
slås det fastregeringsformen. Däri den finskatillförsäkras i § 14 att

isvenska ochfinska och rättnationalspråkFinlands är attatt envars
använda sittmyndigheteroch andradomstolarsak hos egetegen --

i lag.skalleller svenska,finskaspråk, antingen detta är tryggas
tillgodose båda dessaskalldet allmännaföreskrivsVidare att

samhälleliga behov. Förochkulturellaspråkgruppers samerna,
bestämmelse degäller enligtandraoch attsammagrupperromerna

språk och sin kultur.utveckla sittochbevarahar rätt att

Svenska

nationalspråk.Finlands tvåSvenskan nämntsär ett avovansom
språkla-språketsvenskagrundlagen skyddasskyddet iUtöver genom

domstolar, statligagäller förSpråklagens regler1922.från årgen
evangelisk-lutherska kyrkansdenochmyndigheter, kommuner

församlingar.
beroende vilkenenligt språklagenrättigheterna ärspråkligaDe av

finskaspråklagen indelashar. Enligtkommunspråklig status en
kommu-enspråkigt svenskafinska kommuner,enspråkigtikommuner

tvåspråkigamajoritetfinskmedtvåspråkiga kommuner samtner,
mindreHuvudregelnmajoritet. änmed svensk ärkommuner att om

enspråkig. Omfinska/svenska kommunenbefolkningen talar8% ärav
eller 3 000% befolkningen ärminst 8minoriteten utgör personerav

tvåspråkig.kommunen
följande.reglerspråklagenskorthet innebärI

polis,domstolar,myndigheter såsommed statligaVid kontakt
använda sittalltidmedborgarearbetsförmedling har rätt attm.m. en

myndighetenstatligaför de ärämbetsdistriktetspråk. Omeget
språket.detocksåenskildehar dentvåspråkigt rätt att egnasvar
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Någon sådan finns inte ämbetsdistriktet enspråkigt.rätt ärom
Vid kontakt kommunalamed myndigheter har den enskilde rätt att

Äranvända sitt språk i tvåspråkiga kommuner. kommuneneget
enspråkig måste emellertid den enskilde använda kommunens språk.
Detsamma gäller det språk myndigheterna den enskilde på.svarar

tvåspråkigaI kommuner och tvåspråkiga statliga ämbetsdistrikt
gäller meddelanden till allmänheten, såsom kungörelser ochatt
meddelanden, skall avfattas båda språken. Skyltar och Vägvisare
inom sådana områden skall också tvåspråkiga.vara

lagstiftningI angående använda sitt modersmål finnsrått attannan
följandebl.a. bestämmelser. Viss möjlighet tolkatt statens

bekostnad finns i enspråkiga kommuner i ärenden där enskilds kanrätt
stå i konflikt med myndighetens, barnskyddsfall eller indragningt.ex.

körkort. När det gäller utbildning alla kommuner skyldigaär attav
anordna grundskoleundervisning svenska respektive finska detom
finns minst lågstadieelever13 har endera språket modersmål.som som
Undervisning sker i enspråkiga skolor. daghem finnsFör regler om

förkommun skall sörja dagvård erbjuds på barnets modersmål.att att
hälsovård finnsNär det gäller bestämmelser patientensattom

modersmål i möjligaste mån skall beaktas. Inom vissa delar av
sjukvården finns utökad skyldighet tillhandahålla sjukvård påatten
patientens modersmål.

Samiska

grundlagsstadgandeUtöver det redovisats finns ytterligaresom ovan
grundlagsbestämmelse berör samiska språket. I § 51en som a

regeringsformen stadgas urfolk tillförsäkrasskallatt ettsamerna som
kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i angårärenden som
deras språk och kultur. finns i lagar och förordningar olikaDärutöver

förbestämmelser till skydd och stöd det samiska språket. Viktigast av
dessa bestämmelser lag användning samiska hos myndigheterär om av

trädde i kraft år 1992.som
Språklagens regler gäller i huvudsak inom hembygdsom-samernas

råde. Hembygdsområdet omfattar Enontekis, och UtsjokiEnare
kommuner Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun.samt

samiska språklagen följande.Den innebär i korthet Inom hembygds-
området har samiska gälleranvända i ärenderätt atten same som
honom eller henne, eller i skallärende där höras. Rättenen same
omfattar såväl kommunala myndigheter områdets alla statligasom
distriktsmyndigheter och lokala myndigheter och domstolar harsom
åmbetsdistrikt täcker någon del hembygdsområde.som av samernas
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har använda samiska i kommun ellerDessutom rätt atten same
församling inom hembygdsomrâdet. Utanför hembygdsområdet har

använda samiska vid kontakt med bl.a. länsstyrelsen ochrätt attsame
i Lapplands län, högsta domstolen, justitiekanslern ochlänsrätten

Språklagenriksdagens justitieombudsman. innebär inte tjänstemänatt
språklagens skallpå de olika myndigheter berörs regler kunnasom av

Myndigheterna inom hembygsområdet i ställetsamiska. har en
tillhandahålla tolk eller översättning till samiska i sinaskyldighet att

kontakter med sig till myndigheten och då sigvänt använtsomsamer
samiska.av

Språklagen innehåller också bestämmelser kungörelser,attom
meddelanden, anslag och blanketter skall avfattas också på samiska

förordningar,hembygdsområde. Sådana lagar ochinom samernas
statsrczdsbeslutm.m. särskilt berör skall publiceras ocksåsom samerna

Myndigheterna bör inom hembygdsområdet enligt lagenpå samiska.
och också med samiskförse skyltar Vägvisare text.

språkreglerna skall kunna tillämpas riktigt behövsFör sättatt ett
tillgång till tolkar och sametinget finns byrå förInomöversättare. en

språket för det finns tillgång till tolkardet samiska attsom ansvarar
för språkvård.och samisköversättare samt

tjänstemän lära sig samiska finns enligtFör att uppmuntra att
för myndigheterspråkreglerna möjlighet dem arbetar statligasom

omfattas språkreglernas bestämmelser få tjänstledigt medattsom av
för utbildning i det samiska språket. Vid tillsättning statligalön av

hembygdsomrâde kunskapertjänster vid myndigheter i samernas ses
merit.i samiska som en

Även dagbarnvârdgrundskolelagen, gymnasielagen och lagen om
betydelse för det samiska språket. grund-innehåller bestämmelser Iav

elever bosatta inomskolelagen och gymnasielagen sägs äratt som
hembygdsområde undervisas i eller detta språk.kan Isamernas
dagbarnvård kommunerna skall sörja förlagen stadgas attattom

modersmål då detta samiska.dagbarnvård står till buds på barnets är
tillämpningen de bestämmelser gäller till stöddet gällerNär av som

samiska språket har i Finland detoch skydd för det angett attman
samiska och undervisnings-bristen på lärare iproblemetstörsta är

rekrytera lärare till desamiska. Särskilt svårt detmaterial är att
utbildning i samiska ingastadierna i skolan. För lärarehögre av ges

lO-årsperiodsärskilda medel. har understatliga Däremot staten en
och halv miljon mark till undervisningsmaterialbidragit med enca en

på samiska.
språkla-kontakter samiska med myndigheter harNär det gäller

hittillssamiska vid sådana kontaktermöjligheter användaattgens
heller har många utnyttjatutnyttjats i mycket liten utsträckning. Inte
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möjligheten skrivet material, blanketter samiska.att t.ex. etc.
kan, enligt de uppgifterDetta vi fått, dels ha med kunska-göraatt att
i läsa och skriva samiska dåliga bland den samiskaärattperna

befolkningen, dels kunskaperna i den vokabulär behövs iatt som
officiella sammanhang bristfällig.är

Romani

l Finland finns internationellt förhållandevis lång tradition närsetten
det gäller samarbete företrädaremellan för myndigheter och romer.

årSedan 1956 har det funnits statlig delegation för zigenarärendenen
idag består 18 medlemmar tio Delegationenärsom av varav romer.

skall främja den romska befolkningens möjlighet likvärdigaatt
villkor delta i samhällslivet främja den romska befolkningenssamt
ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden. Utöver denna
delegation finns det fyra regionala delegationer med uppgift främjaatt

befolkningensden romska levnadsförhållanden på det regionala planet.
Statliga åtgärder för främja romsk kultur och språk framförhar alltatt
vidtagits sedan 1980-talet.

När det gäller stödet och skyddet för språket romani har iman
Finland främst vidtagit åtgärder det gäller utbildning inär romani och

Årromsk kultur för både för barn och 1993 tillsattesvuxna. en
ledningsgrupp för zigenarutbildning inom Utbildningsministeriet.
Ledningsgruppen skall handlägga frågoralla principiell naturav som

utbildning från förskoleutbildning tillrör vuxenutbildning.av romer,
Hälften ledamöterna i ledningsgruppen Ett syftenaärav romer. av
med undervisning i romani och romsk kultur och historia är göraatt
skolundervisning och vuxenundervisning meningsfull för bådemer
romska barn och Det har tidigare olika skäl, varit svårt förvuxna. av

studera vilket har lett till det bland äldre finnsatt attromer romer
många dåligmed skolunderbyggnad. För underlätta undervisningenatt
för barn har i Finland arbetat fram ABC-böcker i romani. Förman

anordnas bl.a. Sommarkurser i romani och finska. Kostnadernavuxna
för kurserdessa betalas till hundra finska och ärprocent statenav
därför kostnadsfria för deltagarna.

3.2.3 Kostnader

Allmänt har de kostnaderna för stöd och skyddstörstauppgett attman
för det samiska språket består i översättning och tolkning till det
samiska språket.
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I propositionen till den samiska språklagen kostnadertar man upp
för byrån för det samiska språket, kostnader för åtta tjänster som
tolkar och i de kommuner ligger inomöversättare som samernas
hembygdsområde övriga kostnader för tolkning och översättning.samt
Det har visat sig de sammanlagda kostnaderna för sameting-attsenare

och språkbyrån för del uppgått till två miljoner market statens ca
årligen. åttaAv beräknade tjänster tolkar och inomöversättaresom
kommunerna i hembygdsområde har endast besatts.samernas en
Kostnaden för denna tjänst uppgår till 500 000 mark årligen,ca en
kostnad för förstastod de åren faller påstatensom men som nu
kommunerna.

Vad gäller stödet och skyddet för romani finska underavsatte staten
år 1996 och halv miljon finska mark till ledningsgruppen fören en
zigenarutbildning.

3.3 Ungern

3.3.1 Ratificeringen konventionenav

Ungern ratificerade år 1995 tredje land minoritetsspråkskonven-som
tionen. Av ratifikationsinstrumentet framgår åtar sigUngernatt att
tillämpa 47 punkter och stycken i del III i konventionen för fem språk,
nämligen kroatiska, tyska, rumänska, slovakiska och slovenska.

Utöver de språk i ratifikationsinstrumentet har Ungernnämnssom
i nationell lagstiftning slagit fast det finns ytterligare åtta språkatt
eller sammanlagt språk, minoritetsspråk itretton som anses som
Ungern. Dessa språk arrnenska, bulgariska, grekiska, kroatiska,är
tyska, zigenska romani och sinti, rutenska, polska, rumänska,
serbiska, slovakiska, slovenska, och Samtliga språkukrainska. tretton

falla inom konventionens tillämpningsområde och bestämmelser-anses
i del i konventionen således påkommer tillämpas allana att

språken. Skälet till valt bara fem språk i ratifika-nämnaatt attman
tionsinstrumentet enligt uppgift språk funnits under längstdessaär att

Åtgärdertid i Ungern och talas flest till stöd och skyddav personer.
för dessa fem språk finns sakområden såsomockså inom de olika
undervisning, offentlig förvaltning konventionen täcker,m.m. som
vilket underlättat ratificeringen del i konventionen för språken.IIIav
Enligt uppgift målet så förutsätt-är Ungern, de ekonomiskaatt snart
ningarna fmns, skall ratificera del för de åttaIII i konventionen också
språk inte omfattas ratiñceringen bestämmelserna i delsom nu av av

i konventionen.III
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Ungern har valt ratificera punkter och stycken iatt del IIIsamma
för samtliga de fem språk omfattas ratifikationen. I stortsom settav
fanns redan innan ratificeringen nationell lagstiftning angående stöd
och skydd för landsdels- och minoritetsspråk, kunde ligga tillsom
grund för ratificeringen. Man tillämpa de bestämmelserattavser man
ratificerat i del III i hela landet. Som i kapitel fyra huvudav-ärangetts
sikten med bestämmelserna i del III i konventionen dessa skallatt
tillämpas inom begränsat geografiskt område i respektive landett
motsvarande det område där språket används hävd. Skälet till attav

i Ungern har valt ändå tillämpa konventionens bestämmelserattman
i del III hela landetsöver territorium de använder de olikaär att som
minoritetsspråken i Ungern alltid har varit spridda hela landetsöver
territorium och det således inte går definiera geografiska områdenatt
där språken har talats hävd.av

3.3.2 Nationella åtgärder i överensstämmelse med
åtagandena i konventionen

En nationell lag framför andra gjorde det möjligt för Ungern att
ratificera minoritetsspråkskonventionen, nämligen lagen nationellaom
och etniska minoriteters rättigheter från år vilka1993. dennaI anges
kriterier skall uppfyllda för skallattsom vara en anses som engrupp
nationell och etnisk minoritet liksom förvilka minoriteter som
närvarande uppfyller dessa kriterier. nämndaDe demotsvarar ovan

minoritetsspråken i Ungern. omfattarLagens bestämmelsertretton
enligt sin lydelse inte invandrare eller flyktingar. syfteLagens är att
hindra assimilering och tillförsäkra nationella och minoriteteretniska

till sin identitet,rätt språk, kultur och traditioner.egen
viktigt inslagEtt i lagen möjligheten för nationella minoriteterär att

efter allmänna val inrätta lokala självstyrande minoritetsorgan harsom
till uppgift bevaka minoriteternas intressen hos kommunalaatt
myndigheter beslutandeoch församlingar. Lagen föreskriver att
kommunala beslut utbildning,rörande lokal massmedia, användning

minoritetsspråk bara får fattas efter hörande de lokalam.m.av av
minoritetsorganen beslutet berör minoritetsbefolkningen.om

tillförsäkrar också minoriteterna inflytande på det nationellaLagen
till nationstäckande minoritetsor-planet bl.a. regler val ettom

minoriteternas rättigheter.och ombudsman skall bevakagan en som
till undervisning ifinnsDet särskilt kapitel i lagen rör rättett som

eller minoritetsspråken och skolori daghem statens attsamt ansvar
för dessaundervisningsmaterialbekosta utbildning lärare ochav

litteraturändamål. tillgången tillI kapitel attsamma anges
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minoritets-nätverktillförsäkrasminoritetsspråken skall ett avgenom
bibliotek.

minoritetssprâken. DäranvändandetkapitelsärskiltEtt ägnas av
modersmål i alla sammanhanganvända sittharalla rätt attattanges

särskild lag.skall i IinnebärVad dettai Ungern. närmare enanges
domstol använda sittividare alla harkapitlet rätt egetattattanges

sitt moders-användaockså alla harmodersmål. Det rätt attattanges
föreskrivs vidarekommunala församlingar. Detochmål i parlamentet

skallminoritetsorganbegärankommunalaallaatt avorgan
minoritetsspråkenockså påalla beslut, blanketterpublicera samtm.m.

minoritetssprâken.ocksåskall finnasanslagskyltaratt m.m.
minoriteter bor skallområden därinom deSlutligen attanges

vid tillsättandeminoritetsspråk meritkunskaper i avses som en
service tillmyndigheter och myndigheterlokalatjänster hos som ger

allmänheten.
ekonomiskt stödtillockså bestämmelserinnehållerLagen rättom

undervisning i elleroch skolortill de daghemfrån staten som ger
självstyrande minoritets-ekonomiskt stöd till deminoritetsspråk samt

organen.
nationella ochlagenpraktiska tillämpningenVad gäller den omav

minoritets-åtagandena enligträttigheter ochetniska minoriteters
konventionens bestämmelser ispråkskonventionen har angett attman

valen till lokalai de områden därtillämpasförsta hand kommer att
under år 1994 ochframgångsrikasjälvstyrande minoritetsorgan var

val indikerar enligtgenomförandet sådanalyckade1995. Det av
många tillhördet finnsungerska regeringstjänstemän att sompersoner

områden.minoritet i dessaen

3.3.3 Kostnader

lagstiftningför nationellgäller kostnaderuppgifter vi fått detDe när
minoritsspråk i Ungernför landsdels- elleroch skydd ärtill stöd att

enligtåtaganden gjortkostnaderna för dekan uppskattainte manman
eftersom först dåträder i kraftkonventionen förrän denna man

nationella åtgärder.genomför alla planerade

104



Andra länders ratificering konventionenSOU 1997:192 av

3 .4 Nederländerna

3.4. l Ratificeringen konventionenav

Nederländerna ratificerade år 1996 fjärde land minoritetsspråks-som
konventionen. ratifikationsinstrumentetAv framgår Nederländernaatt
åtar sig tillämpa 48 punkter och stycken i del III i konventionen föratt
frisiska i provinsen Friesland, bestämmelserna i del i kon-samt
ventionen lågsaxiska språk och bestämmelserna i del enligtll,
artikel 7 punkt för jiddisch och romani chib territorielltsom
obundna språk.

3.4.2 Nationella åtgärder i överensstämmelse med
åtagandena i konventionen

Nederländerna finnsI sedan läng tid tillbaka nationella bestämmelser
gjort det möjligt fä undervisning i frisiska inom det obligato-attsom

riska skolväsendet. finnsNumera regler dem användersom ger som
frisiska möjlighet få undervisning i frisiska i provinsen Friesland.att
Det finns också vissa tvåspråkiga skolor i Friesland där under-
visningen bedrivs frisiska-holländska.

Som följd ratificeringen konventionen omfattar rätten atten av av
undervisning i frisiska också de lägre stadierna i skolan.nu
Rätten få frisiskaanvända i kontakt med myndigheter ochatt

rättsväsendet i provinsen Friesland lagfäst. Frisiska språket ocksåär är
inkluderat i nationell förvaltningsrätt och i lagstiftningnumera som

berör utbildning och kultur och i skattelagstiftningen.
Frisiska förekommer regelbundet både i radio och TV och det finns

dagstidningar till viss del skrivs frisiska. provinsenI Frieslandsom
det också möjligt få vissär samhällsservice från offentligaatt organ
frisiska.

När det gäller ratificeringen romani chib och jiddischav som
territoriellt obundna språk i Nederländerna detta ettuppges vara sym-
boliskt erkännande språken inte binder de nationella myndig-av som
heterna stödja eller skydda dessa språk.att
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4 Vilka språk i Sverige landsdels-är

eller minoritetsspråk

Kommitténs bedömning: Vi har funnit samiska och finskaatt
inklusive kieli romani chibmeän historiska landsdels-årsamt
eller minoritetsspråk i Sverige.

Minoritetsspråkskonventionen enligt konventionskommentarenär en
kulturkonvention ägnad skyddaär och stödja historiskaattsom
landsdels- eller minoritetsspråk. Från Europarådets sida har man
överlåtit ansvariga myndigheter i de länder ratificerar kon-som
ventionen med beaktande konventionens definition i artikelatt, av

bedömning vilkagöra språk landsdels- eller minori-ären av som
tetsspråk i det landet.egna

Minoritetsspråkskommitténs direktiv innebär kommittén har iatt
uppdrag sådan bedömning för svensktgöra vidkommande. I detatt en
följande skall vi därför med utgångspunkt från konventionens
definition landsdels- eller minoritetsspråk i artikel och med be-lav
aktande konventionens syfte, vår bedömning vilka språkgöra iav av
Sverige landsdels- eller minoritetsspråkär och vilka språk ellersom
dialekter faller utanför konventionens tillämpning.som

Vi vill redan i detta sammanhang understryka vår bedömningatt
sig till vilka språk fallerbegränsar in under konven-avgöraatt som

tillämpningsområde.tionens
i det följande ställning bl.a. till den komplicerade fråganNär tar

språk och vadvad är åratt ett attsom anse som som anse som enom
enbart med sikte konventionens tillämpning. Ettdialekt sker detta

eller minoritetsspråk i kon-språk vi inte finner landsdels-år ettsom
minoritetsspråk i andraventionens mening kan ändå ettanses vara

konventionens tillkomst harsammanhang. Också i samband med man
artikeluppmärksammat sådana uppkomma. Av lsituationer kanatt

punkt b och framgår exempelviskonventionskommentaren attav
alltför fåkonventionen inte språk talaskan tillämpas på som av

eftersom praktiskadetta skulle leda till allt för storapersoner
Ävensvårigheter. sådana språk minoritetsspråk bör de inteår sesom

landsdels- eller minoritetsspråk bestämmelserkonventionenssom som
skall tillämpas på.

Vi vill också inledningsvis påpeka ratificeraSverige skulleatt om
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bestämmelser i delkonventionensså kommerkonventionen, att
Sverige omfattasminoritetsspråk ilandsdels- ellergälla för alla som

bestämmelserna isådana språk medandefinitionkonventionens avav
väljer skallspråk Sverigegälla för dekommerdel III bara att som

konventionengeografisk kan enligtSpråk basdem.omfattas utanav
delbestämmelserna i III.omfattasinte av

anslutningvid eventuellvarit Sverigeutgångspunkt harVår att en
bestämmelserna i del IIIratificeraockså kommerkonventionentill att

därför viVi harhistorisk geografisk bas.har närför de språk som en
svensk till-omfattasspråk kanvilkafråganprövat av ensomom
anknytningharbehandlat frågorocksåkonventionenlämpning somav

konventionen.del III itill tillämpningen av

intei Sverige kandialekterSpråk och4.1 ansessom
konventionenomfattade av

artikeldefinitionen i 1 ienligtspråk,två huvudkravDe ettsom
landsdels- ellerföruppfyllakonventionen, måste ettatt anses vara

minoritetsspråk är,
territorium inomi vissthävdskall användasspråket ett enatt av-

kon-invandrarspråk omfattas inteimedborgare staten, avstat av
ochventionen

dialekterspråketofficiellaannorlunda detskallspråket änatt vara-
konventionen.omfattas inte av

ocksåframgårkonventionskommentarenpunkt b ochartikel 1Av att
språk för kon-användamåstetillräckligt många attettpersoner

språket.kunna tillämpasventionen skall
Även geografiskhistoriskuppfylla kravetkanspråk inteettom

bestämmelserkonventionensomfattas vissadetanknytning kan avav
obundet språk.territorielltsåsomi del ett

konventionensartikel ochdefinitionen i 1 över-utgångspunkt iMed
språk ochbehandla någraföljandevi i detsyfte skallgripande

utanför kon-uppfattning fallerenligt våri Sverigedialekter som
tillämpningsområde.ventionens

Invandrarspråk

språk skallkonventionen,artikel ienligt lförsta kravetDet att ett
lång tidunderskall haspråketinnebär använtshävd,användas attav

Invandrarspråk omfattasanvändas där.fortfarandelandet ochtillbaka i
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således inte konventionen och inte heller språk har talats iav som
landet inte längre talas där. Tidsgränsen för språknär ettmen numera
övergår från invandrarspråk till språkatt ett att ettvara vara som
används hävd i konventionens mening finns inte angiven i kon-av
ventionen. Det dock klart språk förstär äratt ett att ettsom anse som
invandrarspråk i land så småningom kan övergå till använtett att anses

hävd.av
Svensk befolkningsstatistik omfattar inte uppgifter etniskom

tillhörighet eller språktillhörighet. Det därför svårt framfåär att
uppgifter kan ligga till grund för bedömning vilka språksom en av

under lång tid i Sverige och fortfarandeanvänts används i dag.som
stårDet emellertid klart det i Sverige i dag till följd invandringatt av

från andra länder, talas många andra språk svenska. Med fåän
undantag har dock dessa inte i Sverige före andra världskriget.använts
Detta har med invandringen till Sverige före andragöraatt att
världskriget mycket begränsad.var

När det gäller språk börjat användas i Sverige först efter andrasom
världskriget vi de klart faller utanför till-konventionensattanser
lämpningsområde eftersom de har under för kort tid för deanvänts att
skall kunna språk får istället betraktasanvända hävd. Dessaanses av

invandrarspråk faller utanför konventionens tillärnpningsom-som som
råde.

fastslå någon absolut, generellVi inte det lämpligtäratt attanser
invandrarspråk tilltidsgräns för övergår frånspråknär ettett att vara

uppfattningenligt vårhävd i Sverige. Det äranväntatt anses som av
till fall med utgångspunkttill från falllämpligare ställning dettaatt ta

behandlaravsnitt 4.2från historia i Sverige. Ivarje språks särskilda
kan bli aktuellavivi därför de språkoch attvart ett ansersomav
ställning till deSverige ochbedöma använda hävd i tar omsom av

konventionen.kan omfattadeanses av

Dialekter

språket skall annorlundaandra kravet i konventionen,Det änatt vara
dialekterofficiella innebär det officielladet språket i attstaten av

tillämpningsområde.språket undantas från konventionens
Frågan uttryckssätt skall dialekt ochnär närett anses vara enom

språk kompliceraddet skall och involverar såvälärettvaraanses
politiskasociologiska och bedömningar.lingvistiska Vi hänvisarsom

expertutlåtande inhämtats fråndel till det professori denna som
bilaga konventionenHyltenstam, I ingaKenneth nämnareges

Varje land ratiñcerar konventionenriktlinjer för bedömningen. som
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får självt vad dialekter officielladetavgöra är attsom anse som av
språket inte omfattas konventionens bestämmelser.som av

fråganFör svenskt vidkommande uppkommer i detta sammanhang
hur de genuina dialekter eller folkmâl, finns i Sverige skallom som

betraktas i relation till konventionen. Som exempel på folkmål kan
älvdalsmål, gutniska och skånska. folkmålDessa taladesnämnas

tidigare i ganska utsträckning i olika delar landet har tillstor av men
inflyttningenföljd bl.a. rörlighet i befolkningen, till städernastörreav

förstås allt färreoch massmedias inflytande kommit talas ochatt av
folkmålen olika nutidalingvistiskt kan mycketRent varapersoner.

Folkmålen förknippade med den bygd där de harrikssvenska. är nära
kultur och historia. kan därförtalats och del bygdens Detär aven

finns intresse folkmålen bevaras viktighävdas det ett attatt av som en
kulturhistorien.del den svenska landsbygds- ochav

Frågan emellertid folkmålens kulturhistoriska värde görär attom
bestämmelser.de bör omfattas konventionensav

konventionen på folkmålen detEn invändning tillämpa äratt attmot
språk. allmänna uppfattningentveksamt de kan Denär om anses som

omfattas de i så fallde dialekter och sådanaär äratt somnog snarare
eller minoritetsspråk.konventionens definition landsdels-inte avav
folkmålenkonventionen detskäl tillämpaEtt är ärattannat mot att

dem sitt dagliga uttrycksmedel.fåtal använderett personer som som
tillämpa konventionens be-viktigasteDet argumentet mot att

enligt vår uppfattning, sådanpå folkmålen dockstämmelser är att en
med konventionens syfte. Som vitillämpning skulle rimma illa angett

syften stärkatvå konventionens övergripandei kapitel är attett av
minoritetsspråkens ställning i det offentliga livet,landsdels- eller

näringslivet finnssåsom domstolar, hos myndigheter, i Deti m.m.
någon anledning stödja de gamla ochenligt vår uppfattning inte att

ökadfärgade uttrycksformer folkmålenlokalt är, genom ensom
Vi inte helleranvändning dem i offentliga sammanhang. tror att enav

offentliga livet skulle stödjaanvändning folkmålen i detsådan av
folkmålens bevarande.

därför tillämpningbedömning viVid samlad att en avanseren
omfatta folkmålen.konventionen i Sverige inte kan

Teckenspråket

kommittén medRiksförbund har sig tillSveriges Dövas vänt en
skall tillämpas påkonventionens bestämmelserbegäran attom

språk.territoriellt obundetteckenspråket ettsom
teckenspråket redan i dag har starkvill erinraKommittén att enom
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ställning i det svenska samhället. Genom beslut riksdagen år 1981av
har Sverige första land i världen officiellt erkänt teckensprâketsom

dövas modersmål och erkänt dövas till tvåspråkighet avseenderättsom
teckensprâket och svenska språket. När det gäller undervisning och
forskning, i läroplanen för specialskolan för döva och hörselska-anges
dade, teckensprâket och svenska de två undervisningsspråken,äratt
och vid universitetet i Stockholm har forskning i teckenspråket
bedrivits sedan år 1972. Samhället tillhandahåller också teckenspråk-

förstolkar döva landstingens försorg. Enligt Sveriges Dövasgenom
Riksförbund föreligger dock fortfarande brist både teckenspråkstol-

ochkar teckenspråkslärare.
Att teckensprâket språk således redan fastslagetär i Sverige.ärett

Likaså finns bestämmelser och åtgärder till skydd och stöd för
teckensprâket flera områden. frågaDen vi har ställning till äratt ta

teckensprâket kan falla inom definitionen för landsdels- ellerom anses
minoritetsspråk enligt artikel l i minoritetsspråkskonventionen och om
teckensprâket kan omfattat det övergripande syftet medanses av
konventionen.

Det kravet landsdels- eller minoritetsspråk enligt artikelettena
i konventionen1 språket skall annorlunda officielladetänatt vara-

språket måste uppfyllt vad gäller teckensprâket. Det andraanses-
kravet enligt konventionen språket skall användas hävd inomatt av-

skulle kanske kunna uppfyllt eftersom finnsdetstaten anses-
uppgifter teckensprâket offentligai sammanhang ianväntsattom
Sverige så tidigt âr 1875.som

uppfattningEnligt vår kan emellertid främjande teckensprâketav
inte inom konventionens övergripande syfte. Konventionenrymmas

kulturkonvention sikte på stödja historiskasägs tar attvara en som
språk del Europas mångkulturella Den följaktligentarsom en av arv.
i första hand sikte språkets kulturella funktion. Genom stödjaatt
landsdels- eller minoritetsspråken hoppas också stödja denattman
kultur och historia förbunden med språken och demärsom som

Ävenanvänder dem. döva själva sig språklig ochom ser som en
kulturell minoritet med teckensprâket viktig del dövkultu-som en av

kan teckenspråkets funktion enligt vår uppfattning inte i förstaren,
hand kulturell. Språket får i första hand ettses som snarare ses som
kommunikationsmedel för döva, för döva sitt handi-sättett att trots
kapp kunna kommunicera omgivningen.med De skäl finns för attsom
stödja teckensprâket ligger därför enligt vår uppfattning vid sidan av
konventionens huvudsakliga syfte kulturkonvention.som en

anförda hindrarDet i och för sig inte skulle kunnaattnyss man
utsträcka och tillämpning konventionens bestämmelseranpassa en av
till teckensprâket. Vi emellertid inte det finns någonattanser an-
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officiellredan i dagTeckenspråket hardetta.ledning göraatt en
åtgärdermed detta och despråk i Sverige. I ochställning somsom

teckenspråket,stöd försida tillfrån samhälletsredan i dag vidtas
teckenspråketförkonventionenskulle ratiñcering ettsomaven

till någotinte ledavår bedömning,språk, enligtterritoriellt obundet
för språket.ytterligare stöd

uppfattning inte omfattasdärför enligt vårTeckenspråket skall av
minoritetsspråkskonventionen.eventuell svensk ratificering aven

Sverigeminoritetsspråk ieller4.2 Landsdels-

anledningfinnsdet närmaredet föregående har viI attangett att
tid förlandet under långtalats iSverige hargranska några språk i som

minori-landsdels- ellerpåkonventionens kravde uppfylleratt se om
tetsspråk.

spräktill-statistik i Sverigeinteförs överSom vi har angettovan
naturligtvis be-försvårartillhörighet. Dettaetniskhörighet eller

Sverige.hävd ianvändakanspråkdömningen vilka avansessomav
mycketi Sverigeemellertid befolkningenvärldskrigetandraFöre var

SOSstatistikenredovisade sedåpåpekas i denhomogen vilket t.ex.
inledningenden 31.12. IFolkräkningenår 1910, IV,år 1930, V och

efter hushåll,fördelningfolkmängdensstatistiktill 1910 års om
väsentliga undanta-endadefödelseorttrosbekännelse, attm.m. anges

statistikoch finnar". Annanhomogenitet "lapparfrån denna ärgen
också funnitstillbakaläng tidunderdessadetvisar utöveratt grupper

funnithar vibakgrundSverige. dennai Motoch judarromer
kielifinska,samiska, meänövervägaanledning närmareatt om

jiddischochromani chib zigenska ärtornedalsfinska, att somanse
minoritetsspråkskonventio-minoritetsspråk i Sverige iellerlandsdels-

mening.nens
måstespråkpåkunna tillämpasskallkonventionen ettFör att

minoritetsspråklandsdels- ellerkravuppfylla despråket som
huvud-konventionen innehåller. Detartikel 1idefinitionen enaav

officiella språket.detannorlundaspråk skall änkravet är att ett vara
anledningfunnitsamtliga de språkuppfyller attkravDetta som

följande.i detdettabehöver beröravi intevarför närmareöverväga,
visstanvändas hävd inomspråket skallkravet,andra ettDet att av

granskaanledningdet däremot närmare.finnsSverige,territorium i att
olikadet finns anledning övervägaocksåVi har attansett att om

språk vidsärskildabehandlasbörspråkenvarieteter ensomav
varietetkonventionen.ratiñcering Begreppetsvenskeventuell somav
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valt använda språkrapporteni bilaga 3 liktydigt medatt anges vara
språkform, antingen språkformen språk eller dialekt.ettanses som en
Varietet således generell språk och dialekt. Vadär äntermen mer
gäller frågeställningen viss varietet språk bör behandlasettom en av

särskilt språk, har vi funnit den måste bedömasett att motsom
bakgrund syftet med konventionen och vilka effekter tillämpningav en

konventionen kan få i olika situationer.av
Slutligen finns det anledning språken användsprövaatt ettom av

tillräckligt antal för motivera tillämpning kon-attpersoner en av
ventionens bestämmelser och vilka geografiska områden detta i så fall

jfrgäller artikel punkt b och konventionskommentaren.l

4.2.1 Samiska

språket i Sverigeföljande beskrivningen det samiska byggerDen av
Samerättsutredningen SOUhuvudsakligen på uppgifter hämtade ur

Sameutredningen1990:91 och1989:41, SOU 1990:84 och SOU
uppgifter100. Vi har valt redovisaSOU 1975:99 och SOU 1975: att

så fall hur, konventionen börbetydelse för och iärsom av om,
språket. utförlig redogörelsetillämpas på det samiska För en mer
språket och historia i Sverigebeträffande det samiska samernas

hänvisar vi till våra källor.

Historik

fall sedan vår tideräknings början bebott dehar iSamerna vart norra
nuvarande Sverige, Finland och Kolahalvöndelarna Norge, norraav

finns omtalade såväl hos romerska historieskrivareRyssland. Dei som
fanns alltså inordiska källor. Samerna Norden innan de nuvarandei

fram.nordiska växtestaterna
försörjde sig jakt fiskeUnder äldre tid och och flyttadesamerna

jakt-, fiske- och fångstområden alltefter årstidensmellan olika
började hålla renhjordar följdeväxlingar. Senare desamerna som

årstidsbundnamellan de olika betesmarkerna.
jorden började odlas alltNär längre i Skandinaviennorrutupp

trängdes förundan undan bort från de områden desamerna som
tidigare hade bebott. Först odlades jorden i kusttrakterna ochupp
sedan allt längre inåt landet. Rennäringen följaktligenkom efter hand

bedrivas allt längre fjälltrakterna dit jordbruksbebyggelsenatt motupp
hade nått.inte
dag förhållandevis liten andel den samiskaI sigägnar en av
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totaltuppskattningsvis 2 500renskötsel,befolkningen av
rennäringenområde inom vilketsvenska Det000-20 00015 samer.

fråninlandskommunernasträcker sigi Sverigeutövas genomnumera
traditionella samiskadessaKiruna i Isöder tilli Dalarna iIdre norr.

inte sysslar medockså mångabosättningsområden bor somsamer
kusttrakterna iockså bosatta irenskötsel. Många är numerasamer

Sverige.och i södranorra
i dag tillbefolkningen i NordensamiskadenTotalt uppskattas

000-50 000 i Norge,30000-75 000mellan 50 personer, varav
2 000 iFinland och000 iSverige, 4 000-5000 i000-2015 ca

Ryssland.
underspråk förändratsandrasamiskan, har liksomspråk,Samernas

språk. Manfinsk-ugrisktSamiskantidens gång. är attett anser
årf.Kr och 700år 000gång mellan 1fram någonursamiskan växte

väsentligt hunniti allthadespråkvarieteternaolika samiskae.Kr. De
från 1500-skriftliga källornade äldstaföre 700-talet. Avutveckla sig

samiskavarieteterungefärframgår1600-talenoch att avsamma
områden.geografiskainom idåtalades settstort sammanu,som

ianvändssamiskavarietetervilkanedan illustrerarBilden somav
bosättningsområdet.samiskadelar detolika av

114



Vilka språk landsdels- eller minoritetsspråkärSOU 1997:192

Kur.:|uL- lurm.uI~ky . l3 ‘- Nunn-kunna gç-r y 1|SK.|.&#39;pX F~ lnurrL.‘; ~. v

kmxnmrnn,,

Vilhelmina. .spr;ikun1r:ulL-nxumiskunu-Ilungräns".-.sel¢O
sylsumiskuegentligumm-sumiskuU ochmellangräns mt-|lunnordxanuiskuMuchu|vsami§ku1I.J.IS resp harmnrmlewcnskl um-ulzmlurlialL~ktgriin.scr

nmrkerals.Usmwnd
hmällrninlus-delsamiskaFörvllcrgränsungefärlig

omrédcl

Bild Professor Olavi Korhonen.
samiska språkkartan förDen äverskådlighetens skull förenklad.är

Dialektområden utanför svenskt område har inte markerats och i
Sverige har samiskan i Arjeplog, dvs. arjeplogssamiskan tidigare
kallad pitesamiska, och samiskan i Jokkmokk och södra Gällivare
betecknats lulesamiska. Umesamiskan med både sydliga ochsom
nordliga drag motiverar dock särskildavgränsning varietet.en som
Markeringen för bosättningsområdeyttergrånsernaav samernas
grundar på kontinuerligt bott ochsig bor livnärännu samtvar samer
sig samiska naturnáringar.av
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språkvarieteterna finns inga absolutaMellan de olika samiska gränser.
ömsesidiga förståelsenspråkområdet gäller denInom hela är störreatt

tilli geografiska områdenmellan varieteter talas gränsarsomsom
långt ifrånligger geografisktmellan varietetervarandra än var-som

och sydsamiska mindre ömsesidighar nordsamiskaandra t.ex.
lulesamiska har.sinsemellan vad nordsamiska ochförståelse än

nordsamiska har liknats vidFörståelsen mellan sydsamiska och
isländska och svenska.förståelsen mellan

samiskan språk i1800-talet domineradetill börjanFram somav
bosättningsområdet. ochsamiska Prästerdet traditionelladelarstora av

nybyggarbefolkningen lärdeliksom delarmyndighetspersoner stora av
Sameutred-kommunicera med Isig samiska för kunnaatt samerna.

inflytande så videxempel samiskansningen sentatt somanges som
oftabondebefolkningen i Jokkmokkdelsekelskiftet talade storen av

och blevnybyggarbefolkningenAllteftersomsamiska i hemmen. växte
emellertidbefolkningen trängdesden samiskai antalstörre än

både ialltmer domineratillbaka och svenskan komsamiskan att
i kyrkan och i hemmen.skolan,

befolk-den totala samiska35 000dag uppskattasI personer avca
samisktalandeantalettala samiska. Sverige ärningen I antar attman

på uppskatt-och byggerSiffrorna dock mycket osäkra9 000. ärca
ningar.

intervjuun-utföraSameutredningen år 1975svensk del lätFör en
försöktedär bl.a.samisktalandedersökning med personer man

språkvanor SOUspråkkunskaper ochsvenskakartlägga de samernas
och1977: SamernaJohansson, H.1975:100, bil. Se även same-

avhandling vid Sam-Akademiski Sverige. Umeå:undervisningen
undersökningenUmeå universitet. Avhällsvetenskapliga fakulteten

förstå samiskatala ochbefolkningen kundeframgick majoritetenatt av
undersökning-och skriva språket. Avbetydligt färre kunde läsamedan

nordsa-i deti samiskaframgick också kunskaperna störstatt varen
blandfjälltrakternabland dem bodde imiska området och samtsom

befolkningen.renskötandeden
mångaundersökning huroch heltäckandeNågon genomgripande av

använderi utsträckning deanvänder samiska i dag, vilken somsom
områden det används,och i vilka geografiskaspråket behärskar det

i dag fårsamiskans användninguppgifter finnsfinns inte. De omsom
relativt osäkra.därför ses som

språk där kun-tradition i huvudsak varit talatSamiskan har ettav
muntligen. första böc-färdigheter och kultur förmedlats Deskaper och

i missions-på 1600-talet ledsamiska kom dock redankerna ettsom
skriftspråkfinns olika samiskabland I dagsträvandena tresamerna.

nordsamiskt, lulesamiskt och sydsamiskt.i Sverige, ettett ett
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Används samiska hävd inom visst Sverigeterritorium iettav

språk skallFör landsdels- eller minoritetsspråkatt ett ettanses som
enligt minoritetsspråkskonventionen språketskall användas hävd iav

territorium inomvisst För konventionens bestämmelserstat. attett en
skall kunna tillämpas på språk krävs också språket fortfarandeett att
används tillräckligt många för motivera tillämpningattav en av
konventionens bestämmelser konventionskommentaren uttrycks dettaI
så konventionens bestämmelser skall tillämpas i de områden däratt
"språket talas i betydande utsträckning, det bara talasäven om av en
minoritet, och språkets historiska basmotsvararsom

det gäller det samiska språkets historiska geografiska förankringNär
det de olika samiska varieteterna har talatsangetts attanses som ovan

sedan 700-talet. finns skriftliga belägg från 1500- och 1600-talenDet
ungefär geografis-för samiskans olika varieteter talats inomatt samma

framgårområde i dag bilden Det också deka se ovan. avsom
Samerättsutredningen i allauppgifter redovisas samiskaattsom av

varieteter fortfarande talas i dessa områden.
språk skall användas hävd inomKonventionens krav att ett ettav-

minoritetsspråkterritorium för landsdels- ellervisst ärettatt vara -
vår uppfattning uppfyllt vad gäller samiska. Samiska hardärför enligt

under mycket lång tid tillbaka inom ungefär geografis-använts samma
område i Sverige. Tillsammans med kultur ochka en gemensam

från generation till generation fram tillhistoria har språket förts vidare
våra dagar.

språkområdet samiskandel det traditionella används iI vilken av
tillämpning konventio-tillräcklig utsträckning för motiveraatt en av

nen

traditionellasvårbedömd frågan inom vilken del detMer är av
för samiska samiskan i dag, enligt konventionen,språkområdet som

uttrycksmedel för så antal det motiverarär ett ett stort attpersoner en
frågatillämpning konventionens bestämmelser. Denna är avav

för i vilka områden de bestämmelser i kon-betydelse avgöraatt
regional begränsning skall gälla.ventionen harsom en

Så framgå vår redogörelse för gällande bestäm-kommer attsom av
följande kapitlen, gäller visserligen demelser i de två merparten av

finns i dag till stöd och skydd för samiskansvenska regler översom
avseende går de svenska reglerna längre vadhela landet. I detta än

Vi har ingen avsikt föreslå inskränkningar ikonventionen kräver. att
sådan inskränkning skulle också stridadessa reglers giltighet. En mot
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rikstäckandegällandeartikel 4 punkt Utöverkonventionens nu
till stöd förrikstäckande reglerföreslår viregler tvärtom nya

samiskan.
vissaavsnitt 7.2 vi dockvåra förslagframgårSom att avanserav

i enlighetskydd och stöd för samiskaåtgärder tillvåra förslag till nya
geografis-skall gälla regionalt i dekonventionen föreskrivermed vad

och fortfarandesina historiskasamiskan harka områden där rötter
förslag till reglerutsträckning. gällertillräcklig Dettaanvänds i om

och statliga för-med kommunalasamiska i kontaktanvändarätt att
förskälendomstolar Devaltningsmyndigheter och vid närmarem.m.

regioner där språkentillämpning i deregionalsådana regleratt enge
utsträckningtillräckligtanvänds ioch fortfarandeanvänds hävd storav

kapitelvi för i 7.2.redogör
detmåsteregler skall tillämpasdessakunnaFör avgöraatt var

används ifortfarandeanvänds hävd ochsamiskaområde där av
tillämpningmotivera bestämmelsernasutsträckning förtillräcklig att

bestämmas.
bestämmel-konventionensbedömningför dennaUtgångspunkten är

konventions-enligtbestämmelsenBakgrunden tillartikel lb. ärise
bådealltför hinder,det kan mötakommentaren storaansett attatt man
olikakonventionenstillämpakostnadsmässigt,ochpraktiskt att

språk.använderfåområden där mycketbestämmelser i ettpersoner
uppståkansvårigheterpraktiskaexempel deEtt om mansom

alltför få talareharspråk ärkonventionenförsöker tillämpa attsom
tolkar ochdet finnsförutsätterkonventionenbestämmelser ide attsom

eftersomtillämpasspråket, inte kanbehärskartjänstemän som
ocksåför litet. kantjänster då Dettill sådanarekryteringsunderlaget är

åtgärder tillomfattandekostnadskrävande vidtaorimligtvisa sig att
få användare.språk med mycketstöd för ett

användatillämpliga reglerför regionalt rättområdetNär attom
vårockså enligtmåstesammanhang bestämsoffentligasamiska i

praktiskt tillämpamöjlighetenberörandra aspekteruppfattning attsom
där reglerdet områdesådanin. Enbestämmelser ärsådana vägas att

förvaltningsmyndighetermedspråk i kontaktanvända sitträtt attom
utgångspunktmedmån måste bestämmasmöjligastedomstolar ioch

Området bör sålundalandet.indelningadministrativfrån gällande av
regionalttillämpningenförflera kommuneromfatta eller att aven

genomföras på såadministreras ochskall kunnareglergällande ett
möjligt.effektivtenkelt och sätt som

samisktalandemångauppgifter hurtillgängligabakgrundMot omav
språkområdet kantraditionella samiskai detfinns i kommunernasom

samiskadärnågon svensk kommunfinnsdetifrågasättasdet om
tillämpningendet motiverarutsträckningsådananvänds i att av
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regionalt tillämpliga regler använda samiska i offentligarätt attom
sammanhang. I samtliga kommuner de samisktalande i minoritet.är
Som exempel kan det enligt Samerättsutredningen inte inämnas att
någon kommun torde finnas samisk befolkning överstiger 10%en som

den totala befolkningen. Detta kan jämföras med de kommuner iav
och Finland omfattasNorge norska respektive finska reglersom av

använda samiska i offentliga sammanhang. dessaIrått attom
kommuner andelen den totala befolkningen betydligtär samer av

vissa kommunerna den samiska befolkningenI istörre. är t.o.m.av
majoritet. bör dock de finskaDet norska och kommunernanoteras att
till och befolkningsmässigt mindre de svenska.är änytan

Skulle samiska i offentligaregler använda sammanhangrätt attom
införas i alla kommuner inom det traditionella samiska språkområdet-
för kommunala, landstingskommunala och statliga förvaltningsmyndig-
heter och domstolar så skulle detta med tanke på den låga andelen-

mångasamisktalande i dessa kommuner, medföra betydandeav
administrativa och praktiska svårigheter och därmed följande kost-

kommittén fått ochnader. Detta bestyrks de enkätsvar harav som
med få undantag visar bara mycket liten andel denattsom en av

personal finns hos statliga och kommunala förvaltningsmyndig-som
heter och domstolar i Norrbottens län behärskar samiska. Tillämp-
ningen regler använda samiska i offentliga sammanhangrätt attav om

därför i Norrbottens län i huvudsak bli beroendekommer även av
möjligheten anlita utomstående tolkar och översättare.att

denna bakgrund vi det nödvändigt i förstaMot är att ettattanser
tillämpningen sådana regler till de kommuner i detskede begränsa av

finns förhållandevis mångatraditionella samiska språkområdet där det
församisktalande och tillräckliga administrativa och praktiska resurser

områdetgenomföra bestämmelserna. På sikt kan tänka sigatt attman
utvidgas till omfatta geografisktför lagens tillämpning störreatt ett

förutsättning det visar sig kunskaperna i samiskaområde under att att
och därmed det praktiskt och ekonomiskti andra områdenväxer gör

försvarbart sådana regler där.tillämpaatt
ingen statistik i Sverige angåendefinns tidigareDet nämntssom

språkkunskaper. därför svårtspråktillhörighet eller Det är avgöraatt
finnsi vilka kommuner, landstingskommuner, län och domsagor det

för tillämpaflest samisktalande och därmed bäst förutsättningar att nya
framgårregionala regler. redogörelsen dock kunskapernaAv attovan

använder samiska varierar mellan olika delar dethos dem som av
historiska samiska språkområdet så kunskaperna blandär störstatt

i det nordsamiska språkområdet, bland bosatta i fjälltrak-samer samer
och bland renägandeterna samer.

SameutredningenEnligt den tidigare refererade undersökningen i
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hälften samiska be-denSOU 1975:100 beräknades överatt av
beräkningarlän. Någrafolkningen då fanns i Norrbottens senare av

vägledningvissbefolkningen bosatt finns inteden samiska är menvar
röstlängden föranmält sig tillfrån dekan hämtas personer somvar

inför 1997 årsröstlängdentill Sametinget bosatta. Avval är same-
anmält sig tillungefär hälften demframgårtingsval att somav

i Norrbottens län.röstlängden bosattaär
bosatta tillsammans meduppgifterna i dagSer ärom var samerman

fortfarande använderbefolkninguppgifterna den samiska somom var
regionaltutsträckning bosattsamiska i ärstörst attanser nya

sammanhangsamiska i offentligaanvändatillämpliga regler rätt attom
län.i Norrbottensgälla i de fjällnära kommunernaförsta böri ett steg

vilkabedömningenbör påverkaytterligare faktorEn avsom
tillämpliga regleromfattas regionalt rättskallkommuner omavsom

ochförvaltningsmyndighetermedsamiska i kontaktanvändaatt
myndig-verksamhetsområde i dessa kommuner ärdomstolar med

behärskarpersonalgäller tillgång tilldetheternas när somresurser
vidareutbilda sig iför personalenmöjligheternasamiska attsamt

uppfattning börenligt vår vägasomständighetsamiska. En somannan
landstingsledningenskommunledningens,ochin myndigheternasär

samiskanskyddatill stödja ochinställningoch länsstyrelsens att som
påviss serviceredandetta slag. Omspråk regler germanavgenom

service kansådanpositiv tilli fallsamiska eller är attvart ge
stödoch leda tillfungera bättreförväntastillämpningen reglerna ettav

språket.för
enkätsvarframgår det dekommunernasdet gällerNär avresurser

vi haft medkontakteroch de personligafrån kommunernavi fått
den centralainomdet finns enstakaför demföreträdare att personer

Arjeplogs,förstå samiska itala ochförvaltningen kankommunala som
samtliga dessaIoch Kiruna kommuner.GällivareJokkmokks,

förskolanundervisning i samiska ipågår ocksåerbjuds ochkommuner
i Arjeplogsomfattningi mycket litengrundskolanoch om än

kommun.
uttalatharKiruna kommunerGällivare ochJokkmokks,I attman

skydd för dettill stöd ochregionala reglertillpositivär attman
införsförvaltningsmyndigheterkommunalaspråket hossamiska samt

under-historia ikultur ochstödja samiskpositiv tillär attatt man
ocksåkommun harArjeplogsi kommunerna. Ivisning manm.m.

historia i kommunenkultur ochstödja samiskpositivt tilluttalat sig att
använda samiskatill reglertveksamsig rätt attsagt omvara mermen

sådanaförvaltningsmyndigheter eftersomkommunalamedkontakti
befolkningen isamiskadenden delskullebararegler avgynna

haroch Kiruna kommunerJokkmokkssamiska. Italarkommunen som
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det finns införasträvan samiska iuppgett att ävenman atten
äldreomsorgen så de äldre talar samiska skall kunna bliatt som
bemötta på sitt språk. Viss sådan verksamhet pågår redan ieget
Kiruna kommun.

När det gäller de delar den landstingskommunala förvaltningenav
kommer beröras våra förslag landstingskommunalattsom av -

myndighetsutövning i de kommuner kommer omfattas deattsom av
regionalt tillämpliga reglerna har företrädare för landstinget i-
Norrbottens län uttryckt genomförande de föreslagnaatt ett av
reglerna bör möjligt.vara

deI enkätsvar vi fått från statliga myndigheter och domstolar i
Norrbottens län har vissa ställt sig negativa till regler rätt attom
använda samiska i samband med statlig myndighetsutövning och i
domstolar och ifrågasatt behovet sådana regler. Denna inställningav

vi dock kan bero på svenska under så lång tid varit det endatror att
officiella språket i statlig förvaltning och i domstolar och tankenatt att
införa språkandra vid sidan svenska därför främmande. Vid deärom
personliga kontakter haft med företrädare för länstyrelsen i
Norrbottens län har dock varit mycket positiv till medverkaattman
till genomförande regler använda samiskarätt i kontakterattav om
med statliga förvaltningsmyndigheter. Man har också ställt sig positiv
till stödja samisk kultur och historia i Norrbottens län.att

Vid samlad bedömning flest samisktalande inom deten av var
traditionella samiska språkområdet kan bosatta ochantas vara var
myndigheterna har bäst förutsättningar för tillämpa regler rättatt om

använda samiska i offentliga sammanhang, vi detatt attanser
geografiska område där sådana regler bör gälla Arjeplog, Jokk-är
mokk, Gällivare och Kiruna kommuner.

detI geografiska område dessa kommuner till-utgörssom av
skall enligt vårt förslag regler för enskildarättsammans attom

använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar isamt
viss kommunal verksamhet gälla. Så framgår nedan omfattarsom
reglerna såväl, kommunala landstingskommunala och statligasom
förvaltningsmyndigheter domstolar med verksamhetsområdesamt ett

till någon del berör det geografiska område kommunernasom som
tillsammans utgör.

Med detta förslag går vi längre det tidigare förslagän lagtssom av
Samerättsutredningen, både det gäller det geografiskanär området som
förslaget omfattar och de myndigheter omfattas. Samerättsutred-som
ningen föreslog två kommuner, Kiruna och Gällivare, skulleatt
omfattas försöksverksamhet med samiska språklagar liknandesamtav
regler för fåtal statliga myndigheter.ett

Vårt förslag går också längre motsvarande reglerän i Norge och
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området och dengeografiskastorleken detdet gällerFinland när
såvaltförslag. Vi haromfattas vårt görabefolkning attavsom

områdegeografisktsåviktigtdeteftersom är stortatt ettattanser
samiska i offentligaanvändaomfattas reglermöjligt rätt attomavsom

nämligen visatharexempelvis NorgeErfarenheten frånsammanhang.
språketsför samiskabetydelse detdär haftsådana regler ut-storatt

gäller.sådana reglerdärställning i de kommunerveckling och
tillämpningsområdegeografisktsåförslagvårtFör storttrots ettatt

vi, sågenomförbart harekonomisktpraktiskt ochskall bli som
till lagutforma vårt förslagvalt rättkapitelframgår attatt omav

lägre åtagande-på någotsammanhangsamiska i offentligaanvända en
förslag ochtidigareSamerättsutredningenskonventionennivå enligt än

Finland.i Norge ochmotsvarande lagar

språkeller flerabehandlassamiskanBör ettsom

eller flerabehandlassamiskan börfrågangällerNär det ettsomom
måste dennakonventionenratificeringsvenskeventuellspråk vid aven

kan få vidalternativenbetydelse de olikavilkenbakgrundmot avses
konventionen.tillämpning aven

för samiskanskyddstöd ochvidtas tillredan i dagåtgärderDe som
exempelvis reglernaSå gällerspråkliga varieteter.samtligaomfattar

språk isamisktföroch stödetmodersmålsundervisningtillrättom
för samiskfinnsstatligt stödolika formeroch demassmedia somav

språket bestämsföroch skyddtill stödåtgärdernaMångakultur. av
leda detuppgiftSametingslagen harenligtSametinget attsomsomav

språkarbetet.samiska
skall kunnaSverigeförmåste vidtasåtgärderytterligareDe attsom

rikstäckandedelsvårt förslagenligtinnebärkonventionenratificera
omfattar samtligabestämmelsergällandeliksomåtgärder nusom

gälla ikommeråtgärderregionaladelsvarieteter, ettspråkliga attsom
samiskadeför samtligagällaområde ochgeografisktavgränsat

området.inomanvändsvarieteter som
för deminoritetsspråkskonventionenratificeraSverige skulleOm

innebäraskulle dettaskilda språkvarieteternaspråkliga ettolika som
skulle kunnaspråk. Dettademocherkännande varasomvar en avav

bidra tillskulle kunnadeteftersomvariteternaför de olikapositivt
dehurexistens ochvariteternasolikadeökad kunskap storaomom

också vissaspråk finnsskillnader iskillnaderna Förutomspråkliga är.
olikatalardemellanoch historiskt,kulturelltskillnader, grupper som

de olikamarkerasskulleolikhetervarieteter. Dessasamiska om
språk.olikabehandladesvarieteterna som
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finnsDet dock flera skäl talar behandling de olikamotsom en av
samiska varieteterna olika språk vid ratificering. Det främstasom en
skälet sådanär tillämpning med sannolikhetatt skulle leda tillen stor

de minst använda de samiska variteternaatt inte skulle kunnaav
omfattas konventionens tillämpning. Så vi redogjort förav som ovan
förutsätts det i konventionen språk används tillräckligt mångaatt ett av
för konventionens olika bestämmelser skall kunnaatt tillämpas
språket artikel punkt1 b. Om de olika samiska varieteterna
behandlas skilda språk vi det denna bakgrund kanatt motsom anser
bli svårt hävda de varieteter används i minst utsträckningatt att som
talas tillräckligt många för motivera konventionen skallattav att
tillämpas på dem.

Om behandlar samiskan språk vid ratificeringettman som en
omfattar sådant åtagande samtliga samiska varieteterett antaloavsett
användare. Vid tillämpningen de åtgärder till stöd och skydd förav
språket rikstäckande kanär Sametinget liksom huravgörasom nu
dessa skall tillämpas de olika varieteterna så deatt resurser som
finns utnyttjas så effektivt möjligt för bästa möjliga stödattsom ge
och skydd för de olika språkliga varieterna alltefter varje varietets
förutsättning. Vid tillämpning de regionala reglerna får behovet hosav
dem reglerna riktar sig till och de lokala finns blisom resurser som
avgörande. Målet så framgårär våra förslag till regionaltsom av
tillämpliga språklagar enskilda skall kunna välja vilken varietetatt av
språket de vill använda och bli bemötta på.

ratificeringEn samiska språk med flexibel tillämpningettav som en
konventionens bestämmelser de olika varieteterna styrdav av-

själva Sametinget och dem använder språket i desamerna genom som
geografiska områden där regionala regler gäller enligt vårär upp--
fattning också det bäst medöverensstämmer konventionens syftesom

öka förståelsen ochär samverkan mellan olikaattsom grupper.
Vi bakgrund det sagda fördelarna medmotanser att attav ovan

ratificera konventionen för samiska språk nack-övervägerettsom
delarna.

ratificeringEn för samiska språk också den fördelenett attsom ger
den bidrar till nordisk rättslikhet eftersom både Finland och Norge har
gjort på detta vid sin ratificeringsätt konventionen.av

Sammanfattar vi våra ställningstaganden beträffande samiska anser
vi således,

samiska hävd används inom visst territoriumatt i Sverige,ettav-
samiska historiskt landsdels-är eller minoritetsspråkatt iett-

Sverige, i konventionens mening,
samiska bör behandlas språk vidatt eventuell svenskettsom en—

ratificering.
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tornedalsfinskakieliFinska och meän4.2.2

Sverige,ställning ispråketsFinska1994/95:1,skrivelseRegeringens
liggerhistoria i Sverige. Dennafinskansbeskrivninginnehåller aven

Vi harnedan.vibeskrivningkortfattadeför dentill grund gersom
FinnarnasKari Tarkiainen:uppgiftermed vissakompletteratockså ur

TornedalensHederyd:Olofochdel ochSverige Ihistoria i ur
uppgifter vi valt1809. Deefter årHaparandadel III/ atthistoria

så falloch iförbetydelseharvisådanaredovisa är ansett om,som
utförligareSverige. Förfinska itillämpaskonventionen börhur, en

våra källor.hänvisa tillfår viredogörelse
tornedals-Tornedalen,italasfinskabehandlas denkällorvåraI som

språksittkallartornedalingarnakieliellerfinska meän numerasom-
Sverige ii övrigatalastalats ochhar ettfinskadenoch som-

vifinskaMeddetsamma.valtVi har görasammanhang. att avser
andrastandardfinskaochkieliföljande samtdärför i det meän

VadSverige.finska ivarieteterautoktonaförekommandeeventuellt av
kieli ochmellanskillnaderna meänhistoriskaspråkliga ochgäller de

få vidskillnader kanbetydelse dessaoch denfinskavarieteterandra
till dethänvisarkonventionenratificeringeventuell svensk aven

fråga.dennabehandlarnedanavsnittsärskilda som

Historik

hundraUnderlång tid.mycketunderSverigeihar talatsFinska ca sex
nuvarandeområdegeografiska utgördetår 1809,tillår, fram somvar

rörlighettid förekomdennahelaSverige. UnderdelFinland enaven
ellerunder kortaremedborgarefinsktalandesåbefolkningenbland att

Sverige därnuvaranderikshalvani dentid fanns västralängre
rikshalvandenfanns isvensktalande östraochdomineradesvenska

därförfannsFinskandominerade.finskandärFinlandnuvarande
dethelaunderrikshalvan,i denspråk västra gemensammasom

ochbland allmogenspråkbestånd, båderikets"svenskfinska" ettsom
officiellavissaockså ianvändesFinskapredikospråk.ochkyrko-som

sammanhang.
visarkällorskriftligafinns flera att1500-taletfrånRedan som

StockholmMälardalen.Stockholmsområdet ochbl.a.talades ifinska
andra delarfrånfolksig myckettillnaturligtdroghuvudstad, nogsom

frånfinsktalandeskarorständigtfannsbland dessaochriket nyaav
tjänste-tjänstefolksåvälsigrörderikshalvan. Detden somöstra om

finskspråkigadenteckenEttståndspersoner.och högremän
StockholmiförsamlingenfinskadenStockholmi är somnärvaron
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funnits sedan år 1533, dvs. under 460 år.ca
Även i andra delar Sverige har finska talats sedan lång tidav

tillbaka. En del dem talade finska istor den rikshalvanvästraav som
tycks ha varit direktrekryterad arbetskraft från den delenöstra av
landet. Gustav Vasa och hans börjadesöner rekrytera finsk arbetskraft
för arbete vid såväl kronans slott och gårdar och bruk. Desom gruvor

kom till Mälardalen arbetade främst i jordbruket och i Bergslagensom
i gruvnäringen i bl.a. Falun och Sala. På 1680-talet rekryterades
finska båts- och timmermän för arbete i flottan, i samband med
flottans flyttning till Karlskrona. Finnarna kom till följd detta attav

10%utgöra den totala befolkningen i Blekinge vid denna tid.av
Når det gäller de finnar rekryterades från rikshalvanöstrasom som

arbetskraft rörligheten bland dem mycket och mångavar stor
återvände efter kortare eller längre period till den rikshalvan.östraen

Efter andra världskriget har våg finsktalande kommitstoren ny av
till Sverige från Finland. En del dessa har liksom tidigarestor av
generationer finnar kommit till Sverige för söka arbete.att

Om till majoriteten dem talat finska tidernaman ser av som genom
inom det nuvarande Sveriges kangränser den angivnamotman ovan
beskrivningen desäga talat finska i Sverige tillatt delenstörstasom
varit till Sverige ständigt nyanlända finnar.

Två finsktalande i Sverige skiljer sig emellertid från dettagrupper
demönster under mycket lång tid talat finskaatt frångenom genera-

tion till generation inom inom ungefär geografiskagruppen samma
område i Sverige. Dessa de s.k. skogsfinnarnaär eller svedjefinnarna
och tornedalingama.

De första skogsfinnarna eller svedjefinnarna de kom kallas,attsom
kom liksom många andra finsktalande för arbeta i jordbruket i denatt

rikshälften. Sin intensivastevästra inflyttningsperiod till nuvarande
Sverige hade skogsfinnarna mellan åren 1570- 1680. Deras inflyttning
uppmuntrades bl.a. Karl den IX såg deras kunskaper iav som
svedjebruk värdefulla det gälldenär kolonisera skogsmarkernaattsom
i Mellansverige. komDe idka svedjebruk i den s.k. finnmarken,att
bl.a. i Dalarna, Värmland, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och
Ångermanland. De rörde sig geografiskaöver områden i Sverigestora

också in över gränsen Norge. Svedjebruket utarmade jordenmotmen
vilket ledde till skogsfinnarna ständigt fick flytta föratt finnaatt ny
mark. Inom bevarade skogsfinnarna under flera hundra år sittgruppen
språk och kultur kring Svedjebruket. Finska språketen gemensam
försvann successivt bruk i finnmarken under 1800-talet och 1900-ur
talets första hälft. Kring mitten 1800-talet uppskattas tusentalatt ettav
finsktalande skogsfinnar fortfarande fanns i Värmlands- och Koppar-
bergs län tillgränsen Norge. RegeringensI skrivelse 1994/95:1mot
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något tiotalfunnitshaskall1940-taletdetuppgifterrefereras attom
vardags.tillfinskaanvändefortfarandeVärmlandifinnar som

medeltiden.föreredantalatsförmodligenfinskaharTornedalenI
Vid800-talet.tidigtsåtalatsfinskauppgifter tyderVissa att som

språk iandraförmodligenoch ävensamiskaocksåtaladestidsamma
varittid tillbakalångsåsedanTornedalentillSkäletTornedalen. att

varittradition mötes-älvkring Torneområdetflerspråkigt är enatt av
bl.a.Nordkalottenkringfolkslagfleraförhandelsplats samer,och

frånfolkockså förmedeltidenunderbjarmer ochochkväner senare
Även det ärSverige.ochFinland, NorgeRyssland,nuvarande om

talatsspråkolikavarietetervilkaexakt genomsvårt somveta avatt
fall konstate-idetkanTornedalen,kringoch vartområdet iitiderna

långmycketunderdärfinska talatsochsamiskavarieteteratt avras
finskamedeltiden harFråndag.ifortfarande talasochtillbakatid

Tornedalen.iallmogenblanddominerat

1nksumltsA - somkgninsungefärlig

Sverigehistoria iFinnarnasTarkiainen;KariBild ur
finnbygd.SverigesNorra
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När Sverige fick avträda den rikshalvan,östra ungefär nuvarande
Finland till Ryssland efter 1808-1809 års krig skedde detta genom

drogsgräns längsatt Torne älv så Tornedalen,en med dess långaatt
historia och kultur och med finskagemensamma huvudspråk,som

delades i två delar. Gränsdragningen ledde till delenvästraatt av
Tornedalen kom hamna innanför denatt svenska sågränsen som
framgår bilden föregående sida.av

Tornedalingarnas historia i Sverige skiljer sig därmed från övriga
finsktalandes historia på det sättet tornedalingarna alltid bottatt i

geografiska område där finska talatssamma sedan mycket lång tid
tillbaka från generation till generation. Detta område har till följd av
gränsdragningen år 1809 kommit bli område medatt kulturellett en
och språklig minoritet i förhållande till den svenskspråkiga majoriteten
i riket. Denna situation har bestått fram till våra dagar.

Under lång tid dominerane Tornedalen det geografiska områdesom
där flest finsktalande i Sverige bodde. Av 1930 års folk- och bostads-
räkning framgår det år 1930 fanns 33 929att finnar i Sverige varav
32 736 i Norrbottens län och 1 193 i Sverige.resten av

I Tornedalen i dag uppskattar Svenska Tornedalingars Riksförbund
50 000-60 000 tornedalingaratt använder kieli.meän Dessutom

fanns det enligt statistik från SCB årsskiftet 1994/1995 16 000ca
i svenska Tornedalen från Finlandpersoner är invandradesom

i första och andra generationen. Dessapersoner använder,personer
enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund och Sverigefinska Riksför-
bundet. både standardfinska och kieli.meän

FinskaspråketSverigel8l0-l980l

K.mo .J,..‘.
f

‘

finsktspråkområde ñnskspråkrgI mmonlcr
Bild Finska språkets spridning i Sverige
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framför allttid,underarbetskraftsinvandringenDen senarestora
demedfört1970-talet, harbörjanoch i1960-talet merpartenatt avav

i defrämstTornedalenfinns ilängreSverige intefinsktalande i utan
frånEnligt siffrorstorstadsområdena.och iSverigedelarnacentrala av

förstasverigefinnar i440 0001994 ärfanns årSCB sompersonerca
Riksför-Sverigefinskauppskattardessagenerationen. Avandraeller

finska.använder000250bundet att personerca
bildenframgårSverigespridning ifinskansFörändringen avav

1994/ 1995:1skrivelseregeringenshämtadsida,föregående ur
Sverige.ställning ispråketsFinska

Sverigeterritorium ivissthävd ifinskaAnvänds ettav

det stå klartbeskrivningen tordegivnabakgrund den attMot ovanav
lång tidmycketSverige underiolikafinska använts grupperav
historiaroll i Sverigesviktigdärmed spelatfinskantillbaka och att en

dag.samhället isvenskai detviktig platsharfortfarandeoch aven
skrivelsei Regeringensbl.a.markerats,olikahar sättDetta

riksdagen,Sverige,ställning ispråketsFinska1994/95: antagen av
Sverige ochisärställningspråket harfinskakonstaterasdetdär att en

utbild-åtgärder inomfrämstbör betonassärställningdenna genomatt
sverigefinsk kultur.till stöd föråtgärderningsväsendet och

undervisningåtgärder förolikaskrivelsen uppmuntraI attattanges
stödjas bl.a.börgymnasieskolanoch igrundskolanifinskai genom

grundskolani helaundervisningtvåspråkigmöjlighet att startaatt en
enligtfinnsmöjlighetsådaninförs. Eneleverfinskspråkigaför numera

dagligtfinskahareleverförgrundskoleförordningen somsom
vårdnadshavarna.bådaellermedumgängesspråk en

viktenskrivelsei regeringensbetonas attkulturområdetPå av
skettharTV-utbudet. Dettaochi radio-ställningfinskansbevaka
givitregeringenmedsambandmeddelas ivillkorde attsomgenom
frånsändningstillståndtjänstallmänhetensiTV-bolagenradio- och

förstödtillåtgärderoch övrigaangående dettavidare1.1.1997 se
och 6.kapiteli 5nedanfinskan

finskanstillställning äruppdragvi harfrågaDen att ta omsom
tillanslutningsvensktillledaockså kanSverigeisärställning en

denkunna besvaraspråket. Förfinskadetomfattande attkonventionen
konventionensuppfyllerfinskatillställningharfrågan att ta om

minoritets-ellerlandsdels-skallspråkför ettkrav att ett varaanses
språk.

detgranskaaktuellt närhandi förstadet är attkriteriumDet som
geografisktvissthävd inomspråket använtsfinska ettgäller är avom

128



Vilka språk landsdels- ellerär minoritetsspråkSOU 1997:192

område i Sverige och vilket område detta i så fall Vi vill påminnaär.
konventionen förutsätter språk skall användas hävd iatt att ettom av

viss del landet för bestämmelserna i del III skall kunnaatten av
tillämpas på språket och del de åtgärder föreskrivs i delatt en av som

också förutsätter historisk geografisk bas för sin tillämpning.en
Så vi har redovisat finskahar kontinuerligt ianväntssom ovan

Tornedalen under mycket lång tid tillbaka. Den finska varietet som
talats där under mycket lång tid har talats inom ungefär samma
geografiskta område. Därmed det klarlagt finska uppfyllerär att
konventionens krav språk används hävd inomatt ett ettvara som av

geografisktvisst område i Sverige.
det gäller finskansNär användning i övriga finskaSverige har
i frånlandet i fall 1500-talet och fram Språkettill i dag.använts vart

i olikahar dock delar landet under olika så detperioderanvänts attav
vår uppfattningenligt inte går något geografisktbestämtavgränsaatt

område Tornedalen finska långdär kontinuerligt underanväntsutom
tid och fram till i dag.

Skogsfinnarna utgjorde långundantag på det de undersättetett att
tid använde finska inom ungefäroch inomsamma sammagrupp
område. vi inteMen har kunnat finna belägg för det i dag finns ettatt
så finsktalande motiveraantal kvar det skulledennastort attav grupp

regional tillämpning områdenkonventionens regler i de somen av
skogsfinnarna tradition konventionenbebott jfr artikel punkt b i1av
och konventionskommentaren till denna bestämmelse.

Vårt ställningstagande tillämpaleder till skyldigtSverige är attatt
geografiskde konventionens bestämmelser innehållerav som en

begränsning för sin be-tillämpning Tornedalen. Definska i
tillämpningstämmelser inte kräver för singeografisk bassom en

måste däremot tillämpas på finska Sverige.i hela
dock deSå framgår vår kapitel och 6redogörelse i 5 ärsom av

åtgärder vidtas för finskanredan i och skydd nästandag till stödsom
tilllandetuteslutande rikstäckande heladärmed finskan ioch kommer

vadgodo. I detta lagstiftning längreavseende går svensk änsåledes
konventionen kräver.

inskränkningVi har inte för avsikt geografisk närföreslå någonatt
finskaskydd fördet gäller de rikstäckande finns tilli dagregler som

Sverigehelaspråket. Tvärtom finsktalande ivi det braäratt attanser
såomfattas dessa bestämmelser. skulleinskränkningEn sådan somav

strida förslagvi konventionens punkt 2. Deartikel 4angett motovan
till åtgärder vi lämnar kapitelför ioch vi redogörnya som som

också vi föreslårinnebär ytterligare till skyddrikstäckande åtgärderatt
för finskan i hela Sverige.och stöd

åtgärder till skydd och stöd förVissa finska lämpliga idockär att
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första hand tillämpas regionalt. Detta gäller regler användarätt attom
finska i kontakt med kommunala, landstingskommunala och statliga
förvaltningsmyndigheter och vid domstolar Sådana reglerm.m.
föreslår vi i enlighet med vad konventionen föreskriver skall—— -

geografiska finskangälla i de områden där har sina historiska rötter
och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. De skälennärmare
för tillämpningen sådana regler till regionerbegränsa de däratt av

storspråken används hävd och fortfarande används i tillräckligtav
utsträckning redogör vi för i kapitel 7.

kunna vilket område regionala regler skall omfattaFör avgöraatt
måste område där finska används hävd och fortfarandedet användsav

tillräcklig utsträckning för motivera bestämmelsernas tillämpningi att
bestämmas.

vilken del det traditionella språkområdet används finskanI iav
tillräcklig utsträckning för motivera tillämpningatt aven
konventionen

område där regionalt tillämpligaNär det gäller avgränsningen detav
finska offentliga gällaregler använda i sammanhang skallrätt attom
för dettakonventionen riktlinjer hur skall ske. I konventionskom-ger

till artikel punkt b de bestämmelser i kon-1 attmentaren anges
ventionen regionalt begränsade i sin tillämpning skall tillämpasärsom

betydande utsträckning, deti de områden där "språket talas i även om
talas minoritet, och språkets historiska bas"bara motsvararav en som

i konventionskommentaren.punkt 34 och 35
förutsättningen språket skall ha historisk geografiskDen att enena

för finska språketsbas i det område där reglerna skall tillämpas har
Språkgränserna för dettadel uppfyllt i Tornedalen.angett vara

geografiska intehistoriska område med denöverensstämmer nuvaran-
de kommunindelningen.

gäller samiska dock detLiksom vi konstaterat detnär attanser
område regionalt tillämpliga regler för finska i offentligadär samman-

tillämpas så det sammanfaller medhang skall bör avgränsas att nu
någon del berörsgällande kommunindelning. De kommuner tillsom

språkområdet och därmed kan bli aktuelladet tornedalska ärsomav
Övertorneå, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner.Haparanda,

språket skall talas i be-andra kravet enligt konventionen,Det att
bakgrund deutsträckning i området, bedömer vitydande mot av

finsktalande Tornedalenredovisats antal iuppskattningar som ovan om
uppfyllt för finskan.vara

frånenkätsvar fåttuppfattning styrks också deDenna av

130



Vilka språk landsdels- eller minoritetsspråkärSOU 1997:192

förvaltningsmyndigheter med verksamhet i dessa kommuner samt av
kontakter vi haft med företrädare förde personliga kommunerna samt

länsstyrelse och landsting. Såväl kommunala, landstingskommunala
statliga myndigheter har tillgång till finsktalande personal isom

finsktalanderelativt omfattning. Flest finns hos de kommunalastor
Övertorneåmyndigheterna. I Haparanda, och Pajala kommuner

andelen finsktalande de kommunanställda till hälftenuppskattas av
Kiruna Gällivare något lägre.eller I och uppskattas andelenmera.

Företrädare för samtliga kommuner har också uttalat sig positivt till
förvalt-införande regler använda finska i kontakt medrätt attav om

förskoleverksamhet äldreomorg.ningsmyndigheter och i och I
samtliga förekommer redan i dag betydande inslagkommuner ett av

förskola och skolafinska språket inom såväl undervisningen i som
kommunala förvaltningen och äldreomsorgen. Iinom den centrala

Övertorneå Pajalautsträckning gäller detta Haparanda, ochstörst
också Kiruna och Gällivarekommuner, det förekommer imen

kommuner.
landstingskommunala förvaltningenNär det gäller de delar denav

landstingskommunalberöras våra förslagkommer attsom av ——
omfattas dei kommuner kommermyndighetsutövning de att avsom

företrädare för landstinget itillämpliga reglerna harregionalt -
genomförande de föreslagnalän uttrycktNorrbottens att ett av

bör möjligt.reglerna vara
framgårmyndigheter och domstolarenkätsvaren från statligaAv att

till införande reglerråder tveksamhetdet rättstörre attav omen
Vi dock liksomi kontakt med dessa myndigheter.använda finska tror

för samiska detta kangäller motsvarande reglervi detnär attangett
ställning i offentligahittills helt dominerandebero svenskans

i Norrbottens län harFöreträdare för länsstyrelsensammanhang.
positivt tillsamiskan uttalat sig mycketliksom det gällernär att

finska ianvändagenomförande reglermedverka till rätt attomav
verksamhetsområ-förvaltningsmyndigheter medmed statligakontakter

också ställt siggälla. hardär reglerna skall Mande i de kommuner
län.och historia i Norrbottenstill stödja tornedalsk kulturpositiv att

Tornedalenflest finsktalande inomsamlad bedömningVid av varen
för tillämpahar bäst förutsättningarfinns och myndigheterna attvar

sammanhang, vianvända finska i offentligaregler rätt attatt anserom
motiveradegeografiska område där sådana reglerdet utgörsär av

Övertorneå, Pajala, Kiruna och Gällivare kommuner.Haparanda,
tillsam-geografiska område dessa kommunerI det utgörs avsom

användaför enskildaenligt vårt förslag reglerskall rätt attommans
viss kommu-förvaltningsmyndigheter och domstolar ifinska hos samt

reglerna såväl,Så framgår nedan omfattarnal verksamhet gälla. som
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kommunala landstingskommunala och statliga förvaltningsmyndig-som
heter domstolar med verksamhetsområde till någon delsamt ett som
berör det geografiska område kommunerna tillsammans utgör.som

Bör kieli och andra varieteter finska behandlasmeän ellerettav som
flera språk

I Tornedalen talas, förutom den finska talas där sedan generatio-som
tillbaka och i dag benäms kieli, också andra varietetermeänner som

finska. Främst beror detta kontinuerlig invandring från Finlanden
till svenska Tornedalen. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån

Övertorneå,från årsskiftet 1994/1995 fanns i Haparanda, Kiruna,
Pajala, och Gällivare kommuner första16 000 och andra generatio-ca

finnar. Dessa kommuner därmed bland dem i landetärnens som pro-
centuellt har antal finskspråkiga den befolkningen.totalastörstsett av
I dessa kommuner bor också den övervägande delen kieli-talandemeän
tornedalingar.

Om kieli skulle behandlas särskilt språk vidmeän svenskettsom en
ratificering konventionen skulle detta innebära andra i Sverigeattav

talade varietet finska skulle falla utanför delar kon-storasom av av
ventionens tillämpningsområde eftersom dessa varieteter finska inte
har någon historisk geografisk bas motsvarande den finns isom
Tornedalen. finskaAnnan kieli skulleän meän att ettvara anse som
territoriellt obundet språk enligt konventionen, vilket innebär att
endast vissa bestämmelserna i del i konventionen skulleav vara

påtillämpliga dessa finska varieteter.
Behandlar i stället finska språk bestämtkanett ettman som

geografiskt område pekas där finska hävd, nämligenanväntsut av
Tornedalen. innebär i så fall alla varieteter finska fallerDetta att av

definitionenin under "språk används hävd inom visstettsom av
artikelterritorium inom stat..." 1 punkt Därmed skalla.en

samtliga konventionens bestämmelser i del och de bestämmelser i
Sverige väljer ratificera, tillämpas alla varieteterdel III attsom

finska används i Sverige.som
olika skäl för och kielivi går inInnan närmare meänemot att

särskilt språk vid eventuell svensk ratifice-bör behandlas ett ensom
konventionen, vi det nödvändigt kort be-ring äratt att geav anser en

utvecklingen i Tornedalen efter det drogsskrivning gränsenattav
Sverige Finland år 1809. Beskrivningen bygger huvudsak-mellan och

i dettaligen på källor vi hänvisat till inledningen avsamma som
kapitel.

vi redanGränsen drogs år 1809 delade, konstateratsomsom
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område med språk, kultur och historia i två delar.tidigare, ett samma
dominerande språket finska, och denDet gemensamma gemensamma

tyckas ha bort leda till livligt utbytekulturen, kan över gränsenett
finska olika skäl,svenska och delen Tornedalen.mellan den Avav

försvarspolitiska ekonomiska, blev emellertid kontaktensåväl som
inte såden svensk-finska gränsenöver stor.

efter kriget Ryssland ledde till gränsdrag-Finland blev mot som
storfurstendöme. Från svensk sida hysteår 1809, rysktningen ett man

Torneda-rysk expansion in i den svenska delenför ytterligare avoro
finsk nationalism påökade till följd växandelen. Den av enoron

från finsk sida riktade sittinnebar1800-taletslutet att mansomav
befolkningen i Tornedalen. Sverige sågfinsktalande Idenintresse mot

ställning ii finska språkets domineradefara i detta ochenman
befolk-i svenska föransåg ökade kunskaperTornedalen. Man att

Tornedalen svenskt.behållade viktigasteningen sätten attettvar av
ligger faraårs riksdag står "detpropositionen till 1911I t.ex. att en

fullkomligt främmandebefolkninggrånstrakterna hauti i äratt en som
det blivitden skull harspråk och svensk kultur. Förför svenskt en

tillfälle vinnabefolkning idennariksangelägenhet sätta attatt
medelNågot verksamtdet svensk språket.förtrogenhet med mer

påvisas". Svenskansskolundervisning har kunnathärtill än ut-
så små-följaktligen och komTornedalen uppmuntradesbredning i

visade sig bl.a.bekostnad finskan. Dettaskeningom att genomav
från skolor i Torne-så småningom bortfinskundervisningen togsatt

praktiken förbjöd elevernamånga ställen ioch pådalen t.o.m.att man
för så svenskansfinska undertala sätt ut-attrasternaatt gynna

bredning.
finskaföljaktligen verkade detförsvarspolitiska skälOm mot
sidanoch utbyte med finskaTornedalenspråkets användning i mot ett

tänka sig ekonomiska skäl,kunnaTornedalen skulle t.ex.attmanav
finskaskulle medverka tillhandelbedrivaönskan gränsen,över attatt

funnitssida tycks det dock inte haFrån svenskhölls vid liv.språket
finskaverkade för utbyte med denskälekonomiskanågra ettsom

finska språket. Tvärtomfortsatt användningdärmedsidan och aven
till svenskansfaktorer ha medverkatekonomiskaockså ut-anses

Tornedalen. Isvenska delenbekostnad i denbredning finskans av
talades nämligensamhällsskiktet i svenska Tornedalendet styrande

skaffa sigvillevilket ledde till desvenskauteslutandenästan att som
utbildning i utsträckningoch högreinkomsterbättre tvungnastor var

för kunna detta.sig svenskalära göraattatt
bidrog tillfaktorersidan fanns ytterligarePå den finska attsom

Tornedalensvenska sidanklyftan den finska och växte.mellan av
in-standardfinskan alltsjälvständighet fick störreEfter Finlands ett
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flytande i Finland. Språket i finska Tornedalen påverkades av
standardfinskan vilket kom leda till de språkliga skillnadernaatt att
mellan den finskspråkiga befolkningen i den finska respektive svenska
delen Tornedalen ökade.av

Sammantaget kan således konstatera flera faktorer bidragitattman
till efter hand isolera den finska talades i svenska Tornedalenatt som
från finska i Finland. Till följd denna isolering och grundav av
inflytande från svenskan har finskan i svenska Tornedalen alltmer
utvecklat särdrag.egna

Tornedalingarnas attityd till det finska språket tycks ha varitegen
delad under tiden efter år 1809. Under inflytande myndigheternasav

öka svenskans utbredning kom många betrakta detsträvan att att
finska modersmålet mindre viktigt och i vissa fall mindre värt änsom
svenskan. Gentemot det finska standardspråk efter Finlandssom
självständighet infördes, har många också upplevt det språketegna

mindre värt.som
På år har emellertid situationen förändrats så mångaattsenare

känner stolthet sitt finska modersmål dessoch särdrag. Teckenöveren
på detta alltmer använder den benämningenår meänatt man egna -
kieli språk" sitt modersmål fram"vårt och arbetatatt man en-

Ävenordbok och grammatik för kieli. från svensktmeänegen
myndighetshåll har på olika erkänt finskans särställning isättman
Tornedalen. detaljerad beskrivning kielis ställningFör meänen mer av
i dag dess förhållande till andra varieteter finska hänvisaroch tillav

vårt utförda språkutredningen, bilagaden uppdrag xx.
Som framgår de sammanfattande kommentarerna i språkutred-av

ningen finns flera skäl för behandla kieli språkmeänatt ett egetsom
ratificeringvid eventuell svensk konventionen. Språkliga,en av men

också kulturella och historiska särdrag hos den finsktalande be-
folkningen i Tornedalen kan användas för detta. Särskiltargumentsom
starkt kanske tornedalingarnas på årsträvan värnaattsenare omegen

språkets och sin kultur och historia talar fördet särartegna egen en
sådan lösning.

också anföras skäl behandlaDet kan emellertid starka meänmot att
språk ratificering vikti-kieli vid konventionen. Detett eget en avsom

vår uppfattning, ratificeringskälet enligtär meängaste mot, att en av
språk leda delarkieli skulle till konventionensett eget att storasom av

tillämpningsområde inte skulle omfatta majoriteten den finsktalandeav
befolkningen Sverige talar varieteter finskai andra än meänsom av

eftersom varieteter finska inte har någon historiskkieli dessa geogra-
finns finskafisk bas motsvarande den i Tornedalen. Annan änsom

kieli skulle då territoriellt obundet språkmeän att ettvara anse som
enligt konventionen, vilket innebär endast vissa bestämmelsernaatt av

134



språk landsdels- eller minoritetsspråkVilka ärSOU 1997:192

finska variete-skulle tillämpliga på dessadel i konventioneni vara
ter.

vår uppfattningkonventionen skulle enligtsådan tillämpningEn av
konventionsskyddleda till skillnader ieftersom det skullenegativvara

orättvisa.finska varieteter kunde upplevastalare olikaför somsomav
befolk-finsktalandemajoriteten denbl.a. leda tillskulleDet att av

området kringi Tornedalen,befolkningstätaste områdeti detningen
konventionsskydd denfå betydligt änHaparanda, skulle ett svagare

standardfinskan dominerareftersombefolkningen i Tornedalenövriga
skulle därför barakieliensidig satsningHaparanda. Eni meän

till godoHaparanda kommunbefolkningen iliten delkomma aven
stad iTårneåfinns meddet samarbeteinte leda tilloch att som nu

underlättades.Finland
kielibehandlaomständighet talar meänEn emot att somsomannan

så liteninternationella erfarenheter visarspråk är attatteget enett
sittsvårt bevarakieli-talande hardenbefolkningsgrupp meän attsom

elleranvänderandrautbyte medspråk utan sammagrupper som
artikel 7ifinns också bestämmelserkonventionenspråk. Iliknande

sådant utbyte börinnebördeni med denochpunkt le att ett gynnas
Omminoritetsspråk.för landsdels- ellerskyddstöd ochför att ge

jämställdamed flerafinska språk,ratificeras förkonventionen ettsom
utbytesådantkieli viärvarieteter meän att ettanseren,varav

främjas.
Åtgärder övrigakieli-talande ochmellanutbytetfrämjar meänsom

historiskamed den gamlaväl i linjeliggerregionenifinsktalande
område medTornedalen varitdärområdet, gemensamttraditionen i ett

inomsträvandenmed modernai linjeochhistoriaochspråk, kultur
länder ochmellan olikakontakterökadeEU, uppmuntraattt.ex.

bådamellan degränsområdesitt lägemedTornedalenregioner. som
regionaltökatväl förFinlandoch ettSverigeEU-länderna passar

före-Redan i dagkulturellt.ochsocialtekonomiskt,bådeutbyte,
kommunermellan översamarbeteochutbytesådantocksåkommer ett

uppfattning viktigtvårenligtdärförDetsvensk-finska ården gränsen.
ochsvenskadenmellanutbytetförhinderskapainte riskera attatt

kieli.satsning meänensidigTornedalenfinska delen genom enav
deocksåtalarspråksärskiltkielibehandlaMot meän ettatt som

skulledettakostnaderåtföljandemedsvårigheterpraktiska som
kieliför meänkonventionenratificeringmedföra. Eftersom somaven

skullekieliåtgärder meänendastinnebäraspråk skulle attett eget
service idenskullekonventionenåtaganden enligtSverigesuppfylla

skrivnaformerolikaochradioprogramform TV-program, avav
myndig-instruktioner,tekniskaundervisningsmaterial,produkter som,

intestandardfinska,tillgängligafinnshetsblanketter m.m. som

135



Vilka språk landsdels- eller minoritetsspråkär SOU 1997:192

kunna åberopas. Det blir naturligt både praktiskt svårare ochnog mer
uppfylla de 35 punkter eller stycken i del III i kon-kostsamt att

miniminivån vid eventuell ratificering, denventionen utgörsom en om
finns standardfinskaservice och det material redan i dag intesom

Till kommer den skrivna formen kielikan utnyttjas. detta meänatt av
utveckling och det med hänsyn till den nivåfortfarande underär att

för närvarande befinner sig skulle svårtskriftspråket attvarasom
information från myndigheter och liknandeformulera blanketter,

kieli.meän
förSverige i stället för ratificera konventionen kieliOm meänatt

behandla kieli fleraspråk väljer meänattett eget som en avsom
skulle de angivna negativajämställda varieteter finska i Sverige, ovan

undvikas. kan ske Sverigekonsekvenserna kunna Detta attgenom
för finska inkl. kieli.ratificerar konventionen meän

alla i Sverige använda varieteter finska"Finska" skulle då beteckna av
kieli.inklusive meän

historiskt minoritetsspråkPå detta skulle finskans ställningsätt som
samtidigt Tornedalens särställning deti Sverige markeras närsom

historia i Sverige skulle framhållas och användningengäller finskans
andra varieteter finska stödjas.både kieli ochmeänav

tillämpning konventionen skulle leda till samtliga desådanEn attav
förSverige väljer ratificera finskakonventionsbestämmelser attsom

omfatta samtliga i Sverige använda finska varieteter. Dettaskulle
föreslår,såväl de rikstäckande regler vi degäller som som av ossnya

tillämpliga använda finskaföreslagna regionalt reglerna irätt attom
offentliga sammanhang.

samtliga i Sverige taladetillämpning konventionen därEn av
omfattas hela konventionen ligger också väl ivarieteter finska avav

riksdag tidigare uttalat vikten pålinje med vad regering och attom av
stödja finskans ställning i Sverige.olika sätt

finska stöds Sverige väljersamtliga varieteterOm att attgenomav
ocksåför finska språk kan detta bidraratificera konventionen ettsom

Finland stärksoch utbytet mellan Sverige och ochtill kontakternaatt
kulturellt, socialt och ekonomiskt.fördjupas såväl språkligt som

vår uppfattning vikt både för detSådana kontakter enligtär storav
försvensk-finska i Tornedalen ochregionala utbytet denöver gränsen

länderna.nationell nivå mellanutbytet
också, påtillämpning konventionen ledersådanEn sättsammaav

flexibel till-samiska, tillredovisat det gällernär en mersom
varietetbestämmelser sä denkonventionens olikaämpning att avav

tillämpningen i det enskildalämplig kan väljas vidfinska är mestsom
finskakieli ellervilken varietetfallet. Avgörandet meän annanav -

förslaghuvudsak enligt våra tillanvändas, kommer iskallsom-
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enskilde. det gällerligga hos den Närtillämpliga reglerregionalt att
reglerna bör valet varietetrikstäckandetillämpningen de styrasavav

ochfinsktalande i olika sammanhangfinns hos debehovdet somav
och historienden tornedalska kulturenDock måsteolika platser.

itillräckligtsärställningtill dessmed hänsyn ett utrymmeges
satsningar.olika kulturellaundervisning och i typer av

skäl talar förvi övervägandebedömningsamladVid attattanseren
finska språk inne-konventionen förratificerabörSverige ettsom
kielifinskaalla varieteter meän ärfattande en.varav

vibeträffande finskaställningstagandenSammanfattar våra anser
således,

territorium i Sverige,vissthävd används inomfinska ettatt av-
minoritetsspråk i Sverige,landsdels- ellerhistorisktfinska är ettatt—

konventionens mening,i
svenskeventuellspråk vidbehandlasfinska bör ettatt ensom-

ratificering.
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4.2.3 Romani chib

"Zigenska", "romanes", "romani" och "romani chib" någraär
exempel mångfalden benämningar på språk. Vi kommerromersur av

formenhär använda romani chib eller den kortare romaniatt ettsom
samlingsbegrepp för olika varieteter språket. Såväl romaniav rom som
chib varianter dessa egenbeteckningar, dvs. beteckningarärsamt av

används själva. anknyter också till alltmerDe ettsom av romer
allmänt och internationellt språkbruk inom bl.a. EU och Europarådet.

finns ingen dokumenterad övergripande beskrivningDen romaniav
förchibs historia i Sverige. För få underlag bedömningenatt ett av

minoritetsspråkromani chib eventuellt i Sverige har kommit-ettsom
språkforskarna fil doktor Kari professortén därför givit Fraurud och

för tvåspråkighetsforskningKenneth Hyltenstam vid Centrum vid
uppdrag sammanställa angåendeStockholms universitet att rapporten

romani chib i Sverige. återfinns bilaga 4 till be-Rapporten som
tänkandet. innehåller förutom redogörelse för språkets historiaDen en

Sverige också bl.a. översiktlig redogörelse för språketsi ochen
historia i övriga och världen. SpråkrapportenEuropa utgörromers

grunden för den framställning vi lämnar nedan och de ställnings-
vi kommer till rörande eventuell svensk tillämpningtaganden en av

konventionen på romani chib.

Historik

indoariska bland indoeuropeiskaRomani chib tillhör den degruppen
språketspråken och alltså besläktat med det historiska sanskrit ochär
funnits flera teoriermoderna språk hindi. Genom tiderna har detsom

frånvarifrån ursprungligen kommit, såsom de kommitattom romerna
i grekiskadärav troligen beteckningen "egyptier"Egypten t.ex.som

"gypsies" eller"gypthos", spanska "gitanos" och engelska deatt
från tyskaskulle jfr svenskans "tattare", "Tatar".tatarer t.ex.vara

emellertid allmänt ursprungligendag detI är accepterat att romerna
till lämnade Indienhärstammar från Indien. Orsaken ochatt romerna

detta skedde däremot inte klarlagt.när är
ankomstuppgifter finns tidpunkten för tillDe romernassom om

starkt. första ha kommit till BalkanEuropa varierar De trosromerna
eller tidigare. delpå 1200- eller 1300-talet Enännu av romerna

och fortsatte Central- ochpasserade Balkan Västeuropa. Dessamot
kallas den första migrationsvágen. delbrukar En annan av romerna

blev kvarhållna i furstendömena Valakiet och Moldava ungefärsenare
nuvarande Rumänien och Moldavien arbetskraft ochöstra som
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femhundra år framåt. samband medfrån 1300-talet och i Ilivegna
spredi Valakiet och Moldava, sigbefrielsen från livegenskapen romer

kallas deni vad brukarfrån 1800-talet Europamitten över somav
andra migrationsvágen.

uppskattas vanligenAntaletfinns i hela Europa.I dag romerromer
transnationellsärställningmiljoner.till omkring 10 Romers som

Europarå-bl.a. ii olika sammanhang,i har betonatsminoritet Europa
angåenderekommendation 1203det i dess romer.nr

förstasamband med denför första gången ikom till SverigeRomer
uppmärksammadesäldsta kända källornamigrationsvågen. Enligt de

spredUnder 1500-taletgången år 1512.Stockholm för förstairomer
detdelenlandet. Till dendelsig sedan östraöver stor avavromer en

l500-talet.slutetsvensk-finska riket komdåvarande avromer
myndigheternakyrkligabåde världsliga ochbörjade deMycket snart

förvisasyfteoch lagar iantal dekretSverige utfärdai attett stort
framgår bl.a.Somtvångsassimilerai historien,eller, romerna.senare

för-utfärdadesständigtårhundradenaunder de följandedetatt nyaav
helafanns under"zigenare"ellerordningar riktade "tattare"mot

delEni landet.migrationsvågen kvarfrån den förstatiddenna romer
mellanochrikshälftenochmellan dendem rörde sig östravästraav

ochSverigemellanEfter gränsdragningenländerna.nordiskade
på grundförsvårades rörlighet strängareår 1809Finland avromernas

nordiskamellan deinom landetförflyttning såvälförrestriktioner som
ibli kvarkomDärmedländerna. permanentatt meren grupp romer

harFör dennaövriga nordiskaavskilda frånFinland gruppromer.
kommitfinska zigenarekaale ellerkalé,beteckningen attsenare

användas.
1900-taletnågra år in1800-talet ochdelenFrån avsenare

Ryssland ochfrån bl.a.till Sverigeanlände romergrupper avnya
InflyttningenmigrationsvågenandradentillhördeDeUngern. romer.
befogenheterdå polisenår 1914frånhindrades nytt gavsromerav

"zigenare".bl.a.deporteraatt
periodertalahälft kan tregrovtl900-taletsUnder ommansenare
periodenförstaSverige. Dentillanläntdå romeravgruppernya

upphördeländernanordiskademellanpasstvångetdåinleddes år 1954
Finland tillfrånkomantalökatiresulteradevilket att ett romer

framflyttningellerSverige,Finland tillfrånmigrationSverige. En en
dennainomfortsattsedanharländerna,mellanoch tillbaka grupp.

då1970-taletoch1960-taleti slutetbörjadeandra periodenDen av
ochBulgarienRyssland,Polen,Spanien,Frankrike,från bl.a.romer
harinvandringentill Sverige. DenJugoslavien kom senaste romerav
alltframförhar1990-talen. Dessaochunder 1980-skett romer

f.d.frånfrämstländer,östeuropeiskafrånflyktingarkommit som
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Jugoslavien.
Figur illustrerarspråkrapporten,nedan,Bilden är tagensom ur

Norden och Sverige.från Indien till Europa,migrationromernas
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finns inga säkra uppgifterDet hur många finns iom romer som
i tidigareSverige dag. Som i redogörelsen för antal användarenämnts

andra språk förs i Sverige ingen statistik angående språktillhörighetav
etnisk tillhörighet. Enligt gjordeller de uppskattningarnasenasteen av

Statens Invandrarverk och Nordiska Zigenarrådet år 1995 bedömsav
Sverige 000 Antaletantalet i minst 15 000- 20romer vara personer.

resande.inkluderar inte de
chib innefattar antal varieteter angåendeSpråket romani ett stort

så mångavarietet bilaga Enligt språkrapporten finns3.termen somse
Varieteterna kan60 olika dialekter indelade i tjugo dialektgrupper.
förståelse. Enligtliten ömsesidigligga mycket varandra eller hanära

svenski i fall varieteternaspråkrapporten talas Sverige i dag, vart
arli, bugurjisinto,finsk romani, kelderash, lovari, tjurari,romani,

och gurbet.
romani ochsvenski Sverige i dag harAv de varieteter talassom

de förstaspråk taladesfinsk romani sina i detrötter romernaavsom
det meddetl500-talet. språkrapporten konstaterasi Sverige på I att

språkligamellan denkontinuitetsannolikhet finns obrutenstörsta en
deni dag ochanvänds i Sverigevarieteten svensk romani som

1500-talet. Näri Sverigeformen romani användestidigaste av som
mellantillfinsk romani det med hänsyndet gäller gränsenär att-
vilkenovisst iförSverige Finland tidvis varit stängdoch romer -
sedanändai Sverigeutsträckning varieteten kontinuerligtanvänts

1500-talet.
100-årigdrygttjurari harVarieteterna kelderash, lovari och en

romanifinskochromanihistoria i Sverige. Till skillnad från svensk
världen iochtalas dessa varieteter i andra delar Europaavav romer
släktsam-upprätthålls bl.a.övrigt, med vilka kommunikation genom

tillinvandringband. Varieteterna har också fått tillskott genomnya
decennierna.Sverige kelderasha och lovara under de senasteav

kommit tillFrån slutet 1960-talet har romerav grupper avnya
iromanitalandeantaletmedfört både totalaSverige. Detta har detatt

vitalise-harromanivarieteterexisterandelandet har ökat och redanatt
ochbugurjiarli,sinto,flera varietetertilläggsamt ettrats somav nya

gurbet.
Varieteternade olikamånga användareinte känt hurDet är avav
språkrapportenenligtSverige i dag. Detichib finns ärromani som

varieteter.mellan olikabetydligtvarieraranvändareandelentroligt att
finsk romaniantalet talareberäknamed syfteundersökningI att aven

Romaniärenden,förDelegationenutförts Finska attuppgesavsom
Beräkningen gjordromani väl.behärskar är% kalébefolkningen55 av

stadigvarandedebefolkningen därpå den totala varauppgessom
mångahurfinns ocksåVissa uppgifterSverige ingår.bosatta i avom
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de kommit till Sverige de åren de harsenaste attromer som som anser
romani sitt modersmål. Dessa uppgifter långt ifrånemellertidärsom
säkra.

emellertid, enligt språkrapporten, klartDet alla deär att ovan
nämnda varieteterna romani chib används i Sverige i dag.av

Används chib hävdromani inom visst territorium i Sverigeettav

Kommittén det språkrapporten klarlagt olikaäratt attanser genom
varieteter romani har talats i Sverige alltsedan den första migra-av

Äldsttionsvågen anlände hit på 1500-talet. dessa varieteterromer av
romani finsk romani. ocksåsvensk och Det klarlagt i fallär är att vart

två chibeller kanske varieteter romani i landet kontinu-använtsaven
erligt från 1500-talet från generation till generation fram till våra
dagar. Behandlas de olika varieteterna romani chib talas iav som

i språk i samband ratificeringSverige dag med eventuellettsom en
uppfyllerkan det således konstateras romani chib konventionensatt

krav språk används hävd i landet.att ettvara som av
Romani chib både enligt konventionskommentaren och såär som-

Ävendet i allmänhet beskrivs territoriellt obundet språk. detett om-
uppgifter varieteter romani talatsfinns vissa chib har underattom av

vi inte finns tillräckligtlång tid på vissa platser i landet detattanser
för fastslåunderlag vad gäller språkets användning språket talatsatt att

geografisktkontinuerligt inom område skulle kunnastörreett som
språkets historiska geografiska bas i Sverige i konventionensutgöra

mening. denna bakgrund vi det riktigast behandlaMot äratt attanser
språk sambandromani chib territoriellt obundet i medettsom en

eventuell svensk ratificering konventionen.av

romani chib behandlas eller flera språkBör ettsom

del de skäl tidigare anförts för behandla olika samiskaEn attav som
respektive finska varieteter olika språk kan också anföras för attsom
behandla de olika varieteterna romani chib olika språk vidav som en

ratificeringeventuell svensk konventionen. De lingvistiska skillna-av
finns mellan olika varieteter romani chib sådantder är ettsom av

förliksom delvis olika kultur och historia användarna deargument av
olika varieteterna.

funnit behandlingen finskaLiksom vi det gäller samiska ochnär av
till konventionen, vi emellertid skäl talar föri relation starkaattanser

språk eventuell svenskbehandla romani chib videttatt som en
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ratificering. viktigaste skäletDet bara ratificering påär att genom en
det kan alla de varieteter romani chib talas i Sverigesättet iav som

omfattasdag konventionens skydd.av
Om varieteterna behandlas särskilda språk finns det i likhetsom -

med vad gäller för samiskan risk de minst talade variete-attsom en-
romani chib skulle använda för förterna attav anses av personer

skulle motivera tillämpningdet kunna konventionen demen av som
språk.särskilda Dessa varieteter skulle då helt falla utanför kon-

ventionens tillämpning. Andra varieteter riskerar falla utanföratt
konventionens tillämpning grund de i likhet med vadattav som-

fallet finskamed andra varieteter kieli uppfyllerinteänär meän -
konventionens krav använda hävd i Sverige.att vara av

En tillämpning leder till vissa varieteter faller utanförattsom
konventionen måste enligt vår uppfattning undvikas. Det skulle kunna

orättvistupplevas och skapa onödiga barriärer mellan talaresom av
olika varieteter romani chib vissa språk fick del detomav gruppers av
stöd och skydd konventionens bestämmelser innebär medan andrasom

utanför.ställs helt
behandling de olika varieteternaEn romani chib språkettav av som
vi bäst med konventionens syfte ökastämmer överens attanser

kontakten och utbytet mellan olika talar olika varietetergrupper som
språk. Uppgifter i språkrapporten ocksåtyder ökatett att ettav
mellan användare olika varieteter positivtutbyte romani chib ärav av

och kan leda till språket berikas och stärks.att
Vår fördaslutsats blir bakgrund detmot resonemangetav ovan -

funnit beträffande samiskani likhet med vad vi och finskan att-
övervägande skäl talar för behandla de olika varieteterna romaniatt av

språk vid eventuell svensk ratificering konventio-chib ettsom en av
nen.

Sammanfattar vi våra ställningstaganden beträffande romani chib
vi sålunda,anser

i Sverige,romani chib hävd användsatt av-
historiskt identifieras med någon bestämdromani chib inte kanatt-

iSveriges territorium och därför kon-del är att ettanseav som
territoriellt obundet språk i Sverige,ventionens mening

språk eventuellromani chib skall behandlas videttatt som en-
ratificering.svensk

Jiddisch4.2.4

Jiddisch flera språk används judar i Sverige i dag.är ett somav av
med beskrivningfinns inget enskilt dokument övergripandeDet en av
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jiddisch historia i Sverige. För underlag för bedömningenatt ett av
jiddisch eventuellt landsdels- eller minoritetsspråk i Sverigeettsom

kommittén därför givit språkforskarnahar docent Sally Boyd och
fi1.dr. Erland Gadelii vid Lingvistiska institutionen vid Göteborgs
universitet uppdrag sammanställa angående jiddisch iatt rapporten
Sverige, bilaga följande framställningenDen bygger huvudsakligen

uppgifterna i rapporten.

Historik

har funnits folkgrupp sedan år 2 000 f.Kr. Under deJudarna som ca
folkets historia utanför2 000 åren det judiska har judar levtsenaste av

minoritetsställning i andra länder. Judarna har såsomPalestina i
religion, sitt språk och sin kultur.minoritet bevarat sin eget egenegen

förFrån äldsta tid finns exempel sådan minoritetsställning judaren
då judisk minoritet blev kvar där då övriga judari Egypten ut-en

år f.Kr. exempel denvandrade från Egypten 1275 Ett ärannat grupp
Babylonien judiska exilen där bröts årjudar blev kvar i dennärsom

f.Kr.539
både med erövring Palestina och derassambandI romarnas av

kom judar börja förflytta sigförföljelse judarna där, över störreattav
Redan 200-talet fanns judar i allaområden bl.a. till e.Kr.Europa.

det romerska riket upplöstes vid slutetrikets provinser. Närromerska
judarna under olika härskares herravälde. Ett300-talet kome.Kr.av

Spanien från 750-talet till 1000-taletjudar fanns i e.Kr.antalstort
språkbenämnas sefarder använde särskiltbrukare.Kr. Dessa ettsom

judeo-spanska.ladino ellerkallad
Tyskland.sig också i nuvarande Frankrike ochMånga judar bosatte

efter judiska, Aschkenaz,ashkenazer detjudar brukar benämnasDessa
Jiddisch språk hapå dåvarande Tyskland.benämningen som anses

området kring Rehn någon gång underdessa judar iuppkommit bland
inslag tyska, också andrahar starka900-talet. Språket av men

romanska. traditionhebreiska, arameiska och Avsåsomkomponenter
hebreiska tecken.jiddisch medskrivs

harbefunnit sig i minoritetsställningjudarUnder hela den tid som
förekommit. Till följd dettaförföljelse demdiskriminering och avav

stadsdelar ellertillsammans ijudar tidigt botvingades att samma
bodde också varandraTill viss deli städerna. näraghetton avman

och till andrabåde tillville haval eftersom näraeget synagoganman
hebreiskaPojkarna undervisades iskolan.institutionerjudiska t.ex.

denockså deloch skriva,och i läsafrån tidig ålder storatt en avmen
språket iläsa. religiösafick lära sig Detkvinnliga befolkningen att

144



minoritetsspråklandsdels- ellerspråkVilka är1997:192SOU

jiddisch. Medvardagsspråket inomhebreiska och gruppenvargruppen
majoritetsspråket.omgivningen talade man

judar iförföljelserperioderinföll fleramedeltidenUnder avav
därmedochjudarflyttade mångadessa österTill följdEuropa. utav

ochBöhmenkring Rehn tillfrån områdetjiddischförförsköts centrum
Ryssland.Vitryssland ochUkraina,Litauen,därefter tillochPolen

språk. slutetslaviska MotolikapåverkasdärmedJiddisch kom att av
frånområde i Europa,jiddischanvändes1600-talet över stortettav

Danmark iochAmsterdam itillDivina i västeroch österDnepr norr.
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sprâkrapporten,frånutbredning i Europa,Jiddisch historiskaBild
appendix.

uppkomdenparallellt medochUpplysningstideninflytandeUnder av
hadeTyskland. Dennajudar iblandHaskalarörelsen storden s.k.

judarintegrationenochassimilationenpåskyndabetydelse för avatt
språkettyskamedfördesamhället. Dettaomgivande attmed det

bekostnadtysk-judiskai dendominerakomalltmer avatt gruppen
tillbetydligtförsvagadesVästjiddischenjiddisch.användningen av

i varjebedömare,vissaenligtheltutplånadesdetta och nästanföljd av
skriftspråk.fall som
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ÖsteuropajiddischtalareDe fanns i påverkades inte så starktsom av
Haskalrörelsen och jiddisch förblev deras modersmål. Vid sidan av
hebreiska och jiddisch användes också majoritetsspråket i de länder
där bodde. Majoritetsspråket användes dock i mindre utsträckningman

östeuropeiska judar judar i Tyskland. Användningenänav av av
Östeuropajiddisch i förstärktes den judiska fromhetsriktningenav

Östeuropa.Chassidismen uppkom i Jiddisch spelar inomsom
Chassidismen viktig roll vid sidan hebreiskan.en av

Sverige grundades förstaI den judiska församlingen år i1775
Stockholm. Från år 1775 har judisk befolkning funnits i Sverige.en

brukar tala fyraMan eller betydande invandringsperiodertreom mer
då judar kommit förstatill Sverige. Den perioden omfattar åren 1770-
1870, den andra åren 1870 till andra världskriget, den tredje perioden
tiden kring andra världskriget och den fjärde perioden, 1950- och 60-
talen. Enligt uppgifter i språkrapporten kan den judiska befolkningen
i Sverige frånunder hela perioden 1700-talets slut fram till i dag
beräknas ha ökat från 150 år 1787 till mellan 000-15ca personer
20 000 i dag.personer

den första invandringsvågen framförI kom allt judartyska till
ÅtminstoneSverige. de allra tidigaste invandrarna jiddischtalare.var

förste invandraDen jude tilläts till Sverige, skrevAaron Isaac,som
år 1802, vid års ålder, sina västjiddisch. judar72 Dememoarer

kom under den första invandringsperioden starkt tyskin-som var
fluerade gällde församlingsliv och gudstjänstliv. innebardet Detnär

assimilationistisk inriktning. Svenska språket i vissanvändes t.o.m.en
förutsträckning i stället hebreiska under de judiska gudstjänsterna.

Även judarna, enligt språkrapporten, uppenbarligen i utsträck-storom
ning svenskspråkiga behöver det inte betyda jiddisch helt hadeattvar

tal- skriftspråk kommunikationförlorat sin betydelse och iävensom
enligt språkrapporten ha funnitsinom Det kan dockgruppen. en

period under mitten 1800-talet då jiddisch enbart användes ettav av
fåtal eller inte alls.talare

År uppgick den judiska befolkningen i Sverige till 8361870 1
Från år fram till år 1910 ökade den judiskadetta ochpersoner.

befolkningen omkring judar kom tilltill 6 000 Depersoner. som
invandringsperioden, framförSverige under denna, den andra korn allt

Östeuropafrån och så beskrivit, betydligtvi har mindrevar som ovan
assimilationinriktade de tyskättade judarna kom till Sverigeän som

under den första invandringsperioden. Judarna i den invand-andra
sig tillsammansringsvågen bosatte i vissa statsdelar, exempelvis

Nöden i Lund, Haga i Göteborg och Söder i Stockholm. Dessa judar
minoritet och folk desåg sig judar fanns iänettmer som en som

tidigare. Jiddisch speladeSverige sedan under denna tid inom denna i
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språk vidreligiöstvardagsspråk ochroll bådestor somsomgrupp en
började dockjiddischParallellt med ävenhebreiskan.sidan om

denredan ianvända svenskainvandringsvågenandrajudarna i den att
Överföringen från den förstajiddischgenerationen.första genera-av

språkrappor-beskrivs igenerationenfjärdetredje ochtill andra,tionen
generationensvenska, andralärde siggenerationenförstaså attten
utsträckningi ökadanvändemodersmåljiddischsigfick lära mensom

fjärdetredje ochmedansina föräldrartalspråk medsvenska som
språketinte talar"talarpotential";tillhörgenerationen sompersoneren

receptiva kunskaper.varierandeharmen
andraföre och eftervid tideninvandringsvågen,tredjedenGenom

antaletökade återigenFörintelsen,medsambandivärldskriget,
Sverige vidtillkomde judarSverige eftersomijiddischtalare som

Östeuropa jiddischtalare.ochfrånfall komtid i mångadenna var
ÖverföringenÄven fort.svenskadocklärde sigdenna avgrupp

i mycketspråkrapportenenligtliknargenerationernamellanspråket
invand-den andragenerationerna imellanjiddischöverföringen av

talarjiddischsåledesförstårgenerationenandraringsvågen. Den men
betecknaskangenerationentredjemedan densvenskaoftastsjälva som

"talarpotential".en
hosspråkanvändningsmönstretbeskrivnadetbakgrundMot ovanav

despråkrapportendet ikonstaterasi Sverigejiddischtalande att som
äldreövervägande delSverige till äri dag ijiddisch aktivtanvänder
komjudarvissavärldskrigetandraöverlevt samt sompersoner som
från60-talenochunder 50-invandringsvågenfjärdeSverige i dentill

Tjeckoslovakien.ochbl.a. Ungern
i dagSverigejiddisch iantalet talareuppskattasSpråkrapportenI av

osäker. Omsiffrandockpåpekar är500. Man000-3till 3 att manca
siffran"talarpotential" kanbetecknasockså demräknar som ensom

ytterligaretilluppskattasspråkrapporten tusenenligt ett personer.par
Central-JudiskauppskattasSverige i dagiantalet judartotalaDet av

20 000tillrådet personer.ca

Sverigeiterritoriumvissthävd inomAnvänds jiddisch ettav

frånSverigekontinuerligt ijiddisch använtsspråkrapportenI attanges
dessförinnangäller tidendeti dag. Närtilloch fram1870-talet gerca

slutsatser.lika säkraförunderlagspråkrapporteninte
antal. Deibefolkningenjudiska avsevärtdenökade1870-taletEfter

utsträckninganvände isekelskiftetkringSverigetill storkomsom
relativtihajiddischdärför använtskantidVid dennajiddisch. antas

användesjiddischVid sidanSverige.judar iutsträckning avstor av
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svenska, dåutöver också hebreiska och i regel ytterligaresom nu,
något språk. Vid tiden före och efter andra världskriget kom åter
jiddischtalare till Sverige framför allt i samband med den judiska

Östeuropa.flyktinginvandringen från
Både det gäller de jiddischtalarenär kom vid tiden försom

sekelskiftet och de korn till Sverige före och efter andra världskri-som
har överföringen språket till kommande generationer minskatget av

för varje generation. Följaktligen i språkrapporten deattanges som
aktivt använder språket i Sverige i främstdag, äldreär personer som
kom till Sverige efter andra världskriget och 50- och 60-talen.

Enligt det underlag vi har för vår bedömning jiddisch historia iär
Sverige, jämfört med samiskans finskans och romani chibs historia,

språkdet under kortast tid i Sverige.använts Först i sambandsom
med det sekelskiftet kan det språket användes i någonsenaste antas att

Överföringenomfattning i landet.större språket till generatio-av nya
i Sverige tycks också för jiddisch för de andraänner vara svagare

språken eftersom jiddisch redan i viss mån i andra generationen
upphör talat språk.att ettvara

Ser till jiddisch ställning historiskt för judar i Sverige kansettman
det konstateras språket bara del judar. Deanväntsatt av en som

jiddisch har i regel varit flerspråkigaanvänt och vid sidan jiddischav
och svenska också det religiösa språket hebreiska. daganvänt I
används jiddisch minoritet den judiska befolkningen i Sverigeav en av

har del judisk kultur tid förnyatröntmen som en av senare
intresse.

Med det underlag kommittén haft ställning till vi inteatt ta attanser
jiddisch under tillräckligt lång tid och i tillräckligtanvänts stor
omfattning i Sverige för kunna landsdels- elleratt ettanses som
minoritetsspråk används hävd i Sverige. omständighetenDensom av

jiddisch i dag används relativt litet antal övervägande äldreatt ettav
inom den judiska och språket åtminstone hittillsattpersoner gruppen

överförts till generationer i begränsad omfattning talar ocksåyngre
tillämpa konventionens bestämmelser på jiddisch jfri Sverigemot att

konventionens bestämmelse i artikel 1b och konventionskommentaren
till denna. Konventionens bestämmelser lång radspänner över en
sakområden, från undervisning till forskning och användning av
språket i offentliga sammanhang. enligtDet vår uppfattning inteär
motiverat tillämpa dessa omfattande bestämmelser på språkatt ett som
används i så liten omfattning jiddisch i Sverige.som

Även vi således inte jiddisch i Sverige faller inomattom anser
för minoritetsspråkskonventionens tillämpning i Sverigeramen anser

vi det viktigt jiddisch och jiddischkulturär i ordningatt att annan
stöds flera delar det judiska kulturarvet i Sverige. Somsom en av av
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finns i dag hos den generationenframgår språkrapporten yngreav
jiddischkultur.växande intresse för jiddisch ochjudar i Sverige ett

Även jiddischkultureni övrigt har värdet bevarai Europa attav
jfr Europarådets rekommendationuppmärksammats olika sätt nr

för jiddischkultur i Europa.1291 rörande skydd
innehållerbehandlas i kommitténs sektion 2Ramkonventionen som

skydda minoritetskulturersikte stödja ochbestämmelser atttarsom
därför till vårtdel dessa kulturer. Vi hänvisarspråkoch som en av
diskussionramkonventionen för vidarerörandebetänkande omen

där jiddisch-kultur och historia i Sverigetill stöd för judiskåtgärder
språk ingår del.och jiddischkultur ensom som
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iUppfyller Sverige ikraven del5

konventionen

Kommitténs bedömning: Vi bedömer Sverige med gällandeatt
övrigt delvis uppfyller förpliktelserna ilagstiftning och åtgärder i

del i konventionen.

fram till samiska och finskaföregående kapitlet har vi kommitdetI att
historisk-geografiskminoritetsspråk med bas ochlandsdels- ellerär en

Sverigechib territoriellt obundet språk i Sverige. Omromani är ettatt
enligtminoritetsspråkskonventionen måste samtliga kravratificerar

uppfyllas för språk.del i konventionen dessabestämmelserna i tre
för vår bedömning vilka bestämmelserkapitel redogör viI detta av

gällande lagstiftningkonventionen Sverige i dag medi del i som -
uppfyller för samiska, finska respektivei övrigtoch åtgärder -

romani chib.
för innebörden bestämmelser-med redogörelseKapitlet inleds aven

vi redogörelse för iDärefter lämnari del i konventionen. enna
ha övergripande minori-mån Sverige redan kanvilken sägas en

Sverige uppfyllergenomgångtetsspråkspolitik. Sedan följer omen av
för samiskakonventioneni de olika bestämmelserna i del ikraven

vi vilkaföljande avsnittet redovisarfinska. I det därpåoch av
och konventionskom-i del enligt konventionenbestämmelserna som

därefter hur viobundna språk ochgäller för territorielltmentaren
gäller romani chib.uppfylls i dag detbedömer dessa krav näratt

ochbedömningar vi i dettapåpeka deVi vill redan görattnu
finnsuppfyller de kravvilken mån Sverigeföljande kapitel i somav

oftai del och del IIIbestämmelseruttryckta i konventionens
flera orsaker till detta. Enavvägningar. Det finnsinnefattar svåra

ofta formuleradekonventionens bestämmelserorsak ärär vagtatt
mångfaldde avsedda omfatta denförklaras medvilket kan är attatt av

språkolika situationer dessafinns i och despråk Europa somsom
medför det många gångerformuleringarnabefinner sig De attvaga

nationellvad krävs förmed bestämdhetsvårt avgöraär attatt ensom
i konventionen.kraven i bestämmelseåtgärd skall motsvara enanses

konventionensförsvårar bedömningenorsak ärEn attsomannan
de länderformulerade med utgångspunktenbestämmelser är att som

minoritetsspråkspolitik. Någonhar uttaladratificerar konventionen en
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sådan politik har hittills inte funnits i Sverige åtgärder till stöd förutan
språken vidtagitshar i enskilda fall eller inom för invandrarpo-ramen
litiken. Detta det svårt bedöma de svenska åtgärdernagör att om som

finnsredan idag kraven skydd och förstöd landsdels-motsvarar om
eller minoritetsspråk, så de formulerade i konventionensärsom
bestämmelser. Särskilt gäller detta bestämmelserna i del artikel 7
punkt där det vissa mål1 och principer till stöd och skyddattanges
för landsdels- eller minoritetsspråken skall ligga till grund för landets
politik, lagstiftning och praxis. Eftersom övergripande svensken
minoritetsspråkspolitik saknas det svårt bedöma Sverige medär att om
gällande bestämmelser uppfyller övergripande mål.dessa

Vi har valt inta försiktig hållning i våra bedömningar. Enatt en
anledning till det konventionsåtagande gäller för lång tid ochär att ett

nationella åtgärder åberopas grund för Sverigeatt attsom som
uppfyller visst krav enligt konventionen därför bör ha vissett
beständighet och bestämd inriktning stödja eller stärkaatten

minoritetsspråken.landsdels- eller
fall finns nationelll de det lagstiftning med uttalat syfteett att

tillförsäkra eller minoritetsspråk vilandsdels- stöd och skydd attanser
Sverige uppfyller konventionens olika förpliktelser. Likaså vi attanser
Sverige uppfyller kraven enligt konventionen statligt ekonomisktom
stöd i syfte stödja verksamhet innebär och skyddstödatt ettges som

minoritetsspråken. syfteför landsdels- eller stödja språken kanEtt att
exempelvis komma till uttryck i förordningar fördelningstyrsom av
statligt stöd eller i regleringsbrev från regeringen till myndigheter. Vi
vill dock erinra exempelvis statligt stöd enligt regleringsbrevattom
normalt gäller endast under kalenderår. de fall sådant ekonomisktIett

uppfyller enligtstöd åberopas grund för Sverige visst kravatt ettsom
utfärdandekonvenstionbestämmelse måste detta beaktas årligen viden

fortsätter stödjaregleringsbrev. regeringenBara attav nya om
ändamål kravet i konventionen uppfylls konventionsåta-motsvararsom
gandet.

Förpliktelser enligt konventionens del5.1

minoritetsspråkskonventionen består dels rad mål ochDel i av en
ratificerar konventionen förpliktadeprinciper de länder är attsom som

minoritetsspråk i inom detillämpa på samtliga landsdels- eller landet
språk regler regional be-territorier där sådana används, dels utan

språken, åtgärder förförbud diskrimineringgränsning, mot attavom
skyldighetförståelsen mellan olika språkgrupper i landet ochöka att

önskemål från dem använder språken.beakta som
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Enligt konventionen det tillåtet anmäla reservationer allaär att mot
bestämmelser artikel 7 punkt i konventionen. Enligt kommen-1utom

till konventionen skälet till artikel punkt undantagits7 1ärtaren att
från reservationsmöjligheten de mål och principer däratt som anges

grund för politik, lagstiftning och praxis, nödvändiga förär attsom
uppnå skydd stöd för landsdels- eller minoritetsspråken.och

mål och principer finns angivna i artikel 7 punkt kanDe som
sammanfattas i följande punkter,

erkännande de landsdels- eller minoritetsspråk finns i statenav som-—
föruttryck kulturell rikedom,ettsom

respekt för varje landsdels- eller minoritetsspråks geografiska-
område, administrativ indelning landet övervägs,närt.ex. ny av

åtgärder för förenkla och/eller användningenatt uppmuntra av-
skrift, såväl i privata i offentligasådana språk såväl i tal som som

sammanhang,
studium och i landsdels-för undervisning ochlämpliga åtgärder av-

eller minoritetsspråk,
talar landsdels- eller minoritets-för utbyte mellanstöd grupper som——

former, både inom ochspråk identiskt eller liknandei överstaten
nationsgränserna.

finns i övriga punkter i delbestämmelserDe år,som
punkt krav avlägsna de diskriminerandei artikel 7 ett att-

finnas användningen landsdels- elleråtgärder kan motsom av
förminoritetsspråk det behövs öka jämlikhetenatt attsamt om~

diskriminering förmånmellan olika språk godkänna viss positiv till—
för dessa språk,

förståelsenartikel krav främja åtgärder ökari 7 punkt ett att som——
mellan olika språkgrupper i landet samt

krav hänsyn till önskemål från demi artikel 7 punkt 4 ett att ta som-
dessalandsdels- minoritetsspråk åtgärder berörtalar eller när som

vidtas.språk skall

konventionen det påpekas i kon-Bestämmelserna i del i är, som
ventionskommentaren, ganska allmänt hållna och därför utrymmeger

språkolika tillämpning beroende på situationen för detför som
också detbestämmelserna skall tillämpas på. markerasDetta attgenom

skallinledningen till artikel punkt målen och principernai 7 1 sägs att
för Förpliktelsernatillämpas enlighet med situationen varje språk".

åtgärder tilldel måste dock, understryks det, resultera i konkretai
minoritetsspråkenskydd och stöd för landsdels- eller även om

utformningen åtgärderna kan variera.av
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5.2 Allmänt lagstiftningsvensk åtgärder iochom
övrigt till stöd och skydd för landsdels- eller

minoritetsspråk

Sverige saknar samlad minoritetsspråkspolitik med direkt inriktningen
skydd och förstöd de historiska minoritetsspråken. åtgärderDe

ändå kommit landsdels- eller minoritetsspråken till oftagodo harsom
vidtagits inom för invandrar- och minoritetspolitiken, politikramen en

benämningen inte omfattat historiska/nationellade minorite-trotssom
eller deras språk angående detta jfr SOU 1984:58terna resonemang,
ff..68s.

Den generella invandrar- minoritetspolitikenoch har kompletterats
med olika punktinsatser riktade vissa minoritetsgrupper inommot
vissa sakområden och med olika åtgärder riktade samiskaden be-mot
folkningen.

Exempel hur åtgärder inom invandrar- och minoritetspolitiken
och kulturpolitiken har kommit dem använder de historiskasom

minoritetsspråkenlandsdels- eller till godo reglerna tillär rättom
modersmålsundervisning tidigare benämnd hemspråksundervisning

gäller både för elever förtalar invandrarspråk och eleversom som
använder landsdels- eller minoritetsspråk. punktinsat-Exempelsom

riktats in dem använder de historiska landsdels- ellerser som som
minoritetsspråken positivaden särbehandling samiska, finska ochär av
tornedalsfinska finns i de villkor för sändningsrätt regeringensom som
meddelat radio- och TV-företagen i allmänhetens tjänst. Exempel på
åtgärder särskilt riktade den samiska befolkningen det sedanärmot att
lång tid tillbaka har gällt särskilda regler inom skolväsendet för dem.
Samer har möjlighet i stället för den kommunala skolan väljaatt att
i den statliga sameskolan där undervisningen delvis bedrivs
samiska. inrättandet Sametinget år 1992 med dess befogenheter attav
verka för samisk kultur och samiskt språk och de statliga medel som
anslås för också positiv särbehandling.detta exempelär ett

Ser denna bakgrund till de krav ställs enligt be-motman som
Sverige, enligt vår be-stämmelserna i del i konventionen kan

uppfylla flera konventionens krav.dömning, redan i dag anses av
Andra kan till följd avsaknad övergripande minoritets-krav av av en
språkspolitik inte uppfyllas.

lagstiftning till5.3 Svensk andra åtgärder skyddoch
finskaför samiska ochoch stöd

artikel punkt återfinns krav vissa mål och principerl 7 skallatt
läggas till grund för politisk lagstiftning och praxis inom de territorier
där språken används.
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både samiska och finska kan de svenska regler finnsFör som om
till modersmålsundervisning uppfylla konventionensrätt anses

tillhandahålla former förförpliktelse lämpliga och medel under-att
visning i minoritetsspråken, artikel punkt lf. övrigt stöds under-7 I
visning i samiska vid Umeå universitet det i regleringsbrevattgenom

särskilt åtagande universitetet läsårvarje skallett attanges som
finska vidanordna utbildning i samiska. Utbildning i samiska och

Luleå tekniska universitet stöds det i regleringsbrevattgenom anges
varje år erbjuda grundskollärarutbildninguniversitetet skall medatt

samiska, tornedalsfinska och finska.inriktning
modersmålsundervisning kan också underlättaRätten till sägas

språken i tal och skrift både i det offentliga ochanvändningen av
därmed uppfylla förpliktelsen i artikel 7 punkt ld.privata livet och

förockså förpliktelsen vidta beslutsamma åtgärderKanske kan attatt
främja språken i artikel punkt till viss del uppfylld7 lc genomanses

till modersmålsundervisning.rätten
samiskan kan förpliktelserna i artikel punktenNär det gäller 7 lc,

föroch lt också uppfyllda reglernald rätt sameranses genom om
med undervisning i samiska där.i sameskola den ägeratt som rum

forskning samiska ochFörpliktelsen främja studier ochatt om
artikel punktvid universitet eller motsvarande läroanstalter, 7finska

sådan forskningfår uppfylld sådana studier och1h, attgenomanses
med statligaolika universitet och högskolor så sker dettabedrivs vid

medel.
förpliktelsen tillhandahålla möjligheter lära sigdet gällerNär attatt

språken bor inom desamiska eller finska för dem inte talarsom men
uppfyllsspråk används hävd artikel punkt g,områden där dessa 7 lav

anvisningarna regleringsbrev till Umeåför samiska idenna genom
särskilda medelanordna sådan undervisning ochuniversitet att genom

samiska folkhögskolan i Jokkmokk där under-regleringsbrev tilli
folkhög-universitet, högskolor ochvisning i samiska bedrivs. För

finska nybörjarspråkmöjlighet studeraskolor erbjuder att somsom
påverkarmed statliga medelgäller undervisningen stöds statenatt men

själva.bestäms läroanstalterna Detinte utbudet kurser. Detta årav av
enlighet med konventionens kravdärför svårt för Sverige iatt garan-

fortsättningen.finnas iutbildning i finska kommer ävenatttera att
fördess uppgifter verkaInrättandet Sametinget år 1992 med attav

för-uppfyllasamisk kultur språk kan för samiskans deloch anses
be-och 1h,pliktelserna i artikel 7 punkterna lc, le att genom

utvecklaupprätthålla ochåtgärder främja språket,slutsamma att
främjaSverige ochförbindelser mellan samisktalande i olika delar av
skulleInrättandet Sametingetstudium och forskning i samiska. av

språketdet samiskaockså kunna erkännande ettett somsom avses
idärmed uppfylla förpliktelsenuttryck för kulturell rikedom och

punktartikel 7 1a.
rådet stödjer detarbete Sverige bl.a. NordiskaDet närgenomsom
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olikasamiska kulturen i despråket dengäller det samiska och

främjauppfattning kravetuppfyller enligt vårnordiska länderna att
liknandesamiska imellan dem användertransnationellt utbyte som

artikel 7 punkt li.former i olika länder,
geografiska bas imed dess historiskagäller finskanNär det
Sverige till viss delld och lf,punkterna lc,Tornedalen kan utöver

li, främja utbyteuppfylla målet i punkten över gränsernaattanses
det nyligenhävd,språken användsområden därmellan genomav

bl.a. berör kultur ochBarentsregionensamarbetet inompåbörjade som
Tornedalen.och finskaomfattar Norrbottens länutbildning och som
exempelvisvidtagits för finskan,kan de åtgärderövrigtI som

finskaför detFinland till stödSverige ochbilaterala avtal mellan
Tornedalen.stödja finskan isikte på särskiltspråket, inte sägas attta

samarbete mellanförekommerregionalt initiativPå lokalt och
Tornedals-exempel kanTornedalen. Somoch finska nämnassvenska

ingår och samarbetarfinska kommunerochdär både svenskarådet
Språkskolan iden s.k.exempelsakområden. Ettolika ärinom annat

kommun iHaparandasamarbete mellandrivs iHaparanda som
tvåsprå-där undervisningeni Finland och ärTorneå stadSverige och

för-verksamhet reglerasSpråkskolanssvensk-finsk.kig genom
undervisning vidtvåspråkigförsöksverksamhet medordningen om

statligaoch får stödSKOLFS 1991:24Haparandagrundskolan i av
SverigeexempeldärmedVerksamheten i skolanmedel. är attett

punkt li.i artikel 7sådant utbytefrämjar gränsernaöver som avses
riktlinjerbestämmelser ellersvenskaingafinnsDet motsvararsom

geografiskade historiskarespekteraartikel punkt 1b,i 7kravet att
används hävd församiskafinska ochområden där attatt tryggaav

hindrarindelning landet inteadministrativgällande eller avny
förförutsättningarnalagspråken. denlfrämjandet angersomav

församlingarellerlandstingskommuneri kommuner,ändrad indelning
språk-till geografiskaskallinte hänsyn1971:411 att tasanges

gränser.
kravinnebärfinns bestämmelsepunkt 2artikel 7I attettsomen

användningdet gällerdiskriminerande åtgärderavskaffa när av
positiv be-tillåtaminoritetsspråk ochellerlandsdels- att en mer

vårEnligtbefogat.andra då dettaspråkdessa ärhandling än avav
Såi dag.Sverige detta kravuppfylleruppfattning angetts ovansom

särbehandling tillpositivregler innebärsvenskafinns också ensom
reglernatornedalsfinskaoch rättsamiska, finskaförmån för t.ex. om

radiospråk iför dessasärskiltmodersmålsundervisning och utrymme
och TV.

ömsesidigfrämjaförpliktelseinnebärArtikel punkt 37 atten
förverkasärskilti landet ochspråkgruppermellan olikaförståelse att

minoritetsspråkenlandsdels- ellerförförståelse och toleransrespekt,
utbildningochundervisningför olika slagbland måleninkluderas av

finskasamiska,syftar tillvillkormassmedia. Deför attsamt gesom
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och tornedalsfinska särskilt i radio och TV iutrymme sänd-statens
ningstillstånd för programföretagen i allmänhetens tjänst gör att
föreskrifterna i artikel 7 punkt till den del de dessaattavser ge
språk tillräckligt i massmedia, fårutrymme uppfyllda.anses

När det gäller kravet verka för respekt, förståelseatt ochatt
tolerans för landsdels- eller minoritetsspråken inkluderas i målen för
olika slag undervisning och utbildning, det däremotär svårtav att se

Sverige helt uppfyller detta i dag.att Vad gäller samiskan kan kon-
ventionskravet kanske delvis uppfyllt det iattanses genom anges
läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan det samiskaatt
kulturarvet skall i undervisningen vidarese underutrymme artikelges
8 punkt ilg kapitel 6. Om uttrycket det "samiska kulturarvet" kan

innefatta undervisning det samiska språket kan dessaanses om
anvisningar i läroplanerna uppfylla förpliktelsen i artikel 7 punkt 3 för
samiskans del.

I artikel 7 punkt 4 de länder ratificerar konventionenattanges som
vid fastläggande sin politik skall hänsyn till de behov och önske-taav
mål uttrycks de använder språken och vidsom av grupper som att
behov användarna språkenuppmuntra upprätta kanattav organ som

råd till myndigheterna i frågor hänger med språken.ge som samman
Denna punkt uppfylld detär gällernär samiskan inrättandetgenom
Sametinget folkvalt samiskt och statligett myndighet.av som organ en

finskansFör del finns inget har motsvarande ställning,organ som
varken för finskan i Tornedalen eller i övriga Sverige. Det bör
emellertid påpekas de organisationer företräder finsktalandeatt isom
Sverige Svenska Tornedalingars Riksförbundt.ex. och Sverige-- -
finska Riksförbundet har möjlighet initiativ lämnaatt eget syn--
punkter beslutnär dessarör språk bereds. I den månsom gruppers
myndigheters beslut berör dessa åligger det enligt för-grupper
valtningsrätten myndigheterna hänsyn till synpunkter från dematt ta

berörs besluten.som av
Sammantaget kan konstateras Sverige i dagsläget delvis uppfylleratt

målen i artikel 7 punkt 1 och målen uppfylls i olika omfattning föratt
samiska och finska.

För Sverige helt skall kunna uppfylla förpliktelsernaatt i del i
konventionen för samiska och finska behöver ytterligare åtgärder
vidtas för båda språken. Detta gäller framför allt åtgärder motsva-som

kraven i punkterna 1a-d, åtgärder för erkänna minoritets-rar att
språken och deras historiska, geografiska områden åtgärder församt

och främja deras användning, framföratt uppmuntra allt i det
offentliga livet. Ytterligare åtgärder behöver också vidtas för att
främja förståelsen för dem använder minoritetsspråk och försom att
kunskaper dessa språk och deras kultur sprids i undervisning ochom
utbildning i massmedia, artikel 7 punkt När det gäller finskansamt
behöver också ytterligare åtgärder vidtas för uppfylla målet i artikelatt
7 punkt samråd mellan dem använder finska olikanär typersom av
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kapiteltill detta iVi återkommerspråket vidtas.åtgärder berörsom
åtgärder.till ytterligareförslagdär vi lämnar7

territoriellttillämpning påKonventionens5.4

språkobundna

punkt 5i artikel 7bestämmelseinnehållerdelKonventionens omen
tillämpas påskalli konventionenprinciperna i delochmålenhur

konstateraskonventionskommentarenspråk.obundna Iterritoriellt att
målen i delochprincipernaför delförutsättning att avenen -

dettillämpas,skall kunnai del llI ärbestämmelsernaliksom att-
sådanEftersomspråken.förgeografisk basbestämdfinns enen

språken kan baraobundnaterritorielltfinns för debas integeografisk
bestämmelsernaoch ingeni deloch principernamålendel avaven

språk.dessatillämpasi del III
territorielltocksåtillämpaskanbestämmelser i delDe som

konventionskommentarenspråk iobundna vara,anges
språken,erkännande av-

förståelsen för dessa,ochrespektenför ökaåtgärder att—
diskriminering,förbud mot-

språken,stödjaaktivtåtgärder för att-
landetspråken både inomtalarmellantill utbytestöd somgrupper-

ochnationsgränseroch över
dessa språk.rörandestudierforskning ochstöd för-

språkdessatillämpas är,kunnainteBestämmelser ansessom
talarförmån för demtilllandetindelningadministrativ ettsomav-

ochminoritetsspråklandsdels- eller
sigmodersmål läraspråkeninte harmöjlighet för dem attsomsom-

språk.dessa

del icke-visstillämpas tillbara kunnabestämmelserVissa anses
språk.territoriella Dessa är,

obundnaterritorielltellerundervisning iförtill stödåtgärder—-
språk och

sfären.offentligaspråk i denobundnaterritorielltanvändning av-

övrigt till stödilagstiftning åtgärderochSvensk5.5
romani chibskydd föroch

romani chibföroch stödskyddfinns tillnationella åtgärderDe som
till moders-angåendereglerna rättförallt iåterfinns frami Sverige

liksomromska barnharreglerEnligt dessamålsundervisning.
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samiska och tornedalsfinska barn utökad tillrätt undervisning ien
modersmål jämfört med barn med andra modersmål. Utöver ren
språkundervisning innehåller modersmålsundervisningen också viss
undervisning de traditioner och den historia förbundnaår medom som
språket.

Liksom vi det gällernär samiska finskaochangett viovan attanser
Sverige reglerna till modersmålsundervisningrätt uppfyllergenom om
förpliktelsen tillhandahålla lämpliga former ochatt medel för under-
visning i minoritetsspråket, artikel 7 punkt lf. Dessa regler kan också

underlättasägas användningen romani chib i tal och skrift både iav
det offentliga och privata livet artikel 7 punkt ld. Kanske kan också
förpliktelsen vidta beslutsamma åtgärder för främjaatt språket iatt
artikel 7 punkt lc till viss del uppfylld tillrättenanses genom
modersmålsundervisning.

När det gäller förpliktelsen i artikel 7 punkten lh, främjande av
studier och forskning språket vid universitet, situationenärom
densamma för samiska och finska. forskningDen bedrivssom som
stöds med statliga medel högskolor och universitet bestämmer imen
princip självständigt vilken forskning och undervisning skallsom
bedrivas. Om något universitet skulle bedriva forskning i romani chib
skulle denna följaktligen ske med statliga medel. Mot denna bakgrund

vi Sverige kan främja sådansägas forskning.attanser
I övrigt, det gäller artikelnär 7 punkten 1a, erkänna romaniatt

chib minoritetsspråk, och punkterna ochle li, främjandeettsom av
utbyte mellan olika romani chibtalande inom Sverige ochgrupper
utomlands kan Sverige enligt vår uppfattning i dag inte uppfyllaanses
kraven enligt dessa bestämmelser.

Vad gäller förpliktelsen i artikel 7 punkten angående förbud mot
diskriminering språket, grunderav anser samma som ovan

det gäller samiskanär och finska, denangett uppfylld föräratt
romani chib.

Förpliktelsen enligt artikel 7 punkten med lämpliga åtgärderatt
förverka respekt, förståelse och tolerans med avseendeatt romani

chib målsättningsätts för undervisning och utbildning ochupp som en
för massmedias verksamhet, uppfylls inte det gällernär romani chib.

finnsDet inga sådana uttalade målsättningar varken i undervisning,
utbildning eller för massmedias verksamhet det gällernär romani chib.
Så nämnts det gäller samiska och finskanär talas i allmännasom ovan
ordalag vikten lyfta fram och hänsyn till Sverigeatt ärtaom att ett
mångkulturellt samhälle i de utredningar berör invandrare ochsom
skola. Detsamma gäller villkoren för sändningsrätten för programföre-

i allmänhetens tjänst där det talas vikten språkligatagen ochattom av
etniska minoriteters behov skall tillgodoses. Detta kan tänkas vara
positivt också för användare romani chib, inget sägsav attmen om
särskilt lyfta fram romani chib det historiska minoritetsspråk detsom

i Sverige.är
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chibromani ärför4punkten attartikel 7ikravetInnebörden av
romani chibanvänderfrån demsynpunktertillskallhänsyn somtas

fastingenfinnsfast. Detchib läggsromanirörandepolitikennär
använderfrån demsynpunkterinhämtandeför somorganisation av

språket.förstödochskyddtillåtgärdergällerdetchibromani när
Dsförändring",itillsammansSverigei"RomerI rapporten -

tagit framarbetsgrupp rapportendendockföreslås1997:49 somatt
ochmyndigheterandradepartement,olikafrånbådeföreträdaredär

lösningavvaktan permanentingår iZigenarrådetNordiska en mer
situationfrämjaavsiktifrågorromskamed att romernasarbetaskall

fortlöpandeförsta mot ettförslag kan stegDetta ettSverige.i somses
chib iromanianvänderoch demmyndighetermellansamråd som

kultur.ochspråkskydd förochstödfrågor rör romernassom
uppfylla för-förSverige,vi attSammanfattningsvis attanser
romani chib,gällerdetkonventionen näridelenligtpliktelserna

romanierkännasyfta tillböråtgärder. Dessa attytterligarevidtamåste
olikaoch sättSverigeminoritetsspråk ihistorisktchib ettsom

åtgärderYtterligarespråket.användningenfrämjaytterligare av
förtoleransochförståelserespekt,spridaförvidtasocksåbehöver att
förochmed detförbundenhistoria ärochkulturoch denspråket som

mellanoch gränsernaSverige överbåde inomutbytetuppmuntraatt
våratillkapitel 7iåterkommerViromani chib.användersomgrupper

del.i dennaförslag
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6 i iPunkter eller stycken del III

konventionen Sverige kan antasom

samiska finskaför och

Kommitténs bedömning: Vi bedömer Sverige med gällandeatt
uppfyllalagstiftning och åtgärder i övrigt kan sammanlagt 33

fördel III i konventionen samiska ochpunkter och stycken i
för finska.sammanlagt eller stycken29 punkter

Sverige i dagvi bedömerAv de punkter och stycken attsom
nivå.låguppfyller Sverige vissakan anta en

konventionen skalldel lII ibestämmelserna iförutsättningen förEn att
geografisk bas. I detharspråketkunna tillämpas på språk ärett att en

finskasamiska ochtillfjärde kapitlet vi fram ärhar kommit att
historisk-geografiskmedSverigelandsdels- eller minoritetsspråk i en

gårinte detvichibbas i landet. När det gäller romani att attanser
geografisktbestämtanknytning tillspråketvisa har historiskt ettatt en

obundetterritorielltområde. Romani chib därförär ettatt somanse
konventionens delibestämmelsernaspråk faller utanföri Sverige som

III.
förredogöradirektivmed våradet följande enlighetI skall vi i

Sverige medkonventionenvilka punkter del ioch stycken i III nusom
förkanövrigtåtgärder inationellagällande lagstiftning och anta

kunnaskallSverigeförförutsättningsamiska finska.och En att
uppfyllerSverigespråkför dessaratificera i konventionen ärdel III att

språket.varderastycken förminst 35 punkter eller
styckenaolikaratificera deSverige kanvår bedömningI av om

bedömningengällerdetvi, liksomeller punkterna i del III har när av
försiktigintagitgenerelltSverige uppfyller i del II,kraven enom

före-tillinledningeniförhållning. Skälet till detta har vi redogjort
gående kapitel.

Sverigestyckenellerföljande vi vilka punkterI det redovisar som
avsnittmedartikelvarjei dag. Vi inleder redogörelsen förkan ettanta

beträffande deintressevad konventionskommentaren innehåller avom
DärefterSverige kanpunkter eller stycken vi anta.som anser

olikauppfyller deredovisar vi på vilket vi Sverigesätt attanser
åtagandena för samiska respektive finska.

Vi gjortvill påpeka med den bedömning vi tidigare attatt -
visamiska respektive finska språkbör behandlas attett ansersom -
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det räcker nationell åtgärd vidtagen för någon dessa språksäratt en av
varieteter för kravet i konventionens punkter eller stycken skallatt

uppfyllt.vara
Vi vill redan påpeka de åtgärder till stöd och skydd förattnu

samiska och finska finns idag, med undantag rikstäckandeärsom
och således inte begränsade till de geografiska områden där språken

sträcker sig de svenska bestämmel-används hävd. I detta avseendeav
flesta fall föreskriver.vad konventionen i delängre änserna

utbildningArtikel6.1

Konventionen1

de länder ratificerarkrav konventionen ställerDe somsom
utbildning på, eller i landsdels- ellerkonventionen det gällernär

utformade förminoritetsspråken enligt konventionskommentarenär att
förskola tillalla utbildningsstadier frånsäkra undervisning vuxenut-

universitetsutbildning.yrkesutbildning ochbildning,
artikel gäller med undantag, artikel 8Bestämmelserna i 8 ett

geografiska områden där språken användspunkt bara inom de av
hävd.

förutsätter för sin tillämpning deVissa bestämmelserna att somav
minoritetsspråkpå, eller i landsdels- ellerbegär undervisning är

artikel 8 punktmånga. framgår exempelvis 1a iiitillräckligt Detta av
anhörigaåtgärderna skall tillämpas för de eleverdär det att varsanges

många". kon-antal bedöms tillräckligt lså begär och "vars vara
villkor bör tillämpasdennaventionskommentaren att typanges av

normalt kan tillräckligtså mindre antal eleverflexibelt änatt ett anses
eller minoritetsspråk.undervisning i landsdels-för anordnaatt

åtar sig tillbetonaskonventionskommentarenI att stat atten som se
eller minoritetsspråkpå, eller i landsdels-undervisning sker ettatt

ställs till förfogande förmåste till nödvändigaockså att resurserse
och fram-finansiellt utbildning läraredetta såväl, som genom av

undervisningsmaterial. Särskilt viktig hartagande ansett attmanav
särskilt kravvarför detta iutbildning lärare är, tas ettupp somav

artikel punkt h.I
kulturundervisning i den historia ochArtikel 8 punkt berörlg,

minoritetsspråken.med landsdels- eller Dennahänger sammansom
de områdentillämpas alla elever inombestämmelse avseddär att

språkenbåde dem använderspråken används hävd, dvs.där somav
Orsaken enligt konventions-inte använder dem.och dem är,som
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kommentaren, undervisning de traditioner och den kultur ochatt om
historia språken del behövs för skapa förståelse förär attsom en av
denna kultur bland hela befolkningen i dessa områden.

artikelBestämmelsen i 8 punkt 2 har enligt konventionskommenta-
tillkommit grund del den befolkning talaratt storren av en av som

landsdels- eller minoritetsspråk har flyttat från de områden där språken
historiskt har talats. I punkten föreskrivs därför2 undervisningsett att
på, språkeller dessa skall tillåtas, eller tillhandahållasuppmuntras

utanför de områden där språken används hävd, antaletäven av om
användare språket motiverar det.av

6.1.2 Punkter eller Sverige istycken kan dagantasom

Kommitténs bedömning: Sverige uppfyller idag enligt vår be-
dömning kraven i sammanlagt åtta punkter eller stycken för
samiska och sju punkter eller stycken för finska i artikel

Sverige uppfyller enligt vår bedömning följande punkter eller stycken
artikeli

förpliktelsePunkt 1b innebär tillhandahålla undervisningattensom
samiska och finska i de lägre årskurserna i grundskolani

Vår bedömning

Sverige uppfyller kravet i punkten 1b stycket iv i vad stycketavser
iii för både samiska och finska gällande regler tillrättgenom om

tidigare benämnd hemspråksundervisningmodersmålsundervisning
tvåspråkig undervisning möjlighet gå i sameskola.och samt att

till modersmålsundervisning innebär de eleverReglerna rätt attom
tillräckligt,anhöriga så begär och antal bedöms som envars vars vara

integrerad del läroplanen har till undervisning i dessa språk.rättav
förmånliga till undervisning i modersmål gällerSärskilt regler rättom

"samiska", "tornedalsñnska" och "romska" elever.för

Svenska bestämmelser

modersmålsundervisning i hela landet ochReglerna till gällerrättom
för alla språk svenska. det gäller undervisning i bl.a.andra Närän
samiska finska reglerna modersmålsundervisning ochoch ger om
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andra regler, så framgår nedan, utökade möjligheter till under-som
visning i dessa språk jämfört med andra språk. I bestämmelserna om

till modersmålsundervisning finns också positiv särbehandlingrätt av
"samiska", "tornedalsfinska" och "romska" elever.

Reglerna till modersmålsundervisning finns i grundskoleför-rättom
ordningen 1994:1194. Enligt dessa regler har elever i grundskolan

till undervisning i modersmålrätt ämneettsom om,
eller båda elevernas vårdnadshavare har språk änett annaten av—

svenska modersmål språketoch dagligt umgängesspråk förutgörsom
eleven,

eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet, och-
få sådan undervisning.eleven önskar—

"samiska", "tornedalsfinska" eller finnsFör "romska" elever utökad
till undervisning i det språket. har till sådanDe under-rätt rättegna

visning det inte elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.även ärom
Undervisning i modersmålet kan anordnasämneettsom som

språkval, elevens val, inom för skolans val, eller utanförsom ramen
timplanebunden tid. kommun skyldig anordna undervisningEn är att

modersmål, endast det finns lämplig lärare. kommuni En ärett om
skyldig anordna sådan undervisning, endast antalet elever äratt om

modersmål,minst fem. elev skall få studiehandledning sittEn om
gäller inte i frågaeleven behöver det. Kravet på minsta elevantal om

modersmål för "samiska", "tornedalsfinska" ellerundervisning i
"romska" elever.

enligt grundskoleförordningen också möjligheterfinnsDet att
dagligtanordna språkundervisning språk eleven harett somsom

undervisningen iumgängesspråk. kommun får anordna delarEn av
under-umgängesspråket "tvåspråkigårskurser l-6 pågrundskolans

får tvåspråkigfinska umgängesspråkelever medvisning". För som
Under deni årskurserna 7-9.undervisning anordnas även samman-

anordnas får högst hälftentvåspråkig undervisninglagda tid avsom
umgängesspråket. Undervisningen skallanordnas påundervisningen

svenska successivt ökar underundervisningen påsåplaneras att
utbildningstiden.

för finskspråkigautvecklingsverksamhettioårig pedagogiskEn
har bedrivits med särskiltVerksamhetenhar nyligen avslutats.elever

deltagit. Verksamheten harkommuner harstöd från Ett tjugotalstaten.
eleverna har förstärkts. Stateninneburit tvåspråkigheten hosbl.a. att

för finsksprå-till utvecklingsinsatserlämna särskilt bidragfortsätter att
för3 270 000 krInnevarande budgetår harkiga elever. avsatts

medlen användas dels för denEnligt regleringsbrevet fårändamålet.
pedagogiska insatser förspråkskolan i dels förs.k. Haparanda,
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finskspråkiga elever. Hit hör bl.a. fortbildning lärare i tvåspråkigav
metodik.

Enligt 8 kap. skollagen 1985:1100 får barn fullgöra desamers
första årskurserna inom den statliga skolformen sameskolan.sex
Utbildningen i sameskolan skall syfta till barnatt ge samers en
utbildning med samisk inriktning i övrigt utbildningenmotsvararsom
till och med årskurs 6 i grundskolan. För sameskolan gäller under-att
visning skall svenska och samiska och samiskaämnetattges
skall förekomma i samtliga årskurser. För samiska finnsämnet en
särskild kursplan. Sameskolor finns i Karesuando, Lannavara,
Gällivare, Jokkmokk, Tärnaby och Kiruna. Sameskolorna leds av en
styrelse, Sameskolstyrelsen, Sametinget.utsessom av

Enligt 8 kap. sameskolförordningen 1995:205 får kommunen
anordna samisk undervisning samisk integrerad undervisning för
samiska elever vid sin grundskola avtal härom träffas mellan kom-om

och Sameskolstyrelsen. Sådan undervisning kan förekomma imunen
alla årskurser i grundskolan. Med samisk undervisning i dettaavses
sammanhang undervisning med samiska inslag, såsom slöjd undervis-
ning i samisk kultur och historia och undervisning i samiskaämnet

den undervisningutöver anordnas i samiska modersmål.som som
Enligt 9 kap. skollagen får skolplikten fullgöras friståendei skolaen

skola med enskild huvudman skolan godkänd Statensärom av
skolverk. Undervisningen skall väsentligen den imotsvara som ges
grundskolan. Det finns möjlighet för fristående skola haatten en
särskild profil, språklig och kulturell. Dock skall i allt väsent-t.ex.
ligen grundskolans kunskapsmål nås, bl.a i svenska. Elevernasämnet
hemkommuner i de flesta fall skyldiga lämnaär bidrag tillatt
godkända fristående grundskolor. finns fleraDet fristående skolor som

s.k. sverigefinska skolor där undervisningenär delvis bedrivs
finska. I Tornedalen finns fristående skola där undervisningenen
delvis bedrivs kieli.meän

Punkt 1 innebär förpliktelsec tillhandahålla undervisningattsom en
samiska och finskai i de högre årskurserna i grundskolan och i

gymnasieskolan

Vår bedömning

Sverige uppfyller kravet i punkt lc stycket iv för både samiska och
finska tillämpa stycket iii. Detta innebär för de eleveratt attgenom

så önskar och antal bedöms tillräckligt finns tillrättsom vars vara
undervisning i dessa språk integrerad del läroplanen.som en av
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bestämmelserSvenska

enligt kon-förpliktelsenuppfyllsårskursergrundskolans högreI
de lägregäller fördebestämmelserventionen somsomsammagenom

modersmålsundervis-tillreglerhuvudsak rättdvs. iårskurserna, om
de högre årskurser-finns försameskolor inteundantagning. Ett är att

grundskolan.ina
modersmåls-tillreglerocksågäller rättdragI stora omsamma

gällerdeoch finskai samiskagymnasieskolaniundervisning somsom
detförekommersärbehandling närpositivagrundskolan. Sammaför

"tornedalsfmska" och"samiska",förmodersmålsundervisninggäller
skolorfriståendeocksåfinnsMöjligheterelever."romska" att starta

gymnasienivå.språkdessaundervisningmed
gymnasieförord-bestämmelser iföljanderegler finnsdessaUtöver

Stockholmsfår igynmasieförordningen3 §Enligt 2 kap.ningen.
Dennaanordnasutbildningfinskspråkigkommun program.

Utbildningenlandet.från helaför sökandeskallutbildning öppenvara
kunskapertillräckligaharelever,förbehållashandförstaskall i som

under-sigtillgodogöraför kunnaspråketfinskafärdigheter ioch att
förbristfälligaalltförsvenskaikunskaper är attvisningen, men vars

gymnasieutbildning.svenskspråkigsigtillgodogörakunnade skall en
utveckla sinvilltill eleverutbildningenfårhandandraI somges

regeringengymnasieförordningen kankap. 6 §Enligt 2tvåspråkighet.
utbild-bestämmai 3falli attansökan, änefter annat avsessom

språkpåfår anordnashelteller annatinomningen ett grenenprogram
svenska.än

undervisningtillhandahållaförpliktelseinnebärPunkten Id attensom
yrkesutbildningochutbildningtekniskfinska iochsamiskai

bedömningVår

för bådeivld stycketpunktenligtförpliktelsenuppfyllerSverige
innebärstycket iii. Dettatillämpa attoch finska,samiska attgenom

tillräckligt,bedömsantalochså önskarde eleverför varavarssom
integrerad delspråki dessaundervisningtillfinns rätt avsom en

läroplanen.

bestämmelserSvenska

ungdom,föryrkesutbildningochutbildningtekniskSverigeI somges
och kurspla-läroplanenföljerochdet allmännatillhandahålls somav
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fastställda eller kommunerna, i huvudsak inom förstatenner av ramen
gymnasieskolan. Sverige uppfyller därför åtagandet enligt denna punkt

regler till undervisning i samiska, finska ochrättgenom samma om
romani chib gäller för elever i gymnasieskolan,som se ovan.

Punkt innebärle förpliktelse tillhandahålla,att uppmuntrasom en
och eller tillåta tillhandahållande universitetsutbildning på, eller iav
samiska och finska i universitetsutbildning och högre utbildningannan

Vår bedömning

Sverige uppfyller kravet i punkt le stycket för samiska och stycket
iii för finska. För samiskan uppfylls kravet i stycket attgenom
regeringen i regleringsbrev ålagt Umeåsärskilt åtagandeettsom
universitet varje âr finskananordna utbildning i samiska. Föratt
uppfylls kravet i stycket iii utbildning i finskadenatt somgenom

olika Sverige med stödhögskolor och universitet i skeräger rum
statliga medel.av

Svenska bestämmelser

Varje vilkenhögskola och universitet bestämmer princip självständigti
undervisning och forskning respektive högskolaskall bedrivas vidsom
och universitet. skerDen undervisning och forskning äger rum,som
med stöd statliga forskningmedel. Eftersom undervisning ochdenav

medeli finska statligaoch samiska sker med stödäger ärsom rum av
fall kraveti i stycket iii deluppfyllt. För samiskansvart attanser

till följd universitetanvisningarna i regleringsbrevet till Umeåman av
tillhandahållagå längre ochkan kravet i stycket ii,ett steg att attanse

undervisning i samiska, uppfyllt.är
forskning vidUndervisning och i samiska och finska förekommer

ochuniversitet. Bl.a. kan både universitetflera Uppsalanämnas att
finsk-ugriska institutioner.universitet harLunds
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förtill kurserförpliktelseIf innebärPunkt attatt vuxen-seensom
helttillhandahålls där undervisningenvidareutbildningoch

eller finskasker på samiskaeller delvis

bedömningVår

för samiskastycket iiienligt denna punkt,uppfyller åtagandetSverige
samiska folkhögskolan istöd för densärskilda statligadetgenom

samiska erbjuds.utbildningarJokkmokk där

bestämmelserSvenska

och folkhögskolor detill studieförbundutgår statsbidragNormalt av
den förordningfördela. lFolkbildningsrådet harmedel attsom
fördelningenhar följa vidFolkbildningsrådet1991:977 att avsom

folkbildningfolkhögskolor, inteochtill studieförbundmedel attanges
eller beaktas särskilt vidsärskilt stödfinska skallsamiska eller ges

statsbidrag.tilldelning av
erbjuder undervisning ochfolkhögskolordock fleraDet finns som

folkhög-Bland dessa kanstatsbidrag.finska med stöd nämnasav
Övertorneå, Fristad Göteborg.och iHaparanda, i Axvall, iiskolan i

hänvisningsärskilt medverksamhet stöds intefolkhögskolorsDessa
undervisning. Viväsentligsådan för finska språketde bedrivertill att

uppfyllt.stycke iiii konventionensdärför inte kravet ärattanser
Jokkmokk, där under-folkhögskolan isamiskadet gäller denNär

får statligt bidragDensituationenvisning i samiska är en annan.ges,
folkhög-regleringsbrevet tilldelas SamernasEnligtsärskild ordning.i

folkhögskolaEftersom dennabudgetåret 1997.000 kr förskola 5 417
stycke iii;kravet istatligt stöd visärskilt riktatfår attattett anser

erbjuds inom ochsådana språkoch uppmuntra att vuxen-gynna
uppfylls för samiska.vidareutbildningen,

förvidta åtgärderförbindelseinnebärPunkt 1g attattsom en
hänför sig tilloch kulturhistoriaundervisning itillgodose som

och finskasamiska

Vår bedömning

finska.både samiska ochpunkt beträffandeuppfyller dennaSverige
iinnehållet i undervisningenanvisningarolikaskerDetta omgenom

i helaför skolundervisningengällerkursplaner. Dessaläroplaner och
kulturundervisningen i denVad gälleralla elever.landet och för som
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finska språket i Sverige, vi dockmed dethänger noterar attsamman
hållna, särskild inriktningbestämmelserna mycket allmäntär utan

historia finska språket haft i Tornedalen.den kultur och som

bestämmelserSvenska

och kursplaner följande.anvisningar idag finns i läroplanerDe ärsom
läroplanen för det obligatoriskaavsnitt 2.1, Kunskaper iEnligt

för varje elev efter94, skolanskolväsendet Lpo att genom-ansvarar
vårt svenskaförtrogenhet med centrala delargången skolgång har av

västerländska kulturarv.inklusive samiska,och nordiska, samt
grundskolan "Skolan skallför historia ikursplanenI ämnet anges:

sighistoria efter eleven...tillägnarundervisning ii sin sträva att
epokerbetydelsefulla historiska händelser, gestalter ochkunskaper om

världen,...får och djuptövriga brettNorden och deni Sverige, ett
perspektiv medi europeisktdet historiska kulturarvetkunnande ettom

skall efterhistoria..." ElevernaSveriges och Nordensutgångspunkt i
och känna tillför viktiga händelserskolåret "kunna redogöranionde

utvecklingen ihistoriskaförändringar i denidéer ochgestalter,
andra länder".jämföra medNorden kunnaSverige och samt

skolformernaför de frivilligaKunskaper läroplaneniavsnittet 2.1I
kommunalagymnasieskolan och denför bl.agällerLpf 94, som

varje elevskallskolanvuxenutbildningen, sträva mot attattanges
inklusivenordiska,det svenska,insikt i centrala delargod"...har av

västerländska kulturarvet".och detsamiska,det
och gymnasialgymnasieskolanför svenska ikursplanenUr

utvecklatskall eleven. .hagenomgången kurs"Eftervuxenutbildning: .
ha viss känne-och norska ochförstå danskaochsin förmåga läsaatt

Norden."språksituationen i helaspråken ochdom om
finnsmodersmålaktuella språkendeläsereleverFör somsom

skrivningarmodersmål. dessa finnsIförkursplanersärskilda ämnet
bl.a.samhällsförhållanden,ochkulturendenkunskaper egnaomom

historia.traditioner och
framgårdetdet,kandel utöverfinskans nämnasFör att avsom

Sverigeöverenskommelse mellankursplaner, finnsochläroplaner en
uppgift iutbildningsråd medfinsk-svensktoch Finland attettom

bosattaSverigeför den iutbildningssituationenunderlättaSverige
förståelseochför ökad kunskapbefolkningen och verkafinskspråkiga

historia och kulturarv.finsk-svenskaför vår gemensamma
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Punkt 1h innebär krav tillhandahålla den grundutbildningett attsom
och fortbildning lärare behövs för genomföra deattav som av
punkterna till har accepterats parta g som av en

Vår bedömning

Sverige uppfyller denna punkt både beträffande samiska och finska.
sker stöder sådan utbildning med statsbidragDetta att statengenom

gälleroch, det grundutbildning, det särskilda villkoret inär genom
regleringsbrev till Luleå tekniska universitet.

Svenska bestämmelser

Statligt stöd till lärarutbildning med inriktning finska och samiska
på villkor stöd till lärarutbildning.ges samma som annan

För Luleå tekniska universitet finns detta särskilt åtagandeutöver ett
i regleringsbrevet "varje läsår erbjuda grundskollärarutbildningatt
med inriktning på samiska, tornedalsfinska och finska". Lärarutbild-

modersmål förekommerning med varianter inom grundskollärar-som
linjen. gäller utbildningarna fritidspedagogDetsamma till och
förskollärare. Universiteten och högskolorna bestämmer självständigt
vilka modersmål universitet eller högskolan skall erbjudasom
lärarutbildning

Varje kommun och landsting skall enligt 2 kap. 7 § skollagen tillse
fortbildning anordnas för den personal har handatt ut-som om

Omfattningen och innehållet fortbildningen bestämsbildningen. iav
landsting. Skolverks tillsyn detkommuner och Statens överav

offentliga skolväsendet omfattar tillsyn hur kommuner ochäven av
fortbildning.landsting följer bestämmelsen i skollagen om

tillåta tillhandahållaPunkt innehåller krav eller2 att uppmuntraett
eller på samiska respektive finska andra geografiskaundervisning i i

hävd på alla vederbörligaområden dem där språken användsän av
utbildningsnivåer

Vår bedömning

Sverige uppfyller denna punkt både för samiska och finska, framför
regler finnsallt grund de till modersmålsundervis-rättav som om

ning och tvåspråkig undervisning. Som dessa reglernämnts ärovan
begränsade till vissa geografiska områden i Sverige. Möjligheteninte

fristående skolor med kommunala finns också helabidrag iatt starta

170



del konventionenPunkter eller stycken i III iSOU 1997:192

utbildning på universitetsnivå bedrivs utbildninglandet. När det gäller
statligti finsk-ugriska språk på flera ställen i landet medoch forskning

stöd.

bestämmelserSvenska

under tidigare punkter.Se ovan

Artikel rättsväsendet6.2

Konventionen6.2. 1

använda sigeller möjlighetinnebärbestämmelser rättDe attensom
enligträttsväsendet skallminoritetsspråk inomellerlandsdels-av

antaleti domkretsar därtillämpas deartikel 9tillinledningen personer
tillämpning.bestämmelsernasspråk motiverarsådanaanvändersom

ikonventionskommentaren,enligtdetta stort settMed sammaavses,
jfr artikelanvänds hävdspråkendärdetområdegeografiska avsom

områden därutanför deliggergäller deVad överrätter1. som
med hänsyn tillkommentaren,enligtsjälv,fåranvändsspråken staten
skall tillämpasbestämmelsernauppbyggnad avgörarättssystemets om

dessa.också
domstolarsiktebestämmelserfinnspunkt 1 tarartikel 9I som

förvaltningsmål.tvistemål ochbrottmål,handläggersom
konventions-enligtauthoritiesjudicial"domstol"Termen avser

funktion.dömandeutövarallatäckakommentaren enatt somorgan
ellerlandsdels-siganvändakonventionen ettenligtRätten avatt

behärskaroberoenderättegångminoritetsspråk i är personenomaven
missbrukasskallintedenna rättFörspråket eller inte.officielladet att

ibestämmelsernapunkt 19artikeltill attföreskrivs i inledningen
hand-rättsenlighindrardesåfår uttnyttjaspunkt intedenna att en

konventionskommentarenimissbrukexempelläggning. Som nämns
stridutnyttjas ikunnaskulle motfallbestämmelserna i enskildaatt

ochinför lagenlikhetallasprinciperrättsväsendets grundläggande om
otillbörligtförhalasfår part.rättegång inteprincipen enavatt enom

förriskfinnsdetfalletenskildafår i det avgöraDomaren om
iminoritetsspråkellerlandsdels-användamissbruk rätten attav

rättegången.
vissiinnebärfinns åtagande ut-I punkt ld att statenett som

respektivecivil-översättning/tolkning itillhandahållasträckning skall
ratificeraväljer inteförvaltningsmål kostnad. Om attstatutan en
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ld gäller motsatsvis, enligt konventionskommentaren,punkt att
kostnaden för översättning och tolkning kan helt eller delvistas ut av
den begärt översättning/tolkning.som

Sverige i6.2.2 Punkter eller stycken kan dagantasom

Kommitténs uppfyllerbedömning: Sverige idag enligt vår
bedömning kraven i 2 punkter eller stycken i artikel 9 detnär

både samiska finska.gäller användningen ochav

följandeSverige uppfyller enligt vår bedömning punkter eller stycken
artikeli

bevisning,Punkt iii innebär krav till inlagor och1a ett att attsesom
skriftlig eller muntlig form, brottmål inte skall avvisas endasti i av

anledningen de upprättade på samiska eller finskaden äratt

bedömningVár

svenska bestämmelser finns det gäller skyldighet förDe närsom
inlagor eller bevisning in språkdomstol översättaatt annatsom ges

svenska, innebär ingen absolut till översättning eller tolkningän rätt
domstolens försorg. medför kraven i punkten b iiiDetta 1attgenom

enligt vår uppfattning inte uppfyllda deoch iii kanlc anses genom
Å finns någonregler finns idag. andra sidan inte regelsvenska som

enbart deninlaga eller bevisning skall avvisassäger attsom
samiska eller finska. Vi därförgrunden de avfattadeär attatt anser

uppfylld för både samiska och finska.punkten iii1a är

Svenska bestämmelser

princip gäller rättegången skall hållas svenskaSom allmän att
fochspråket 1973 25 och 1992/93:64 15se 71 samt prop. s.prop. s.

29. 33 kap. 9 § rättegångsbalken finns regel vidI rättenatts. en om
får låta handlingar kommer in till, eller skickatsbehov översätta som

innebär inlaga främmande språkfrån Lagrummeträtten. attut en
det kan ha betydelse för målet. När detskall översättas antasom

handlingar sänds från domstolengäller översättning ut ansesav som
domstolen kostnadsskäl börbestämmelsen innebära att av vara

sådana handlingar. översättningförsiktig med Baraöversättaatt om
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ordnas exempelvis släktingars försorg,inte kan sätt,annat genom
handlingen. behovsprövning skallbör domstolen Denöversätta som

slentrianmässigt skall låta alltinnebär inte översättarättengöras att
låtadomstolen inte finner skälmaterial. Konsekvensen attattav

följer föreläggandehandling och inteöversätta att part ett atten en
bli handlingen lämnas avseendeombesörja översättning torde att utan

ofullständig handling Fitger; Kommentarpå sätt grovtsamma som en
till 33:20.RB

till tolkning finns i rättegångsbalkenRegeln gäller för rättsom
ellertolk kan anlitas vittnekap. 6 Där5 part,att annananges om

språket".inför inte "mäktig svenska Detskall höras rätten ärsom
samiska ellernågon absolut få användafinns följaktligen inte rätt att

finnsinte behärskar svenskavid domstol. Barafinska om man
anlitasBedömningen tolk behövermöjlighet få tolk. görsatt avav om

domstolen.

juridiskagodkänna giltighetenPunkt 2 innebär inte vägraatt avsom
finskaupprättade på samiska ellerdokument

bedömningVår

innebärpunkten 2angivna underåtaganden finnsalternativaDe som
juridiskagodkännaåtagande för Sverige intesamtliga vägraattett

anledningendeneller ñnska endastavfattade samiskadokument av
regelnågonfinnsspråk. Eftersom det intede avfattade på dessaäratt

skulledokumentjuridisktsvensk innebäreller praxis i rätt att ettsom
avfattatanledningen detogiltigt endast den är annatettattvara av

enligtvår bedömning kravenuppfyller Sverige enligtspråk svenskaän
både samiska och finska.fördenna punkt

bestämmelserSvenska

ellersamiskaavfattadejuridiska dokumentogiltighetRegler avom
svenskifinns rätt.finska
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Artikel6.3 10, förvaltningsmyndigheter och
samhällsservice

Konventionenl

övergripande syftet med artikel 10 enligt konventionskommen-Det är
de använder landsdels- och minoritetsspråk skall kunnataren att som

använda dessa språk de sina medborgerliga rättigheter ochnär utövar
fullgör sina medborgerliga skyldigheter.

artikel behandlas olika områden offentligaI 10 den sfären,tre av
nämligen,

statliga myndigheter,-
lokala och regionala myndigheter och beslutande församlingar och-

offentligaproducerar tjänster, antingen de sker iorgan som-
offentlig eller privat regi, det sker under offentlig kontroll.om

inledningen till punkt loch 3 berör statliga myndigheterI ochsom-
offentliga tjänster inom de områden där tillräckligt många använder
landsdels- eller minoritetsspråken de följande bestämmelser-sägs att-

får tillämpas rimlig utsträckning Skälet till denna be-attna
skrivits in det gäller åtagandena enligtgränsning punkterna 1 ochnär

enligt konventionskommentaren, del dessa bestämmelser3 är att en av
omfattande såväl ekonomiskakräver insatser, det gällernär attsom

förfogande förställa personal och utbildning till kunna uppfyllas.att
begränsningen rimlig utsträckning" skrivits in detta enligtNär är

därför fallkommentaren insett det i enskilda kan svårtattatt man vara
och till fullo uppfylla dessa krav. har därför velatomedelbart Manatt

i mån realistisktmöjlighet vilken detavgöra äratt attstatenge en
ställa behövliga till förfogande och i vilkenomedelbart alla resurser

mån måste ske efter hand.detta
Uttrycket "tillåta och/eller uppmuntra" i punkt 2 berörsom-

myndigheter och beslutande församlingarlokala och regionala -
syftar enligt konventionskommentaren på tagit hänsyn till denatt man

självbestämmanderätten. Uttrycket skallregionala- och kommunala
således inte så vid konventionens tillkomst har lagttolkas att man

vikt möjligheten använda landsdels- eller minoritets-mindre vid att
ispråken i kontakt med lokala och regionala kontakt medänorgan

statliga, eftersom de lokala och regionalatvärtomsnarare organens
verksamhet ofta kan sig viktigare för medborgarna statligaänte
myndigheters verksamhet.

konventionskommentaren påpekas också del åtagandenaI att en av
resurskrävande för de lokala måstei punkt 2 kan Statenvara organen.
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implementeringen konventionen respektera lokaladärför vid attav
tillräckligauppfylla åtagandet har till ekono-för kunna rättattorgan

för den kommunala själv-de inommiska ramenresurser som ——
beslutar hur de skall använda.bestämmanderätten själva om-

Sverige istycken kan dag6.3.2 Punkter eller antasom

uppfyller enligt vårKommitténs bedömning: Sverige idag
för bådeeller stycken i artikel 10bedömning kraven i punktersex

finska.samiska och

stycken ivår bedömning de punkter ellerSverige uppfyller enligt
för fleravill dock redan påpekanedan. Viartikel 10 attnusom anges

/eller tillåtaskall ochdär detde punkter staten uppmuntraattangesav
minoritetsspråk uppfyller Sverigelandsdels- elleranvändningen av

finska används vilkettillåta samiska ochåtagandetbara att attgenom
användningen demför språkenstöd änär ett av upp-omsvagare

muntras staten.av

handlingarförpliktelse tillseinnebärPunkt 1a v att att somensom
eller samiska ochanvänder finska ärin somsomges av personer

språk giltigaupprättade på dessa anses

Vår bedömning

finska,samiska ochför bådastycke i punkt 1Sverige uppfyller v
handlingregel i svensk lagfinns någoneftersom det inte säger attsom
svenska.språkupprättadgiltig den änskulleinte är annatomvara

bestämmelserSvenska

med någoni kontaktför myndighet kommerHuvudregeln somsomen
förvaltningslagens § Därfinns ispråk svenskaanvänder änett annat

kontakter med denanlita tolk vidvid behov börmyndighetenattanges
ochbåde muntligaBestämmelsen gällerbehärskar svenska.intesom

såledesbestämmelsen innebärsvenskaskriftliga kontakter. Den att
tvistemåli brottmål ochlite domstolar semyndigheter lika ovansom

skyldighetskyldighet har någon absolutangående domstolarsartikel 9
väljer använda samiskanågontolk elleranlita översättare attatt om

behovs-myndigheten. Istället skeri kontakter medeller finska en
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prövning innan tolk eller anlitas. innebärDettaöversättare pröv-att en
beskaffenhet, omfattningenning ärendets och karaktärengörs av av

det skall och kostnaderna för tolkning/översättningöversättassom
ställt i relation till detta.

finns inte någonDet regel innebär handlingar in påattsom som ges
samiska eller finska skulle ogiltiga bara på grund de ärattanses av
upprättade på dessa språk. Sverige uppfyller därför åtagandet enligt
denna punkt.

Punkt innebär förpliktelse1C tillåta förvaltningsmyndig-attsom en
heterna handlingar på samiska eller finskaupprättaatt

Vår bedömning

Sverige uppfyller detta åtagande för både samiska finskaoch eftersom
finns något förbud fördet inte myndigheter hand-upprättamot att

lingar också andra språk svenska.än

Svenska bestämmelser

Lagstiftningen underförstådda förutsättningenbygger den att
svenska språket användas myndigheterna. gäller ocksåskall Dettaav
myndigheters handlingar. finns emellertid ingenupprättande Detav

förbjuder myndigheter också handlingarbestämmelse upprättaattsom
samiska finska. finns å andra sidan heller någonpå eller Det inte

bestämmelse myndighetervilken upprättauppmuntras attgenom
gäller frånhandlingar på dessa språk. Om det meddelandeett en

situationenmyndighet till någon behärskar svenska språket ärsom
annorlunda. det fallet gäller förvaltningslagen 8 SeI ovan.

förpliktelse tillåta och /ellerinnebärPunkt 2C uppmuntraattensom
officiella dokument jämväl påregionala myndigheter sinautatt ger

samiska eller finska

bedömningVår

den lägre nivån, dvsuppfyller denna punktSverige attgenom
regionala myndigheter ocksåofficiella dokumenttillåta utatt ges av

Åtagandet uppfyllt på så det saknasfinska.på samiska eller är sätt att
officiella doku-Sverige sinaförbud för myndigheter i mot att utge

svenska.också på andra språk änment
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Svenska bestämmelser

förbud myndigheters officiellaDet saknas handlingarmot att utge
språk finns hellerandra svenska. Det inte i svenskäven än rätt

officiella dokument påbestämmelser ävenuppmuntrar att utsom ges
samiska eller finska.

förpliktelse tillåta och /ellerPunkt 2d innebär att uppmuntrasom en
officiella dokument jämväl pålokala myndigheter sinautatt ger

finskasamiska eller

Vår bedömning

lägre nivån, d.v.sSverige uppfyller denna punkt den attgenom
lokala myndigheter också påtillåta officiella dokument utatt ges av

bedömning under punktsamiska eller finska. Vi gör som ovansamma
2C.

Svenska bestämmelser

under punkt 2 c.Se ovan

och /ellerinnebär förpliktelse tillåtaPunkt 2g att uppmuntrasom en
på samiska ellerkorrekta formertraditionella och ortnamnatt av

på detinförs, vid behov jämsides medanvänds ellerfinska namnen
officiella språket

bedömningVår

åtagandeSverige uppfyller detta attatt staten uppmuntrargenom
möjligt används påi så utsträckningfinska och samiska stor som

dessa språk används.vägskyltar i de områden därkartor och

Svenska bestämmelser

budgetpropositionregeringenshar, i enlighet medRiksdagen
måstebeslutat hänsyn1984/85:100, bil. 10, 474-475, att stor tass.

faststäl-i Sverige vidsamiska och finska minoriteternatill de norra
samband med vägskyltningpå kartor och ilandet m.m.namnav
Lantmäteriverket fastställda kart-Vidare har det deangetts att av

kartor ochvid fastställandebör normerande av namnnamnen vara
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flerspråkiga områden fastställs skallivägskyltar När ortnamnm.m.
Även minoriteternaområdet. detde språk talas ide återges avsom

skrivsättet bör användas.tillämpade
samiskaLantmäteriverkets kartor ävenortnamnnumeraanger

påbörjat arbetet med kompletteraVägverket haroch finska. att
samiska/finska i och Väster-de Norr-ortnamnsskyltar med namnen

finns inteskall slutförttidpunkt för arbetetNågonbotten. när vara
angiven.

tillåta släktnamn användsförpliktelseinnebärPunkt 5 att attensom
berördafinska på begäran depå samiska ellereller antas av

Vår bedömning

för samiska och finska deåtagandeSverige uppfyller detta genom
i enlighettillåter släktnamni namnlagenregler finns att antassomsom

finsktockså omfattar samiskt ochspråkbruk vilketmed inhemskt
språkbruk.

Svenska bestämmelser

efternamnfinns bestämmelser hur1982:670Namnlagen SFSI om
föräldrars efternamn vidförvärvar sinabarnförvärvas. l 1 § sägs att

efternamn måste hanybildatpunktfödelsen. I 12 § ettatt ettanges
lämpligtform detsådan språkligstavning och äruttal och att som

räknaslämplighetsbedömninglandet. Vid dennaefternamn här i
språkbruket.del det inhemskafinskt språkbruksamiskt och som en av

massmediaArtikel 11,6.4

Konventionen6.4. 1

minoritetsspråkelleranvändande landsdels-för stödet förFormen av
harinflytandeberoende detenligt konventionenmediai är statenav

enligt konvention-dockmedia. Oavsett inflytande kanöver staten
stödja,till, och ekonomisktalltid använ-skommentaren uppmuntra

frånSådant stödminoritetsspråk i media.landsdels- ellerdande av
viktigt,ochenligt konventionskommentaren,behövs ärstaten om

använderi media. Despråk skall få tillräckligtdessa utrymme som
attraktiva förför"marknad"språken för litenutgör att varaannarsen

media sådant stöd.utan
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punkt enligt konventionskommentaren täckaArtikel 11 1 a attavser
situationen radio och har "public-service"- uppdrag.den TVatt ett

gäller radio- och TV-bolagen privat ägda ellerDetta äroavsett om
statligt ägda eftersom kan påverka programutbudet i sådanastaten
företag i båda fallen, antingen lagstiftning eller avtal där detgenom
föreskrivs på landsdels- eller minoritetsspråken skallatt program
finnas med i programutbudet.

Åtagandena i punkt b och gäller för de fall radio- och TV-1 c
uteslutande står under privat kontroll. denna situation kanbolagen I

och /eller underlätta" användningenendast "uppmuntrastaten av
sådana åtgärder kan enligt konventionskom-språken. Exempel

frekvenser till förfogande för utsändningställamentaren att avvara
landsdels- eller minoritetsspråk. Samma förhållandenprogram

gäller för behandlas i punktenpressen som e.

iSverige kan dag6.4.2 Punkter eller stycken antasom

vårKommitténs Sverige uppfyller idag enligtbedömning:
ochi fem punkter eller stycken för samiskabedömning kraven sex

för finska i artikel 11.

bedömning följande punkter eller styckenuppfyller enligt vårSverige
i artikel 11.

stården mån radio och TV iinnebär krav iPunkt 1 iiia attettsom
radiostationer ochlämpliga åtgärder föroffentligas tjänst vidtadet att

finskatillhandahålla på samiska ellerTV-kanaler skall program

bedömningVår

för både samiska och finskaSverige uppfyller denna punkt attgenom
sändningsrätten för radio- och TV-villkor förregeringen som

företagen i sintjänst, föreskriverföretagen i allmänhetens att pro-
finska tillräckligtskyldiga samiska ochgramverksamhet är att ge

sina sändningar.iutrymme

Svenska bestämmelser

de företag harEnligt radio- och TV-lagen 1996:884 rättavgör som
rundradiosändning, dvs. Sveriges Television ABsända iatt program
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Sveriges RadioSVT, AB SR, Sveriges Utbildningsradio AB UR
TV4 AB TV4, vad skall förekomma i de sänd-samt ensamma som

ningar företagen anordnar.som
programföretag skall sändningstillståndFör krävs dockatt ett

beslut från regeringen. samband med regeringen beviljar sådantI att
tillstånd kan villkor för sändningsrätten meddelas regeringen. Deav
sändningstillstånd regeringen meddelat radio- TV-företagenochsom

allmänhetens tjänst, krafti SVT, SR och UR trädde i den januari1
1997 och gäller för till utgången december förUR 1998 SVTsamtav

tilloch SR den 31 december 2001. I villkoren för sändningsrätten
finns programföretagenangivet skyldiga "att beakta språkligaäratt
och etniska minoriteters behov. Samiska, finska och tornedalsfinska
skall inta särställning".en

Punkt innehåller förpliktelse och/ eller1C i att uppmuntrasom en
underlätta finskainrättande minst TV-kanal på samiska ochav en

Vår bedömning

Sverige uppfyller åtagande beträffande finska de reglerdetta genom
möjliggör utsändning finländsk programkanal 25över ortersom av en

Beträffandei Sverige och det ekonomiska stöd till detta.staten ger
samiska finns inte motsvarande regler eller stöd.

Svenska bestämmelser

finländska finns i radio- och TV-lagenNär det gäller TV-program
reglerar möjligheten till marksändningar via Stock-bestämmelser som

holm finländsk TV-kanal.av en
ifinska sändningarna kan i Stockholmsområdet och 25De orterses

möjligt nåi landet via kabelmottagning. Därmed blir det att storen
På vis tillhandahållerdel de finsktalande i Sverige. motsvarandeav

mellanTV-kanal Finland âterutsänder. TV-utbytetSverige en som
år och successivt utökats.Sverige och Finland inleddes 1986 har

Verksamheten bygger på ömsesidighetsprincip där de båda ländernaen
kostnadsåtaganden. insatsenför jämförbara Den svenskasvarar

bekostas med statsbudgetmedel och uppgår för budgetåret 1997 till 30
744 000 kr.
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Punkt Id innehåller krav på och/eller under-ett att uppmuntrasom
produktionlätta och distribution radio- och TV-program påav

finskasamiska och

Vår bedömning

Sverige uppfyller åtagandet enligt för bådedenna punkt samiska och
finska de krav ställs programverksamheten i villkorengenom som

beviljat radio- TV-företagenför den sändningsrätt och istatensom
så framgårallmänhetens tjänst. Där under punkt 1aanges som ovan

företagen i sin programverksamhet skall särskild hänsyn tillatt ta
språkliga och etniska minoriteter och samiska, finska och tornedals-att
finska skall inta särställning i detta sammanhang. Vi atten anser

produktion distributionsvenska detta till ochsättstaten uppmuntrar
och finska.radio- TV-program samiska ochav

Svenska bestämmelser

Se ovan.

krav och/eller underlättaPunkt innehåller1 ie ett att uppmuntrasom
och/eller upprätthålls på samiska ochtidning grundasminstatt en

finska

bedömningVår

för både samiska och finska deuppfyller denna punktSverige genom
för presstöd till tidningarförmånliga gällersärskilt regler somsom

inte i huvudsakpå finska och för tidningarinnehåller ärtexttext vars
Sverige.till språkliga minoriteter iskriven svenska och vänder sig

ekonomiskt biståndockså möjlighetTidningar på samiska har att
samiskfår statligt stöd för bl.a. stödjaSametinget i sinvia atttursom

och samiskt språk.kultur

Svenska bestämmelser

tidningar1990:524 finns reglerpresstödsförordningenI som gynnar
kanspråkliga minoriteter. Enligt 2 kap. 8 §vänder sig tillsom

Tornedalendriftsstöd lämnas för dagstidning ibegränsat trots atten
driftsstöd inte uppfyllda. Kravetsamtliga förutsättningar för allmänt är

till minst %har redaktionellt innehåll 25tidningen årär att ett som
förmånliga för presstöd finns också i 2skrivet finska. Vissa regler
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för tidningar inte ikap 11 huvudsak skriven på svenskaärtextvars
och vänder sig till språkliga minoriteter.som

Punkt If innehåller krav på tillämpa gällande be-ett attsom
för finansiellt produktionstämmelser stöd till TV-program påäven av

samiska och finska

Vår bedömning

uppfyller förSverige detta krav både samiska och finska detgenom
statliga stöd till programföretagen i allmänhetens tjänst.som ges

Svenska bestämmelser

Produktion TV-program stöds de kravstaten statenav av genom
tjänst. anslagsvillkorenställer på programföretagen i allmänhetens I
minoritetsspråk särskilt.för UR invandrar- ochnämns program

finns för samiska,de krav på särskilt tornedals-Därutöver utrymme
och finska programföretagens verksamhet regeringenfinska i som

sändningstillstând,ställt villkor för programföretagens se ovansom
punktunder 1a.

friheten frånPunkt innehåller krav2 garantera attett att grann-som
och TV-sändningar på språk brukasländer direkt radio-ta emot som

samiska och finska Sverige,på eller liknande form i samtsomsamma
information på samiskafriheten den trycktavia ta emotatt pressen

eller finska

Vår bedömning

för både samiska och finska denSverige uppfyller detta krav genom
tryckfrihetsförordningen och ibestämmelsen i kap. § 1allmänna 1 1

oförändrad vidare-yttrandefrihetsgrundlagen där tillkap. 7§ rätten
frånkommer utlandetsändning radioprogram och TV-program somav

slås fast.

Svenska bestämmelser

tryckfrihet frångrundläggande bestämmelse ochDen rätt attomom
finskaradio- och TV-sändningar samiska ochgrannländer ta emot

tryckfrihet finnsrefererade bestämmelserna. När det gällerdeär ovan
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inte någon begränsning tryckfriheten med hänvisning till vilketav
språk tryckt skrift l enlighet bestämmelsenmed i yttrandefri-utges.
hetsgrundlagen mottagning finländskaäger TV-program seav rum

under punkt 1c. När det gäller radiosändningar samiskaovan
förekommer samsändning radionyheter med redaktionerna i Norgeav
och Finland.

6.5 Artikel 12, kulturell verksamhet och kulturella

inrättningar

6.5. 1 Konventionen

konventionskommentarenI påpekas landsdels- eller minoritets-att
språken denoch kultur hänger med språken i regel harsom samman
svårt få tillräckligt i kulturell verksamhet olika slag.att utrymme av
I artikel 12 anvisas i huvudsak två för stödja landsdels-vägar staten att

minoritetsspråkenseller ställning i kulturutbudet. Det är attena ge
direkt ekonomiskt stöd till verk landsdels- eller minoritetsspråk och
det andra olika tillförsäkra de statligaär sättatt att organ som ger
stöd kulturell verksamhet tillräckligt och stödutrymmeger
produktioner främjar kunskap och användning landsdels-som av
eller minoritetsspråken och deras kultur.

Samtliga åtaganden i artikel 12 punkt gäller inom de1 områden där
landsdels- eller minoritetsspråken används hävd. punkt 2 finnsIav en
bestämmelse stöd för kulturell verksamhet utanför detävenom

språkenområde där används hävd. Bestämmelsen kan jämförasav
med motsvarande bestämmelse inom utbildningsväsendet, artikel 8
punkt 2.

6.5.2 Punkter stycken Sverigeeller kan i dagantasom

Kommitténs bedömning: Sverige uppfyller idag enligt vår
bedömning kraven i nio punkter eller stycken i artikel för12
samiska och fem för finska.

uppfyllerSverige enligt vår bedömning följande ellerpunkter stycken
i artikel 11.
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förpliktelsePunkt 1a innebär uttrycksformeratt uppmuntrasom en
och initiativ utmärker samiska och finska och främja olika sätt attsom

tillgång till verk på dessa språk

Vår bedömning

uppfyller i både för samiskaSverige kraven denna bestämmelse och
åtaganden gjort angående statligtfinska de svenska stödstatengenom
kulturyttringar samiska finska det statligatill olika och ochtyper av

för litteratur språk.stöd stödja dessaattsom ges

Svenska bestämmelser

och språk fördelas dettadet gäller statligt stöd till samisk kulturNär
sametingslagen 1992:1433 träddeSametinget. Enligt somnumera av

1993, Sametingets främsta uppgifterkraft den januarii 1 är atten av
språk. Till uppgifterna hörfrågor samisk kultur ochbevaka rörsom

fördelningen bidrag och medelockså besluta statensatt avom av ur
och samiska organisationerSamefonden till samisk kultur samt av

förfogande. Förställs tillandra medel gemensammasom samernas
10 000 krvia Kulturdepartementet 515budgetåret 1997 avsatte staten

redogörelse Sametinget lämnatsamisk kultur. deni bidrag till Av som
1995/96 framgårstatliga medel användesför hur motsvarande att

anvisade,Sametinget
föreningar tidningenorganisationer, ochtill samiska5,2 mkr-

Samefolket,
kulturprojekt,till samiska3,6 mkr-

forskar-forskning och studiefinansiering inommkr till samisk1,1-—-
utbildningen,

samiskmkr bidrag till2,2 teater,som—
slöjd ochtill samisk3 mkr—~

biblioteksverksamhet.mkr till samisk0,34-—

ingåranställda. deras arbeteflera språkkonsulenter ISametinget har
finnsterminologiarbete. Dessutomöversättningsarbete och även en
och svenska.handlingar till samiskaöversätteröversättare som

projektbidragit med finansieringenSametinget har även ettav
vid Umeåinstitutionenorddatabas" Samiska"Nordsamisk som
och utredasyftar till samla inbedriver. Projektetuniversitet att

ord och begrepp.samiskabehovet av nya
stödSverige statligtfinska språkets utveckling igällerNär det ges

Sverigefinska språknämndenanslag i statsbudgetendirektvia ett
språket i Sverige.utveckla finskavårda ochuppgift är attvars
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finskaockså ekonomiskt stöd frånSpråknämnden får staten.
enligtfinns för statligt stöd till bokutgivningreglerDe som

litteraturstöd innehåller särskiltstatligtförordningen 1993:449 om
och minoritets-till litteratur på invandrar-förmånliga regler för stöd

språk.
skolbiblioteken1996:1596 skall folk- ochEnligt bibliotekslagen

och andra minoriteter bl.asärskild uppmärksamhet invandrareägna
och i formerandra språk svenskaerbjuda litteratur änattgenom

Genom särskilt anslaganpassade för dessa behov.särskilt gruppers
Kulturråd stöderregleringsbrev till Statensangivet i staten ett

verk-i Kiruna kommun medprojekt med bokbusssamnordiskt en
Finland.Sverige, ochgränsområdet mellan Norgesamhet i norra

finska. Påsåväl samiskahar litteratur sättBokbussen sammasom
anslag i regleringsbrev.bibliotek särskiltTornedalensstöds genom

kieli har också samiskBiblioteket prioriterar litteratur meän men
litteratur.

teaterverksamhet.stöd samisksametingetdet gällerNär teater ger
FinskaRiksteaternregleringsbrev till Svenska nämnsI teatern som-

gästspel från Finlandfinska ochproducerar teater arrangerar -
verksamhetSvenska Riksteaternsproduktionsdel isärskild somsom en

statligt stöd.får

på andrafrämja olikaförpliktelseinnebär sättPunkt Ib attattensom
på samiska och finskaframställdatillgång till verkspråk få attgenom

dubbning...utveckla översättning,stödja och

bedömningVår

detför samiskadenna punktuppfyller kraven enligtSverige genom
stödja samiskuppgiftbl.a. har iSametingetstatliga stödet till attsom

språk.kultur och samiskt

bestämmelserSvenska

under punkt 1a.Se ovan
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l1
Punkt 1c innebär förpliktelse främja tillgång pä samiskaattsom en

finskaoch till verk framställda pa andra språk stödja ochattgenom
utveckla översättning, dubbning

Vär bedömning

Sverige uppfyller kraven enligt denna punkt för samiska detgenom
statliga stödet till Sametinget bl.a. har i uppgift stödja samiskattsom
kultur och samiskt språk. För finska uppfylls åtagandet stödetgenom
till Expertkommittén för översättning finskspråkig facklitteratur tillav
svenska.

Svenska bestämmelser

Se under punkt det gäller1a samiska.närovan
När det gäller finska överenskommelse mellanges genom en

Sverige och Finland statligt stöd särskilt anslag Expert-ettgenom
kommittén för översättning finskspråkig facklitteratur till svenska.av
Kommittén har sin verksamhet under åren medverkat till attgenom
viktig finsk facklitteratur har kunnat i svensk översättning.utges

Punkt Id innebär förpliktelse till de äratt attsom en se organ som
ansvariga för anordna eller stödja olika slags kulturell verksamhetatt

tillräckliga medel för inkluderaavsätter kunskaper ochatt an-
vändning samiska finskaoch och deras kultur i produktionerav som
de initierar eller stöder

Vår bedömning

Sverige uppfyller detta åtagande för både samiska och finska genom
Statens Kulturråd ansvarig för fördela litteraturstöd i sinäratt attsom

verksamhet skall beakta de särskilt förmånliga regler gäller försom
stöd till litteratur invandrar- eller minoritetsspråk se underovan
punkt 1a.

det gällerNär samiska språket också stöd det årligages genom
statliga stödet till Sametinget statlig myndighet med uppgiftärsom en

stödja samisk kultur och språk. Sametinget i sin ekonomisktatt turger
stöd till olika kulturell verksamhet samiska.typer av
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Svenska bestämmelser

Se under punkt 1a.ovan
I övrigt kan Statens Kulturråd, ansvarigt förnämnas äratt attsom

utgår tillfördela del det statliga stöd kulturell verk-storen somav
samhet olika slag, inte har uppdrag särskilt hänsyn tillatt taav
samiskans eller finskans ställning vid fördelning statliga medel.av

förinnebär förpliktelse främja åtgärder tillsePunkt Je att attsom en
för anordna eller stödja kulturellde ansvarigaär attatt organ som

behärskarförfogar personal helt samiska ochverksamhet över som
befolkningens språkfinska liksom den övriga

bedömningVår

enligt punkt för samiska detSverige uppfyller åtagandet denna genom
Sametinget till stöd för samisk kultur ochstatliga stöd tillsom ges

behärskar både svenska ochSametinget finns personalspråk. I som
samiska.

anordna eller stödjaansvariga förövrigaFör är attorgan som
föreskrifter de bör ha tillgångverksamhet finns ingakulturell attom

behärskar finska.samiska ellertill personal som

bestämmelserSvenska

Se ovan.

direkt deltagandeIf förpliktelsePunkt innebär att uppmuntrasom en
finska vidför använder samiska ellerföreträdare dem somav

kulturell verksamhetanskaffandet för och planering avav resurser

Vår bedömning

denna punkt för samiska detSverige uppfyller åtagandet enligt genom
gäller bestämma hur det statligainflytande Sametinget har detnär att

användas.för samisk kultur skallstöd som ges

Svenska bestämmelser

uppgifterSametingetsunder punkt 1aJämför vad sagts omovansom
statliga medel till sametinget.och
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förpliktelse och/eller under-Punkt innebär1g att uppmuntrasom en
upprättande med uppgift insamla förvara,lätta att samtav organ

verk framställda på samiska eller finskaeller offentliggérapresentera

bedömningVär

för samiska deuppfyller åtagandet enligt denna punktSverige genom
språk ochSametinget för samisk kultur ochmedel till genomgessom

i Umeåsamisk arkivarietjänst inrättats understatligt stöd till somen
folkminnesinstitutet, SOFI.Språk- och

bestämmelserSvenska

uppgifterunder punkt SametingetsJämför vad 1asagts ovan omsom
medelVi vill särskilt erinra demedel till sametinget.och statliga om

bibliotekskonsulenttjänst bl.a. medanslår till samiskSametinget
utvecklingsamordning ochför information,uppgift att avansvara

samiskaoch bevakning denfolkbiblioteksverksamhet bland avsamer
bokutgivningen.

Umeåarkivet imyndigheten SOFI finns vidden statligaInom en
vetenskapligtuppgift samla in, bevara,samisk arkivarietjänst med att

material bl.a. dialekter,publicera språkligtbearbeta och ortnamnom
för sådantmotsvarighet till riktat statligt stödNågonoch folkminnen.

delvisSverige-Finska arkivetfinska språket finns inte.arbete med som
statligtfinska språket får dock visstuppgifter det gällerhar närsamma

för sin verksamhet.indirektstöd --

och/ellerförpliktelse vid behov skapainnebärPunkt 1h attsom en
terminologisköversättning ochfrämja och bekosta tjänster avsersom

samiska och finskaforskning,... på

Vår bedömning

både för samiska ochenligt denna punktuppfyller åtagandetSverige
för arbete medbeviljas Sametingetde medelfinska somgenom
angående statligtfinns med Finlandde avtalsamiskan och somgenom

sprâknämndens arbete.Sverigefinskastöd till

bestämmelserSvenska

under punkt 1a.Se ovan
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Punkt 2 innebär förpliktelse dei territorier där samiskaattsom en
eller finska inte används hävd. tillåta, och/elleruppmuntraav
tillhandahålla lämplig kulturell verksamhet och kulturella inrättningar

enligheti med föregående punkt

Vår bedömning

den månI Sverige uppfyller bestämmelse under punkt l, uppfyllsen
den svenska bestämmelser rikstäckande. Deär svenskagenom som
bestämmelserna gäller därför enligt denna punkt också i områden där
samiska och finska inte används hävd.av

Svenska bestämmelser

Se ovan.

6.6 Artikel 13, ekonomiska socialaoch
förhållanden

6.6. 1 Konventionen

Åtagandena i bestämmelserna i artikel 13 kan indelas
åtgärder innebär förbud diskriminering det gällernärmotsom-

användande landsdels- eller minorietsspråk i näringsliv ochav
samhälle, punkt 1 och

åtgärder förtill stöd användande dess språk i näringsliv ochav-
samhälle, punkt

Förbudet diskriminering olika områden enligt konventions-ärmot
kommentaren gälla inom hela territorium medanavsett att statens
åtgärderna till stöd för användning språken avsedda gällaär attav
inom de begränsade geografiska områden där språken används av
hävd.
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Sverige i dagkaneller stycken6.6.2 Punkter antasom

enligt våruppfyller idagKommitténs Sverigebedömning:
samiska ochför bådei artikel 13i punktbedömning kraven en

finska.

punkt i artikel 13,bedömning näm-uppfyller enligt vårSverige en
ligen,

lagar bort varjefrån sinaförpliktelseinnebärPunkt 1a taattensom
användningenbegränsarförbjuder elleroberättigatbestämmelse som

på ekonomiskaavseendehandlingar harfinska isamiska eller somav
förhållanden.socialaoch

..

bedömningVår

finnsdet inteeftersomenligt denna punktåtagandetuppfyllerSverige
samiska elleranvändningendiskriminerarbestämmelsernågra avsom

förbjuder elleroberättigatlagbestämmelser ifinska somgenom
finska.samiska elleranvändningenbegränsar av

bestämmelserSvenska

Se ovan.

Artikel 14, utbyte gränsernaöver6.7

Konventionen6.7. 1

för lands-till stödnationsgränserbehandlas utbyteartikel 14 överI
regional ochdelsstatlig nivå,delsminoritetsspråk,dels- eller

olikaexempelkonkretakonventionskommentarennivå.lokal I ges
minoritetsspråkenlandsdels- ellerstöd församarbete tillområden för

lärare,utbytedel Därde nämns,kultureroch de är aven av.som
kulturellaaktiviteter, utbytekulturellaanordnande avgemensammaav

ochteaterföreställningarutställningar,filmer,såsom böcker,tillgångar
landsdels-utbildning ihögreanordnandeföreläsningar samt avm.m.

minoritetsspråken.eller
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6.7.2 Punkter eller stycken Sverige kan i dagantasom

Kommitténs bedömning: Sverige uppfyller idag enligt vår
bedömning kraven i båda punkterna i artikel för14 både samiska
och finska.

Sverige uppfyller enligt vår bedömning både punkten och b föra
både samiska finska.och

Punkten innebär förpliktelsea tillämpa gällande bilaterala ochatten
multilaterala avtal binder Sverige till där finska ellerstatersom
samiska används i eller liknande form Sverigei eller att,samma som
vid behov, söka ingå sådana avtal för främja kontakter mellan dematt

använder språk i de berörda frågai kultur,staternasom samma om
utbildning, information, yrkesutbildning och vidareutbildning

Vår bedömning

Sverige uppfyller detta åtagande det samarbete ägergenom som rum
i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet och vadgenom som anges
i det s.k. Helsingforsavtalet det gäller samarbete inom områdenanär
kultur och utbildning och de överenskommelser finnsgenom som
mellan de nordiska länderna det gäller samarbete i kulturfrågornär
och samefrågor de bilaterala avtal finns mellan Sverige ochsamt som
Finland det bl.a. kultur och språkvård.när Avtalen fårrör anses
främja kontakterna mellan dem talar samiska och finska i Sverigesom
och dem talar dessa språk i övriga nordiska länder.som

Svenska åtaganden

Sverige samarbetar med övriga nordiska länder i Nordiska rådet och
Nordiska ministerrådet bl.a vad gäller kultur och utbildning. Genom

SÖ1962:det s.k Helsingforsavtalet 14 har Sverige samarbete medett
övriga nordiska länder berör bl.a kultur och utbildning. Därsom

bl.a. skolundervisningeni de nordiska länderna omfattaskallattanges
undervisning i de nordiska språken och de andra nordiska ländernas
kultur och sarnhällsförhållanden. Vidare har Sverige avtaletgenom
åtagit sig samarbeta med de övriga nordiska länderna det gällernäratt
litteratur, konst, och film. Sveriges åtaganden enligt fåravtalenteater

främja kontakterna mellan dem finskaanvänder i Finlandanses som
och Sverige.
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kulturellt samarbete,avtalträffatnordiska länderna harDe ett om
SÖ Sverigeavtalet har1971:22. Genomforskningutbildning och

län-andra nordiskautbildningen i defrämjaförbundit sigbl.a. att
samhällsförhållanden.ochspråk, kulturdernas

nordiskasamarbete med övrigaockså sedan längeSverige har ett
finan-ministerrådetVia Nordiskasamefrågor.gällerländer detnär

SamerådetsFinland,ochmed NorgetillsammansSverigesierar
iför Norge,Samerådetverksamhet. är gemensamtett samerorgan

uppgift tillvarataRyssland medFinland ochSverige, att samernas
Samerådet finnsInomkulturella intressen.sociala ochekonomiska,

Nordiskaspråk. Viasamisktgällerdetsamarbeteockså närett
har tillinstitutNordiskt samisktocksåministerrådet finansieras som

samiskaförbättra deninformationforskning ochuppgift att genom
nordiskaekonomiskt. Derättsligt ochsocialt,ställningbefolkningens

radioprogramsamsändningingått avtalocksåländerna har ett avom
pågårår 1995samiska. SedanpåTV-programoch produktion ettav
frammedFinland och NorgeSverige,mellansamarbete ettatt ta

samekonvention.till nordiskförslag en
Finland rörandeSverige ochavtal mellanbilateralafinns fleraDet

SÖ1960:5överenskommelsesådantkulturutbyte. Ett är om enen
strävandenstödjaekonomisktändamålharkulturfond attattsomsom

folk.näringsliv ochkultur,ländernasde bådakontakten mellanöka
mellanöverenskommelsefinns enligtutbildningsområdetInom en

uppgiftutbildningsråd medfinsk-svensktFinlandSverige och attett
Sverige bosattaför den iutbildningssituationenunderlättai Sverige

förståelseökad kunskap ochföroch verkafinskspråkiga befolkningen
underkulturarv. Ovanhistoria ochfinsk-svenskaför vår gemensamma

bilateralaandraharartiklar i del IIIenligt övriga nämntsförpliktelser
stöd föri Sverige,TV-sändningarfinskaavtaletsåsomavtal om

Sverigefinskastöd tillochfacklitteraturfinskspråkigutgivning av
språknåmnden.

Punkt b
samarbetetfrämja grän-och/eller överunderlättaförbinda sig att—

regionala ochsärskilt mellanfinska,samiska ochförmån förtillserna
användsspråk iterritorierpå vilkasmyndigheterlokala sammasamma

formliknandeeller

bedömningVår

överenskommelser,tvååtagande bl.a.uppfyller dettaSverige genom
samarbeteunderlättarEuroparådetoch inomNordeninom somenen

PåSverigesmyndigheter gränser.lokalaregionala och övermellan
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norsk-svenska talas samiska och på bådabåda sidor den gränsenom
Överens-finsk-svenska talas samiska och finska.sidor den gränsen

därför till för dem bor i dessakommelserna kan nyttavara som
språk.regioner och talar dessa

också Barentsrâdets regionrådets samarbete, därSverige deltar i och
Sverige, Finland och Ryssland samarbetar inomregioner i Norge,

utbildning, forskning och urbefolk-bl.a. områden berör kultur,som
ningsfrågor. Barentsregionen, bl.a. omfattar NorrbottensInom som

finska.talas både samiska ochlän,

åtagandenSvenska

Överenskommelsen Sverigemellan Danmark, Finland, Norge och
SÖl978:l nordiska riksgränserkommunalt samarbete överom

kommunal eller regional nivåkulturellt samarbetemöjliggör bl.a.
riksgränserna.över

ratificerat Europarådets ramkonventionocksåSverige har om
och regionala samhällsorganmellan lokalariksgränsersamarbete över

SÖ198l:23.
sig Kirkenäs-Barentssamarbetet grundardeltagande iSveriges

Barentsrådet består utrikes-1993.januarifrån 11deklarationen av
Finland, Danmarkfrån Sverige, Norge,fackministrarellerministrarna

från EG-kommissionen.RysslandochIslandoch representantsamt en
lands-består företrädareRegionrådetstöderBarentsrådet avsom

åtta regionernärvarandefrån förmotsvarandeellerhövdingar
i Sverige.länNorrbottensFinnmark i Norge,ochNordland, Troms

ochOkrugMurmansk NenetsArkangelsk ochFinland,Lappland i
samarbetetomfattasRysslandiKarelen samtrepubliken avsom

förTyngdpunktenområdet.iurbefolkningarnaförföreträdare
i frågorsamarbetarolikaRegionrådet sättisamarbetet ligger som

infrastruktur,teknologi, turismforskning,handel,ekonomi,rörsom
förbättraförprojektspeciellautbildningsutbyte attkultur- och samt

området.iurbefolkningarnaförsituationen

Sammanfattning6.8

idagSverigeoch styckenpunkterantaletRäknar somman samman
Förstycken.punkter eller33det sammanlagtför samiska blirkan anta

siffra 29.finska blir motsvarande
uppfyllerSverige idag kanvide punkterAv antaattsom anser

punk-exempelvis fleranivå. gällerSverige vissa på låg Detta aven
finskaellersamiskamöjligheten användai artikel 10 rör attterna som
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vid kontakter med myndigheter.
Vår bedömning denna bakgrundär Sverige med gällandemot att

bestämmelser inte kan ratificera del III i konventionen ;varken för
samiska eller finska ytterligare åtgärder nationell nivåutan att
vidtas för stöd och skydd för användningen samiska ochatt ge av
finska olika områden.

Vi vill emellertid erinra det finns viss verksamhet på samiskaattom
och finska idag får indirekt statligt stöd detta enligt vårutan attsom
bedömning kan ligga till förgrund ratificering konventionen.en av
Som exempel kan samiska och finskanämnas redan idag på vissaatt
håll används inom den kommunala förskolan och äldreomsorgen utan

detta stöds anvisningar i lagar eller förordningar. Om sådanatt genom
verksamhet fick direkt stöd från riksdag eller regering, genom
anvisningar i lagar eller förordningar eller regleringsbrev, skulle
verksamheten enligt vår uppfattning,
kunna ligga till grund för ratificering ytterligare punkter ochav
stycken i konventionen samtidigt vikten stödja språkenattsom av
skulle markeras. Vi återkommer till detta i kapitel 7 där vi redovisar
vilka ändringar i nationella regler enligt vår bedömning krävs försom

Sverige skall kunna ratificera konventionen.att
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Vilka ytterligare7 åtgärder behöver

vidtas Sverigeför skall kunnaatt

ratificera minoritetsspråks-
konventionen

Kommitténs förslag: Vi föreslår åtgärder syftar till attsom
finskaerkänna samiska, och romani chib historiska minori-som

tetsspråk i Sverige åtgärder för skapa övergripandesamt att en
minoritetsspråkspolitik med syfte skydda och stödja de histo-att

minoritetsspråken.riska

Vår genomgång i de två föregående kapitlena visar Sverige idagatt
varken helt kan uppfylla förpliktelserna i del i konventionen för
samiska, finska och romani chib eller de minst 35 punkter eller
stycken krävs för ratificera fördel III samiska och finska. Re-attsom
dogörelsen visar också de åtgärder vidtas i Sverige idag inomatt som
olika sakområden inte samordnade eller inriktadeär mot ett gemen-

mål har karaktären punktinsatser.samt utan av
Sverige skall ratificeraFör kunna minoritetsspråkskonventionenatt

räcker det enligt vår uppfattning inte med ytterligare punktinsatser. I
stället behövs övergripande minoritetsspråkspolitik med syfte atten

minoritetsspråken.stödja och skydda förInom sådan politikramen en
behöver redan gällande bestämmelser samordnas och vissa nya
åtgärder vidtas så de historiska minoritetsspråken får det stöd deatt

för kunnabehöver bevaras och stärkas.att
Flertalet konventionens bestämmelser bygger förutsättningenav

sådan minoritetsspråkspolitik med syfte stödja och skyddaatt atten
landsdels- eller minoritetsspråken finns i de länder ratificerarsom
konventionen. Detta framgår särskilt klart de obligatoriska åta-av
gandena i del i konventionen där det de länderattanges som an-
sluter sig till konventionen skall bygga sin politik, lagstiftning och
praxis rad mål och principer till stöd och skydd för minoritets-en
språken. har också visat sig flertaletDet de länder hittillsatt av som
ratificerat konventionen har övergripande minoritetsspråkspolitik.en

det följande lämnar förslagI till åtgärder kan bidra tillnya som
samordna de punktinsatser redan idag vidtas till stöd ochatt som

skydd för språken och inrikta åtgärderna det måletmot gemensamma
lyfta fram och skydd och stöd för samiskan, finskan och romaniatt ge
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svenska kulturarvet.värdefull del detchib avsom en
rikstäckandeåtgärder, såvälförslag tillockså vissaVi lämnar nya

språken. Förslagenoch stöd förtill skyddtillämpliga,regionaltsom
erkännainriktade påhuvudsakligenåtgärderrikstäckandetill är attnya

romani chibfinska ochsamiska,lyfta framsammanhangoch i olika
minoritetsspråkellervärdefulla landsdels-kulturellthistoriskt ochsom

tillåtgärder syftar främstregionalatillSverige. Förslageni att genya
sammanhang i dei offentligaoch finskaanvända samiskarätt atten

sina historiskadär språken har rötterområden i Sverigegeografiska
språ-medkultur hängeroch dende traditioneroch där sammansom

levande del vardagen.fortfarandeken är aven
grunden förkangenomförs vi de utgöradessa förslagOm attanser

för Sverigedet möjligtminoritetsspråkspolitiksamlad gör attsomen
minoritets-ratificeraminoritetsspråkhistoriskasinabevara samt att

språkskonventionen.

konventionenför ratificeringkonsekvenserFörslagens aven

ratificera delSverige kangenomförs bedömer vivåra förslagOm att
romani chibfinska ochför samiska,minoritetsspråkskonventioneni

punktereller sammanlagt 47eller stycken,punkterytterligare 13samt
ellerpunkteroch ytterligare 15för samiskai del IIIstyckeneller

för finska.stycken i del IIIpunkter ellersammanlagt 45ellerstycken,
stycken vipunkter ellerradockså tilllederVåra förslag att somen
uppfylls enligtuppfylla, bättreidag kanSverige redan sägasattangett

intentioner.minoritetspråkskonventionens

åtgärderRikstäckande7.1

eller mi-för landsdels-och skyddtill stödfinns idagåtgärderDe som
exempelvisgällerrikstäckande. Dettafalli de flestanoritetsspråken är

tillmodersmålsundervisning rätttillreglerde rätt gersomom
grundskolan ochchib iromanifinska ochsamiska,iundervisning

rikstäckande desvenska åtgärderfallde ärgymnasieskolan. I ger
vadminoritetsspråkenlandsdels- eller änförskyddbättreoftast ett

i kon-förpliktelsernaeftersomminoritetssprâkskonventionen kräver
områden därgälla i detillbegränsadehuvudsakiventionen är att

tillräckligtanvänds ifortfarandeochhävdanvändsspråken stor ut-av
sträckning.

landsdels- ochskydd förtillrikstäckande reglerfinnsDet t.ex.
kul-massmedia- ochutbildningsområdet,minoritetsspsrâken inom
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turområdena. viDetta bra vi har rikstäckande påreglerär attanser
dessa områden så de använder dessa språk kan draatt nyttasom av
reglerna de bosatta i landet. En inskränkning gällandeän ärvar av nu
regler till stöd skydd för språkenoch skulle också strida kon-mot

artikelventionens 4 punkt 2 där det föreskrivs konventionens be-att
stämmelser inte skall inverka de bestämmelsergynnsammare om

för landsdels- eller minoritetsspråken deteller regelverk förstatus
tillhör minoriteter kan finnas i de länderpersoner som som som

ratificerar konventionen.
de rikstäckande regler finnsUtöver redan vi vissaattsom anser

ytterligare rikstäckande åtgärder till förskydd och stöd samiska, finska
och romani chib behövs för Sverige skall ratificerakunna konven-att
tionen. Dessa åtgärder bör inriktas erkänna och på bred frontatt
lyfta fram samiska, finska och romani chib historiskt ochsom
kulturellt värdefulla landsdels- eller minoritetsspråk i Sverige och
samordna de punktinsatser redan idag vidtas till skydd och stödsom
för språken.

viktigaste enskilda åtgärden för markeraDen de svenskaatt
landsdels- eller minoritetsspråkens betydelse finskasamiska, ochär att

officielltromani chib erkänns historiskt kulturellt värdefullaochsom
språk i Sverige. sådant erkännande måste dock förEtt att genom-

förenas åtgärderslag med med det uttalade syftet stärka och stödjaatt
språken rad olika områden och sprida kunskaper den kulturen om
och historia hänger med språken i Sverige och derassom samman
betydelse för det kulturarvet.svenska

Ökad kunskap den samiska, den finska, tornedalska och denom
romska kulturen värdefulla delar det svenska kulturarvet ärsom av
enligt vår uppfattning mycket viktigt för språken skall det stödatt
de behöver. Minoritetsspråkskonventionen kulturkonvention. lär en
ingressen till konventionen värnandet de historiskaattanges om
landsdels- eller minoritetsspråken upprätthålla ochär sätt attett
utveckla Europas kulturella rikedom och traditioner. Flera kon-av
ventionens bestämmelser i enlighet med denna målsättning inriktadeär

inte bara språken sådana också devärnaatt utanom som om
kulturer språken delärsom en av.

vårDet enligt uppfattning viktigt de åtgärderytterligareär att som
vidtas riksplanet direkt förstöd språkens användning ocksåutöver
riktas in på lyfta fram och sprida kunskap den kulturatt om som
hänger med språken. Genom ökad kunskap och förståelsesamman
bland majoritetsbefolkningen för samisk, tornedalsk och romsk kultur

värdefull del vårt förståelsensvenska kulturarv kan ochsom en av
respekten för dessa kulturer och för språken del kulturernasom en av

sådanaöka. Att åtgärder vidtas ligger också väl i linje med deett av
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i artikelmålen konventionen så det formuleratövergripande i ärsom
främja ömsesidig förståelseåtgärder förpunkt Där7 attattanges

föri landet skall vidtas, särskilt åtgärdermellan alla språkliga grupper
minoritetssprå-förståelse och tolerans för landsdels- ellerrespekt,att

undervisning ochinkluderas bland målen för olika slagken av
massmedia mål.utbildning och sträva motatt uppmuntra att samma

därförvi till rikstäckande åtgärderFlera de förslag har ärnyaav
samisk, finska, tornedalsk ochinriktade på sprida kunskapatt om

skolundervisningpå rad områden, såväl i iromsk kultur somen
kultursatsningar.massmedia och statligt stöd till olikagenom

minoritetsspråkspolitik bör för uppfylla konventionens kravEn att
också innehålla åtgärder för förbindelser mellan deatt uppmuntra

språk nationsgränserna. Stöd föranvänder översammagrupper som
samiska, finska och romani chib och de kulturer hängersom samman

vår uppfattning väl för nordisktmed språken lämpar sig enligt
eftersomframför allt mellan Sverige, Finland och Norge,samarbete,

språk används i dessa länder.samtliga dessa treav grupper
åtgärder vidtas för de använderSlutligen bör att somgrupper

utforrrmingen åtgärderspråken skall kunna ha möjlighet påverkaatt av
syftar till stödja och stärka språken.attsom

vi förslag till åtgärder berör samtligaI det följande lämnar som
dessa områden.

samiska, finska7.1.1 Ett officiellt erkännande ochav
romani chib historiska minoritetsspråk isom
Sverige

Kommitténs förslag: föreslår samiska, finska och romaniVi att
minoritetsspråk i Sverige.chib officiellt erkänns historiskasom

samiska, finska romani chibofficiellt erkännande ochEtt somav
historiska minoritetsspråk i Sverige de viktigaste åtgärdernaär en av

kunna ratificera minoritetsspråkskon-behövs för Sverige skallattsom
artikel erkännandeventionen. I konventionens 7 nämns ett av

förlandsdels- eller minoritetsspråken uttryck kulturell rikedom,som
första punkt bland målen och principerna för politik, lagstiftningsom

praxis, artikel punktoch 7 1a.
historiskaerkännande samiska, finska och romani chibEtt somav

minoritetsspråk skulle markera dessa språks särställning i Sverige -
historisktbåde och kulturellt och motivera särskilda åtgärderatt-
förvidtas språken skydd och stöd. Det officiella erkännandetatt ge av
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språken skulle därmed kunna grunden förutgöra övergripandeen
minoritetsspråkspolitik.

Om språken erkänns officiellt kan det också få andra positiva
effekter. sådanEn effekt språkensär höjs. Detta be-att ärstatus
tydelsefullt eftersom det kan leda till motivationen använda ochatt att
bättre lära sig språken ökar hos dem använder dem. Detta ledersom
i sin till språken stärks. En viktig positiv effekttur att ettannan av
officiellt erkännande samiska, finska och romani chib historis-av som
ka språk i Sverige detta bidrar tillär sprida kunskapatt att attom
Sverige sedan mycket lång tid tillbaka har varit flerspråkigt ochett
flerkulturellt land och dessa språk och kulturer fortfarandeatt är en
levande och värdefull del det svenska samhället. Får erkännandetav
sådana positiva effekter för språken leder detta också till fleratt
åtaganden i konventionens artikel 7 kan uppfyllas, såsom artikel 7
punkten ochlc 1d; främja och användningenatt uppmuntra av
språken och artikel punkt7 främja ömsesidig förståelse mellanatt
olika språkliga i landet.grupper

Mot denna bakgrund föreslår vi regering och riksdag vidtaratt
åtgärder för officiellt erkänna samiska, finska och romani chibatt som
historiska minoritetsspråk i Sverige. sådant erkännandeEtt kan
utformas på olika För erkännandet skall de positiva effektersätt. att
för språken vi skisserat får sådet viktigt detär att storsom ovan
genomslagskraft möjligt hos den breda allmänheten. flerJusom som
känner till Sverige har historiska minoritetsspråk och fleratt tre

dessa språk värdefull del vårt svenskaaccepterarsom som en av
kulturarv, blir stödet för språken.större

Ett erkänna sarniskan, chibsätt finskan och romaniatt som
historiska minoritetsspråk ratificera minoritetsspråkskonventio-är att

och i ratifikationsinstrumentet dessa språk vid Ettnämnanen namn.
internationellt erkännande detta slag förenas medav nya na-som
tionella åtgärder till stöd och skydd för fåspråken kan förväntas ett
relativt genomslag hos allmänheten.stort

En tydligare markering romanisamiskans, finskans ochännu av
chibs betydelse uppnår officiellt erkänner språkenman om man genom

dem uttalat grundlagsskydd. valt förDenna harvågatt ettge man
minoritetsspråken i Finland finnslandsdels- eller och Norge. I Norge

110 i dengrundlagsbestämmelse § A norska grundlagen somen
myndigheter skapa sådanaåliggerföreskriver det statens attatt

befolkningen kan bevara och utvecklasamiskaförutsättningar denatt
På liknande harsociala isitt språk, sin kultur och sitt sätt manarv.

regeringsformenfinska slagit fastFinland i grundlagen § i den14 att
bevara ochzigenarna och andra har utvecklarätt attsamerna, grupper

sitt språk och sin också Finlands nationalspråkkultur. Där attanges
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båda dessatillgodoseskalldet allmännaochoch svenskafinskaär att
samhälleliga behov.kulturella ochspråkgruppers

Även för minori-visst skyddutläsakansvensk grundlagi ettman
språkliga"Etniska,1:2 4Regeringsformentetsspråken. I att,st anges

utvecklabehålla ochmöjligheterminoritetersoch religiösa ett egetatt
Enligt förarbetena4.främjas " RF J :2samfundsliv börochkultur- st

tolkning.vidsträckt"kultur"ordetbestämmelsen skalltill ges en
inomdärför kunnaminoritetsspråken börellerLandsdels- rymmas

fram landsdels-särskiltlyfter dock inteBestämmelsenkulturbegreppet.
stödja demskydda ochvärdetellerminoritetsspråken utaneller attav

kultur-minoritetersoch andrainvandrargruppersfrämjasikte på atttar
uppfattning intevårdärför enligtallmänhet. Detsamfundsliv i äroch

grundlagsstad-nuvarandedettill enbarthänvisningmedmöjligt att
uttalade stödfår detromani chibochsamiska, finskahävdagandet att

det gällerbestämmelser kräverminoritetsspråkskonventionens närsom
minoritetsspråken. Omlandsdels- ellerstödjaochofficiellt erkännaatt

grundlagensådant stöd iskall fåromani chibochsamiska, finska ett
ändras.grundlagendetkrävs att

sågrundlagenändraskäl förfinns fleradetVi attattattanser
till skyddgrundlagsfästchib får rättromanifinska ochsamiska, en

finska ochsamiska,skydd försådantskäloch stöd. Ett är ettatt
minoritets-historiskamarkering detydligmycketromani chib är aven

svenska kulturen.och densamhälletsvenskabetydelse i detspråkens
uppfyllerformi dennabetydelsespråkenserkännandeofficielltEtt av

fåförväntasoch kanminoritetsspråkskonventionens kravockså väl
förutsättningarnaockså bästadeDärmed skapasgenomslagskraft.stor

för språkeneffekterpositivaerkännande får deofficielltför somatt ett
beskrivit ovan.

skullelyfts framminoritetsspråkendärgrundlagenändringEn av
samordnadochövergripandebörjantydligt markeraockså enav

grundlagsstadgandefrånutgångspunktMedminoritetsspråkspolitik. ett
kanslås fastminoritetsspråkenstöd förskydd ochtilldär rätten
ochutformasspråkenstöd förskydd ochtillåtgärderkonkreta

minoritetsspråkenellerför landsdels-grundlagsskyddEttsamordnas.
Finland ochmedrättslikhetleda tillockså störreSverige skullei en

minoritets-ratificeratländernordiskaövrigadeNorge är somsom
språkskonventionen.

norskadedock liksombör dengrundlagenändring görsOm aven
minoriteterandra förocksåomfattagrundlagsstadgandenafinskaoch

grundlagsstadgandenanorskafinska ochspråket. Deviktiga frågor än
formule-minoritetsspråkenför ärskyddtillbegränsadeinte utanär ett

sittutvecklaspråkenanvänder rättdemså de attrade att somger
det börvi görasliknandePå sättsin kultur.språk och att enanser
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inationella minoriteterfrågor berörhelhetsbedörnning de somav
grundlagsändringsvenskeventuell övervägs.medsamband att en

samband medklargöras ifrågor skulle behövaExempel ensom
behandlasminoriteter skallfrågan nationellasådan prövning är om

invandrarpolitiken/integrationspoli-frågormedtillsammans rörsom
frågan minoritets-ochminoritetsbegreppettolkningentiken, omav

språk sin kultur.sitt ochbevararätt attgruppernas
frågor berörsamtligabedömningövergripandesådanEn somav

minoritetsspråkskonventionenutanförliggerminoriteter rymsmen
skydd för nationellaramkonventionen tillområdedetinom som

förförutom skyddkonventionbehandlar.minoriteter Denna tar
tillhör nationellaförockså sikteminoritetsspråk rätt sompersoner

sina traditioner ochutveckla sin religion,ochminoriteter bevaraatt
ändringfrågan eventuelldärförVikulturellasitt att om enarv. anser

frågorminoriteter och deför nationellatill skyddgrundlagen somav
medi sambandför språket, bördäribland skydddem, prövasberör

sektion 2hänvisar därför tillViramkonventionen.behandlingen av
del.betänkande i dennadessoch

ratzficering konventionenförkonsekvenserFörslagets aven

i del i kon-artikel punkt 1abedömer vi 7detta förslagGenom att
.medverkarFörslagetspråken.uppfylls för samtligaventionen tre

ipunkt 3d artikel 7punkt ochartikel 7 lcockså till samtatt
språken.för samtligauppfyllaskandel tre
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Utbildning och forskning1.2

Kommitténs samiska, finskaförslag: Vi föreslår kunskapatt om
och historia hängeroch romani chib och den kultur sammansom

skrivas in kunskapskrav i läroplanernamed språken skall ettsom
delgymnasieskolan och skall ingåför grundskolan och som en av

svenska.i historia, samhällskunskap ochkursplanerna ämnena
fort-föreslår vi lärarutbildningen ochSom följd detta attaven

skall innehålla undervisning de svenskabildning lärare omav
deras kultur och historia.landsdels- eller minoritetsspråken och

utbildningföreslår åtgärder vidtas för säkerställaVi att attatt
minoritetsspråkenforskning i landsdels- eller kanoch äga rum

åtminstone universitet eller högskola i landetlångsiktigt vid ett en
åtgärder vidtas för säkerställa lång-för vardera språket och attatt

till åtminstone folkhögskola för ochsiktigt statligt stöd vart etten
eller minoritetsspråken.landsdels-av

uppgift särskilt följaVi föreslår Statens skolverk i attatt ges
romani chibutbildningen i samiska, finska ochutvecklingen av

periodiskt resultatet. I dettaoch rapporteratt om samman-avge
företräder dem använderde organisationerhang bör somsom

till Skolverket.språken tillfälle lämna synpunkterattges

och gymnasieskolaGrundskola

toleransen för samiska, finskaöka respekten, förståelsen ochFör att
åtgärderspråk vi det viktigtoch romani chib äratt attsom anser

och den kultur och historiaför kunskap språkenvidtas att somom
del den utbildning allamed språken blirhänger somen avsamman

gymnasieskolan får del Vikteni grundskolan ochelever attavav.
minoritetsspråk fåranvänder landsdels- ellerockså inteelever som

språken delspråken och den kulturundervisning är avsom enom
konventionskommen-punkt och ii konventionens artikel 8 lgbetonas

taren.
mångkulturelltSverige inte helt nyligen blivitKunskaper ettattom

flerkulturelltrikets existens varit flerspråkigt ochland under helautan
historiskaför inse värdet skydda demycket viktigär attatt av

minoritetsspråken och de kulturer hängerlandsdels- eller sammansom
med dem.

undervisasvår redovisning i föregående kapitel,Så framgår avsom
minoritetsspråk ianvänder landsdels- ellerde elever självaidag som

språken. skerhänger med Dettaden historia och kultur som samman
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i samband med modersmålsundervisningen, i sameskolan och i integre-
för grundskolan.rad samisk undervisning samiska barn i Gemensamt

undervisning når utanförför denna den inte denär att egna gruppen
därför bidra till öka förståelsen hosoch den kan varken majoritets-att

befolkningen för språken och den kultur och historia hängersom
förståelsenmed språken eller bidra till ökad minoritets-samman en

uppnå förståelse försinsemellan. För ökad värdetatt attavgrupperna
minoritetsspråken måste samtliga ibevara de historiska elever

gymnasieskolan få undervisning språken och dengrundskolan och om
historia hänger med dem.kultur och som samman

historiska minoritetsspråkenföreslår därför kunskap deVi att om
med demSverige och den kultur och historia hängeri som samman

kunskapskrav i läroplanerna för grundskolanskall skrivas in ettsom
Idag finns i läroplanerna angivet målenoch gymnasieskolan. att ett av

utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan elevernamed är att
respektive har god insikt centrala delar detförtrogna med,görs av

nordiska, inklusive det samiska, västerländska kulturar-svenska, samt
vår uppfattning vidgas så detformulering bör enligtDenna attvet.

kulturarvet skall innefattaundervisningen det svenskaframgår att om
finska, tornedalska och det romskasamiska,undervisning detom

eller minoritetsspråken ihistoriska landsdels-och dekulturarvet
Sverige.

tornedalsk ochsamisk, finsk,också kunskapföreslårVi att omom
ingå viktiga delarspråk i Sverige skallhistoria ochromsk kultur, som

och svenska.samhällskunskaphistoria,bl.a.kursplanerna i ämnenaav
framgå hur denbörsamhällskunskaphistoria ochiutbildningenAv

underkulturenden romskatornedalska ochfinska,densamiska,
det svenskadelfortfarandevarit ochtillbaka ärlång tidmycket aven

språkenromskaochsamiska, finskadebl.a.samhället idag attgenom
romani chibochfinskasamiska,Utbildninganvänds.fortfarande om

gäller dedetskerliksom näri Sverige börspråklevande nusom -
svenska.förinom ämnetspråkennordiska ramenges-

medhängerden kulturutbildning igällerdetNär sammansom
kunskapermodersmålslärarnaschib börromanifinska ochsamiska,

historia,undervisningså denundervisningeniutnyttjaskunna att om
idagochspråkenmedkultur hängersamhällsliv och somsammansom

språk, kommeri dessamodersmålsundervisningfårtill eleverges som
ocksådetsammanhang bör övervägastill del. dettaalla elever I om

idagsamhällslivochkultur, historiaundervisning i samiskden som
isamiska barnundervisning förintegreraddel samiskges en avsom

däri de skolorsamtliga eleverSameskolstyrelsens regi kan tillges
samiska barn idag.sådan undervisning erbjuds
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Modersmálsundervisningen och tvåsprákig undervisning

det gäller modersmålsundervisningenNär och tvåspråkig undervisning
har det vår redogörelse i kapitel framgått7 och 8 hur viktig dennaav

för konventionens förpliktelser undervisning i landsdels-är att om
minoritetsspråkeneller skall kunna uppfyllas. förFöreträdare

användare minoritetsspråk har upprepade gånger till kommitténav
framfört reglerna till modersmålsundervisning tillämpas allträttatt om

restriktivt kommunerna så modersmålsundervisning erbjudsattmer av
mindre omfattning.i allt

Det ligger inte inom vårt uppdrag kontrollera hur gällande regleratt
till modersmålsundervisning tillämpas eller följs kommu-rättom av

Med hänsyn till den betydelse modersmålsundervis-storanerna. som
ningen och tvåspråkig undervisning har det gäller stödja ochnär att
stärka landsdels- eller minoritetsspråken och möjligheten för Sverige

leva till konventionens krav i detta avseende det dock viktigtäratt upp
dessa reglers tillämpning följsatt upp.

En sådan uppföljning har under första halvåret 1997 gjorts av
Statens skolverk på regeringens uppdrag det gäller de finskspråki-när

elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Skolverketga
konstaterar i den skrivelse följer med till regeringenrapporten attsom
variationerna mellan kommunerna det gäller fullgöra skyldig-när att
heten anordna finskspråkig undervisning eller undervisning iatt
hemspråk benämnd modersmålsundervisningnumera ochär stor att
kommunernas kunskaper behoven undervisning för finsksprå-om av
kiga elever bristfällig. Skolverket detta allvarligt ochär anser anger

verket inom för tillsynsarbetet särskilt kommeratt attramen upp-
hurmärksamma skolhuvudmännen lever till de lagar och för-upp

ordningar reglerar kommuners möjligheter och skyldigheter närsom
det gäller finskspråkiga barns rättigheter.

Uppföljningar det slag Skolverket gjort viktiga för under-är attav
visning i landsdels- eller minoritetsspråken skall tillräckligiäga rum
omfattning. Konventionen innehåller i artikel 8 bestämmelseen som

så långtavsedd möjligt säkra sådana uppföljningar under-är att att av
visning i landsdels- eller minoritetsspråk artikelI 8 punktäger rum.
li eller flera övervakningsorgan skall inrättas för följaettatt attanges
vidtagna åtgärder och uppnådda framsteg i fråga upprättande ellerom
utveckling undervisning i landsdels- eller minoritetsspråk, och förav

periodiskt sina resultat, skall offentliggöras.att rapportavge om som
konventionskommentarenI uppgiften övervaka under-att attanges

visningen i landsdels- eller minoritetsspråk kan fullgöras antingen
myndigheter ansvariga för utbildningen i landetärattgenom som ges

uppdrag övervaka detta eller föri särskilda upprättasatt att organ
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organisationermöjlighetYtterligareändamålet. att geanges varaen
undervisningen.övervakauppgiftianvänder språkenför dem attsom
övervaka deuppgiftennärvarandefullgörs förSverige attI att

följs Statensgymnasieskolanochgrundskolangäller förregler avsom
fullgörfortsättningsvisSkolverketviktigt ävenSkolverk. Det är att

tvåsprå-modersmålsundervisningen ochdet gälleruppgiftdenna när
romani chib.finska ochsamiska,kighetsundervisningeni

följauppgift särskiltskolverk idärför StatensföreslårVi attatt ges
romani chib ochfinska ochi samiska,undervisningenutvecklingen av

bör desammanhangdettaresultatet. Iperiodiskt rapporteratt omavge
tillfällespråkenanvänderdemföreträderorganisationer gessomsom

Skolverket.tillsynpunkterlämnaatt

fortbildningochlärarutbildning

universitettekniskaLuleåharkapitelföregåendeframgårSå avsom läsåivarjeregleringsbrev,enligtåtagande,särskilt attidagredan ett
tornedals-samiska,inriktningmedgrundskollärarutbildningerbjuda

denkunskapermåsteuppfattningvårEnligtfinska.finska och om
historienkulturen,romskaoch dentornedalskaden finska,samiska,

iändringartillförslagvåraföljdi Sverige,och språket avsom en
samtligavidlärarutbildningenifåkursplaner,ochläroplaner utrymme

tvåspråkighetbarnsi hurKunskaperuniversitet.ochhögskolor
lärarutbildning-iingåocksåbörinlärningen momentpåverkar ettsom

modersmålslära-förutbildningenbarainteblivande lärare,allafören
parlamentariskadennödvändigtuppfattningvårenligt attDet ärre.

1997:54dir.lärarutbildningennärvarandeför överkommitté sersom
frågaEnsitt arbete.frågor idessabeaktauppdragi somockså attges
regionalaorganiseramöjliga vägardirektiv attdessa äriberörs

viktdetutredsfråga är attdenna storNärutvecklingscentrum. av
levandeochkulturbärandebetydelsefinskansochsamiskans som

hävdanvändsspråkenområden därgeografiskademinoritetsspråk i av
beaktas.

hursammanhang ärdettai ut-börfråga tasEn uppsomannan
samiska,iundervisakanläraremångatillräckligtbildningen somav

Särskiltsäkras.skall kunnamodersmålromani chibochfinska som
moders-utbildagällerdetfinnsidag när attproblemdebör som

vårenligtkanDetuppmärksammas.chibromani upp-imålslärare
förutbildningsplansärskildframanledningfinnasfattning att ta en

fåmöjligtsnabbtsåförchibromaniimodersmålslärare att som
ocksåspråketiundervisningförutomläraretillgångtillräcklig som

det sättetidentitet förkulturellai deras attbarnromskastödjakan
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öka deras självkänsla och skolgångengöra helhet meningsfullsom mer
för dem. Dessa frågor har också berörts i Romer i Sverigerapporten

tillsammans i förändring, Ds 1997:49. Liksom den arbetsgrupp som-
tagit fram vi dessa frågor bör utredas vidare.rapporten attanser

Även i den fortbildning lärare i grundskolan och gymnasiskolansom
regelbundpâgenomgår bör kunskaper samisk, finsk, tornedalsk ochom

romsk historia, kultur och språk i Sverige ingåom ett moment.som
Genom fortbildning erbjuds kan kunskaperna dessaatt språk ochom
kulturer snabbt spridas bland elever i grundskola och gymnasieskola.

Så reglerna fortbildning utformade, bestämmerärsom om nu
kommuner och landsting själva omfattningen och inriktningen den
fortbildning skall erbjudas lärare. Det därför viktigtärsom att
kommunerna och landstingen uppmärksammagörs möjligheten att
erbjuda fortbildning i samisk, i finsk, tornedalsk och i romsk kultur,
historia och språk. Detta kan ske olika Ett kansätt. sätt attvara
Skolverket aktivt bevakar de delar läroplanen viatt nya av som
föreslagit följs fortbildning erbjuds i dessa delar.attupp genom

När sådan fortbildning planeras bör den kunskap i dessa ämnen som
redan finns hos vissa lärare i grundskola och gymnasieskola beaktas.
De lärare undervisar i samiska, finska och romani chibsom som
modersmål undervisar sålunda redan idag den kultur, historia ochom
samhällsliv hänger med språken. Motsvarande kunskapsom samman

samisk kultur, historia och samhällsliv finns också hos de lärareom
arbetar under Sameskolstyrelsen. Möjligheten användasom attav

lärare från folkhögskolor, bildningsförbund och ärpersoner som
verksamma i organisationer samisk, finsk,värnar tornedalsksom om
och romsk kultur och språk, bör också övervägas.

Universitets- och högskoleutbildning i Övrigt

I föregående kapitel har vi redovisat vi Sverige uppfylleratt attanser
kravet i konventionen stödja utbildning och forskning i samiska,att
finska och romani chib vid högskolor och universitet denattgenom
undervisning och forskning förekommer i Sverige får stödsom av
statliga medel.

Huvudregeln dockär varje högskola och universitet självtatt
bestämmer vilken utbildning och forskning skall bedrivas vidsom
respektive högskola och universitet. Detta det inte finnsgör någonatt
garanti för utbildning eller forskning kommer bedrivas iatt dessaatt
språk. Samiskan undantagutgör eftersom Umeå universitetett
grund det särskilda åtagandet i regleringsbrevet ålagts anordnaav att
utbildning i samiska varje läsår. För utbildning i finska och romani
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åliggande.motsvarandeinteuniversitet finnshögskolor ochchib vid
detsiktstödjasutvecklas och ärskall kunnaspråkenFör att
ochfinskasamiska,forskning iochutbildningviktigtmycket att

högskola ellernågonåtminstonevidlångsiktigtbedrivschibromani
undervisning ochSådanspråket.för varderauniversitetnågot

och dokumen-utvecklingterminologiskförsåvälbehövsforskning
kanläraretillräckligt mångautbildaförspråkentation somattsomav

språken.iundervisa
utbildningsäkerställaförvidtasåtgärderdärförföreslår attVi attatt

långsiktigt kanromani chib ägafinska ochsamiska,iforskningoch
Sverige.högskola ielleruniversitetåtminstonevid ett enrum

Folkbildning

Så vifolkbildningen.utbildningområde för ärviktigtEtt somannat
bedrivsutbildningdärfolkhögskolorfinns idagåttakapitelredovisat i
under-erbjuderfolkhögskolaingenfinskasamiska ochi sommen

inriktningmedstudiecirklarfinnsromani chib. Däremotvisning i
språk.ochromsk kultur

landsdels-påinriktningmedfolkhögskolortillInitiativet startaatt
med demhängerkulturoch denminoritetsspråkeneller sammansom
språken,använderdemligga hosuppfattningvårenligtbör som

Förorganisationer.eller andramyndighetermedsamarbeteeventuellt i
vårdock enligtuppfyllas detskall kunna ärkonventionen upp-att

sådanaförförutsättningargodaskapar attangelägetfattning att staten
Folkhögskolorvidare.och drivasskall kunnafolkhögskolor startas

kravkonventionensfleratillmedverkainriktning kanmed denna att av
minoritetsspråkenellerlandsdels-bådeförgäller stöddetuppfylls när

särskildmedFolkhögskolordelspråkenkultur äroch den av.ensom
romskadenochtornedalskafinska,densamiska,deninriktning

förbasenexempelvis kunna utgöraspråket skulleochkulturen
ofta varitnågotspråken,skrivaochläsaiförutbildning somattvuxna

Vid sidanochtornedalingarföreftersatt avromer.samer,vuxna
folkhög-samiskavid denskerredansåkanspråkundervisningen som

musik,hantverk,iexempelvisi kultur,utbildningJokkmokk,iskolan
blifolkhögskolornakanPå dettabedrivas. sätttraditioner m.m.,

ocksåspråkenanvändersjälvademförkulturella enmencentra som
samiska,utanför denkulturspråk ochkunskapspridaförbas att om

majoritetsbefolk-tillromskaochtornedalskafinska,den gruppen
minori-medlinjeiligga välskulleverksamhetsådanEnningen.

förståelse förochkunskapspridasyftetetsspråkskonventionens att
deldekulturoch den ärminoritetsspråken en av.
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En viktig förutsättning för folkhögskolor med särskild inriktningatt
samiska, finska och romani chib skall kunna och bedrivastarta

verksamhet på lång sikt sådana folkhögskolorär får särskiltatt
ekonomiskt stöd från staten.

För skapa förutsättningar föratt uppbyggnad och långsiktigen en
utveckling folkhögskolor med utbildning i samiska, finska ochav
romani chib och den historia och kultur hänger medsom samman
språken kan föreslåräga vi åtgärder vidtas för säkerställaattrum, att

minst folkhögskola för ochatt språken statligt stöd.en vart ett av ges
Detta bör ske liksom sker för folkhögskolanatt, igenom nu

Jokkmokk, särskilt statligt stöd till åtminstoneett folkhögskolages en
för och landsdels- eller minoritetsspråken.vart ett Det viktigtärav att
stödet utformas så det får kontinuitet och beständighet. Dåatt kan
språken det stöd behövs och folkhögskolorna utvecklas tillsom
kulturcentrum kan basen för fördjupadutgöra kunskapsom om
språkens kultur och historia i det svenska samhället. Att det statliga
stödet kontinuerligt också förutsättningär för kunna uppfyllages atten
konventionens krav i artikel 7 punkt lf, lg och 3 och artikel 8 punkt
lf.

Förslagens konsekvenser för ratificering konventionenen av

Genom dessa förslag bedömer vi artikel 7 punkt 1a, lc och 1hatt
och artikel 7 punkt 3 i del uppfylls för samtliga språkentre samt att
artikel 8 punkt lf i del III uppfylls för finska och artikel 8 punkt li
uppfylls för både samiska och finska. Våra förslag leder också till att
artikel 8 punkt le, lg och 1h uppfylls bättre för både samiska och
finska.
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Massmedia7.1.3

Radio och TV

perio-kommandeförföreslårKommitténs förslag: Vi att staten
programföretagenföreskriverför sändningsrättvillkorder attsom

skallocksåprogramverksamhettjänst i sinallmänhetensi ge
minoritetsspråk i Sverigehistorisktsåromani chib ettsom --

programverksarnheten.särställning ien

allmänhetensiprogramföretagenförsändningsrättvillkor förStatens
minorite-etniskaspråkliga ochidag kravredaninnehållertjänst attom

finska ochsamiska,Vidareskall beaktas.särskiltbehov attangesters
förprogramverksamhetenisärställningskall intatornedalsfinska en

vi tidigareuppfyllerminoriteter. Dettaetniskaochspråkliga som
landsdels-beredasskallkrav påkonventionensredovisat att utrymme

i radio och TV.minoritetsspräkeneller
denemellertid inteomfattaskulturromskchib ochRomani av

har itornedalsfinskaochfinskasamiska,särbehandlingpositiva som
försåändrasföreslår dettaVisändningsrätt.för statenvillkoren attatt

föreskriversändningsrättvillkor förperioder attkommande som
ocksåprogramverksamheti sintjänstallmänhetensiprogramföretagen

minoritetsspråk ihistorisktsåromani chibskall ettsomge -
programverksarnheten.särställning iSverige en-

konventionenratificeringförkonsekvenserFörslagets aven

punktartikel 7del imålet ivibedömerförslagvårtGenom att
föroch toleransförståelserespektspridermassmediaverka för attatt

uppfylls.minoritetsspråk bättreellerlandsdels-samtliga
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och tidskrifterTidningar

Kommitténs förslag: Vi föreslår reglerna statligt stöd tillatt om
tidskrifterkulturtidskrifter utformas så stöd till sådanaatt

finska och romani chib särskilt beaktas.samiska,

för statligt presstöd finns idag vissa för-det gäller villkorenNär
dagstidningar vändermånligare villkor för ekonomiskt stöd till som

i presstödsförordningen 1990:524. Ensig till språkliga minoriteter
bedömning för utgivningsärskild regel möjlighet för generösareenger

förutsättning del innehålletdagstidning i Tornedalen under att avav en
möjlighet få statligt stödfinska. Dagstidningar samiska harär att

via Sametinget.
kulturtidskrifterstatligt stöd till reglerasNär det gäller som genom

tidskrifter1993:567, finns inga reglerförordningen attom som ges
finska romani chib särskilt skall beaktaspå samiska, eller närut

bidrag beviljas.
framgårförordningen detVi föreslår detta ändras så detatt attatt av

språkbeaktas kulturtidskrifter dessavid bidrags beviljande skall att
få ekonomiskt stöd.skall tillräckligt

för ratificering konventionenFörslagets konsekvenser aven

3 i del iförslag bedömer vi artikel 7 punktGenom detta att
språken artikelkonventionen uppfylls för samtliga 11tre samt att

för samiska och finska.i del bättre uppfyllspunkt 1 e III
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institutionerkulturellaKultursatsningar och7.1.4

detvidtas föråtgärderföreslårKommitténs förslag: Vi attatt
olika slagochutgår till litteraturformeri olikastatliga stöd som

andramaterialochlitteraturutformas såkultur samtannatattav
kulturchib och denoch romanifinskasamiska,kulturyttringar

andel detillräckligfårmed språkenhänger avensammansom
kulturellolika slagutgår tillidagstödåtgärderstatliga avsom

verksamhet.
denKulturråd i egenskapStatensföreslår ocksåVi att av

isamordnande rollochövergripandeharmyndighet som en
finsk,samisk,tilluppdragikulturpolitiken torne-attatt seges

kulturlivet.itillräckligtfårkulturoch romskdalsk utrymmeett

innefattarbegreppkulturella institutioneroch ärKultursatsningar som
minoritetsspråkskon-iartikel 12kultur. Avuttryck förolikamånga

skyddtillkulturyttringarnaviktigastedeframgårventionen att en av
på dessalitteraturminoritetsspråkenellerlandsdels- ärföroch stöd

ocksåspråkenmed ärhängerkulturdenspråk. Men sammansom
förutanför dennåmedelstödjaviktig att utett gruppen,egnaatt som

kulturerminoritetsspråken och dehistoriskadekunskap somatt omge
stödökatförlängningendärmed ispråken ochmed etthänger samman

dessa.för bevaraatt
kultur ochstöd förbakgrunddennabehandlar viföljandedetI mot
bland demspråkenstärkabådeinstitutioner sättkulturella ett attsom
och stödetkunskapenför ökamedeldem ochanvänder attettsomsom

majoriteten.minoritetsspråken blandhistoriskaför de

Litteratur

språkstärkasskall ärromani chibochfinskansamiskan,För somatt
språk.dessatill litteraturtillgångfinnsdetviktigtmycketdet att
finsk,samisk,bevarabetydelse förocksåharlitteraturSådan attstor
vidtasböråtgärderdärförViromsk kultur.tornedalsk och attanser
andeltillräckligtspråk fårdessalitteratur storsäkraför att enatt

litteraturutgivning.utgår tillstödstatligadet somav
12.artikel lakapitel underföregåenderedogörelse ivårAv

till litteraturut-stödstatligtreglerarförordningarframgår deatt som
innehållerlitteraturstödstatligt1993:449förordningengivning, om
invandrar-litteraturutgivningtillstödreglerförmånligasärskilt om

minoritetsspråkenlandsdels- ellerpåminoritetsspråk. Litteraturoch
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stöds däremot inte särskilt.
I enlighet med intentionerna i minoritetsspråkskonventionen föreslår

vi bestämmelserna skall ändras så betydelsen statligt stödatt att attav
till samisk, finsk och romsk litteratur särskilt markeras. Detta kanges

ske tillägg till bestämmelserna stöd för litteraturettgenom om
invandrar- eller minoritetsspråk så litteratur på samiska, finska,att
och romani chib särställning bland den litteratur invandrar-ges en
och minoritetsspråk redan idag stöds förordningarna.som genom

åtgärderDe idag vidtas för säkra tillgången litteratur förattsom
dem använder samiska, finska och romani chib behöver enligt vårsom
uppfattning också över.ses

Så framgår vår redogörelse i kapitel åtta vidtas redan idagsom av
åtgärder verkar i denna riktning. förBland dessa kan nämnassom
samiskans del den bibliotekskonsulenttjänstsom inrättats Sametingetav
med stöd statliga medel för för information, samordningattav ansvara
och utveckling folkbiblioteksverksamhet bland och bevakningav samer

den samiska bokutgivningen. Särskilt statligt stödav genom an-
visningar i regleringsbrev utgår också för ibokbuss gränsom-en norra
rådet mellan Sverige, Norge och Finland med litteratur såväl
samiska finska och till prioriterarTornedalens biblioteksom som
litteratur kieli också har samisk litteratur.meän men

Vi föreslår de olika former statligt stödöversyn görsatt en av av
idag finns inom detta område och regler statligt stödattsom nya om

utformas så tillgången litteratur finskasamiska, och romaniatt
chib långsiktigt säkras och lätt tillgänglig för dem användergörs som
språken. kanDetta ske olika Inrättande bibliotekskonsulent-sätt. av
tjänster för finska och romani chib såsom finns förredan samiska-

Stöd till upprättande och upprätthållande åtminstoneär ett. ettav-
bibliotek för vardera språket för litteratur respekti-ett centrumsom

språk och särskilt stöd till befintliga eller bokbussar kanve nya vara
ett annat.

Arkiv m.m.

Vi föreslår det statliga stöd idag utgår tillöversyn görsatt en av som
insamling, arkivering och vetenskaplig bearbetning språkligtav
material landsdels- eller minoritetsspråken. Denna böröversyn
resultera i statligt stöd utformas så också material på finskaatt att
inklusive kieli och romani chib långsiktigt kan bevaras ochmeän
bearbetas.

Så i föregående kapitel under artikel l2.1.g finnsnämntsom
idagredan samisk arkivarietjänst inom Språk- och folkminnesinsti-en
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medan sådana tjänster för finskasaknas inklusive kieli ochmeäntutet
för romani chib. Sverige-Finska arkivet erhåller visst indirekt statligt

förstöd sin verksamhet idag detta stöd har minskat.men
förNär formen statligt stöd för finska och romani chib inom

dessa områden det så tidigare påpekat detövervägs är närsom
gäller åtgärder inom andra områden viktigt detta stöd utformas medatt
direkt inriktning stödja landsdels- eller minoritetsspråkenatt
lång sikt. I fall kan konventionens förpliktelser inte uppfyllas.annat

Andra kultursatsningar

För minoritetskultur med anknytning till de historiska minoritets-att
språken i Sverige skall kunna hävda sig bland kulturellannan
verksamhet det viktigt denna får tillräcklig andel detär att en av
statliga stöd till olika kulturell verksamhet.slag Be-som ges av
stämmelserna i artikel 12 punkterna och d och 2 i minoritets-1a

Ävenspråkskonventionen sikte just vipå detta. hartar angett attom
förvi Sverige redan uppfyller dessa åtaganden samiska ochattanser

ytterligare åtgärder vidtas för säkrafinska vi böratt attanser
till det finskakultursatsningar olika slag med anknytning samiska,av

får tillräckligt statligaoch romska språken andel det stödstoren av
olika kulturell verksamhet.idag slagsatsas avsom

viviktigt skäl till viss andel det statliga stödetEtt att attanser aven
till den kultur hänger med landsdels- ellerbör som sammanges

minoritetsspråken vi, så vi inledningsvis påpekat,är att attsom anser
finska, och denkunskap den samiska, den tornedalskaökad om

Sverige ökat för dessa kulturerromska kulturen i kan leda till stödett
tillspråk hos majoritetsbefolkningen. Detta skulle i sin ledaoch tur att

för förståelsei artikel punkt verka respekt, och toleranskravet 7 att
uppfyllas.majoritetsbefolkningen för språken bättre skulle Stödhos

till språken blandför dessa kulturer kan också förväntas leda stärksatt
åtgärder vidtas för stärka samiska,dem använder dem. När attsom

hängerfinska och romani chib och den kultur medsom samman
sådanaspråken det därför viktigt både stödja satsningarär att som

leder till stärka språket och kulturen bland dem använderatt som
språken sådana kultursatsningar kan nå till majoritetsbe-och utsom
folkningen för så språken och kulturen kända ochsätt göraatt

utanförrespekterade den egna gruppen.
för tillförsäkraVi föreslår därför åtgärder vidtas denatt att att

finska, tornedalska romska kulturen och språkensamiska, den och den
får stöd till olika kulturella ändamål.tillräcklig andel statensen av

uppnå i varje enskild förordning syftarEtt dettasätt äratt att som
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till stödja något slag kulturell verksamhet markera kulturatt attav
hänger med de samiska, finska och romska språken skallsom samman

statligt stöd i tillräcklig omfattning. Ett i densätt är över-annat attges
gripande förordningen statsbidrag till kulturella ändamålom
1984:326 Statens Kulturråd, i många fall ansvarigtärattange som
för fördelningen statsbidrag, i sin tillämpning samtliga dessaav av
förordningar skall tillräckliga medel till stöd föravsätta de historiska
minoritetsspråken i Sverige och deras kulturer.

Det med tanke samiskans finskansär och historiska geogra--
fiska förankring också viktigt utforma de regler finnsatt som om--
statligt stöd till olika former regionala kultursatsningar så samiskattav
och tornedalsk kultur och språk tillräckligt geografiskabeaktas i de
områden där språken används hävd. finns flera författningarDetav

reglerar förutsättningarna för sådant statligt stöd till regionalasom
kultursatsningar. Bland dessa kan förordningen statsbidragnämnas om
till regional kulturverksamhet 1996:1598. Vi föreslår dessa ändrasatt
så det klart framgår samisk och tornedalsk kultur särskilt skallatt att

sådantbeaktas statligt stöd fördelas.när
föreslårVi också Statens kulturråd, i egenskap den myndighetatt av

har övergripande och samordnande roll i kulturpolitiken,som en ges
i uppdrag till samisk, finsk, tornedalsk och romsk kultur fåratt attse

tillräckligt i svenskt kulturliv. Utöver till denett utrymme att attse
kultur hänger med landsdels- eller minoritetsspråken fårsom samman

tillräcklig andel statliga bidrag kan sådant uppdrag innefattaetten av
informationsprida den samiska, finska, tornedalska och denatt om

romska kulturen viktig del det svenska kulturarvet. Sådansom en av
information bör riktas till samtliga kulturella institutioner såsom
bibliotek, såväl riksplanet det regionala planet.etc.museer som

Förslagens konsekvenser för ratificering konventionenen av

våra förslagGenom bedömer vi artikel kan uppfyllas12 punkt lgatt
för finska artikel 12 punkt 1a och ld i del bättreäven IIIattsamt

uppfylls för samiska och finska. Förslagen bidrar också till artikelatt
punkt och i7 lc 3 del kan uppfyllas för samtliga språken.tre
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använder landsdels- ellerInflytande för dem7.1.5 som
minoritetsspråk

de organisationerKommitténs förslag: Vi föreslår att som
statligtromani chibfinska ochdem använderföreträder gessom

påverkamed ochsyftar till arbetaverksamhetstöd för attsom
språket.finska och romskaskydd för detstöd ochfrågor rörsom

fort-utformas och hurstöd skallhur sådantFrågan ettettom
myndigheter och demmellansamråd skall kunnalöpande äga rum
dock utredas vidare.romani chib måstefinska ochanvändersom

minoritetsspråks-ii delövergripande målendeEtt som angesav
möjligheteranvänder språkendemkonventionen är attatt ge som

vidtaspåverka de åtgärderorganiserade formeroch ifortlöpande som
tillMöjlighetartikel punkt 4.stöd för språken, 7skydd ochtill

åter-använder språkenföråtgärder demolikainflytande över som
artikel 12 punktmassmedia ochpunktockså iiartikel 11kommer

artikel 8 punkt li,tillkonventionskommentarenilf, kultur och
artikel punkt 4till 7 sägskonventionskommentarenundervisning. I att

minoritetsspråken börlandsdels- ellerde olikaanvänderde som
syfte kani dettabilda representerauppmuntras att an-organ som
myndigheterna.nivå i kontakt mednationellvändarna på

idagpunkt redanartikel 7 4i kapitel femviSå ärangettsom
Sametingetinrättandetgäller samiskandetuppfylld när somavgenom

finskans ochmyndighet.statlig Förochsamisktfolkvaltett enorgan
ställning kanmotsvarandemedfinns ingetchibs delromani somorgan

finskaberöri frågortillrådgivandetjäna staten somorgansom
berör dembeslutmån myndighetersdenromani chib. Ispråket eller

myndigheternadockåligger detminoritetspråkanvänder att tasom
besluten.dem berörsfråntill synpunkterhänsyn som av

uppfyllas förskall kunnaheltpunkt 4åtagandet i artikel 7För att
och fortlöpandeorganiseratformnågonspråk visamtliga att avanser

landsdels-användersida med demmyndigheternassamråd från som
stödfrågor berörtill stånd imåste kommaminoritetsspråkeller som
medkultur hängeroch denför språkenoch skydd sammansom

och minoritets-myndighetermellansådan samverkanspråken. En
utvärderaockså viktig förriksnivåspråksrepresentanter är att

åtgärder.vidtagnaresultatet av
använderför deminflytandeförsta ökatSom motsteg somett

företräderorganisationervi dechib föreslåroch romanifinska att som
med syfteverksamhetstöd förstatligtanvänder språkendem gessom
skydd förstöd ochgällerfrågorpåverkamed ocharbetaatt som
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sådant arbete kan tjäna samråds-språken. Exempel attvara som
åtgärderoch remissorgan för myndigheter till stöd och skyddnär nya

frågorför språken initiativ till sådanaövervägs, attatt ta tas upp av
myndigheterna delta i utvärdering sådana åtgärder.samt att av

formdet statliga stödet skall utformas liksom i vilkenHur närmare
fortlöpande samråd från myndigheternas sida med intresseorganisa-ett

företräder finsktalande och romani chibtalande skall sketioner som
vidare innan kan fattas.måste enligt vår uppfattning utredas beslut Vi

vidtar åtgärder för utreda formernaföreslår därför regeringenatt att
för sådant stöd och samråd.ett

det samråd mellan företrädare för dem använderNär det gäller som
nivå irespektive finska och myndigheter på regional desamiska

våra förslag tillspråken används hävd hänvisar vi tillområden där av
åtgärder nedan.regionala

för ratzficering konventionenFörslagets konsekvenser aven

punkt i del i kon-våra förslag bedömer vi artikel 7 4Genom att
språk artikel 8 punktkan uppfyllas för samtligaventionen tre samt att

uppfyllasartikel 12 punkt lf sikt kanli, artikel punkt 3 ochll
finska.för både samiska och

Samarbete nationsgränserna7.1 över

Kommitténs förslag: för detVi föreslår Sverige verkar attatt
inriktasbåde nationell och regional nivånordiska samarbetet

romani chib och de kulturerstödja samiskan, finskan ochatt
med språken.hänger sammansom

framgår redan idaggenomgång i föregående kapitel detvårAv att
för demsamarbete på nationell nivå till stödnordisktförekommer som

samarbetetsamiska finska. det gäller samiskan skeranvänder och När
SamerådetsMinisterrådet stödervia Nordiskaframförallt som

samiskmed frågorSamerådet arbetar bl.a.verksamhet. rörsom
bilaterala avtalstöds främst radFinskan i Sverigekultur. genom en

och Finland.mellan Sverige
minoritetsspråkskon-punkt b och i artikel punkt i iartikel 14 7 1I

nivå mellan olikautbyte regionalbetydelsenventionen betonas av
minoritetsspråk i olika länder. Italar landsdels- ellersomgrupper

åtagandet artikel punkt lii 7konventionskommentaren attanges
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också gäller för territoriellt obundna språk.
Så vi har redovisat i föregående kapitel Sverige ingåtthar avtalsom

med övriga nordiska länder bl.a. kulturellt utbyte både nationellom
och regional nivå. I dessa överenskommelser dock inte utbytenämns

för minoritetssprå-mellan länderna det gäller stöd landsdels- ellernär
eller stöd för kultur med anknytning till dessa språk.ken

uppfylla föreslårFör bättre konventionens krav Sverigeatt att
verkar för det samarbete idag förekommer mellan de nordiskaatt som

nationell nivå inriktas direkt stöd för samiskan,länderna ett
romani chib och den kultur hänger medfinskan och som samman

länderna utökat utbyte nations-språken i de olika översamt ett
språk.mellan de använder dessa Förutomgränserna attgrupper som

sådant samarbete kan stärka och stödja språken i Norden kan detett
de i de enskilda nordiskamedverka till att satsasresurser som

land bättreför stödja språken och kulturen i respektiveländerna att
uttnyttjas.samordnas och

Finlandmellan Sverige ochSamarbete Norge,över gränserna
finska lämpar sig väl förnivå till stöd för samiska ochregional

Nordkalotten eftersom både samiskagränsöverskridande samarbete
område. ökatanvänds i alla länderna inom detta Ettoch finska tre

tilli detta område borde därför kunna ledaregionalt samarbete att
samiskan och de lokala kulturer hängerbåde finskan och sammansom

språken stärks i området.med
därför verkar för samarbete mellanVi föreslår Sverige utökatatt ett

Finland regional nivå för stödja samiskanSverige, Norge och att
Nordkalotten. Sådant kan ske i olika former.och finskan samarbete

dra riktlinjerna för samarbetet ländernaalternativEtt är att upp
tänkbart alternativNordiska Ministerrådet. Ettemellan inom ärannat

samiskakultursamarbete med inriktninginleda språk- ochettatt
Barentssamarbetet.området för det pågåendeoch finska i inom ramen

frånregeringenstödja utbyteEtt över gränserna ärsätt att attannat
redan idagsvensk sida stöder det samarbeteoch uppmuntrar som

för språken. Sådantlokal nivå till skydd och stödförekommer
finsk-svenska iförekommer densamarbete över gränsent.ex.

kultur och denområden utbildning ochTornedalen inom översom
och språk.det gäller samisk kultursvensk-norsk-finska närgränsen

konventionenför ratificeringFörslagets konsekvenser aven

li i del i kon-våra förslag bedömer artikel 7 punktGenom att
artikelspråken och 14ventionen uppfylls för samtliga atttre

för samiska och finska.i del bättre uppfyllspunkterna och b IIIa
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Översättning till samiska finska7.1.7 lagar ochav

Kommitténs förslag: Vi föreslår grundlagsstadgandet i RF 1:2att
skall till samtliga svenska landsdels- eller minori-4 översättasst

tetsspråk.
förslagföreslår vi våra till regionalt tillämpligaDärutöver att

finskalagar använda samiska och skallrör rätten över-attsom
samiska finska Sametingslagen ochtill och och Rennä-sättas att

ringslagen de förordningar hör till dessa lagaroch samtsom
Sameskolförordningen till samiska.skall översättas

avsnitt lämnar vi förslag till vissa regionalt tillämpliga regler.I 7.2 Ett
sakområden dessa regler berör rättstillämpande myndig-de ärav som
artikel konventionen. de regler föreslås gällaheter, 9 i Utöver som

regionalt för Sverige bättre skall kunna uppfylla konventionen finnsatt
rikstäckande förordningaranledning vissa lagar ochövervägaatt om

i artikel 9 punkt i konventioneni enlighet med bestämmelsen del III 3
finska eftersombör till i första hand samiska och samiskaöversättas

omfattas förpliktelsernaoch finska inte romani chib i del IIIavmen
i konventionen.

de viktigaste lagtexterna och del artikel 9 punkt 3 texterattanges
använder landsdels- ellersärskilt hänför sig till de personer somsom

språk.tillhandahållas dessa Förminoritetsspråk skall staten attav
fall några viktigaförpliktelse skulle ihelt kunna uppfylla denna vart

äktenskapsbalken, brottsbalken m.fl.såsomsvenska lagar grundlagen,
sådant arbete skulle intebehöva till finska och samiska. Ettöversättas

Äventidskrävande också kostnadskrävande.bara utan om envara
minoritetsspråkenelleröversättning sådana lagar till landsdels-av

skedevi i förstatroligen skulle ha symbolvårde ettett attanser man
finska till delagar till samiska ochbör begränsa översättningen av

hänföroch förordningar särskilt sig till delagar personer somsom
använder samiska och finska.

till-bakgrund föreslår vi våra förslag till regionaltMot denna att
offentligaanvända samiska och finska ilämpliga regler rätt attom

till samiska och finska. Därutöversammanhang skall översättas
i ellerföreslår det nuvarande grundlagsstadgandet RF 1:2 4statt

grundlagsstadgande jfr vårt förslag angående detta ovanett nytt som
språkliga minoriteters rättigheter skall till samiska,översättasrör

finska och romani chib.
samiska föreslår vi ocksåNär det gäller översättning till att

Sametingslagen 1992:1433 och Rennäringslagen 1971:437 desamt
förordningar hör till Rennäringsförordningendessa lagar,som
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1993:384 och Förordning med instruktion för Sametinget 1993:327
Sameskolförordningen 1995:205 skallsamt Orsakenöversättas. till

detta dessaär lagar särskilt viktiga förär de samisktalande.att

Förslagens konsekvenser för ratzficering konventionenen av

Genom våra förslag bedömer vi artikel 9 punkt 3 i konventionensatt
del III delvis uppfylls för samiska och finska.

7.2 Regionalt tillämpliga åtgärder till stöd och skydd
för samiska finskaoch

Skäl för införa regionalt tillämpliga regleratt

Samiska och finska de två landsdels-är eller minoritetsspråk i Sverige
har historisk geografisk bas. Detta innebär de bestämmelsersom en att
finns i del i konventionenIII kan tillämpas dessa språk. Dessasom

bestämmelser så vi tidigare harär, redogjort för, till delenstörstasom
begränsade i sin tillämpning till de geografiska områden där språken
används hävd och fortfarande används tillräckligt många förav attav
motivera tillämpning konventionen.en av

Vi har valt föreslå ytterligare rikstäckande åtgärder till stöd ochatt
skydd för såväl samiska finska och romani chib inom rad olikasom en
sakområden såsom utbildning, forskning, massmedia och kultur.
Skälet till detta radär rikstäckande åtgärder inomatt attanser en
dessa sakområden nödvändiga för officielltär erkänna deatt
historiska minoritetsspråken och markera och sprida kunskap derasom
betydelse för det svenska kulturarvet.

Inom andra sakområden vi dock det, i enlighet med vadattanser
konventionen föreskriver, lämpligare föreslåär regleratt att nya om
skydd för samiska och finska skall gälla regionalt i de geografiska
områden där samiska och finska används hävd och fortfarandeav
används i tillräcklig utsträckning. Dessa sakområden är rätten att
använda samiska och finska i domstolar berörssom i artikel 9 och

användarätten samiska och finska hos kommunala, landstings-att
kommunala och statliga myndigheter. detNär gäller blirätten att
bemött på samiska och finska förskoleverksamheti och äldreomsorg
som berörs i artikel 10 och delvis i artikel föreslår13 vi ettsom
första regionalt tillämpliga regler för dessa verksamheter.ävensteg

Det finns flera skäl följa konventionens föreskrifter och begränsaatt
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tillämpning till de områden där språken används hävddessa reglers av
fortfarande i tillräcklig utsträckning. Det viktigaste skäletoch används

använda samiska ochvi rikstäckande regler rättär attatt att omanser
ekonomisktoffentliga sammanhang skulle praktiskt ochfinska i vara

ogenomförbara.
vissa de reglerkonventionskommentaren påpekasl röratt av som

offentliga sammanhang mycketanvända sitt språk i ärrätten att eget
tillgång tillekonomiskt och det gäller haresurskrävande, både när att

myndigheterna. Till detta kommerspråkkunnig personal hos att
enspråkigt i den offentligaSverige sedan lång tid tillbaka har varit

använda andra språk svenska iförvaltningen. övergång tillEn änatt
övergångdärför i första hand blioffentliga förvaltningen börden en

eller minoritets-svenska också använda landsdels-till vid sidanatt av
tvåspråkighet hos myndig-förvaltning. sådanspråken i offentlig En

tid handläggaeftersom det kräverkostnadskrävandeheter är attmer
ställer också högre krav påspråk tvåspråkighetärendena två och

vidareutbildningkostnader förDärtill kommeradministrationen. av
särskilt höga i denkostnader bliri språk. Bådapersonal typerna av

handläggning ärenden.sig skriftligmån det rör avom
finskasamiska ochanvändaKostnaderna för regler rätt attsom ger

geografisktgivetvismed myndigheter bliri kontakt störrestörre
regler ochtillämpning sådanaområde väljs för sämreavsom

skall tillämpa reglerna.den personalkunskaperna i språken hosär som
språkkunnig personal huvudnågonmyndigheterna inte har överOm

ökargäller samiska,ovanligt framför allt detvilket inte närärtaget,
anlitaberoendeeftersom då blir heltytterligarekostnaderna attavman

ochtolkar översättare.
samiskaanvändatillämpningen reglerpraktiskaDen rätt attomav

inställningenberoendesvenska ocksåfinska vid sidaneller är avav
viktigt myndigheterskall tillämpa reglerna. Dethos dem är attsom

samiskaninställda till stödjakommunledning m.fl. positivtoch är att
positivslag. sådaninförande regler detta Enoch finskan avgenom av

språkenfinnas i områden därframför allt förväntas deinställning kan
och fortfarande används ilång tid tillbakaunder mycketanvänts stor

dessaför kommuner iVåra besök hos företrädareutsträckning.
bekräftat sådanharenkätsvar från kommunernaområden och att en

angående kommu-områden vidarepositiv inställning finns i dessa se
såväl dennågot undantagkapitel Medinställning i 4. ärnernas

dessailedande tjänstemän i kommunernapolitiska ledningen som
och finskaanvända samiskapositiva till reglerområden rätt attatt om

förekommermånga kommunernasammanhang införs. li offentliga av
inriktningmed medvetenoffentlig verksamhetockså redan idag en

såvälkultur, inomsamisk och tornedalskfinska ochsamiska och
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barnomsorgen och skolväsendet inom äldreomsorgen och densom
centrala kommunala förvaltningen. Ytterligare sådan verksamhet
planeras också flera håll.

För regional reglering till de områden där språken användsen av
hävd och fortfarande används i utsträckning, talar också denstor
omständigheten det i dessa områden behovet regleräratt som av om

använda samiska och finska i offentligarätt sammanhang kanatt antas
Reglerna kan också ha förutsättningstörst. leda tillstörstantas attvara

samiskan och finskan stärks i sådana områden, där språken har stödatt
i den lokala historien fortfarandeoch levande del vardagen.är en av

skäl förEtt regler använda samiska ochrättannat att attge om
finska i offentliga sammanhang regional tillämpning dettaär atten
markerar språkens särskilda betydelse och historia i dessa områden.
Så i konventionskommentaren har regler rätt attsom anges om
använda språk i offentliga sammanhang betydelse för språkensstor

En tillämpning sådana regler i de områden där samiska ochstatus. av
finska används hävd innebär erkännande språkens ställningettav av
i områdena. kan också ledaDetta till den kultur historiaochatt som
hänger med språken i dessa områden lyfts fram och får ökatsamman
stöd. För svensk del skulle detta innebära samiskan och finskan ochatt
samisk och tornedalsk kultur och dess historia i Norrbotten skulle
markeras. skulle iDetta sin bidra till tydligt lyftasätttur att ett
fram Norrbotten det flerkulturella och flerspråkiga område detsom
historiskt varitalltid och fortfarande är.sett

Målet eftersträva nordisk rättslikhet på området kan slutligenatt en
också anföras skäl för införa regionalt tillämpliga regler. Iattsom
både Norge och Finland har valt geografiskt begränsaattman
tillämpningen de regler samisktalande använda sitträtt attav som ger
språk i kontakt med offentliga i till kommuner iNorgeorgan; sex
Nordnorge och i Finland i huvudsak i kommuner i Finland.tre norra

Sammanfattningsvis talar således både minoritetsspråkskonventio-
inriktning, praktiska, ekonomiska, historiska och kulturella skälnens

efter nordisk rättslikhet för reglersträvan rättsamt att atten nya om
använda samiska och finska offentligai sammanhang får regionalen
tillämpning i de områden där språken används hävd.av

kapitelI 4 har vi behandlat vilka geografiska områden som
uppfyller konventionens krav territorier där samiska ochatt vara
finska används hävd fortfarandeoch används i tillräcklig ut-av
sträckning för motivera tillämpning konventionens be-att en av
stämmelser. Vi har där kommit fram till områdena bör bestämmas-att
med utgångspunkt från redan gällande kommunindelning. De
kommuner vi har funnit uppfylla konventionens krav det gällerär när
samiska, Arjeplog, Jokkmokk, Kiruna och Gällivare kommuner. Det
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har vitillsammansområde dessa kommuner utgörgeografiska som
finskaför samiska språket. Förförvaltningsområdetvalt benämnaatt

finska språket skallförvaltningsområdet för utgörasvi funnithar att av
Övertorneå, kommuner.Kiruna och GällivarePajala,Haparanda,

tillämpliga reglertill regionaltvi förslagföljande lämnardetI om
förvaltningsom-ioffentliga sammanhangsamiska ianvändarätt att

förvaltningsområdetför finska, irespektivesamiska språketrådet för
enskildedeninriktadefrämstspråket. Reglernaför finska är att ge

kommunala,och hosfinska i domstolarsamiska ochanvändarätt att
i derasförvaltningsmyndigheteroch statligalandstingskommunala

få vissockså reglerinnehållermyndighetsutövning. de rättMen attom
samhällsservicegällerfinska. När detpå samiska ochsamhällsservice

uppfylla kon-förstadock baravåra förslag attutgör steg motett
i denna del.ventionens krav

förfinnsvi de skäl viförslagbeskriver våraviInnan anseranger
i offentligasamiska och finskaanvändainföra regler rätt attatt om

det gällerbör beaktasomständigheter närdesammanhang samt som
sådana regler börkonventionenåtagandenivå ival motsvara.somav

vienkätundersökningför denvi kortredogörDessutom genom-som
finska hos demsamiska ochikunskapernagäller bl.a.fört detnär

domstolar iochförvaltningsmyndigheteranställda hosärsom
språket.respektive finskasamiskaförvaltningsområdena för
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7.2.1 Regler rätt använda samiska och finska iattom
domstolar och hos förvaltningsmyndigheter

Kommitténs förslag: Vi föreslår regionalt tillämpliga regler om
för enskildarätt använda samiska finskaoch i domstolaratt och

hos förvaltningsmyndigheter i de geografiska områden där
samiska respektive finska används hävd och fortfarandeav
används i tillräcklig utsträckning.

Vi föreslår inrättas får uppgift årligenatt en grupp attsom som
utvärdera vilket resultat de regionalt tillämpliga reglerna och
övriga regionala åtgärder vidtagits till stöd för samiskan ochsom
finskan och den samiska och tornedalska kulturen fått för språkens
och kulturernas ställning i området. Inom bör ledasgruppen som

länsstyrelsen skall företrädare för dem använder samiskaav som
och finska i området företrädare för Norrbottens länssamt
landsting och de kommuner finns i området ingå. Gruppensom
skall till regeringen och ha befogenheter lämnarapportavge att
förslag till åtgärder till stöd för samiskan finskanoch och dennya
kultur hänger med språken i området.som samman

Skäl för införa regler använda samiskarätt och finskaatt iattom
oflentliga sammanhang

Av genomgången i föregående kapitel framgår stödet för detatt
samiska och finska språket i offentligaär sammanhang.svagast
Åtagandena i artikel 9 berör användningen samiska och finskasom av
inom rättstillämpande myndigheter uppfylls bara två punkter och
åtagandena i artikel 10 berör användningen språken i kontaktsom av

förvaltningsmyndighetermed och i samhällsservice uppfylls låg
nivå. Detsamma gäller åtagandena i artikel 13 berör stödet försom
språken i ekonomiska och sociala förhållanden. Rätten användaatt
samiska och finska inom dessa sakområden således mycketär
begränsad och svenska språket dominerar i alla offentligastort
sammanhang. Detta gäller också i de geografiska områden där samiska
och finska används hävd, där i praktikenäven använderav om man
språken i eller mindre omfattningstörre i kontakt mellan myndigheter
och enskilda service dem använder dessa språk.motsom en som

För Sverige skall kunna uppfylla minoritetsspråkskonventionensatt
förpliktelser det gällernär använda samiskarätten och finska iatt
offentliga sammanhang behövs regler inom dessa områden.nya

Även andra skäl talar för införa sådana regler. Rättenatt att
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viinnebärsammanhangi offentligaoch finskasamiskaanvända som
förhöjdspråk ocherkännande dessaberörthar statustidigare ett av

just be-finska harsamiska ochanvänderFrån demspråken. som
sammanhang och denoffentligaspråket ianvändafåtydelsen attav

till betonatsledakommerdettaför språkenhögre att somstatus som
ledaspråket kommerförhöjdviktigt. Detnågot attstatusattuppges

språken och kommeranvänderdemsjälvkänsla hos atttill högre som
skrift. Ii tal ochspråken, bådesiglärabenägenhetenpåverka att

språk ocksåförökadhävdatshar detförlängningen ettstatusatt som
hälsabättretill såvälledasjälvkänsla kanökadföljd somaven

befolk-delhos denproblemekonomiskaochsocialaminskade av
modersmål.minoritetsspråkharningen ett somsom

och finskasamiskaanvändainföraskäl för rättEtt attattannat en
användertill delederdettasammanhangoffentliga är atti att som

medverkasinkan idem. Dettapraktiskspråken har turstörre nytta av
förutsättningarocksåharSpråken störrespråken.lär sig atttill fleratt

användasde kan äventerminologiskt och sättutvecklas annat om
i privataanvändsde enbartmedjämförtsammanhangoffentligai om

sammanhang.
kangrunder rättgoda attdärför attantaVi enatt mananser

ledakommersammanhangoffentligaioch finska attsamiskaanvända
användsspråkdär dessaområdendeoch stärks ispråken stödstill att

utsträckning idag.tillräckligianvändsfortfarandeochhävdav
deblivit resultatetdettaocksåvisarfrån NorgeErfarenheterna att av

användningenförtill stöddärfinnstillämpliga reglerregionalt avsom
offentliga sammanhang.isamiska

reglertill rättförslagetomfattasskall attVilka omavpersoner
sammanhangofientligafinska isamiska ochanvända

ellerlandsdels-punkt bartikel lkonventionens ettEnligt attanges
imedborgareanvändsspråk statminoritetsspråk är somenett avsom

befolkningen.mindreantalettill änär restenutgör avsomgruppen
förordatill handsdetformulering ligger nära attdennatankeMed

föreslår baravifinskasamiska ochskydd förreglerde somatt omnya
medborgare.svenskagällaskall

finskasamiska ochanvändareglerna rättföreslår dockVi attatt om
förvaltningsom-språksrespektivegälla iskallsammanhangoffentligai

oberoendefinskasamiska ochanvänderförråde av omenvar som
denoberoendeochinteellermedborgaresvenskär varavpersonen

bosatt.enskilde är
allt blandframfördetvårt förslagför ärskäletfrämstaDet att -
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dem finskaanvänder också bland dem använder samiskasom men som
finns många icke-svenska medborgare bosatta i de områdenärsom-

där reglerna tänkta gälla. Viär det olämpligtäratt göraatt attanser
uppdelning mellan svenska medborgare och andra så bara deen att

svenska medborgare fårär använda samiskarätt och finskaattsom
förvaltningsmyndigheterhos och domstolar i området behovettrots att

få denna service på sitt språk kan lika elleratt eget antasav stortvara
bland de icke-svenska medborgarestörre bor i regionen. När detsom

gäller medborgare i övriga nordiska länder gäller visserligen den
SÖNordiska språkkonventionen, 1982:93. Enligt denna har Sverige

åtagit sig verka för medborgare i nordiskt land vid behovatt att annat
skall ha använda sitt språk danska, finska,rätt isländska elleratt eget
norska vid kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga

Den nordiska språkkonventionens krav går därmed inte likaorgan.
långt minoritetsspråkskonventionens krav innebär attsom som
användare landsdels- eller minoritetsspråk skall rätt attav ges en
använda sitt språk framställningar tillnär förvaltnings-görseget
myndigheter.

Ytterligare förskäl låta tillämpning reglerna omfattaett att en av
befinner sig i förvaltningsområdet för finska respektive ienvar som

förvaltningsområdet för samiska oberoende medborgarskap är attav
sådan tillämpning leder till bättre skydd språken i sigetten av

eftersom fler då kan utnyttja reglerna vilket i sin leder tillantas tur att
språken används och förvaltningsområdenas egenskapmer av
flerspråkiga områden stärks.

Vilken åtagandenivâ bör de svenska regionala reglerna ligga på

De krav finns i minoritetsspråkskonventionen det gällernär attsom ge
enskilda använda landsdels- eller minoritetsspråkrätt i kontakt medatt
rättsväsendet och förvaltningsmyndigheter innebär möjlighet atten
välja olika former och olika nivåer för Sveriges åtaganden enligt
konventionen. nivån förNär regler använda samiskarätt attnya om
och finska i offentliga sammanhang finns flera omständig-övervägs
heter bör beaktas.som

En omständighet enligt vår uppfattning måste beaktas är attsom
införandet regler innebär i stället för svenska fårätt attav som en
kommunicera sitt språk i kontakt med myndigheter innebäreget en
grundläggande förändring i gällande regelsystem. Svenska myndig-
heter har under många hundra år haft svenska varit det enda för-
valtningssprâket. Utvecklingen flerspråkiga regioner där samiskamot

finskaoch får användas jämsides med svenska i den offentliga för-
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måste därför vår uppfattningvaltningen och inom rättsväsendet enligt
stegvis. Förändringarna bör ske i samarbete mellan demske som

språken och den övriga befolkningen i dessa områdenanvänder samt
landstingskommunala och statligasamverkan med lokala kommunala,i

förslagdomstolar i regionen. läggermyndigheter och De utgörsom
utveckling och bör därför inte läggasförsta i sådansteget enen

alltför åtagandenivå.hög
använda samiska och finska istället förreglerFör rättatt attom

skall kunna genomföras, ekonomisktsvenska i offentliga sammanhang
riksplanet både hos majoritets-praktiskt måste de också ha stödoch

myndighetesnivå. talar enligtbefolkningen i hela landet och Detta
förändringockså för stegvis utveckling ochvår mening moten

förvaltningen i dessa områden.flerspråkighet i den offentliga
reglerna använda samiskade regionalt tillämpligaNär rätt attom

har varit i kraft tid bör detfinska i offentliga sammanhangoch ut-en
fördem lett till det positiva stödvärderas tillämpningen avom

förut-så fallet och övrigaoch finskan Omsamiskan är äravsett.som
åtagandenivånskärpas ochför detta finns, kan reglernasättningar

höjas.
för våravi utgångspunkternadenna bakgrund harMot ansett att
samiskareglerna användabör de svenskaförslag rätt attatt omvara

skall definska i offentliga sammanhangoch att motsvarar envara
idag finnsminst befäster den praxis redanåtagandenivå närsomsom

samiska ochsida viss servicegäller från myndigheternasdet att ge
åtagandenivånspråk. Helst böranvänder dessafinska till dem som

miniminivå för språkennågot dennadock högre än att ettgevara
Nivån får emellertid inteför kunna utvecklas.tillräckligt starkt stöd att

ogenomförbara eller skaparpraktisktså reglerna blirbli hög att
mellan democh enskilda ellermellan myndighetermotsättningar som

Kostnader för vidtagnamajoritetsbefolkningen.använder språken och
rimligmåste också ligga inomåtgärder en ram.

detta sammanhangmåste ifråga ärEn övervägas omsomannan
skalloffentliga sammanhanganvända samiska iregler rätt attom

användaåtagandenivå reglerutformas på rätt attomsamma som
offentliga sammanhang.finska i

det betydligtuppgifter dömavåra enkätsvar och övriga ärAv att
för finskaförvaltningsområdetanvänder finska ifler sompersoner

förvaltningsområdet förianvänder samiskaspråket deän som
finns betydligt flerockså detEnkätsvaren visarsamiska. att personer

ochstatligtsamiska bland dembehärskar finska ärän somsom
förskulle kunna talaområden. Dettakommunalt anställda i dessa att

förvaltningsmyndig-i kontakt medanvända finskaregler rätt attom
högreenligt konventionenskall utformasoch domstolarheter en
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Ååtagandenivå motsvarande regler för samiska. andra sidan kanän
just den omständigheten samiskan troligen används färreatt av

för samiskananvändas särskilt starktargument att ettpersoner som ge
eftersom språket kan haskydd och hotadanses en svagare mer

därmed behov starkare skydd.ställning och ettav
finns starka för utformaVi dock det skäl regler rättatt attanser om

finska offentligaanvända samiska och i sammanhangatt samma
åtagandenivå. viktigaste skälet för detta skillnad iDet är att en

samiska respektiveåtagandenivå det gäller användanär rätten att
sammanhang skulle kunna uppfattas språkenfinska i offentliga attsom

från officiellt håll. enligtolika skyddsvärda Dettabedömts voresom
regler med olikavår uppfattning mycket olyckligt. Ett skäl är attannat

blir svårare tillämpa. Särskiltinnehåll skulle leda till reglerna attatt
och domstolar med verksamhetsområdegäller detta för myndigheter

både reglerKiruna och Gällivare kommuner därinom rätt attom
använda finska, enligt vårtsamiska och regleranvända rätt attom

förslag skall gälla.
regler använda samiska och reglerVi föreslår därför rättatt attom

utformas såfinska i offentliga sammanhang skallanvändarätt attom
nivå.de rättigheteratt sammager

Enkätundersökningen

för införa reglerförutsättningarnaundersöka rättFör attattatt om
lands-domstolar och hos kommunala,samiska och finska ianvända

förvaltningsmyndigheter och för kunnaoch statligatingskommunala att
genomförtåtagandenivå har kommitténlämpligutforma dessa en

omfattande enkätundersökning.en
för-i vilken månhar syftat till kartläggaUndersökningen att

geografiska områden därdomstolar i devaltningsmyndigheter och
behärskarförfogar personalanvänds hävdspråken över somav

mån redan idag använderrespektive finska och i vilkensamiska man
kommunernaenkäter tillspråk i sin verksamhet. I dedessa säntssom

finska i viss kommu-användning samiska ochfrågorhar även om av
ifortbildning lärareserviceverksamhet såsom barnomsorg,nal av

förekommit.inom äldreomsorgengrundskola och gymnasium och
i kommunalfrågor berör användning samiskaEnkäter med som av

inom detverksamhet har till de kommunerförvaltning och sänts
hävd och där språkengeografiska område där språken används av

omfattning för motiveraanvändas i tillräckligfortfarande kan attantas
förvaltningfinska i kommunalanvända samiska ochregler rätt attom

och verksamhet.
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När det gäller användningen samiska har enkäter tillsäntsav
följande kommuner; Krokoms kommun, Strömsunds kommun,
Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Gällivare kommun och
Kiruna kommun. Enkäter berör användningen finska isom av
kommunal förvaltning och verksamhet har till, Haparandasänts

Övertorneåkommun, kommun, Pajala kommun, Kiruna kommun och
Gällivare kommun.

Enkäter frågormed berör användningen samiska och finskasom av
statliga förvaltningsmyndigheterhos har bakgrund samiskamot av var

och finska används hävd och fortfarande kan användas iantasav
tillräcklig utsträckning till Länsstyrelsen i Norrbottens län ochsänts
samtliga statliga myndigheter med verksamhetsområde i Norrbottens
län.

Enkäter frågormed berör användningen samiska och finskasom av
inom rättsväsendet har till domstolar med domsagorsänts som
omfattar de områden där samiska finskaoch används hävd ochav
fortfarande kan användas tillräckligi utsträckning, nämligen,antas
Bodens tingsrätt, Gällivare tingsrätt, Haparanda tingsrätt, Piteå
tingsrätt, Fastighetsdomstolen Luleåi och Länsrätten i Luleå.

det gäller använda samiska finskaNär och i kontakt medrätten att
landstingskommunala förvaltningsmyndigheter har Norrbottens läns
landsting, efter bedömning skett för övriga myndigheter,samma som
tillskrivits med frågor hur kunskaperna i samiska och finskastoraom

hos personalen vid dessa myndigheter.är
Krokoms och Strömsunds kommuner har i sina enkätsvar uppgett

förvaltningden personal finns anställd inom kommunal inteatt som
några kunskaper i samiska. heller finns någon målsättning ihar Inte

Övrigasärskilt främja samisk kultur språk.dessa kommuner elleratt
har haft positiva i dessa delar.kommuner mer svar

innehållet i enkätsvaren och de uppgifterbakgrundMot av som
flest samisktalande och finsktalande i de traditionellafinns om var

för språk kan bosatta beslutadespråkområdena dessa antas vara
företrädare för Arjeplogs, Jokkmokks, Gällivare,kommittén besökaatt
Övertorneå och Pajala kommuner för fördjupadeKiruna, Haparanda,

diskussioner vilka konsekvenser regler använda samiskarätt attom om
för dessa kommuners förvaltningsmyndig-finska skulle kunnaoch

och övrig kommunal verksamhet.heter
för Norrbot-Kommittén har också besökt företrädare länsstyrelsen i

konse-läns landsting för diskussion delän och Norrbottenstens om
samiska och finska hos statligaregler användakvenser rätt attnya om

få.landstingskommunala förvaltningsmyndigheter skulle kunnaoch
kontakter vi haft kanenkätsvaren och de personliga vissaAv över-

gripande slutsatser dras.
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Kunskaperna i samiska och finska generellt bättre hosär sett
personal arbetar i kommunal förvaltning och serviceverksamhetsom

vad den hos personal i statlig och landstingskommunal för-än är
valtning och personal vid domstolar.

Kunskaperna hos personalen i tala och förstå såväl samiskaatt som
språken.finska kunskaperna i läsa och skriva Man harär större än att

finskalag kunskaperna hos personalen i samiska ochöver ansett att
inte tillräckligt goda för avfatta juridiskt korrekta skriftligaär att

jämförelsebeslut på språken. Vid hur många till någon delen av som
samiska respektive finska visar det sig andelbehärskar störreatt en av

såväl, kommunala landstingskommunala statligade anställda inom som
myndigheter behärskar finska samiska.än

frågorna i och de framförts tillSvaren enkäten synpunkter som
myndigheter refereras vidarevid våra personliga besök hos olikaoss

under respektive rubrik nedan.

Rättsväsendet

använda samiska och finska i rättsväsendetdet gällerNär rätten att
förpliktelser beröruppfyller Sverige bara de rätten attav somen

punkt iii; tillsespråken i rättegång, nämligen artikel 9 1aanvända att
muntlig form inte får avvisasoch bevisning i skriftlig ellerinlagoratt

upprättade på landsdels- elleranledningen deendast den är ettattav
minoritetsspråk.

minoritetsspråkskonventionenSverige skall kunna ratificeraFör att
vi därföruppfylla artikel nio i konventionenoch kraven ibättre anser

rättegång oberoendefinska underanvända samiska ellerrättatt atten
också detsådana regler talari svenska bör införas. Förkunskaperav

ianvända samiska och finskasymbolvärde lagfäst rätt attstora en
förväntas tillsådan kan därmed ledadomstol har. En regel att

får starkare ställning.samiskan och finskan en
inte finns någon personalfrån domstolarna visar detEnkätsvaren att

samiska. anställdahar kunskaper i Devid dessa domstolar somsom
inte avfattafinska sig med undantag kunnahar kunskaper i ettanser

detskriftligt beslut finska. Svaren visarjuridiskt korrekt, attett
fall under de 20 åren förekommiti något enstakabara attsenaste man

någon Samtidigt harsamisk tolk vid domstol.anlitat uppgett attman
medkan tala svenska, omständigheti allastort sett somsamer en

för anlitas.utformning helt avgörande tolkgällande reglers är när
%förekommer iTolkning till och från finska enligt enkätsvaren 1

Luleå, vid % vid Gällivaremålen vid länsrätten i 3-4 målenavav
i % målen vid Haparanda tingsrätt.tingsrätt och 15ca av
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Genomgående funnit det mycket svårt eller omöjligthar attman
fåbedöma i hur utsträckning enskilda skulle välja användaattstor

språk isamiska eller finska i rättegång använda dessarätt attom en
stället för svenska infördes.

vad framkommit kunskaperna i samiskaMot bakgrund av som om
föreslåoch finska vid domstolarna i regionen vi det uteslutet attanser

den högsta åtagandenivån i konventionensregler skulle motsvarasom
domstolarna på begäranartikel 9 punkterna b i och1a att avc

rättegången samiska eller finska.någon skall hållaparternaav
införa för i mål ellerdet möjligtDäremot är rätt attatt parten

sitt språk motsvarande förpliktelsernaärende vid domstol använda eget
detii, b och ii. Likaså vii artikel 9 punkt 1 ärattc ansera

med hjälphandlingar eller bevisning, vid behovmöjligt tillåtaatt att
domstolen samiska ellertolk eller läggs fram vidöversättare,av

den tilltalade i brottmålfinska och domstolarna begäranatt av
hänförliga till det rättsliga förfarandet påtillhandahåller handlingar

motsvarandedessa språk vid behov med hjälp tolk eller översättare,av
föreslåriv, b iii och iii. Viåtagandenivån i artikel 9 punkt l a c

finska i målför använda samiska ellerdärför sådan rättatt part atten
införs.eller ärende vid domstol

hänförliga till detdel handlingardet gällerNär rätten att ta av
brottmål sådan främst kost-rättsliga förfarandet i bör rätt, aven

Äventill muntlig översättning. kravnadsskäl, begränsas till rätt om
handlingar till samiska ellerställs på skriftlig översättninginte av

skriftligalämpligt vanligafinska kan det visa sig översättaattvara
förhand-såsom kallelser till muntligameddelanden från domstolen,

till samiska och finska.och olika förelägganden, Dettalingar typer av
sådanaanlita tolk för muntligenundvikaför översättaatt attatt

tillfällen.meddelanden vid återkommande
föreslår innebärsamiska eller finska vianvändaDen rätt attatt som

behärskar svenska fårenskilde, han eller honden rätt attoavsett om
samiska eller finska instället för svenska talai rättsamt att ge

bevisningskriftlig eller muntligskriftliga inlagor och presentera
använda deninnebär också hardessa språk. Rätten rättatt parten att

samiska och finska begär.varietet partensomav
oberoende den dömandeinnehåll kan införasRegler med detta av

finnsspråk förutsätter detpersonalens kunskaper i dessa attmen
språkspråken behärskar detkvalificerade tolkar och iöversättare som

finns idaganvända vid domstol. Sådana tolkarbegär fåattpartensom
tolkar arbetarmedan det ovisst deför finska språket är om sommer

reglerdenna kompetens. Ommed samiska idag har rätt attom
Språkrådinförs bedömer dock Sametingetsanvända samiska i domstol

skaffa sig, den kompe-har, eller snabbt kandet finns tolkaratt som
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krävs för tolka i domstol.atttens som
låta helt ellerEnligt konventionen finns möjlighet självatt partenen

kostnader för tolk eller översättning kandelvis deersätta som
docki med rättstillämpande myndigheter. Viuppkomma kontakt anser

så denolämpligt utforma svenska bestämmelserdet är attattatt som
språk själv skall betala de kostnader dettafå använda sittbegär egetatt

vår uppfattning,samisktalande eller finsktalande bör enligtmedför. En
sittinte behärskar svenska, få användagäller för denliksom somnu

tolk eller själv. Medspråk bekosta översättareutan atteget annanen
språk urholkad tillanvända sitt bliordning riskerar rätten attatt eget

råd tolk ellerenskilde inte har bekostaföljd den översättare.attattav
skallsamiska och finska i domstolanvändaReglerna rätt attom

domstolar i mål och ärenden vidför samtligaenligt vårt förslag gälla
specialdomstolarförvaltningsdomstolar ochsåväl allmänna domstolar,
omfattar förvalt-någon deltillmed domsagor,överrätter somsom

förvaltningsområdet för finska.för samiska respektiveningsområdet
konventionensmedför detta bästSkälet detta överensstämmerär att

avseenden.krav i dessa

förvaltnings-kommunalalandstingskommunala ochStatliga,
myndigheter

gällernivåer detpå olikaåtaganden närartikel punkt finnslO 1 aI
statligaminoritetsspråk hosellerlandsdels-användarätten att
högstaanvänds hävd. Denspråkendäri de regionermyndigheter av

språken i sinanvändaskallmyndighetenåtagandenivån innebär att
dessapersonal vidanställddärunderNivånverksamhet. attanger
språkanvända dessaskallmed allmänhetenkontaktmyndigheter i sin

åtagandenivåntredjei fråga. Denspråketanvänderenskildedenom
fåreller finskasamiska göraanvänderinnebär att sompersoner

språk ochdessaformskriftligellermuntligiframställningar
ellermuntliganivån görafjärde rättspråk. Den attsitt gersvar

fåintefinskaellersamiskaframställningar attskriftliga svarmen
handlingarendastföreskrivernivånfemte attoch denspråkdessa

uppfyllerIdaggiltiga.skallfinskaellersamiskain ansessom ges
nivån.femteSverige den

enskildaförgällerdet rätten attbestämmelser närKonventionens
ellerkommunalaminoritetsspråk hoslandsdels- elleranvända

liknandeutformade sättmyndigheterlandstingskommunala är som
statligamedkontaktspråken ianvändabestämmelserna rätt attom

Åtagandena fonnulerade.dock någotmyndigheter. är vagtmer
lands-användningen10 punkt 2aFöljaktligen i artikel att avanges
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tillåtas ellerdessa myndigheter skallminoritetsspråk inomdels- eller
möjligheten för dem använderpunkten 2boch i attuppmuntras som

formmuntlig eller skriftlig tillframställningar ispråken göraatt
skillnadenSkälet tilldessa språk skallmyndigheterna uppmuntras.

gäller för kommunalagäller de åtagandenformulering deti när som
gäller förjämfört med vadlandstingskommunala myndigheteroch som

konventionskommentarenmyndigheter istatliga attvara mananges
Avsiktensjälvbestämmanderätten.till den kommunalavelat hänsynta

kommunal nivå skallmyndigheternadock inte varithar att ge
minoritetsspråken de statligalandsdels- ellerservice på änsämre

myndigheterna.
konventionen och kon-till innehållet iföreslår med hänsynVi

för enskilda användareglerventionskommentaren rätt attatt om
kommunalalandstingskommunala ochoch finska hossamiska

åtagandenivåutformasskallförvaltningsmyndigheter somsamma
förvaltnings-finska hos statligaanvända samiska ochregler rätt attom

förvaltningsmyndig-för allaregelsystemmyndigheter. Ett gemensamt
kommunala,landstingskommunala ellerstatliga,deheter äroavsett om
reglerna ochskall tillämpamyndigheterockså för deunderlättar som

för den enskilde.lättöverskådligareglernagör mer
använda samiska ochför den enskildeomfattningenNär rätten attav

måsteförvaltningsmyndigheter skall bestämmasfinska hos som
myndighetspersonalen till-hosspråkkunskapernatidigare nämnt

språk avgörandeanvända sittmed behovet egetatt varaavsammans
sådana regler kan Dekonventionenför vilken nivå i motsvara.som

ii, förut-punkt i ochåtagandenivåerna, artikel 10 1atvå högsta som
vid myndigheternapersonaleneller delarhelasätter storaatt av

vad kommithänsyn tilloch finska, medsamiskabehärskar är som
området,myndigheter ispråkkunskaper hospersonalensfram om

nivån, artikel 10skede. tredjeinföra i första Denomöjliga ettatt
använder samiska ellerdeminnebärpunkt iiila att ge somsom

skriftlig form påellerframställningar i muntligfinska görarätt att
möjligvi däremotsitt språk bedömerspråk och fådessa varasvar

uppnå.att
till det behovbakgrund, och med hänsynföreslår dennaVi mot som
myndigheter,kontakt medspråk ianvända sittfinns attegetatt

finskarespektive isamiskaför enskilda användaregler rätt attom
myndig-i ärendenförvaltningsmyndigheterkontakt med rörsom

hetsutövning införs.
muntligafrån enskilda ochförfrågningargäller muntligadetNär

i flerakan myndigheternasådanan ärendenmyndigheterna ifrånsvar
klara sådanpersonals kunskapertillvaratagandefall med av egen

i förvägförfrågningar till vissasådanafår begränsaservice om man
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många fall måste dock anlita tolk för klarabestämda tider. I attman
muntliga förfrågningar ochuppfylla skyldighet emotatt att ta geen

finska. gäller framför allt hosmuntliga samiska och Dettasvar
främst hoslandstingskommunala och statliga myndigheter. Det är

möjlighet begränsamåste anlita tolkmyndigheter attsom ensom
finska till vissa i förväg bestämda tider börsamiska ochservicen

de tolkar finns tillgå utnyttjasGör detta kanfinnas. ettattsomman
förväg bestämda tidertjänstgöra olika ieftersom de kanbättre sätt

olika myndigheter.hos
företrädare för de kommunervid våra medVi har möten som

samiskaförvaltningsområdet för finska respektiveingå iföreslår skall
inställd till regler skullefunnit, positivtspråket äratt som geman

finska vid muntliga kontakteranvända samiska ochenskilda rätt att
myndig-förvaltningsmyndigheter i ärendenkommunala rörmed som

upplysningar ochfrån sidaidag kommunernashetsutövning. Redan ges
gällerfinsktalande detta behövs. Dettatillhjälp med tolkning när

med förklaraockså hjälpmuntliga kontakterframför allt attmen
Samisktalande kunnasvenska.givitsskriftliga beslut uppgessom

eftersom de intetolkning till samiskadärför intepåkallarsvenska och
samiskakommuner därregler. I demed gällandetill dettahar rätt

samiska, i vissaservicemuntligdock bereddanvänds är att geman
måste ske underförfrågningarsådanabegränsningenfall med den att
kommunanställ-finns också enstakaRedanbestämda tider.i förväg nu

förståtala ochkanförvaltningenkommunaladen centralada inom som
samiska.

ochenskildemellan denskriftliga kontakterdet gällerNär en
skrivaochi läsaKunskapernafinns problem.myndighet större att

myndigheternapersonalen vidhossamiska och finska mycketär sämre
dettaSärskilt gällerförstå språken.i tala ochkunskapernaän att

förvaltningsmyndig-tillfrågadeskriva. dekunskaperna i Ingenatt av
skriftliga myndighets-kan avfattasig ha personalheterna somuppger

uppfylla sådant kravklarasamiska eller finska. Förbeslut ettatt att
anlita utomstående Förutomberoende översättare. attär attavman

tidskrävande.ocksåkostsamma deskriftliga översättningar ärär
myndigheterskriftliga beslutdetta översättningSärskilt gäller av av

måste sådanapå kvalitét ställassärskilt kraveftersom stora
översättningar.

skriftliga från enskildainlagormöjlighetendet gällerNär att ta emot
hjälpmöjligheten klara detta medfinskasamiska eller är att av

finnsmyndigheter har detVissapersonal något bättre. attuppgettegen
skriftliga inlagor frånkanmyndighetenpersonal hos emottasom

dem. vanligasteoch Detfinska ärsamiska eller översättaenskilda
utomstående för dettaanlita översättare ävenmåstedock att man
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arbete.
kravdenna bakgrund konstaterasDet kan störreattmot som

skriftliga handlingar påförvaltningsmyndigheternaställs att ta emot
skriftliga dessa språkoch finska ochsamiska störreatt ge svar

vidoch tidskrävande blir handläggningenblir kostnaderna mer
skall avfattaSärskilt gäller detta myndigheternamyndigheterna. om

finska eftersom detta alltidbeslut samiska ochskriftliga även
anlitas.utomståendekräver översättareatt en

i finska hos kommunanställddär kunskapernaHaparanda kommunI
kost-goda har beräknatjämförelsevis mycketpersonal är attman

finskaförvaltningsbeslutför avfatta kommunalanaderna ävenatt
miljonerfinsktalande kan uppskattas till 2,2i ärenden där ärpart caen

merarbete dethänför sig både till detår. Kostnadernakronor somper
för och till dentvâ språk i ställetavfatta besluteninnebär ettatt

avfattaför denna skall klarapersonal krävsfortbildning attattsomav
finska. beräknarkorrekta beslut Därutöverjuridiskt attman

gällerdet första året reglerna300 000 kr krävs underytterligare som
verksamheten.för att starta

våra förslag kunskapernaomfattasde övriga kommuner ärI avsom
detfått i Haparanda kommunuppgifter vi närenligt de änsämre

fall ioch därmed, ifinska och samiskagäller skriva är vartatt man
anlita utomståendeinledningsskede, helt beroende översättareattett av

finska och samiska.avfattasförvaltningsbeslut skall kunna ävenom
kunskapernalandstingskommunala myndigheterstatliga och ärHos

samiska och finska i regelpersonalen i skriva änhos ännu sämreatt
kommunala myndigheterna.dehos

orealistiskt, såvälvi det idagdenna bakgrundMot ärattanser
förvaltningsmyndigheternaekonomiskt, ställa kravpraktiskt attsom

finska.på samiska och Rättenavfatta skriftliga beslut även attatt
därfördessa språk börkommunicera med myndigheternaskriftligt

lämna intill för den enskildeförslag begränsasenligt vårt rätt atten
tillmyndigheten. skrivelser inkommerskriftliga inlagor till De som

vårt förslag biläggasfinska skall enligtmyndigheten pâ samiska eller
översättning till svenskasammanfattandetillsammans medärendet en

inteså ärendet kan följas också deninnehållet i skriften att av somav
samiska eller finska.behärskar

kontakterfinska i sina skriftligaenskild samiska ellerOm använten
myndighetsutövning börärendemyndigheten imed rörett som

ochtill muntligenskyldighet begränsasmyndighetens översättaatt
beslut riktade till den enskilde. Förskriftliga ochförklara sina attsvar

till sin fåsamiska eller finska skall kännaanvänder rättden attsom
samiska skall skriftligtill finska ellerbeslutet muntligen översatt en

muntlig översättningeller finska sådanupplysning på samiska attom

234



Vilka ytterligare åtgärderSOU 1997:192

följa med skrift ellermyndigheten, alltidförklaring kaneller ges av
till den enskilde.från myndighetenbeslut

samiska ochvilken varietetskall ha väljaenskildeDen rätt att av
med myndig-vid sin kontakthon vill användahan ellerfinska som

såmuntliga kontakter,å sida vid sinaMyndigheten bör sinheten.
denoch finskavarietet samiskamöjligt, användalångt somsamma av
tillskriftlig informationskall lämnade fall myndighetenenskilde. I

informationeftersträvamyndighetenenskild bör att sammage
gällerenskilde detspråken den meänvarietet använt närmensomav

skriftspråketabsolut krav eftersominte någotkieli bör det vara
med svårig-det kan förenatunder utveckling ochfortfarande är vara

kieli.myndighetsmeddelanden tillskriftligen meänheter översättaatt
skall kunnaså långt möjligtförvaltningsmyndigheternaFör att ge

önskvärtsvenska detoch finskaservice samiska ärsomsamma
behärskarpersonalmöjligt använder denså långtmyndighetenatt som

med enskildai kontaktfinska hos myndighetenellersamiska som
ellerdessa språk. Tolkmyndigheternakommunicera medväljer att

personalen inte behärskaranlitas denbör baraöversättare om egna
tillräckligt väl.språken

såanvändas iskall kunnamyndighetens personalFör storatt
myndigheter behövavid olikamöjligt personalenkanutsträckning som

myndigheterföreslår därförVividareutbildas.omorganiseras och att
personalenerbjudaskall fånödvändigtdet rättbedömer är attattsom

samiska ochividareutbildningförkortare tidunderfortbildning
finska.

finskasamiska ochikunskapernasikt ökaförEtt sätt attannat
anställningvidmyndigheternamyndighetspersonal ärhos att av
finskaochsamiskaikunskapertillhänsynpersonal kan som enta
myndigheternainförsregel gördärförföreslårVi attmerit. att somen

ochsamiskatvåspråkighet ibetraktaskallkunskapskrav,andrautöver
anställningvidmeritsvenskaochfinskasvenska eller avensom

förvaltningsområdet.inommyndigheterpersonal hos
såÄven myndigheternavidarbetet attorganiserar egenmanom

möjligtså långtutnyttjassamiskaochi finskamed kunskaperpersonal
språk,dessaanvändautnyttjavill rättendem attför bemötaatt som

utomståendeanlitafallmångaimyndigheter atttvungnakommer vara
skall kunnaochtolkar översättareFörtolkar eller översättare. att

sittsamordnamyndigheternabörmöjligteffektivtutnyttjas så som
muntligabegränsaoch kunnaochtolkarutnyttjande översättareav

förvägvissa itilloch finskasamiskamyndighetenkontakter med
såbörtelefon/videotolkningtillMöjligheternatider.bestämda per

hostolkningförkostnadernaminskautnyttjas förlång möjligt att
myndigheterna.
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får bestämma särskildaVi föreslår därför myndigheterna rättatt att
för samisktalandes och finsktalandes besök ochtider och särskild plats

telefonsamtal.
för vidareutbildningför tolkning och personal iKostnaderna av

visamiska bör stå för skälfinska och staten samma som ovanav
i domstol.gäller kostnader för tolkning och översättninganfört detnär

finskavidareutbilda personal i eller samiska ochVid valet mellan att
måste varje myndighet beakta kost-anlita tolk eller översättareatt

Om det efter tids tillämpningför de olika alternativen.naderna en av
många hos viss myndighet begär fåreglerna visar sigde attatt ennya

kostnadseffektivtsamiska eller finska kan detanvända attvara mer
i språk i stället förpersonal vid myndighetenvidareutbilda attegen

påverkastill kostnaden ocksåtolk. Valet bör hänsynenanlita utöver
viss verksamhet där denverksamhet eftersom det i typtypen avavav
upplevs betydelsefullkontakten med myndighetenpersonliga som mer

samiskapersonalen behärskarviktigare denkan att egnavara
verksamhet. Valet bör ocksåirespektive finska än typannan av
redan finns hos personalen ikunskapsnivåpåverkas den somav

bli fråga fort-kostnadsskäl bör det baraoch finska. Avsamiska om
för studier. utbildatill månad, Attkortare tid,bildning under upp en

eller finska i dessaförkunskaper i samiskainte har någrapersonal som
särskilda skäl till det.det finnsspråk bör bara förekomma om

vidareutbilda personal i samiska ochbeslutetVi föreslår att att
eftersom därrespektive myndighet detskall läggas hosfinska är en

påverkar beslutet bäst kansamtliga faktorersammanvägning somav
göras.

övrigtskall efter iföreslår myndigheternaVi ävensträva attatt ge
samiska respektivetill allmänheteninformation och upplysningar

avsedda förinformationsbladBlanketter ochfinska det begärs.om
finska, ellertill samiska ochskall också kunnaallmänheten översättas

bedöms föreligga. Be-behov dettatvåspråkiga versioner,till när av
det gällerfinns, får liksomsådant behovdömningen närettav om

efterfråganbakgrundpersonal,vidareutbildning göras mot avav
hos myndigheterna. Omsamiska och finskamuntlig information

omfattning vänder sig tillfinsktalande isamisktalande och stor
information och råd samiskamed begäran muntligmyndigheten om

kostsamteffektivare och mindrefinska, kan det översättaoch attvara
till samiskablanketterråd och anvisningar,myndighetens m.m.

språk ellerockså dessa idessa finnsrespektive finska så att
finsk-svenska versioner.svensk-samiska,tvåspråkiga
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Kommunal förskoleverksamhet och äldreomsorg

konventionens artikel 10 punkt 3 behandlas få samhällsser-l rätten att
från förvaltningsmyndigheter landsdels- eller minoritetsspråk.vice

konventionens krav enligt artikel punkt 3 krävsFör nå till 10att upp
finska inom förvaltningsområdet för samiskasamiska och användsatt

all samhällsservice från förvaltningsmyndigheterrespektive finska i
på uppdrag. Exempel samhällsser-eller handlar deraspersoner som

service vidvice enligt konventionskommentaren,ärsom avses
elleveranser. artikel 13 punktsjukhus, postbefordran, och Itransporter

bli bemöttbehandlas näraliggande område nämligen2C rätten attett
erbjuder socialeller minoritetsspråk vid institutionerlandsdels- som

sjukhus, pensionärshem och vårdhem.såsom,omsorg
ochlandstinguppgifter vi inhämtat från kommuner,Enligt de

förvaltnings-respektivelänstyrelse förvaltningsområdet för samiskai
uppfyllamöjligtfinska, för närvarande inteområdet för detär att

förområdeninom allaenligt dessa konventionsbestärnrnelserkraven
socialservice ellerlandstingskommunal och kommunalstatlig,

problemenpraktiskabli för och deKostnaderna skulle högaomsorg.
bakgrunddennaför Vi hargenomföra sådana rättigheter motstora.att

deli dennafinskabli bemött på samiska ochrättenansett att att av
områdentill dei första bör begränsasden offentliga sektorn ett steg

bemöttblimöjlighetenspråkendär de använder attattsom anser
bästatill detledakansitt språk angelägen ochär antasmesteget
dessabeaktandemedområden vistödet för språkens bevarande. De av

ochförskoleverksamhetfunnitsynpunkter har angelägna ärmestvara
äldreomsorg.

samis-förviktigFörskoleverksamhet språket mycketdet åregna
eftersomförvaltningsområdenaoch finskans bevarande ikans

Förföre skolstarten.under årenspråkinlärningen intensivastär som
skall kunnai sina hemsamiska eller finskade barn använderatt som

finska-respektivei samiska-svenskaaktiv tvåspråkighetutveckla en
därfördetkonventionen,eftersträvas isvenska, på det årsätt som

stöds redan i förskolan.språkinlärningenmycket viktigt att
språk-ofta starkasteäldre dessa deärdet gällerNär omomsorgen

traditioner.tornedalsk kultur ochochsamiskoch bärarebärarna av
de äldrebevarandekulturensspråkens ochförviktigtdärför attDet är

Därtilldetta.fortsättakanfinska göraochsamiskaanvänder attsom
sigvisatharäldreomsorgeninomdetomständighetenkommer den att

språketinlärdadet sistikunskapernaförloraäldre kan menatt
generationdennaFörspråket.inlärdai det förstbehåller kunskaperna

kanspråk deendadetfinskasamiska ellerkan följaktligen vara
bakgrunddennapå.omgivningen Detkommunicera med är mot
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nödvändigt kunna erbjuda äldreomsorg på samiska eller och finskaatt
för dem har dessa språk modersmål.som som

de enkäter kommitténI till kommunerna har frågor ställtssäntsom
angående vilken omfattningi samiska och finska används i för-
skoleverksamhet och äldreomsorg. Svaren vi har fått har varierat men
samtliga kommuner har har personal både inomuppgett att man
förskolan och äldreomsorgen behärskar samiska finska.respektivesom
Samtliga kommuner har också sig positiva tilluppgett attvara
organisera förskoleverksamheten såoch äldreomsorgen denatt
personal behärskar samiska och finska kan användas i vården ochsom

de barn och äldre använder språken. I fleraomsorgen somom
sådankommuner sker redan samordning, eller påpermanenten

försök. flesta sådan verksamhet harDe kommuner har rapporteratsom
goda erfarenheter denna verksamhet.haratt man av

föreslår därför kommunerna förvaltningsområdet förVi iatt
respektive förvaltningsområdet för finska då plats isamiska i ——

barn skall föräldrar så önskarförskoleverksamhet erbjuds ge som-
i förskoleverksamhet där hela eller delarmöjlighet placera barnenatt

bedrivs samiska respektive finska.verksamheten Detta motsva-av
konventionens krav i artikel 8 punkt iii samtidigt det1 somrar a

delvis uppfylls.medverkar till artikel 13 punkt 2 Kommunernaatt ges
utformamed detta förslag möjlighet själva välja hur de vill denatt

verksamhet erbjuds samiska och finska.som
Skälet till vi utformat förslaget på detta kommunernasätt är attatt

finskaidag erbjuder förskoleverksamhet på samiska respektive i
former. finns också olikavarierande omfattning och i olika Det
det gäller tillgång språkkun-förutsättningar i olika kommuner när

utbildning det gäller barnsnig personal, personalens pedagogiska när
gäller antal barn föräldrar kantvåspråkighet och vad antasvars

eller finska. olikaefterfråga förskoleverksamhet samiska De
iförutsättningarna motiverar enligt vår uppfattning kommunernaatt ett

enligtförsta får möjlighet organisera förskoleverksamheten desteg att
finns idag. skede kan detoch den efterfrågan I ettresurser som senare

efterfrågan verksamhet på samiska ochdet skulle visa sig attom—-
skärpafinska tillräckliga finns befogatökar och attvararesurser -

lagstiftningen.
utformar förskoleverksamhet samiska ochNär kommunerna

utformas så definska det angeläget sådan förskoleverksamhetär attatt
de traditioner hängerockså innehåller inslag den kultur och somav

språken ocksåmed språken. På det stöds bäst. Det ärsättetsamman
får utbildning i hur de bäst kan stödjaönskvärt förskolepersonalenatt

redantvåspråkighet. Enligt uppgifter till förekommer dettabarnens oss
i flera kommunerna.av
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regler innebärföreslår videt gäller äldreomsorgenNär attsom
äldreomsorg där helaerbjudaåläggs skyldighetkommunerna atten

samiska respektiveverksamheten bedrivs påfall delareller i vart av
finnsförskoleverksamhetengäller förPå motsvarandefinska. sätt som

det gäller anordnaförutsättningar hos olika kommunerolika när att
finska.använder samiska eller Dettapersonalen göräldreomsorg där

första kaniförslag sä kommunernavårtvi utformat stegettattatt
erbjudas.verksamhet kanomfattning sådanform ochvälja i vilken

eftersträvai äldreomsorgenviktigt inslagmycket ärEtt attatt en
för denmed respektfinska förenassamiska ochanvändning enav

så de äldre kantraditionernatornedalska kulturen ochsamiska och att
varitmöjligt liknar det deså mycketbemötandefå vanaett somsom

Äldreomsorg medtraditioner.språk, kultur ochgällervid detnär
fleraförsök iellerredaninslag förekommersådana permanent av

vi besökt.kommunerde
äldreomsorgenförskoleverksamheten ochpersonalen inomFör att

och äldrebemöta barnmöjlighetutsträckning skall haökadi att
det gällervad vi gjortlikhet medföreslår vi i näroch finskasamiska

skall hakommunenförvaltningsmyndigheter,övrigapersonal vid att
Sådaneller samiska.fortbildning i finskapersonalenberedamöjlighet

tornedalski samisk ochinnehålla utbildningocksåkanfortbildning
språkinlärning.utbildning barnstraditionerhistoria och samt om

fort-förvaltningspersonal börgällerföreslagit detviLiksom när
tillmed hänsynnödvändigtvadtillbegränsasbildningen som anses

hand omfattaoch i förstaoch finskapå samiskaserviceefterfrågan
språk.i dessaförkunskapermed vissapersonal

föreslår vi ocksåförvaltningspersonalgällerdetSå attnärsom
förskoleverksamhetenpersonal inomdå de anställerkommunerna ny

svenskasökandetill de utöverskall hänsynäldreomsorgeneller ta om
finskasamiska ellerKunskaper ifinska.samiska ellerockså behärskar

för anställningenövriga kravuppfyllersökandefall deskall i de ses
merit.ytterligaresom en

användareglerregionalt tillämpliga rättUppföljning attomav
andrauppföljningochsammanhangojjfentligafinska isamiska och av

åtgärderregionala

föreslår skall vidtasåtgärder viinledningsvis depåpekatvi ärSom
i deställningfinskansochsamiskansavsedda stärkaregionalt, att

fortfarandeochhävdanvändsspråkenområden därgeografiska av
tillämpliga reglerRegionaltutsträckning idag.tillräckligianvänds

domstolar ochifinskasamiska ochanvändaenskilda rätt attsom ger
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förvaltningsmyndigheterhos i området och möjlighet till viss kommu-
språknal service på dessa kärnan i de åtgärder vi föreslår börutgör

tillämpas områden.regionalt i dessa Det geografiska område vi
föreslår skall omfattas våra förslag omfattar kommunerav som
samtliga belägna Norrbottensinom län.är

regionalt tillämpliga åtgärderna, förutomDe kan stärka språkenatt
i dessa regioner, också bidra till lyfta fram faktumdet denatt att
samiska och tornedalska kulturen har gamla historiska irötter
Norrbotten och fortfarande levande del kulturarvet där. Tillär en av
detta kan också olika regionala utbildnings- och kultursatsningar bidra

för den samiska och tornedalska kulturen säkras närutrymmeom
regionala kultur- utbildningssatsningar sker så vi föreslagitoch som
i föregående förslagavsnitt. Vårt undervisning i samisk ochattom
tornedalsk kultur ingå undervisningenoch historia skall delsom en av
i hela landet i ocksågrundskola och gymnasieskola kommer bidraatt
till Norrbotten blir känt den del landet där svensk, samiskatt som av
och tornedalsk kultur och språk möts.

Genom våra kontakter med länsstyrelsen och företrädare för berörda
kommuner i många åtgärder till stöd förNorrbotten vivet att
samiskan och finskan och tornedalsk kultur redan vidtasoch samisk
idag. För för följa vilketunderstödja detta arbete ochatt att upp
resultat de förslag regional lagstiftning vi hartill rikstäckande och som
lämnat får för samiskan i områden där språken användsoch finskan de

hävd, föreslår ochvi ledd länsstyrelsen medattav en grupp av
för de samisktalande och finsktalande i regionenrepresentanter samt

förvaltningsområdetför kommunerna och landstinget irepresentanter
för samiska och finska språket utses.

Gruppen bör regionaltunderlag för sin utvärdering desom av
tillämpliga lagarna från deoch övriga åtgärder kräva in rapporter
statliga, kommunala myndigheteroch landstingskommunala som
omfattas lagen och kontrollera vilka åtgärder i övrigt vidtagitsav som
inom skolundervisningen inkl. förskolan, forskning och högskoleut-
bildning i regionen kulturella satsningar. Gruppenoch olika slag av
bör också kunna tilllämna förslag till eller ändrade åtgärder stödnya
och skydd för språken.

Vi föreslår arbete skall resultera i årligatt rapportgruppens en som
tillställs regeringen del regeringensoch kan användas som en av
periodiska åtgärder vidtagits i enlighetrapportering rörande de som
med konventionens enligt artikelbestämmelser och regeringen 15som
i minoritetsspråkskonventionen general-skall tillställa Europarådets
sekreterare.

Inrättande förstaskulle också innebära att ett steg tasav en grupp
uppfylla kraven i artikel punkt i inrätta8 1 över-mot att att ett—-
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uppgift följa åtgärder uppnåddavakningsorgan med vidtagna ochatt
framsteg i undervisningen i landsdels- eller minoritetsspråk och ett—

ltuppfylla kravet i artikel 12 punktsätt att uppmuntraatt -
från använder samiska finska vid planeringdeltagande dem ochsom

verksamhet kunde uppfyllas för både samiska ochkulturellav -
finska.

hänsyn skallövergripande kravet i artikel 7 punkt 4Det att tas-
framställs använder språkentill de önskemål deav grupper somsom

också uppfyllasdessa vidtas kundeåtgärder berörnär som grupper -
sådan inrättas.bättre om en grupp

konsekvenser för ratificering konventionenFörslagens aven

och iv,bedömer vi artikel 9 punkt 1avåra förslagGenom att
del kaniii och punkt d i IIIoch iii och punkt ochpunkt b c c

punkt iii ochoch finska, liksom artikel 10 1auppfyllas för samiska
artikel punktpunkt och b 13artikel 10 punkt 2b och 4ab och samt

kan artikel 8 punkt 1för samiska och finska. Därutöver2b, samtliga
punkt 3 och artikel 13 punktpunkt lf artikel 10i och artikel 12 samt

både samiska och finska.delvis uppfyllas för2c

Kommunindelning och språkgränser7.2.2

föreslår lagen 1979:411,Kommitténs förslag: Vi att som anger
landstings-indelning i kommuner,för ändradförutsättningarna

med bestäm-skall kompletteraseller församlingar,kommuner en
samis-främjatill möjligheternaskallmelse hänsyn atttasattom

kommunindelningkan och finskan övervägs.när ny

respektive finskaför samiskahistoriska språkgränsernaJämför deman
förvaltningsområdena förför kommunerna imed kommungränserna

inte sammanfaller. Idessakan konstaterasamiska och finska attman
Gällivare och Kiruna,förslagen,omfattastvå de kommuner avsomav

i deSamiskaoch finska. västrabåde svenska, samiskatalas mest
kommun ochdelen Kirunaoch ikommunernadelarna norra avav

delarna.finska i de östramest
framgår be-avseendei dettatill konventionens kravSer avman

administrativellergällandeartikel punkt 1bstämmelsen i 7 att ny
ifrågavarandefrämjandethindrainte skallindelning landet avav

före-till samtligahänsynminoritetsspråk. Medellerlandsdels- att
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förslag positiva tillträdare för de kommuner berörs våra ärsom enav
för använder samiska och finska viutökad demrätt attansersom

något sådant hinder för språkensgällande kommunindelning inte utgör
främjande.

indelningenför ändringar i den kommunalaFörutsättningarna
ändringar i Sveriges indelning iregleras i lagen 1979:411 om

ändring kommunindel-och landsting. Vid eventuellkommuner aven
viktigt hänsyn tillenligt vår uppfattningningen detär attatt tas en

eller finskan främjas.inte hindrar samiskansådan indelning attny
förutsättningarnadärför lagen 1979:411Vi föreslår att som anger

landstingskommuner eller för-i kommuner,för ändrad indelning
framgår kommunindelningså detsamlingar kompletteras attatt en ny

finskanshindrar samiskans ochpå sådant detinte får sättgöras ett att
främjande.

ratzficering konventionenkonsekvenser förFörslagets en av

punkt 1b i delförslag bedömer vi artikel 7vårtGenom att
uppfylls.
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7.3 Förslag till ytterligare rikstäckande åtgärder till
för samiska finskastöd och

Kommitténs förslag: Vi samisktalande respektiveattanser
finsktalande äldre i de kommuner där det finns tillräckligt många
äldre använder samiska respektive finska skall lagfästsom ges en

få hela eller delar den äldreomsorg ierbjuds kom-rätt att av som
personal behärskar dessa språk. Innan ettmunerna av som

lagförslag med denna innebörd utformas bör översyn görasen av
vilka finns tillräckligt mångai kommuner det äldre användersom

finskasamiska respektive och i behov äldreomsorgärsom av
vilka finns i kommuner det gällerdessa närsamt resurser som

personal behärskar dessa språk.som
föreslår användningen samiska och finska för-Vi inomatt av

skoleverksamhet följs så samisktalande och finsktalandeattupp
barns behov bli bemötta på sitt modersmål beaktas inomatt ramen
för gällande lagstiftning. I samband med sådan uppföljning bören

för förmådet vilka åtgärder kan vidtas de kom-övervägas attsom
finns mångadär det tillräckligt föräldrar önskar attmuner som

förskoleverksamhetderas barn skall få med samisktalande respek-
tive finsktalande personal, anordna sådan verksamhet.att

minoritetsspråkskonventionensEnligt vårt förslag och i enlighet med
reglerna och finska iintentioner skall använda samiskarätt attom

gälla regionalt i de områden där samiska ochoffentliga sammanhang
fortfarande används i tillräckligfinska används hävd och ut-av

sträckning. det gäller samiska leder detta till de använderNär att som
område och i områden utanför det traditionellasamiska i sydsamiskt

reglernas tillämpning. detsamiska språkområdet inte omfattas Närav
finska utanför traditionellagäller finska kommer de använder detsom

Tornedalen inte omfattas degeografiska språkområdet i att av
regionala reglerna.

framhållitsydsamiskt håll och sverigefinskt håll harFrån både man
angelägna detde åtgärder saknas idag och är närmestatt somsom

få använda sitt språk inom förskola, skolagäller språket är att eget
och äldreomsorg i hela landet.

i grundskolan och gymnasieskolan idet gäller undervisningenNär
modersmåls-finska de regler tillsamiska och vi rättattanser om

undervisning finns uppfyller konventionens krav. kan dock,Detsom
anledning för Skolverket följaså tidigare finnas attangett, uppsom

till modersmålsundervisning och tvâsprâkighur gällande regler rättom
tillämpasundervisning kommunerna.av
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hängerdet gäller undervisning i den kultur och historiaNär som
språkens historia i Sverige har vi reglermed ansett attsamman nya

rikstäckande förslag till hur under-behövs. Vi har därför lämnat
gymnasieskolan i hela landet skall omfattavisningen i grundskolan och

historienfinska, tornedalska och den romska ochden samiska, den
samiska, finska och romska språket.kulturen och kunskaper detom

förslag omfatta också dem använder samiskakommerDessa att som
föreslagnageografiska områden ligger utanför deoch finska i som

regionala reglernas tillämpning.
samiska ochförslag vi det gäller användningenDe lämnat när av

förvaltningsom-förskola äldreomsorg omfattar enbartfinska i och
Så vi påpekat det mycketrådena för finska och samiska. ärovansom

förstärks redan underfinska ochviktigt samiska och uppmuntrasatt
tvåspråkigt i framtiden. Närför barnet skall kunna bliförskoletiden att

grundläggandevi pekat detgäller äldreomsorgen hardet äratt ett
fåskall ha möjlighet vård ochkrav äldre människor attatt omsorg av

förloratmodersmål i de fall de äldrepersonal kan tala derassom
språk.i sitt sist inlärdakunskaperna

angeläget förskoleverksamhetenVi därför det ävenäratt attanser
finns tillräckligtförvaltningsområdena, i de kommuner där detutanför

så önskarefterfrågar organiseras så föräldrarmånga det, att somsom
förskoleundervisning erbjuds derasfå delar denkan hela eller somav

Likaså vi det angelägetpå samiska respektive finska.barn ärattanser
många äldredär det finns tillräckligtäldreomsorgen i de kommuneratt

organiseras så dessaanvänder finska eller samiska, att personersom
språk.kunskaper i dessafå vård personal medkan av

Samiska finska i äldreomsorgen7.3.1 och

inomsamiska finska kan användasangeläget ochDet mycketär att
förväntasdet inom kort tid kanäldreomsorgen med tanke att en

Särskiltbehov äldreomsorg.finnas antal äldre iärett stort som av
kapitelvår redogörelse iäldre finsktalande. Avgäller detta sex

femidag bor utanför deflertalet finsktalandeframgår detatt stora
fåföreslår regleri Norrbotten där vikommuner rätt attatt om

så detskall gälla. I många fall torde detäldreomsorg på finska attvara
också finnsflesta äldre finsktalande bosattai de kommuner där de är

behärskar finska. dessa kommuneräldreomsorgen Ipersonal inom som
verksamheten såfråga omorganiserakan det bara attattomvara

vårdbehövande.med finskspråkigafinskspråkig personal förs samman
Socialstyrelsen tillsammansår till 1996 genomfördeUnder 1994

förmå dei landet projekt bl.a. förmed finska föreningar ett att
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många finsktalandekommuner där äldre bosatta organiseraär att
äldreomsorgen så finsktalande äldre kunde vård ochatt omsorg av
finsktalande personal. Projektet beviljades stöd med 300 000 kr från
Socialdepartementet. Av trettiotal tillfrågade kommuner medett stor
andel finsktalande äldre genomförde projekt förkommuner atttre

äldreomsorgen efter de äldre finsktalandes behov nämligen,anpassa
Ludvika, Borås och kommuner. Resultatet projekten iFagersta av

positivtdessa kommuner har varit och har redovisats i engângs-
del Socialstyrelsens invandrarprojekt.tidningen LEMPI, som en av

ligger väl i linje med minoritetsspråkskonventionens kravProjektet när
gäller erbjuda äldreomsorg och sjuk- och hälsovård för demdet att
använder landsdels- eller minoritetsspråk det språketettsom egna

jfr artikel denna bakgrund otillfredsställande13.2c. Det är mot att
frånså kommuner deltagit i projektet. Tidigare undersökningar

har visat många kommuner det skulle bliSocialstyrelsen att attanser
organisera äldreomsorgen så finsktalande får möjlighetkostsamt att att

finsktalande personal. Socialstyrelsen harfå vård ochatt omsorg av
påpekat kostnadenuppfattning. Man hardock redovisat atten annan

kost-omorganisering äldreomsorgen kan kompenserasför attaven av
förkommunerna iställetnader för anlitande tolk helt försvinnerav om

svenska ochpersonal både kanenspråkig personal använder som
harockså fall sig finsktalande äldrefinska. har i vissa visatDet att

blivitföljd de harbehövt mindre vård och attomsorg som en av
språk.personal behärskar derasbemötta egetsomav

respektive finskta-denna bakgrund samisktalandeMot attanser
tillräckligt många äldreäldre i de kommuner där det finnslande som

delarspråk lagfäst få hela elleranvänder dessa skall rätt att avges en
behär-erbjuds personaläldreomsorg i kommunernaden somsom av

språk.dessaskar
utformas bör dock dettalagförslag med denna innebördInnan ett

finns tillräckligt mångai vilka kommuner detföregås översynav en av
finska och i behovanvänder samiska respektiveäldre är avsomsom

finns kommuner detvilka i dessaäldreomsorg närsamt resurser som
respektive samiska.personal behärskar finskagäller som

för-i de omfattasVi har gjort sådan kommuneröversyn som aven
språket denna grundvaltningsområdet för finska och med översyn som

lagförslaglagförslag. Vår bedömningutformat vårt är att ett som
med berörda har bästpå i samarbeteutarbetas detta sätt parter --

fåroch samisktalandeleda till äldre finsktalandeförutsättningar attatt
förspråk.och på sitt Inommöjliga vårdbäst eget ramen enomsorg

avslutadeerfarenheterna från detkan ocksåsådan översyn nyss
tillprojektet LEMPI tas vara.

föräldreomsorgenarbetet med organiseradet gällerNär att
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utanför förvaltningsområdet församisktalande samiskt språk är
delvis för äldre finsktalande. Antalet äldresituationen änen annan

använder samiska betydligt mindre antalet finsktalande. Närär änsom
det gäller äldre samisktalande bör det därför inom för denramen

vi föreslår, undersökas de kommuner där samiskta-översyn som om
lande äldre bosatta kan samarbeta för anordna äldreomsorg medär att
samisktalande personal. kan också lämpligt samarbetaDet attvara

föreslagit skall ingå i förvaltningsområdetmed de kommuner har
föreslagit äldreomsorg medför samiskt språk och där vi har att

finnas.samisktalande personal skall

i förskoleverksamhetSamiska och finska7.3.2

förskoleverksamhetockså angelägetSå vi detär attangettsom ovan
finska erbjudssamiska ochinklusive s.k. sexårsverksamhet

finsktalande barn.respektiveföräldrar till barn med samisktalande
respektivesamisktalandeförskoleverksamhet medNär det gäller

föreslå lagstiftningbereddafinsktalande personal vi dock inteär att av
äldreomsor-det gällermotsvarande innebörd den vi föreslagit närsom

förbidraggällande reglerorsak till detta redanEn är att omgen.
såför de föräldrarenskild förskoleverksamhet möjlighet somger

verksamhetendärför sina anordna förskoleverksamhetönskar barnatt
redanSådana förskolor finns ocksåpå samiska eller finska.bedrivs

angelägetbakgrund det enligt konventionenidag. Mot är attattav
förskoletidenminoritetsspråken redan understödja landsdels- eller är

för förskolor med inriktningbidragsreglerna enskildadet viktigt att
försvårar sådan verksamhet.samiska respektive finska inte

förskoleverksamheten videt gäller den kommunalaNär attanser
finska skallsamiska respektivebehovet bemöta barnenattav

skyldighet erbjuda för-för kommunernasbeaktas inom attramen
Socialtjänstlagen 13b §utifrån varje barns behovskoleverksamhet se

använderhar utvecklat har de barnSå vi tidigare3.st somsom
blifinska modersmål behovsamiska respektive attett stort avsom

tvåspråkighet.för utveckla aktivsitt språk kunnabemötta att en
i vilkenvi bördenna bakgrundMot översyn görasatt avanser en

respektivebli bemötta samiskautsträckning barnens behov attav
förbarnomsorgen.finska uppfylls i den kommunala Inom ramen en
förvilka åtgärder kan vidtasbör detsådan övervägasöversyn attsom

respektivefinns många samisktalandeförmå kommuner där detde
organisera förskoleverksamhetenförskoleåldernfinsktalande barn i att

förskoleverksamheten i dessa kommuner,så någon delatt omav
på finska respektive samiska.det, bedrivsföräldrarna begär
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finns olika organisera sådan verksamhet. OavsettDet sätt att om
tvåspråkiga eller verksamhet där samiska ellerväljer helt daghemman

eller i veckan detfinska bara används viss tid dagen ärtror att
både mellan kommunerna och inomnödvändigt med samarbeteett

finsk undervisning huvudför samisk respektivekommunerna överatt
skall kunna komma till stånd.taget
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finansieringochKostnader8

åtgärderrikstäckandeKostnader för8.1

stöd för detill skydd ochrikstäckande åtgärderförslag tillVåra
i huvudsakminoritetsspråken innebärellerlandsdels-svenska att

språksakområden med syfte dessaradföreslår åtgärder inom atten
språken skallmedhistoria hängerkultur ochoch den sammansom

idag utgår tillredanstatliga stödtillräcklig andel det somaven
kultursatsningar.olikaoch utbildningexempelvis forskning samt

kostnadsökningar förnågrafall intedärför i mångainnebärFörslagen
tillgängligaomfördelningtillavsedda ledaår attstaten utan aven

medel.
språken vidforskning iutbildning ochförstödVåra förslag om

språket och förför varderahögskolaelleruniversitetåtminstone ett en
under-språket därfolkhögskola för varderatill åtminstonestöd en

kan finansierasförslagkultur kanspråk och ärvisning i äga somrum
ochtill universitetredan idagstödstatligadetatt gessomgenom

del stödetsåomfördelasfolkbildningentillochhögskolor att en av
dessaforskning ochutbildning ochförstöddirektinriktas

Våra förslagspråken.medhängerden kulturspråk och sammansom
tillökade kostnaderleda tilldärför intedel kommerdenna utani att

tillgängliga medel.omfördelning aven
massmedia,stöd tillhur statligtförslagengällerDetsamma om

Även härutformas.olika slag skallkultursatsningarochlitteratur av
stödstatligtfördelningregleri gällandeändringarföreslår vi att avom

och litteraturtidskrifterspridningutgivning ochbl.a.till av
upprättandelupprätthål-och stöd förminoritetsspråkenlandsdels- eller

visstminoritetsspråkenlandsdels- ellerarkiv sålande garanterasattav
tillsåledeslederfördelas. Förslagenmedelsådanastatligt stöd när en

slagstöd för olikaanslås tillidagmedeldeomfördelning avsomav
kostnader.ökadeinte tillkultur,

ochgrundskolanförläroplanernaändring iVårt förslag om
exempelvisiundervisningeninnehållet iinnebärgymnasieskolan att

fåralla eleverändras såskallsamhällskunskapochhistoria attämnena
minoritetsspråkensellerlandsdels-svenskadeundervisning om

delspråkenden kultur ärochi Sverige samthistoria en avsomom
tänktundervisningSådan ärsamhället idag.plats ideras attom
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inom den undervisningstid gäller idag. ändradeDenrymmas som
föreslår för fortbildninginriktning vi lärarutbildningen och lärareav

följd föreslagna ändringar i läroplanerna såär,som en av som- -
utformat heller avsedd leda till ökade kostnader förvi dem, inte att

och kommun.stat
våra förslag till ändrade villkor för sändningsrättenNär det gäller

för radio- och TV-programföretagen i allmänhetens tjänst innebär
föreslår också romani chib skall särskiltdessa att ettatt ges

kostnader förslag kani programverksamheten. De dettautrymme
omfördelning de medel programföre-medföra kan täckas genom en av

disponera.har atttagen
för samiskan, finskanSverige skall verka ochVårt förslag attattom

hänger med språken skallchib och de kulturerromani som samman
det nordiska samarbetet kommer intefå inomstörreett utrymme

genomföras inom förkostnader kanheller medföra utanatt ramennya
medelstilldelning.gällande

tillräcklig omfattningstatligt stöd igäller vårt förslagNär det attom
frågor hängerförorganisationer arbetarskall som sammansomges

minoritetsspråken harellerstöd för landsdels-med skydd och
sådant stödformen förstorleken ochföreslagit utformningen ochatt

vidare.skall utredas
till samiska,lagstiftning skallVi har föreslagit viss översättasatt
beräknas tillför vårt förslag kanfinska och chib. Kostnadenromani

för översättning.sammanlagt 60 000 krca

tillämpligaregionalt åtgärder8.2 Kostnader för

Domstolar

mål eller ärende hos domstolVårt förslag omfattar för irätt part att
språketförvaltningsområdet för samiska ochanvända samiska inom

för finska språket.använda finska i förvaltningsområdet Derätt att
domsaga tillallmänna domstolar berörs de harär som en somsom

iomfattar förvaltningsområdena, dvs. tingsrätternanågon del
specialdomstolarBoden och Piteå medHaparanda, Gällivare, samt

förvaltningsområdena.omfattar någon del Därutöverdomsagor avsom
samiska eller finska iomfattas i Luleå. Omlänsrätten använtpart

språk iockså använda dettaunderrätten har överrätternarätt attparten
överklagas dit.målet eller ärendetom

framgår finsk tolk idag används ipå våra enkäterAv att casvaren
% vidmål vid Haparanda tingsrätt, i 3-4% samtliga15 caav
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Gällivare tingsrätt och %i målen vid länsrätten1 i Luleå. Närca av
det gäller samiska tolk i aldrig förekommer. Vidatt stort settuppges
Haparanda tingsrätt har till följd detuppgett att storaman man av
antal finsktalande finns i domsagan bedömer tolkattpersoner som
kommer behöva användas i ytterligare 250 mål våra förslagatt ca om
genomförs. Vid övriga domstolar har inte sig kunna göraansettman
någon sådan bedörrming.

så viDet i avsnitt 9.2 mycket svårtär bedöma hurangett attsom
andel den samisktalande och finsktalande befolkningen istor av

området kommer välja använda samiska och finska hosatt attsom
domstol. svårighetEn vid bedömning detta slag det inteär atten av
finns uppgifter hur många använder samiska ochom personer som
finska i de geografiska områden reglerna enligt vårt förslag skallsom
omfatta. svårighetEn uppskatta hur andel demär att storannan av

språkenanvänder kommer utnyttja använda sitträttenatt attsom som
språk i domstol.eget

det gäller mångaNär hur kommer utnyttja rättparter att attsom en
använda samiska vid domstol vi utgångspunkt förpart attsom anser en

sådan beräkning kan hur många dem anmälten vara personer av som
till Sametingsvaletssig röstlängd år 1997 bor i förvaltningsom-som

förrådet samiskt språk. anmält sigDe till röstlängden kansom
förväntas de aktiva i olika frågor med samiskär mestvara som
anknytning och därför också benägna uttnyttja rättmest att atten
använda samiska vid domstol. Av de totalt 5 990 anmältpersoner som

till röstlängden hälftensig eller 3 000 bosatta i förvaltningsom-är ca
rådet för samiskt språk.

%Om 2 den samiska befolkning anmäldeantar attman ca av som
sig till Sametingsvalets uppträder år målröstlängd varje ipartsom
eller ärende vid domstol denna siffra baseras beräknatett
riksgenomsnitt hur många svenska medborgare uppträderav som som

i ärende eller mål vid domstol under år skulle dettapart ett motsvara
60 uppgifter språkkunskaper iDet de samiskaär motca personer. om

den samiska befolkningen vi troligthos redovisat tidigare inte attsom
samtliga dessa skulle välja använda samiska vid domstol. Vidatt en
samlad bedömning vi därför det rimligtärtror anta attatt att part
kommer begära få använda samiska i mål eller ärenden50att att ca

år. Om beräknar förhandlingstiden i mål med samiskta-attper man
lande i tillgenomsnitt uppgår 2 timmar mål eller ärendepart per
kostnaderna för tolkning och översättning i dessa mål och ärenden
beräknas till totalt år, för100 000 kr 50 000 krca per varav ca
översättning inkommande skrivelser på samiska.av

det finskaNär gäller kostnader för våra förslag användarätt attom
omfattar femvid domstol har Haparanda tingsrätt detresom av
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förslag våra förslagomfattas våra bedömtkommuner attavsom
leda till tolk/översättare kommer begäras i ytterliga-kommer att att att

hälften alla mål vid250 mål år, eller i sammanlagtper ca avre
kommuner ingår i Haparanda tingsrättstingsrätten. l de tre som

ñnsktalande bedömas bosatta.kan dedomsaga merparten varaav
förekommatill detta de mål och ärenden kan beräknas vidLäggs som

omfattar Gällivare och KirunaGällivare tingsrätt med domsagaen som
i Luleå och specialdomstolarna kan detkommuner vid länsrättensamt

kommer begära fåenligt vår uppfattning uppskattas att parter att att
årytterligare 300 mål eller ärenden tillanvända finska i per enca

hälften för600 000 kr år,beräknad kostnad över-per varavom ca
finska.inkommande skrivelser påsättning av

få använda samiska ochsammanlagda kostnaden förDen rätt atten
förvaltningsområdena för samiska ochvid domstol ifinska partsom

årligen.till 700 000 krfinska kan således uppskattas

förvaltningsmyndigheterKommunala

tillgäller våra förslagskäl detDet rättnärär attsomav samma
vilkadomstol svårt bedömasamiska och finska vidanvända att

kommunalaanvända språken hosvåra förslagkostnader rätt attom
till.förvaltningsmyndigheter kommer ledaatt

norskamed de kostnader denjämförelse kanEn göras är somsom
uppgick kost-samiska medfört. I Norgeanvändalagen rätt attom

samisktförvaltningsområdet förspråkregler inaderna för samelovens
000 invånare år 1995med sammanlagt 17språk kommunersex ca

förinte kostnadernamiljoner norska kronor. I detta belopptill 16,5 är
ingårinräknade.samiska inom rättsväsendet Däremotanvändaatt

kostnader för bemötamyndigheterssåväl statliga lokala attsom
skrift.på samiska i tal ochenskilda

majoritetsamiska iförvaltningsområdet fördet norska ärI samer
vidDet kanbefolkningsmängden i kommunerna.den totala enav

finns i de kommunernamångabedömning hur antassamer som sexav
fler inom det område visamisktalande betydligtantalet änäratt

språk. reglernaförvaltningsområde för samiskt De norskaföreslår som
går ocksåmed myndigheteranvända samiska i kontakträtt attom

gäller tillvårt förslag detbetydligt längre vad rättengör närän
någotmyndigheter,skriftlig kommunikation med är mersom

kommunikation.muntligkostnadskrävande än
för-vid kommunalaanvända samiskagällerNär det rätten att

SOUSamerättsutredningenlämnade ocksåvaltningsmyndigheter
muntligenskriftligen ochkommuniceraförslag1990:91 rätt attett om
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med kommunala förvaltningsmyndigheter samiska rättsamt att
kommunala förvaltningsbeslut avfattade samiska. Där beräknades
kostnaderna för Kiruna och Gällivare kommun med beräknaden
samisk befolkning 2 500 i Kiruna kommun till 450 000om ca samer
kr vardera. Denna omfattade kostnaderna för heltidsanställdsumma en
tolk/översättare kommun informations, och administrations-samtper
kostnader 170 000 kr. Kostnaderna för information, och admini-om
stration beräknade skulle sjunka efter det första året till 120 000man
kr kommun år.ochper

Beräkningen byggde på antagande endast %5 deett attom av
bodde i Kiruna kommun, eller 150 skulle användasamer som personer

sig skriva till kommunerna på samiska.rätten Mot bakgrundattav av
mångahur samisktalande kunde tänkas förekomma i kommunalasom

ärenden under är beräknade Samerättsutredningen samiskaett att
språket skulle användas i 50-tal ärenden år och kommun.ett per

När det gäller använda finska hos kommunala förvaltnings-rätt att
myndigheter har Haparanda kommun gjort beräkningar vilkaav
kostnader kommunicera med kommunalarätt förvaltnings-atten
myndigheter i tal skriftoch finska skulle medföra för kommunen.

beräkningarDeras bygger på diskussionsunderlag frånett oss
innebärande skyldighet för kommunen parallellt med svenskaatten
också avfatta skriftliga myndighetsbeslut på finska. förslagDet som
fanns i diskussionsunderlaget gick därmed längre det förslag viän nu
lägger fram.

räknarI Haparanda kommun med 40% kommuninne-attman ca av
vånarna, eller 5 000 kommer välja kommuniceraatt attca personer
finska med myndigheterna sådan införs. Inom exempelvisrättom en
Individ- och familjeomsorgen har beräknat enskilda i 500lattman ca
ärenden år skulle välja använda finska. dennaMot bakgrundattper
har uppskattat den totala kostnaden för samtliga ärenden därman
finska kan beräknas bli kostnader för översättninganvänt samt av
blanketter och informationsmaterial från kommunala förvaltnings-
myndigheter till 2,2 miljoner årligen. Därutöver har beräknatman en
kostnad för det första året 300 kr för000 verksam-att startaom ca
heten. Beräkningarna grundar sig på muntliga kontakter på finskaatt
kan skötas med hjälp befintlig personal medan skriftligaav egen
översättningar från finska till svenska och skriftligt avfattade beslut på
finska skulle kräva ytterligare handläggare fortbildningsamtsex av

personal.Man har beräknat kostnaderna för fortbildningattegen per
år kommer uppgå till 70 000 kr för administration tillatt samt
200 000 kr år.per

Både de kostnader föruppkommit de norska lagbestämmelsernasom
använda samiska och de beräkningar gjortsrätt attom som av
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Samerättsutredningen bygger finnsoch Haparanda kommun på detatt
regler ställer krav myndigheterna skriva på samiskaattsom svar

finska avfatta språk. Sådana kravrespektive och beslut dessa påatt
skriftlig kommunikation språken det ställer kravär störstsom

tillgång till språkkunnig personalmyndigheterna det gäller ochnär är
därmed det resurskrävande.mest

våra förslag skall myndigheterna emellertid bara ha skyldig-Enligt
finskamuntligen kommunicera med enskilda samiska ochhet att

samiskaskyldighet inkommande skrivelser ochöversättaattsamt
myndigheten till svenska i den mån det behövsfinska från enskilda till

sådan betydligtför följa ärendets gång. En skyldighetkunna äratt
kommuni-resurskrävande skyldighet för myndigheternamindre än att

därmed leda till lägreskriftligt med enskilda och kommer attcera
kostnader.

talar och förstår samiska ellerde fall där myndighetens personalI
föreslagnadelen förväntas klara definska kan myndigheten till största

huvudsak då anlitandemed hjälp personal. I kanlagarnas krav egenav
översättning inkommande skrivelserutomstående begränsas till avav

för ärendetsfinska detta nödvändigtpå samiska och när anses
fall personalengäller finska kan i många denbehandling. När det egna

kommunanställdKunskaperna i samiska hosklara detta arbete.även
de fall det finns samisktalandei regel så ipersonal sämreär att man

inkommande skrivelsertroligen inte kan klara översättningpersonal av
utomstående för sådantsamiska måste anlita översättareutan

arbete.
för våra förslagbakgrund kostnadernaVi denna närattmotanser

förvaltningsmyndigheter kommerkommunaladet gäller att vara
uppgifter kostnaderberäkningar ochbetydligt lägre deän somom

omfattande skyldighetlagstiftning innebärandehänför sig till att
samiska och finska.skrivelser och beslutavfatta

skulle bakgrund deHaparanda kommunexempelvisI mot av
finnas hos kommunanställdspråket därkunskaper i finska uppgessom

sig till viss fortbildningför våra förslag begränsapersonal kostnaderna
ökadefinskspråkig personal vissakommunanställdredan samtav

nformationl-översättning visskostnader för administration och av
vissa fallkostnader för itill finska. Därtill kommerblanketter att
skrivelserinkommandeanlita utomstående föröversättare översättaatt

för vårt förslagfinska till svenska. sammanlagda kostnadernafrån De
beräknas till 300 000Haparanda kommun kan denna bakgrundi mot

första året förkostnad 100 000 kr detkr âr att startasamt en omper
översättning blankettersista siffran inkluderarverksamheten. Den av

förpersonal och kostnaderfortbildningtill finska, viss egenavm.m.
innehållallmänheten reglernasinformation tilladministration och om
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tillämpning.och
För övriga kommuner inom förvaltningsområdet för finska språket

kan antalet kommuninnevånare väljer finskaanvända i kontaktattsom
med kommunala förvaltningsmyndigheter bli betydligt lägre änantas

Åi Haparanda kommun. andra sidan kommer behovet anlitaattav
tolk eller förmodligen eftersom språkkun-översättare störreatt vara
skaperna i finska hos kommunanställda i dessa kommuner någotär

i Haparanda. Särskilt gäller detta förmågan läsa finskasämre än att
och skrifter finska till svenska. Vi räknar i dessaöversätta

årligkommuner med genomsnittlig kostnad kommunen per om ca
150 000 kr år kostnad 100 000 kr för det första åretsamtper en om
för den verksamheten.att starta nya

Kostnadsberäkningarna i Samerättsutredningen skiljer sig mycket
från Haparanda kommuns beräkningar det gäller hur andelnär stor av
befolkningen kan utnyttja sin använda sitt språkrättantas att egetsom

förklarasi ärenden hos kommunala myndigheter. Detta kan bl.a. av
behärskar många finsktalan-samisktalande i regel svenska bättre änatt
och kunskaperna i svenska kan påverkade i Haparanda kommun antas

benägenheten välja använda sitt språk.att att eget
Vi dock benägenheten utnyttja användarättatt att atttror en

kommunala myndigheter har ökat sedansamiska i ärenden hos
Samerättsutredningen gjorde sina beräkningar. Sametinget har nu

kan ha ökat benägen-funnits antal år och sitt arbete antasett genom
samiska använda sitt språk. Viheten hos dem använder att egetsom

också enkätsvar och de besök vi gjort i kommuner inomhar genom
förvaltningsområdet fått uppgifter tydersamiskadet attsom

utsträckning.väljer använda samiska i alltsamisktalande störreatt
Även samisktalande utnyttja sinkommer rätt attatttror attom

Samerättsutredningensamiska i utsträckning vadanvända änstörre
resurskrävande vadbedömde skulle ske, vårt förslag mindre änär

kommunerna kanbedömer därförSamerättsutredningens Vi attvar.
samiska ochuppfylla skyldighet muntligaklara sinatt att svarge

samiska medskrivelser muntliga förfrågningarochemotta m.m.
tolk/-personal med anlitandehjälp samisktalande samt avav egen

för samtligatolk/översättaremotsvarande tjänstöversättare en som
förvaltningsområdet. under förutsättningi Dettafyra kommuner att

i förväg bestämdaerbjuds under vissatolkning till och från samiska
telefon/video.tider i varje kommun och kan ske per

från kantolkning/översättning till och samiskaKostnaden för mot
kr år för samtliga kommu-bakgrund beräknas till 500 000denna per

för admini-årligen kommunkostnad 100 000 krsamt perner en om
fortbildning personal. Till detta kommerstration, information och av

året kanreglerna det förstakostnad för introducera deatt somnyaen
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vardera för Arjeplog och Jokkmokksberäknas till 100 000 kr
Gällivare kan kostnaderna de första åretkommuner. För Kiruna och

kommun eftersom de bör kunna samordnaberäknas till 50 000 kr per
samiskabåda lagarna användaintroduceringen de rätt attav om

finska till viss del.respektive användarätt att
förslagkostnader skulle kostnaden för våraSlår dessasammanman

använda samiska och finska hos kommunalatill regler rätt attom
miljoner kronor årligenförvaltningsmyndigheter uppgå till 1,4 samt

året reglerna införs.800 000 kr för förstatill

förskoleverksamhet och äldreomsorgKommunal

utformade det gäller förskoleverksamhetförslagSå våra är närsom
skall anordna vissinnebär de kommunernaoch äldreomsorg att

finska inom förskolan och äldreomsorgen.verksamhet samiska och
kan samiska och finskapersonalsamtliga kommunerl att somuppges

äldreomsor-förskoleverksamheten ochfinns anställd inom båderedan

gen.
våra förslagfår enligtför sådan verksamhet kommunernaFormen

förutsättningar. Dettahänsyn till varje kommunssjälva bestämma med
uppstå för anställa språkkun-kostnader skall behövainnebär attatt

nig personal.
personal ochför fortbildningvissa kostnaderkommerDäremot av

verksamheten och adminis-omorganisationkostnader förinitiala av
tvåspråkig för-till följdexempelvistration uppkomma, attatt av

förskolor inågon eller någratillskoleverksamhet koncentreras
Kostnadernagälla för äldreomsorgen.Motsvarande kankommunerna.

förskoleverksamheten och äldreomsorgenpersonal iför fortbildning av
i Arjeplogs, Jokk-årligen kommuntill 000 krkan beräknas 50 perca

Övertorneå tillPajala kommunerHaparanda, ochmokks, samt
verksam-kommuner däroch Gällivare000 kr för vardera Kiruna100

samiska och finska.bådevårt förslag skall erbjudasenligthet
införsåret då reglernainitialkostnad för det förstakanDärutöver en

Jokkmokks, Haparan-för Arjeplogs,kr varderaberäknas till 150 000
Övertorneå 000 kr vardera förtill 300och Pajala kommunerda, samt

Gällivare och Kiruna kommuner.
förskoleverksamhetför erbjuda visssammanlagda kostnadenDen att
samtliga kommunerrespektive finska isamiskaoch äldreomsorg

kr för detårligen 350 000till 450 000 kr 1således beräknaskan samt
året.första
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Landstingskommunala och statliga förvaltningsmyndigheter

det gäller landstingskommunala och statliga förvaltningsmyndig-När
vi kostnaderna för våra förslag för enskildaheter rättatt attanser om

samiska finska ärenden myndighetsutövning,använda och i rörsom
kommer hänföra sig till kostnader för anlitai utsträckningstor att att

eftersom i samiska och finska hostolk och kunskapernaöversättare
hospersonal dessa myndigheter i regel kunskapernavid är sämre än

anställd förvaltningspersonal.kommunalt
måste möjligheternakostnaderna skall kunna begränsasFör attatt

samiska ochallmänhetens kontakter med myndigheternabegränsa
tider utnyttjas liksom möjligheterna till tolkning viafinska till vissa

Om så sker vi samtliga dessa myndigheterstelefon och video. attanser
och översättning kan klaras med hjälptolkningbehov avavav

tolk/översättartjänst för samiska ochoch halvmotsvarande enen en
översättartjänst för finska. tillkommerDärutöverhalv tolk/och en
administration.förkostnadervissa

landstingskommu-kostnaderna för de statliga ochSammanlagt kan
ytterligaretill 2 miljoner årligenberäknasmyndigheternanala samtca

reglerna ochintroduktion deförsta åretsdetmiljon förl/2 av nyaca
informationsmaterial, blankettervisstöversättning m.m.av

Övriga åtgärderregionala

regionala utbild-förstödstatligtförföreslagit villkorenVi har att
samisk ochsåutformasskallkultursatsningarningssatsningar och att

statliga medeldeandeltillräckligfårtornedalsk kultur och språk aven
fleragällerdetLiksom närsatsningar.redan idag utgår till sådanasom

skeskalldettaåtgärdervåra förslag till rikstäckande attanserav
till sådanaidagredan avsättsmedelomfördelning de somgenom en av

ökadetillintedärfördel lederVåra förslagsatsningar. i denna
kostnader.

länstyrelsenledningunderVi har också föreslagit att aven grupp
deresultatetföljalän skall för bl.a.i Norrbottens att avutses upp

domstolfinska iochsamiskaregionala reglerna användarätt attom
övrigtiutvecklingenfölja hurhos förvaltningsmyndigheteroch samt

finskansochsamiskansstödja och stärkavarit det gällernär att
medförakommerregionen. arbeteställning i Denna attgrupps

förkostnadergånger årligenkostnader för sammanträden samtett par
föreslagitvimed framställningen denarbete rapport gruppenssomav

vi kanför arbeteKostnadernaarbete skall resultera ansergruppens
kr.beräknas till 100 000ca
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Finansiering8.3

förslag åtgärderflesta våra till rikstäckande har vi föreslagitDe av
skall finansieras omfördelning tillgängliga medel föravgenom en

forskning, folkbildning, kulturstöd och för nordisktutbildning och
detta landsdels- eller minoritetssprå-samarbete. Tanken bakom är att

stödjas inom alla samhällssektorer med medelken skall avsättssom
för respektive sektor.

Initialkostnaderna för våra förslag i övrigt uppgår enligt våra upp-
Därefterskattningar till 3,25 miljoner. uppskattar de årligaatt

uppgå till 4,65 miljoner. Kostnaderna hänförkostnaderna kommer att
författningar till finskatill översättning vissa samiska, ochsig av

åtgärder.våra förslag till regionalt tillämpligaromani chib tillsamt
för finansiering dessa förslag vi börUtgångspunkten anserav vara

medföraförslagen kommer skall täckas dede kostnader attatt avsom
skall för den riksdagen nyligenmedel framdeles avsättas avsom

integrationspolitiken.antagna
integrationspolitik har riksdagen bl.a. slagitGenom beslutet om en

nivåer skall utformas medgenerella politiken allafast den ut-att
etnisk kulturell mång-gångspunkt från Sverige präglat ochäratt av

utgår från och hänsyn till dennafald. rad åtgärderEn tarsom
till beslutet jfr 1997/ 1998: 16,mångfald finns med underlag prop.som

från invandrarpolitik tilloch mångfaldenSverige, framtiden ——
integrationspolitik.

bygger på ömsesidigtså vi uppfattar begreppet,Integration, ettsom
och majoriteten därminoriteterna och mellan minoriteterutbyte mellan

integrationför uppnåflerspråkighet viktig deleftersträvan är atten
använda samiska, finska romaniolika Rätten ochmellan attgrupper.

integrera våra historiskavid sidan svenskachib är sättett attav
varandra och innebär ioch majoriteten medminoriteter ett stort steg

Vi därför kost-mångkulturellt samhälle.riktning attmot ett anser
finansieras med medel avseddaför våra förslag sikt skallnaderna

åtgärder.för integrationspolitiska
omfattaridag denintegrationspolitikenSå den utsersom nya

minoritetsgrupperna eller landsdels-inte de historiskainvandrare men
förför kostnaderna våraminoritetsspråken. förutsättningeller En att

för åtgärder inom integration-täckas inomförslag skall kunna ramen
också kan omfatta de historiskadärför dennaspolitiken är att

använder dessa språkminoritetsspråken och demlandsdels- eller som
tillförs.medel följd dettaytterligareoch att som en av

för våraföreslår vi kostnadernaavvaktan på så skall skeI attatt
respektiveregler använda samiskaförslag till regionala rätt attom

länsstyrelsen ochförvaltningsmyndigheter utomfinska hos statliga
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domstolar skall täckas omfördelning medel föravsattagenom en av
respektive myndighet. Kostnaderna för använda samiska och finskaatt
inom rättsväsendet skall följaktligen belasta anslagen till rättsväsendet
och kostnaderna för statliga myndigheter respektive myndighets
budget.

När det gäller de kostnader kommer belasta landstingskom-attsom
munala myndigheter, kommunala myndigheter och länsstyrelsen anser
vi dock inte det rimligt dessa myndigheter, underäratt att ens en
övergångsperiod, skall bära kostnaderna själva. Intresset haattav en
tvåspråkig förvaltning i dessa områden inte bara lokalt ocksåär utan
nationellt. kostnad uppstår förDen vid sidan svenskanattsom av
införa samiska och finska så den offentliga förvaltningen bliratt
tvåspråkig bör därför bäras nationellt. dettaFör talar också den
omständigheten kommuner och regionala i området i mångaatt organ
fall har hårt ansträngd ekonomi.en

Vi därför dessa kostnaderna skall täckas statliga medel.attanser av
gäller för våra förslag förskoleverksamhetDetsamma rätt attom

och äldreomsorg på samiska respektive finska. Vi har beräknat
kostnaderna för våra förslag i dessa delar till 1,85 miljoner årligen

2,15 miljoner det första året införs. Med tanke påreglernasamt att
förstakostnaderna förhållandevis begränsade kan dessa i skedeär ett

innan för integrationspolitiken och de medel skallramarna som av--
för fastställts finansieras fördenna inom de medelsättas ramen som-

för statligt regionalt stöd exempelvis inom för detavsätts ramen
statliga utjämningsbidraget till kommuner och landsting anslagetsamt
för regionala utvecklingsinsatser föreslårdet s.k. länsanslaget. Vi att

föreslagnade kostnader 100 000 kr årligen denom som gruppen
medföra,under ledning länstyrelsen i Norrbottens län kommer attav

finansierasskall på sätt.samma
På sikt kan flerspråkigheten i regionen och den ökade självkänsla

effekter ekonomiskt ledamed följande positiva och socialt i regionen
till kostnaderna delvis dessa effekter och därmed kanuppvägsatt av

statliga stödet minska.det
möjlig finansieringskälla strukturfonder.En EG:särannan

Möjligheten finansiera för åtgärderdelvis kostnaderna regionala tillatt
stöd och skydd för samiska och finska och dess kultur via Europeiska
Regionala utvecklingsfonden bör undersökas.

Slutligen vill vi påpeka Sametingets uppgifter är värnaatt ett attav
därfördet samiska språket. Viss del våra förslag bör kunnaom av

statliga Sametinget tilldelas för sinfinansieras de medelav som
verksamhet.
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9 Skall Sverige ratificera
minoritetsspråkskonventionen

Kommitténs förslag: Vi Sverige skall ratificera minori-attanser
tetsspråkskonventionen för samiska och finska inklusive meän
kieli historiska landsdels- eller minoritetsspråk medsom en
historisk geografisk bas i Sverige och för romani chib ettsom
historiskt territoriellt obundet språk i Sverige.

Enligt våra direktiv skall vi ställning till frågan Sverige skallta om
ansluta sig till minoritetsspråkskonventionen. Vi vid samladanser en
bedömning Sverige bör detta.göraatt

Flera de skäl finns för svensk anslutning återfinns i kon-av som en
ventionens ingress och i kommentaren till denna. ingressenI betonas

värnandet de historiska landsdels- eller minoritetsspråken iatt om
Europa bidrar till upprätthålla och utveckla Europas kulturellaatt
rikedom och traditioner. I konventionskommentaren framhålls att
Europa alltid varit flerspråkigt och den språklig mångfalden äratt en

de värdefullaste delarna det europeiska kulturar-av av gemensamma
Ett värnande landsdels- eller minoritetsspråken, somligavet. av varav

riskerar försvinna, därmed detär sätt värnaett att om gemensamma
kulturarvet. Ett stöd för bevarandet språken också ettav ses som
bidrag till byggandet Europa i enlighet med de idealettav som som
Europarådets medlemmar har bara kan grundas pluralistiska
principer.

En aspekt betonas för dem använderär rättenannan som som
landsdels- eller minoritetsspråk använda sitt språk i såvälatt eget
det privata offentligadet livet i det land där de medborgare.ärsom
Denna betecknas i ingressen till konventionenrätt omistligsom en
rättighet med värnandetstämmer överens mänskliga rättig-som om

iheter FN och Europarådet.
konventionskommentarenI påpekas många dem använderatt av som

landsdels- eller minoritetsspråk har kommit i minoritetsställning till
följd gränsdragningen mellan de nuvarande nationerna i Europa.av

språketDet för många dessa minoriteterär mycket viktigegna av en
del deras identitet. Ett erkännande landsdels- eller minoritets-av av
språken i enlighet med konventionen kan därför medverka till att
minoriteterna och tillhör dessa kan känna sigpersoner som grupper
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respekterade medborgare i de länder där de finnsaccepterade och som
minoriteter.som

i konventionskommentarentill konventionen ochBåde i ingressen
fårminoritetsspråken inte ske påvikten stärkandebetonas att ett avav

i det officiella språket. I kommentarenbekostnad kunskaper angesav
segregering dekonventionens syfte intet vis är att uppmuntraatt av

från majoritetenlandsdels- eller minoritetspråkanvändergrupper som
inomutbyte mellan olika språkligatvärtom att uppmuntrautan grupper

samarbetepå så vis stödja bättre relationer, ökatrespektive land för att
enlighet med detta det iökad förståelse mellan Ioch sägsgrupperna.

konventionen mångkulturellingressen värnaratt genom om enman
skydd och främjande landsdels- elleroch flerspråkighet. Ettmiljö av

länder och regioner i Europaminoritetsspråken i olika ettanges vara
på demokra-uppbyggandet vilarviktigt bidrag till Europaettav som

nationellkulturell mångfald inom förprinciper ochtiska ramen
integritet.suveränitet och territoriell

vi funnit samiska ochsvenska förhållanden harTillämpad på att
chib landsdels- ellerkieli romanifinska inklusive ärmeän samt

Samtliga dessa språki konventionens mening.minoritetspråk i Sverige
femhundraårig historia idel haroch de kulturer de är snartenen av

funnits i landet betydligtfinskan har troligenSverige samiskan och
inklusive kieli ianvänder finskaBåde de meänlängre. grupper som

samiska har kommit i minoritetsställ-använderTornedalen och de som
de nordiska länderna.gränsdragningar mellanning till följd av

språkets bevarande myckethar uttrycktSamtliga äratttre grupper
kulturers bevarande. Fleraidentitet och för derasför derasviktigt

stöd.de inte får aktivt Dörspråken hotadevarieteter är ettomav
på sikt döockså kulturernaspråken riskerar att ut.

viktigt Sverigedet mycketbakgrund vidennaMot är attattanser
landsdels- ellerminoritetssprâkskonventionen för de svenskaratificerar

kieli och förinklusivesamiska och finskaminoritetsspråken, meän
nationellaspråkterritoriellt obundetromani chib samt attettsom

följdför språkenskydd och stödåtgärder vidtas till av ensom en
ratificering.sådan

mång-vårtliksom övrigaVi i Sverige bör Europa värna om
historiska Såflerspråkigakulturella och ärangetts ovanarv. som

chib vitalakieli romanifinskan inklusivesamiskan och meän samt
kulturensverigefinska och romskatornedalska,delar i den samiska,

del det svenskavärdefullSpråken och kulturernai Sverige. är aven
bevaras för framtiden.sådanakulturarvet och bör som

konventionen deför ratificeraviktigt skäl ärEtt attannat att som
och hartornedalingar, sverigeñnnarspråken,använder romersamer,

språkerkännande för sinafå officielltuttryckt stark önskan ettatten
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Ävenhistoriska minoritetsspråk i Sverige. Sverige under helasom om
landets historia varit flerspråkigt och flerkulturellt detta relativtär
okänt för majoritetsbefolkningen. Många har bild Sverigeen av som

historisktland med historiskt homogen kultur och ett gemensamtett en
ändrats först i mitten 1900-talet dåspråk, svenska. Detta haanses

ökade. Sverige landinvandringen till Sverige Synen medettsom
och språk har bidragit till dekultur ett gemensamt attgemensamen

använder samiska, finska inklusive kieli och demeän somsom
romani chib inte sina språk och kulturer accepterade ianvänder sett

till språken i allt mindremajoritetens vilket lett använtsögon att
har språken och kulturerna överlevtomfattning. dettaTrots genom

år har både tornedalingar,ochårhundradena samer,senare
ökad omfattning stärka sinaisverigefinnar och värnat attomromer

för demdärför viktDetspråk och kulturer. är storav somegna
minoritetsspråkskonventionenratificerarSverigeanvänder språken att

och stärker språken.och stöderofficiellt erkänneroch detta sätt
minoritetsspråkskonventionenratificeraförskälYtterligare attett

för med sig skulleratificeringåtgärdernationelladeär att ensom
integrationspoli-för dengenomföras inomochutformaskunna ramen

nyligen beslutatharRiksdagenutformas.hållertik att omsom nu
deninnebärande1997/98: 16integrationspolitik jfr attprop.ny

utgångspunkt imedutformasskallnivåerallapolitikengenerella
följd dettaSomland.mångkulturelltSverige är avett enatt numera

andraockså inkluderarskolundervisningenviktenbetonas attav
ochstödsmodersmålsundervisningen attsvenska,denkulturer än att

historiskaDeinvandrarkulturer.ocksåinnefattarkultursatsningarolika
dekulturer ärdeochi Sverigeminoritetsspråkenlandsdels- eller som

integrationspolitiken.uttryckligendock inteomfattasdel avaven
föråtgärdervidtaanledningalluppfattningvårfinns enligt attDet

ochminoritetsspråkenhistoriskadeoch stärkaerkänna, stödjaatt
mångkulturelladetipolitikengenerelladenminoritetskulturerna när

denochtornedalskafinska,samiska, denutformas.Sverige skall Den
minoritetsställningiSverigeifunnitsspråken harromska kulturen och

minoritets-ratificerarSverigeOmmycket lång tid tillbaka.under
följdföreslagitviåtgärderoch vidtar despråkskonventionen ensom

ochutformasåtgärder kunnaskulle sådanaratificering ge-av en
Särskiltintegrationspolitiken.för planeradenomföras deninom ramen

minoritets-åtgärderflera dedetta eftersomlämpligt somvara avsynes
historiskadeoch stärkaför stödjaspråkskonventionen föreskriver att

beskrivningenmed iockså finnslandsdel- eller minoritetsspråken av
integrationspolitiken.den nya

flerspråkighet ochMinoritetsspråkskonventionens inriktning ett
positivtpåvår uppfattningkan också enligtmångkulturellt samhälle ett
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utformasintegrationspolitik bör idebatten hurbidra tillsätt om en
intebetonas detoch dess kommentarkonventionen årframtiden. I att

använderdiskriminering demotverkatillräckligt att grupper somav
skall finna sigminoritetsspråk. dessaFörlandsdels- eller att grupper

stödja ochmajoritetssamhället betonas viktenitill rätta attav
konventionenskall enligtkulturer. Dettaspråk ochderasuppmuntra

Iställetökad segregering.det leder tillsådantskeinte sätt attett
mellan olikastödja utbytetochviktenbetonas uppmuntraattav

relationer, ökatstödja bättreför så visspråkliga attgrupper
språkliga iolikaförståelse mellanoch ökadsamarbete grupper

minoriteternaochoch minoriteternamajoritetensamhället; mellan
olika minoritets-majoriteten ochsamarbete mellansådantemellan. Ett

uppbyggnadentillkonventionen bidraenligtkan ettavgrupper
mångfald ochkulturelldemokratiska principer,samhälle byggt
majoritetskul-majoritetsspråket ochomfattar såvälflerspråkighet som
kulturerminoritetsspråken och delandsdels- eller somturen som

språk.med dessahänger samman
för i minoritetsspråks-ställningEuroparådet tagitDet synsätt som

öppenhet för de olikarespekt ochömsesidigbyggtkonventionen -
uppfattningenligt vårlandfinns ikulturer ärspråk och ettsom -

integrationspolitik utformas.beaktaviktigt näratt en ny
regionalmycket starkhar ocksåMinoritetsspråkskonventionen en

tillleder dettaratificerar konventionenSverigeOminriktning. att
i Norrbot-ställning regionaltsärskilt starkfåroch fmskansamiskan en

fortfarandeanvänds hävd ochspråken ärområden däri de enten, av
språks ochdessaskulle markeravardagen. Detlevande del av

medverka tillbas och kunnahistoriskageografiskakulturers att
samisktalande kandär flestoch de kommunerTornedalen antas vara

områden de varit iflerkulturellahistorisktdelyfts frambosatta som
såväl förvärdekanvifortfarande DettaochSverige är. tror vara av

samhällsliv.kultur- ochregionersföre dessaställningspråkens som
ratificeringbeaktasböraspekt ärYtterligare att avensomen

demflerspråkigheten hosstärkakanminoritetsspråkskonventionen som
förekommeridagchib. Redanoch romanifinskasamiska,använder
och romskasverigefinskatornedalska,mellan samiska,samarbeteett

for LesserEuropean Bureauinom EBLULorganisationerjudiskaoch
nationellbildatorganisationernadess regi harIUsed Languages. en

SWEBLUL.vidminoritetsspråkskommitté namn
kan ocksåspråkgruppernade olikamellan storSamarbete vara av

finskasamiska,bådeeftersomsamarbetetnordiskadetbåde förvikt
tillmöjlighetenoch förländerflera nordiskaichib talasromanioch

nationsgränserna.samarbetekulturelltoch översocialtekonomiskt,
ytterligareskulleredan idagförekommersamarbeteSådant men
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stärkas och ratificering konventionen.uppmuntras genom en av
Strävan efter nordisk rättslikhet talar också för Sverige böratt

ratificera minoritetsspråkskonventionen. Norge och Finland har redan
gjort så och har nationell lagstiftning i överensstämmelse medsom
deras åtaganden enligt konventionen stöder främjaroch de landsdels-
eller minoritetsspråk finns där.som

Det skulle också ligga väl i linje med Sveriges övriga internationella
åtaganden ratificera minoritetssprákskonventionen och på dettaatt sätt
stödja och stärka landsdels- eller minoritetsspråken delsom en av
skyddet för mänskliga rättigheter.

Sammantaget vi alltså starka skäl talar för Sverige skallatt attanser
ratificera minoritetsspråkskonventionen för samiska och finska
inklusive kieli landsdels- eller minoritetsspråkmeän medsom en
geografisk historisk bas föroch romani chib historiskt icke-ettsom
territoriellt språk i Sverige.

265





SOU 1997:192

Författningskommentarer10

samiskatill använda10.1 Förslag lag rätt attom
förvaltningsmyndigheter ochspråket hos

domstolar

Definitioner

språket.förvaltningsområdet för samiska§ lag gäller inom1 Denna
Arjeplog,språketförvaltningsområdet för samiskaMed avses

och Kiruna kommuner.Jokkmokk, Gällivare

används isamiskaspråket alla varieteterMed samiska somavavses
nordsamiskasydsamiska, lulesamiska ochförvaltningsområdet, såsom

samiska språketförvaltningsområdet för§ Med myndighet i2 avses
förvaltningsärendendomstolar iförvaltningsmyndigheter och vars

språket.för samiskaförvaltningsområdetförlagd tillverksamhet är

statligagäller såväl hosmyndighetersamiska hosanvändaRätten att
förvaltningsmyndigheterkommunalaochlandstingskommunalasom

förvaltnings-Exempelförvaltningsärenden.ihos domstolarsamt
lands-nämnderna,kommunaladekommunstyrelsen,myndigheter är

myndigheterstatligaochnämndertingsstyrelsen och landstingets som
inteomfattasm.fl. Däremotskatteförvaltningpolismyndigheter,

kommunalaellerlandstingsfullmäktigekommunfullmäktige, somorgan
gällersamiskaanvändaorganiserade i privaträttslig form. Rättenär att

ad-iexempelvisförvaltningsärenden,i rentockså hos domstolar
personal.anställdvid domstolarnaministrativa ärenden rörsom

itjänsteställeharförvaltningsmyndigheteromfattarRätten de som
förvaltningsområdetde kommuner omfattasnågon samtavav som

omfattaslän. Dessutomoch länsstyrelsen i Norrbottenslandstinget
landstingskommunalfrån kommunal,myndigheter dit ärendeett en

hosförvaltningsärendeförvaltningsmyndighet ellereller statlig ett
överklagasdit ärendetöverklagas den myndighetdomstol kan även om

förvaltningsområdet.ligger utanför
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använda samiska vidRätt kontakt med myndigheteratt

§3 Enskilda har använda samiska vid såväl muntligarätt att som
skriftliga kontakter med myndigheter ärendeni myndig-som avser
hetsutövning.

Om enskild använder samiska vid kontakt med myndighet etten en
sådant ärende myndigheten skyldig muntligt pa° samiska.är att ge svar
Skriftliga beslut riktade till enskilda i ärenden där den enskilde använt
samiska under ärendes handläggning, skall innehålla skriftligett en
upplysning på samiska beslutet kan muntligen tillöversättasattom
samiska myndigheten på begäran den enskilde.av av

Myndigheten skall i övrigt efter bemöta samiskta-även sträva att
lande på samiska.

första stycket stadgas enskilda har använda samiskaI vidrättatt att
kontakt med myndigheter i förvaltningsområdet i ärenden som avser
myndighetsutövning. Sådana ärenden myndighetens utövningrör av
befogenhet för enskild bestämma förmån, rättighet, skyldighet,att om
disciplinpåföljd, avskedande eller jämförbart förhållande. Rättenannat

såväl muntliga skriftliga kontakter i enskilda ärenden.avser som
Innehållet i skrifter in till myndigheterna på samiskasom ges

till innehålletspråket skall svenska till den delöversättas är av
betydelse för ärendets handläggning så ärendets gång kan följasatt
också svenska. När finns i ärende harmotpart ett motpartenen
dock få skrift samiska i sin helhet till svenskaöversatträtt att om

begär det.motparten
samiskaenskilde har välja vilken varietetDen rätt att av som

han/hon vill använda. använda samiska gällerRätten oavsettatt om
svensk utländskden enskilde eller medborgare.är

omfattaranvända samiska tillkommer enskilda.Rätten Rättenatt
föreningar organisationer väljer användasålunda ochäven attsom

finska.
myndighetens skyldighetI andra stycket regleras att svara

enskild använder samiska. innebär myndig-samiska Dennanär atten
skall använda samiska vid myndighetens muntliga kontakter medheten

den enskilde muntligen till samiskaden enskilde och begäranatt av
skriftliga riktade till den enskilde.meddelanden och beslutöversätta
innefattar bestämmelsen inte någon skyldighet avfattaDäremot att

kunnaskriftliga beslut på samiska. Myndigheten skalläven ge
beslut enskilda påmuntliga översättningar skrivelser och riktade tillav

varietet samiska den enskildeden använt.av som
myndigheterregleras användningen samiska hosI tredje stycket av

verksamhet myndighetsutövning.det inte sig rörrörnär om som
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på sådanExempel verksamhet rådgivning och information tillär
allmänheten, erbjudande vård och undervisning. dennaI verksam-av
het har inte myndigheten någon absolut skyldighet samiskaatt svara

ibör ändå sådan verksamhet eftersträva muntligen bemötaattmen
samisktalande samiska.

§4 Myndigheterna fär bestämma särskilda tider och särskild plats för
samisktalandes besök och telefonsamtal.

paragrafen enskildesI den använda samiska kanrättatt attanges
begränsas till viss tid och plats. använda samiska vidRätten att
kontakt med myndigheten kan sålunda gälla underbegränsas till att

tider på myndighetens finnas tillgänglig. Närvissa kontor då tolk kan
översättningsådana tider viktigtbestäms det beakta vissär att att

myndighetsbeslutmåste ske skyndsamt. Detta kan exempelvis gälla
förtill enskilda där den översättningriktade enskilde beroendeär av

förstå innebörden beslutet.att av

Kostnader

översättningför§ skall kostnaderna5 Om tolk eller anlitasöversättare
eller tolkning betalas myndigheten.av

utnyttja möjlig-samiska fullt skall kunnade använderFör att utsom
allmännai densitt språk skall såheten använda angettsatt eget som
allmännakostnaden för tolk och betalasmotiveringen översättare av

medel.

Undantag

vissfinns särskilda beslutafår det skäl§ Regeringen6 att enom
tillämp-skall undantas fränlyder under regeringenmyndighet som

förlandstingsfullmäktigegäller fördenna lag. Detsammaningen av
landstingsfullmäktige och för kommun-lyder undermyndigheter som

kommunfullmäktige.underlydermyndigheterfullmäktige för som

viss statligbeslutabestämmelseenligt dennaRegeringen kan att en
dennabestämmelserna iomfattasskallförvaltningsmyndighet inte av

harmyndighetvisssådant motiveratlag. Ett beslut kan att enavvara
befogatdärför inteoch det ärmycket liten kontakt med allmänheten

kan lands-Påför myndigheten hålla tolkberedskap. sättatt samma
förvaltningsmyndig-kommunfullmäktige undantatingsfullmäktige och
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heter inom sina respektive verksamhetsområden. Möjligheten att
myndigheter frånundanta lagens tillämpningsområde bör användas

restriktivt så lagens syfte inte urholkas.att

Samiska förskoleverksamheti och äldreomsorg

7 § Kommun i förvaltningsområdet för samiska språket skall dennär
erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt 2a kap. och §§ skollagen1 7

vårdnadshavare1985:1 100 barn begår det mojlighet till platsge vars
förskoleverksamhet hela elleri där delar verksamheten bedrivs påav

samiska.

Innebörden paragrafen varje kommun inom förvaltningsom-är attav
rådet för samiska språket måste, den erbjuder förskoleverksamhet,när
erbjuda någon form förskoleverksamhet bedrivs samiskaav som

vårdnadshavare begär det. Omfattningen verksamheten kanom av
många den omfattar tillgångenvariera beroende hur barn och på

barnspråkkunnig personal. Om det bara sig enstaka kanrör om man
samiska den personal kantänka sig dessa barn bemötsatt av som

tillräckligt många barn och tillräckligt mycketsamiska. Finns det
verksamheten samiskapersonal behärskar samiska kansom

i särskilda eller på särskildabedrivas organiseratmer grupper
tvåspråkiga daghemsavdelningar eller helt tvåspråkiga daghem.

varietet samiska används barnen skall användas inomDen som av
förskoleverksamheten.

skall erbjuda8 § förvaltningsområdet för samiska språketKommun i
det möjlighet hela eller delar den service ochden begär attsom av

för äldreomsorgen personalomvårdnad erbjuds inomsom ramen av
behärskar samiska.som

omfattningen den äldreomsorg erbjuds samiskaochArten somav
många personal talarblir beroende hur önskar somav som omsorg av

tillgångensamiska och vilken de önskar samttyp omsorgav
grundläggade kravet kommunernasamiskspråkig personal. Det

såparagraf de organiserar äldreomsorgen denenligt denna är attatt
och talar samiska så långtpersonal finns i äldreomsorgen somsom

språk.äldre har samiska förstamöjligt arbetar med de som som
används de äldre skall användas inomvarietet samiskaDen som av

äldreomsorgen.
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Personalens kunskaper i samiska

9 § Vid anställning personal vid myndighet förvaltningsområdetiav en
skall tväspråkigheti samiska-svenska betraktas särskild merit.som en

Så vi påpekat i den allmänna motiveringen fleradet skälärsom av
angeläget öka kunskaperna i samiska hos den personalen hosatt egna
myndigheterna. dettaEtt de kravsätt göra är utöveratt att som

förnormalt ställs anställning hos viss myndighet också betraktaen
tvåspråkighet i svenska-samiska merit vid sidan de övrigasom en av
krav ställs sökande till viss anställning.som

Personalen inom förskoleverksamheten och äldreomsorgen iär
juridisk mening myndighetspersonal omfattas denna ochsom av
följande bestämmelse.

10 § Myndighet förvaltningsområdet skallinom i den utsträckning det
bedöms nödvändigt erbjuda anställda möjlighet fortbildningtill i det
samiska språket.

myndighet bedömer det finns behovNär anställdaatten om av ge
språketfortbildning i det samiska bör efterfrågan information

samiska från allmänheten ställd i relation till kunskaperna hos
samiskspråkig personal vid myndigheten avgörande för myndig-vara
hetens beslut.

Utökad använda samiska vid domstolrätt att

§ mål eller ärende vid domstol har11 Den iär rätt attpartsom
använda vid domstolar har domkrets helt ellersamiska som en som

förvaltningsområdet för språket.delvis omfattar samiska Rätten att
använda samiska omfattar också de domstolar dit mål eller ärenden

förstafrån domstolar i meningen överklagas.som avses

den enskilda har i förvaltningsärende hos domstolUtöver rätt att
enligt följandeanvända samiska 2 och 3 §§ regleras i denna och

paragrafer samiska vid muntliga skriftligaanvända ellerrättparts att
med domstol har domkrets till någon delkontakter som en som

omfattar förvaltningsområdet för samiska språket.
särskildaSåväl allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar som

domstolar, såsom fastighetsdomstol eller vattendomstol, omfattas av
målbestämmelsen. Domstolar till vilka eller ärenden från dessa dom-

kan omfattas också för användastolar överklagas rätten part attav
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samiska.

domstolsamiska mål eller ärende hos§ använda i12 Rätten att
och skriftlig bevisning påhandlingar, inlagoromfattar inrätt att ge

till målet eller ärendetfä de handlingar hörsamiska, rätt att som
och vid muntlig förhandlingtill samiskamuntligen rättöversatta att

samiska.domstol talainför
Även samisktalandeefter bemötabör domstoleni övrigt sträva att

pä samiska.part

be-rättegång eller ärendessamiska underanvändaRätten ettatt
skriftligen på samiskamuntligen elleromfattar få sighandling yttraatt

rättegången eller ärendesgäller förmed de regleri enlighet som
med hjälp tolkinnebär ocksådomstol.behandling i Den rätt att aven

ärendet muntligentill målet ellerhandlingar hör översattafå de som
förhandlingvid muntligfå tala samiskatill samiska. Rätten att
övrigtfå det itala samiska ochbåde själv sägsomfattar attatt som

till samiska.muntligenvid domstolen översatt
Även sig till domstolen meddå riktarexempelvisi övrigt, part

samisktalandebemötaefterdomstolenförfrågningar, bör sträva att
samiska.part

ärendesmåls ellersamiska underanvändavill13 § Part ettsom
måletmeddetta sambandskall begära idomstolhandläggning i att
måletsig igängeneller förstaanhängiggörsärendeteller parten yttrar

ärendet.eller
uppenbartdetavslås endastfärsådan begäran ärEn attom

syfte.otillbörligtsker ibegäran

helarättegången ochunder helagällersamiskaanvändaRätten att
ärendetellermåletdvs från detdomstol,behandling iärendets att

överklagandeeventuelltmedtill ochdomstolenvidinleds att ett
planeraskall kunnadomstolendomstolen. Förtillinkommer att

samiskaärende därmål elleritolk och översättareanlitande av
så tidigtframförasanvända samiskaskall begärananvänds, att somom

eller förstaanhängiggörseller ärendetmåletsamband medimöjligt att
varietetockså vilkenbörmålet. Detsig igången part yttrar anges

vill använda.enskildedensamiska som
samiska böranvändafåbegäranavslåMöjligheten attatt omen

uppenbart begärandå detexempelvisrestriktivt ärmycketanvändas att
domstolen irättegången. Ett beslutförhalasyfteframställs i att av

får intemål eller ärende över-samiska ianvändafråga rätten attom
särskilt.klagas
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skall tolksamiska rättegångbegär använda i14 § Om part att
rättegångs-kap. 6-8 §§enlighet med bestämmelserna i 5anlitas i

1971:291.förvaltningsprocesslagenbalken och 50-52 §§

respektive förvaltningspro-rättegångsbalkenregler enligtDe som
tolk, tolked ochför skall anlitascesslagen gäller somvem som

enligtockså tolk anlitastolk skall tillämpasersättning till sådan när
lag.denna
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finskatill använda10.2 Förslag lag rätt attom
förvaltningsmyndigheter ochspråket hos

domstolar

Definitioner

språket.förvaltningsområdet för finskagäller inom1 § Denna lag
språket Haparanda,förvaltningsområdet för finskaMed avses

u och kommuner.Overtorneå, Pajala, Gällivare Kiruna

används i för-varieteter finskaspråket allaMed finska somavavses
kieli/tornedalsfinska och standard-såsomvaltningsområdet, meän

finska.

för finska språketförvaltningsområdetmyndighet i2 § Med avses
förvaltningsärendendomstolar iförvaltningsmyndigheter och vars

språket.förvaltningsområdet för finskaförlagd tillverksamhet är

statligasåväl hosmyndigheter gälleranvända finska hosRätten att
förvaltningsmyndigheterkommunalalandstingskommunala ochsom

förvaltnings-förvaltningsärenden. Exempelihos domstolarsamt
lands-kommunala nämnderna,kommunstyrelsen, demyndigheter är

myndigheterstatligalandstingets nämnder ochtingsstyrelsen och som
inteomfattasskatteförvaltning m.fl. Däremotpolismyndigheter,

kommunalalandstingsfullmäktige ellerkommunfullmäktige, organ som
gälleranvända finskaform.privaträttslig Rättenorganiserade iär att

exempelvis i ad-förvaltningsärenden,domstolar iockså hos rent
personal.anställdvid domstolarnaärendenministrativa rörsom

tjänsteställe iförvaltningsmyndigheter hardeomfattarRätten som
förvaltningsområdetomfattaskommunernågon de samtavsomav

omfattaslän.i Norrbottens Dessutomoch länsstyrelsenlandstinget
landstingskommunalkommunal,ärende frånditmyndigheter ett en

hosförvaltningsärendeellerförvaltningsmyndighetstatligeller ett
överklagasmyndighet dit ärendetdenöverklagasdomstol kan även om

förvaltningsområdet.utanförligger
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Rätt använda finska vid kontakt med myndigheteratt

§3 Enskilda har använda finska vid såväl muntligarätt att som
skriftliga kontakter med myndigheter ärendeni myndig-som avser
hetsutövning.

Om enskild finskaanvänder vid kontakt med myndighet i etten en
sådant ärende myndigheten skyldig muntligt på finska.är att ge svar
Skriftliga beslut riktade till enskilda i ärenden där den enskilde använt
finska under ärendes handläggning, skall innehålla skriftligett en
upplysning på finska beslutet kan muntligen tillöversättasattom
finska myndigheten på begäran den enskilde.av av

Myndigheten skall efteri övri bemöta finsktalandeäven strävagt att
på finska.

första stycket stadgasl enskilda har finskaanvända vidrättatt att
kontakt med myndigheter i förvaltningsområdet i ärenden som avser
myndighetsutövning. Sådana ärenden myndighetens utövningrör av
befogenhet för enskild bestämma förmån, rättighet, skyldighet,att om
disciplinpåföljd, avskedande eller jämförbart förhållande. Rättenannat

såväl muntliga skriftliga kontakter i enskilda ärenden.avser som
Innehållet skrifteri in till myndigheterna på finska språketsom ges

skall till den del innehållet betydelse för ärendetsöversättas är av
handläggning så ärendets gång kan följas också på svenska. Näratt en

finns i ärende har dock få skrift pårättmotpart ett motparten att
finska i sin helhet till svenska begär det.översatt motpartenom

enskilde har välja vilken finskaDen varietet han/honrätt att av som
vill använda. Rätten använda finska gäller den enskildeatt oavsett om

svensk eller utländsk medborgare.är
Rätten använda finska tillkommer enskilda. Rätten omfattaratt

sålunda föreningar och organisationer väljer användaäven attsom
finska.

I andra stycket regleras myndighetens skyldighet på finskaatt svara
enskild finska.använder Denna innebär myndigheten skallnär atten

finska vid myndighetens muntligaanvända kontakter med den enskilde
och begäran den enskilde muntligen finskatill översättaatt av
skriftliga meddelanden och beslut riktade till den enskilde. Däremot
innefattar bestämmelsen inte någon skyldighet avfatta skriftligaatt
beslut på finska. Myndigheten skall kunna muntligaäven över-ge
sättningar skrivelser och beslut riktade till enskilda den varietetav

finska den enskilde Skriftlig upplysning beslutetanvänt. attav som om
kan muntligen myndigheten på begäran den enskildeöversättas av av

avfattas standardfinska förbehöver bara myndighetens skyldig-att
het i denna del skall fullgjord vidare angåendese sådanaanses
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skriftliga upplysningar i den allmänna motiveringen.
tredjeI stycket regleras användningen finska hos myndigheterav
det inte sig verksamhet myndighetsutövning.när rör rörom som

Exempel på sådan verksamhet rådgivning och information tillär
allmänheten, erbjudande vård och undervisning. I denna verksam-av
het har inte myndigheten någon absolut skyldighet finskaatt svara

bör ändå i sådan verksamhet eftersträva muntligen bemötaattmen
finsktalande på finska.

4 § Myndigheterna får bestämma särskilda tider och särskild plats för
finsktalandes besök och telefonsamtal.

paragrafen den enskildes använda finskaI kanrättatt attanges
till vissbegränsas tid och plats. Rätten använda finska vid kontaktatt

med myndigheten kan sålunda begränsas till gälla under vissa tideratt
myndighetens då tolk kan finnas tillgänglig. sådanakontor När

tider bestäms det viktigt beakta viss översättning måste skeär attatt
skyndsamt. kan exempelvis gälla myndighetsbeslut riktade tillDetta

förståenskilda där den enskilde beroende översättning förär attav
innebörden beslutet.av

Kostnader

§ för5 Om tolk eller anlitas skall kostnaderna översättningöversättare
tolkning betalas myndigheten.eller av

finska fullt skall kunna utnyttja möjlig-För de använderatt utsom
använda sitt språk skall så i den allmännaheten angettsatt eget som

allmännamotiveringen kostnaden för tolk och betalasöversättare av
medel.

Undantag

6 § får det finns särskilda skäl besluta vissRegeringen att enom
undantas från tillämp-myndighet lyder under regeringen skallsom

för landstingsfullmäktige fördenna lag. gällerningen Detsammaav
fär kommun-lyder under landstingsfullmäktige ochmyndigheter som

kommunfullmäktige.fullmäktige för myndigheter lyder undersom

enligt bestämmelse besluta viss statligRegeringen kan denna att en
i dennaförvaltningsmyndighet inte skall omfattas bestämmelsernaav
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lag. sådantEtt beslut kan motiverat viss myndighet harattvara av en
mycket liten kontakt allmänhetenmed och det därför inte befogatär
för myndigheten hålla tolkberedskap. På kan lands-sättatt samma
tingsfullmäktige och kommunfullmäktige undanta förvaltningsmyndig-
heter inom sina respektive verksamhetsområden. Möjligheten att
undanta myndigheter från lagens tillämpningsområde bör användas
restriktivt så lagens syfte inte urholkas.att

Finska förskoleverksamheti och äldreomsorg

§7 Kommun i förvaltningsområdet för finska språket skall dennär
erbjuder förskoleverksamhetplats i enligt 2a kap. 1 och §§ skollagen7
1985:1 100 barn vårdnadshavare begär det möjlighet till platsge vars
förskoleverksamheti där hela eller delar verksamheten bedrivs påav

finska.

Innebörden paragrafen varje kommun inom förvaltningsom-är attav
rådet för finska språket, erbjuder förskoleverksamhet,den måstenär
erbjuda någon form förskoleverksamhet bedrivs på finskaav som om
vårdnadshavare begår det. Omfattningen verksamheten kan varieraav
beroende hur många barn den omfattar och tillgången språkkun-
nig personal. bara sig enstaka barnOm det kan tänka sigrör om man

finska dendessa barn bemöts personal kan finska. Finnsatt av som
tillräckligt många barn och tillräckligtdet mycket personal som

finska verksamheten finskabehärskar kan bedrivas organiseratmer
eller särskilda tvåspråkigai särskilda daghemsavdelningargrupper

tvåspråkiga daghem.eller helt
varietet finskaDen används barnen skall inomanvändassom av

förskoleverksamheten.

8 § Kommun i förvaltningsområdet för finska språket skall erbjuda den
begär det möjlighet få hela eller delar den service ochattsom av

omvårdnad erbjuds inom för äldreomsorgen personalsom ramen av
behärskar finska.som

och omfattningenArten den äldreomsorg erbjuds finska blirav som
beroende hur många önskar personal talarav som omsorg av som
finska och vilken de önskar tillgången påtyp samtav omsorg
finskspråkig personal. grundläggadeDet kravet på kommunerna enligt
denna paragraf de organiserar äldreomsorgen så den personalär att att

finns i äldreomsorgen och talar finska så långt möjligtsom som
arbetar med de äldre har finska första språk.som som
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finska äldre skall inomvarietet används de användasDen som av
äldreomsorgen.

Personalens kunskaper i finska

§ personal vid myndighet förvaltningsområdet9 Vid anställning iav en
skall tvásprâkighet finska-svenska betraktas särskild merit.i som en

påpekat i allmänna motiveringen det flera skälSå vi den ärsom av
i finska hos den personalen hosangeläget öka kunskapernaatt egna

detta de kravmyndigheterna. Ett sätt göra är utöveratt att som
viss myndighet också betraktanormalt ställs för anställning hos en

vid sidan de övrigatvåspråkighet i svenska-finska meritsom en av
anställning.ställs sökande till visskrav som

i juridiskförskoleverksamheten och äldreomsorgenPersonalen inom är
omfattas bestämmelserna i dennamening myndighetspersonal som av

paragraf.och följande

utsträckning detförvaltningsområdet skall i den10 § Myndighet inom
fortbildning deterbjuda anställda möjlighet till ibedöms nödvändigt

finska språket.

anställdadet finns behovmyndighet bedömerNär attav geen om
informationspråket bör efterfråganfortbildning i det finska

finsksprå-till kunskaperna hosfrån allmänheten ställd i relationfinska
myndighetens beslut.avgörande förkig personal vid myndigheten vara

använda finska vid domstolUtökad rätt att

vid domstol har11 § mål eller ärendeDen i rättär attpartsom
helt ellerdomkretsanvända finska vid domstolar har somsom en

för finska språket. Rättendelvis omfattar förvaltningsområdet att
ärenden fråndit mål elleranvända finska omfattar också de domstolar

överklagas.första meningendomstolar isom avses

domstolförvaltningsärende hosiden enskilda harUtöver rätt att
följandei denna ochoch 3 §§ reglerasanvända finska enligt 2

skriftligafinska vid muntliga elleranvändaparagrafer rättparts att
till någon delhar domkretsmed domstolkontakter somsom en

språket.förvaltningsområdet för finskaomfattar
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Såväl allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar särskildasom
domstolar, såsom fastighetsdomstol eller vattendomstol, omfattas av
bestämmelsen. Domstolar till vilka mål eller ärenden från dessa
domstolar kan överklagas omfattas också förrätten användapart attav
finska.

12 § Rätten använda finska måli eller ärende hos domstol omfattaratt
handlingar,in inlagor och skriftlig bevisningrätt på finska,att råttge

få de handlingar hör till målet eller ärendet muntligenatt som
till finska och vid muntlig förhandlingöversatta införrätt domstolatt

tala finska.
Även i övrigt bör domstolen efter bemöta finsktalandesträva att part

på finska.

Rätten använda finska under rättegång eller ärendes behandlingatt ett
omfattar få sig muntligen eller skriftligen finska i enlighetatt yttra
med de regler gäller för rättegången eller ärendes behandling isom
domstol. innebärDen också med hjälp tolk få derätt atten av
handlingar hör till målet eller ärendet muntligen tillöversattasom
finska. få finskaRätten tala vid muntlig förhandling omfattar bådeatt

själv få tala finska och få det i övrigt vid domstolensägsatt att som
muntligen till finska.översatt

Även i övrigt, exempelvis då riktar sig till domstolen medpart
förfrågningar, bör domstolen efter bemöta finsktalandesträva att part

finska.på

13 § villPart använda finska under måls eller ärendesettsom
handläggning domstoli skall begära detta i samband med måletatt
eller ärendet anhängiggörs eller första gången måletsig iparten yttrar
eller ärendet.

sådanEn begäran får avslås endast det uppenbartär attom
begäran sker otillbörligt syfte.i

använda finskaRätten gäller under hela rättegången helaochatt
ärendets behandling i domstol, fråndvs det målet eller ärendetatt
inleds vid domstolen till och med eventuellt överklagandeatt ett
kommer in till domstolen. För domstolen skall kunna planeraatt
anlitande tolk och måli eller ärende där finska används,översättareav
skall begäran använda finska framföras så tidigt möjligt iattom som
samband med målet eller ärendet anhängiggörs eller första gångenatt

sig i målet. bör ocksåDet vilken varietet finskapart yttrar anges som
den enskilde vill använda.

Möjligheten avslå begäran få använda finska böratt attomen
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uppenbart begäranrestriktivt exempelvis då detmycketanvändas är att
domstolen irättegången. Ett beslutsyfte förhalaframställs i att av

ärende får intefinska i mål elleranvända över-fråga rätten attom
särskilt.klagas

tolk anlitasfinska rättegång skallfå använda i14 § begärOm attpart
rättegångsbalken och6-8 §§bestämmelserna i 5 kap.enlighet medi

1971:291.förvaltningsprocesslagen50-52 §§

förvaltningspro-respektiveenligt rättegångsbalkenreglerDe som
tolked ochanlitas tolk,skallgäller förcesslagen somsomvem

tolk anlitas enligtocksåtolk skall tillämpastill sådan närersättning
denna lag.
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till ändring i 1979:41110.3 Förslag lag lagenom
ändring i rikets indelning i kommuner,om

landstingskommuner församlingaroch

Utredning ändring i den kommunala indelningen skall22 § om en
frågan. sådanomfatta omständigheter inverkar Enalla som

kommunal indelning får hindraomständighet inteär ettatt en ny
landsdels- eller minoritetsspråken, samiskafrämjande de svenskaav

samråd ske med de kommuneroch finska. Vid utredningen skall som
frågan.intressehar av

indelningen utredningenOm den ändring i den kommunala som
någon indelning, skallbör föranleda ändring också i annanavser en

sådanutredningen omfatta ändring.även en

ändring i rikets indelningförslag till ändring i lagenGenom vårt om
åtagandetförsamlingarlandstingskommuner ochi kommuner, tryggas

fårindelning landet inteadministrativkonventionen ändradi att aven
finskansamiskan ochhindrarsådant det ärske sätt attattett som

främjas. Bestämmelsernahistorisk förankringgeografiskspråk med en
indelningen i landstingskom-såväl indelningen i kommunergäller som

församlingar.ochmuner
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Reservation särskildaoch yttranden

Reservation Henning Johanssonledamotenav

Kommittén har valt i sina förslag finska använda sigatt om av
meänkieli i Tornedalen och Malmfälten alibi för stärkaattsom
finskans ställning i Sverige. bestämt avstånd från sådantJag tar ett
förfaringssätt. Kommitténs förfaringssätt kränkande för såvälär
sverigefinnarna de meänkielitalande. Sverigefinnarna finnssom
utspridda hela landet med koncentration i storstadsområdena. Detöver
finns övertygande dokumentation styrker språket funnits därattsom
åtminstone detta årtusende. Kommittén emellertid inte fasta på det,tar

sverigeñnnarnas språk i rättfärdigasSverige med meänkieliutan att
talas i Tornedalen sverigefinne alltså inte tillräckligtAtt ärvara

förslagetFör de meänkielitalande kränkande eftersom statligär en
kommitté utnyttjar dem språkgrupp i samhället. Undersom svagen

århundrade de meänkielitalande påtagligt fått detdetta har känna vad
majoritetsspråksförtrycket har inneburit. föreslår kommit-svenska Nu
finska erkännas landsdels- minoritetsspråk itén skall ochatt som

meänkieli. MedSverige. finska medräknar kommittén ocksåI
majoritets-förslaget inför kommittén i själva verket ytterligareen

för meänkielitalande. Majoritetsspråket finskaspråksrelation de är
officiellt språk i vårt grannland. varför denna rädsla förMenöstraett

Varför måste språketi ord erkänna meänkieli det gömmasävenatt
definitionsparagraf längst bak i betänkandet sådant för-undan i Etten

farande förstärker uppfattningar meänkieli sämre sortsenom som
onämnbart.finska till och med ärvars namn

hårdareVisserligen kan konstatera samhället har blivit detattman
också förvaltningen blivit brutalare, sådecenniet. Kanske harsenaste

språken Då detvarför skulle inte den utvecklingen också drabba är
intellektuellt hederlig och kallaemellertid viktigt försökaatt vara

förslag finska ochförslag vid sina Kommitténsrätta namn. om
införande strukturellt våld bådemeänkieli måste betecknas motsom av

språkmeänkielitalande och sverigefinnarna. Människans är utan
tvångssteri-tvekan livgivande för hela hennes kultur. När debatten om

parallellen till kommitténsliseringen pågår bäst kan drasom mannu
form kulturell kastrering.undangömmande meänkieli som en avav

kommande utredning den förraborde eventuellDessutom en om
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undersöka de drabbades etniska och språkligaföreteelsen noga
minst bakgrund ledaren för denbakgrund. Detta inte mot attav

institutionen, professor Lundborg, i åratalrasbiologiska Herman
området.sin forskning i kärnan det meänkielitalandebedrev av

jiddisch i dettaKommittén har också valt inte erkännaatt samman-
utifrån vi kommit iställningstagandet ologiskt det underlaghang. är

hänvisningarnakommittéarbetet. Särskilt verkar tillkontakt med under
haunderlag från judiskt håll inte tagitsempiriskadet presenteratssom

Överhuvudtaget haftverkar kommitténs majoritet hafullaste allvar.
frånforskningviss misstänksamhet mot personersom emaneraren

i berörda språkgrupperna.kulturell bakgrund de Annarsmed egen
viktig del sakkunskapen.brukar sådant räknas som en av

före-anförts jiddisch inte skulle haTveksamheter har mot att
möjligt tveksam-från generation till generation". Detkommit är att

århundrade, då bortsersitt berättigande under dettaheten har manmen
ställningstagande jiddischeffekter. Kommitténsifrån förintelsens mot

inte biträdafelaktiga signaler till nynazister. Jag kansändaär utatt
språket skalljiddischkommittén i sin förnekelse attutanav anser

erkännas.
sydsamiska, lulesamiska ochinte erkännaKommittén har valt att

språk-överlåter hanteringenoch för signordsamiska utan avvar en
fintlåter demokratiskt ochsjälva. Detfrågan till mensamerna

sinsemellandessa språkgruppersamtidigt vi medvetna ärär attom
hade varitoch omfattning. detolika i styrka Jagmycket attanser

språkgruppöverlåta respektivede språken ochbättre erkännaatt tre
låta sig uppslukasmån de vill samverka elleri vilkenavgöraatt av

varandra.
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Särskilt yttrande ledamoten Susanna Angéus Kuoljokav

För stärka de samiska och finska språkenatt romani chib isamt
Sverige har utredningen lagt fram flera förslag jag stöder.som

Utredningen den enskilde skall ha lämna inatt rättanser att
skriftliga inlagor på samiska till myndigheter i det s.k. förvaltningsom-
rådet. De skrivelser inkommer till myndigheten skall biläggassom
ärendet tillsammans med sammanfattande översättning till svenskaen

innehållet i skriften så ärendet kan följas också den inteattav av som
behärskar samiska. Däremot begränsas myndighetens skyldighet till att
muntligen och förklaraöversätta till den samisktalande sina skriftiga

Jag den enskildes skrivelser till förvaltningsmyndigheterattsvar. anser
samiska också skall besvaras på samiska. Om myndigheten inte har

personal med kompetens besvara skrivelserna samiska, detatt är
möjligt anlita utomstående Kostnadernaöversättare. föratt sådana
översättningar skall dock inte belasta den enskilde. förlängningenI bör
dock myndigheterna efter de harsträva personal medatt egen
kompetens också handlägga och besvara skrivelser samiska.att
Genom bl.a. förvaltningsmyndigheter använder det samiskaatt språket
i skrift visas samiskan i offentliga sammanhang inte baraatt talatär ett
språk också har kunna användas i skrift.utan status att

Utredningen har bortsett fråntyvärr möjligheten under för-att en
söksperiod konsekvensernautröna förvaltningsmyndigheter iattav
förvaltningsområdet avfattar skriftliga beslut på samiska, vilket jag

olyckligt.anser
Enligt språkreglerna i Finland och Norge kan samiskan användas

både muntligt och skriftligt i officiella sammanhang i de samiska för-
valtningsområdena. Det därför beklagligtär Sverige inte skulle haom

harmoniserande lagstiftning för folk flera skäl bor ietten som av
olika länder.

Av de samiska språkvarieteterna sydsamiskanär särskilt förutsatt
risken Det otillfredsställandeäratt utredningen inteutarmas. att
föreslagit någon kommun med sydsamisk bosättning ingå i detatt
samiska förvaltningsområdet.
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Anita KangasSärskilt ledamotenyttrande av

sitt betänkandekommittén itillfredsställelsemedkonstaterarJag att
minoritetspolitiknationellviktigaprincipiellttagit det steget mot en

minoritetsspråken iofficiellt erkännandeförorda ettatt avgenom
ställningstagandespråket. Detta ärfinskadäribland detSverige, av

Ställ-minoriteten.finskspråkigaför denbetydelsegrundläggande
viktigt erkännan-ocksåenligt min åsiktningstagandet kan ettses som

Sverige.ioch hemortsrätthistoriskafinska språketsde rötterav
minoritetspolitiskai sittkommitténnöjd medvidareJag år att

detbetydelsenlyft framnordiska ochdetbetonat avresonemang
språkliga ochdetoch FinlandSverigesamarbetet mellanbilaterala

ochfolkbildningenbetydelsenframhållakulturella området. Att av
positivt drag iocksåkulturcentrarollfolkhögskolornas är ettsom

betänkandet.
nationellaoch deminoritetsspråkensmarkeraytterligareFör att

jag dessasamhälleti det svenskabetydelseminoriteternas attanser
grundlagsfäst skydd.skall få ett

tydligtvisarlandstingochallt i kommunerframförSituationen att
finnsmyndighetsbeslutbindandeellerlagstiftning stordet enutan en
respekteras.intedessa nivåerrättigheterminoriteternasrisk att

förlagstiftningföreslagithakommittén skullejag attDärför attanser
sverigefinska kulturens över-och denspråketfinskadetgarantera

landet.levnad i hela
den kommu-framkommitklartkommitténs arbeteunderharDet att
tillsammanssjälvbestämmanderättenlandstingskommunalanala och

detojämlikhetökadoch närförsämringartillbesparingar lettmed
i finska iochundervisningförskolan,imodersmålsstödgäller

finskspråkigformeri olikagymnasieskolanochgrundskolan samt av
ochförskolansframför alltNedläggningarsamhällsservice.

sjukvården kräverochhälso-inomområdenungdomsskolans samt
skall kunnaverksamhetenlagstiftning föråtgärdersnabba attgenom

jämställakunnatinteBetänkandet harutvecklas.räddas och t.ex.
med desverigefinska elevermodersmålsundervisning förförreglerna

beaktat mitthelleroch inteminoriteternationellaandragäller försom
förskolan. Detimodersmålsstödlagstadgad tillförslag rättom

utbyggdredan idagbehöversverigefinnaräldreantaletökande en
behov kommerDettaäldreomsorgen.service inomfinskspråkig

drastiskt.ökaframtidinomdessutom attsnaren
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Jag har i kommittén yrkat det måste till lagstiftning påatt ovan-
nämnda områden för den finskspråkiga minoritetenatt garantera
grundläggande rättigheter och service i hela landet.

Dessutom jag skall lagstifta och i vissa fallattanser man genom
myndighetsbeslut befästa finska språkets minoritetsställning och
fortlevnad inom universitets- och högskoleutbildningar, folkhög-t.ex.
skolor, massmedia, kulturpolitik inklusive Finska Riks, Sverigefinska
språknämnden Sverigefinska Arkivet. De i kommitténs be-samt
tänkande föreslagna åtgärderna otillräckliga ochär integaranterar
existensen finskspråkig verksamhet ovannämnda områden påav ens
nuvarande nivå.

Beträffande folkhögskolor jag fortlevnaden deattanser av
befintliga finskspråkiga folkhögskolorna och folkhögskolelinjerna dvs.
Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda, folkhögskolaAxevalla
inklusive filialer, Finska Folkhögskolan i Göteborg finska linjensamt

Fristads folkhögskola skulle ha långt-garanterats ettgenom mera
gående förslag i betänkandet.

Kommittédirektivens krav ledamöterna måste redovisa finans-att
ieringskällor inte ökar budgetramarna har inneburittyvärr attsom
flera de förslag jag lämnat och jag betraktarav som som annars som
självklara för modern europeisk minoritetspolitik inte fåtten
gehör i kommittén.
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WichneBirgittaledamotenSärskilt yttrande av

trygghet ochden enskildespolitikbehöver sätterSverige somen ny
alltför mycketi dagkommunStat ochvalfrihet främst. styr av

förordarSamlingspartietvardag. Moderatamedborgarnas om-en
enskildes ochsyftar till öka denpolitikenläggning attsomav

ökademänniskornaskallAlternativa lösningarsamhällets geresurser.
ökadeförordar.de själva Denlösningarvälja demöjligheter att

vill haolika skälvikt försärskildvalfriheten är som avpersonerav
flertalet medborgare.gäller föri daglösningartill dealternativ som

vård,utbildning,barnomsorg,inomverksamhetergällakanDet
skapamöjligheterDessaolika slagservice attsamt egnaomsorg.av

språkliga minorite-försärskild viktalternativ är t.ex.grupper somav
ter.

högadeökar,och kompetenskunskapBetydelsen trotsmenav
harde kravtill rättskolan levaförmår inte attskatterna som manupp

språkkunska-godaförutsätterinternationaliseringenställa. ökandeDen
potential fördenviktigtsärskiltdärföroch det uppmuntraär attper

minoriteter har.våratvåspråkighet som
skolval måsteaktivtochimåsteEleven sättas ettcentrum upp-

skulle reellfriskolorflerförskolor ochenskildaMed fler enmuntras.
det så i daguppnås. Tyvärrföräldrar kunna ärochvalfrihet för elever

desärbehandlasfalli vissabefintliga friskolor att ex-genomatt
resultattill. Dettavad de har ärrättfår mindreempelvis än ettpengar

avskaffades.skolpengenkraftigt dåförsämradesvillkorenattav
Därförlåg ålder.mycketske vid ärmed fördelSpråkinlärning kan

tvåspråkighetinriktningförskolor medvikt mångadet stor attav
möjligt.initiativ blir dettaenskildaGenomkan uppmuntraattstartas.

utveckling. Enligtsådanmånga kommunerbromsarTyvärr en
hälftennej tillkommunerna närmare97/28 harAktuellt,Kommun sagt

främjarbehandlats. Dettahittillsfriskoloransökningarde somomav
mång-målsättningenenskilde ellervalfrihet för den ettvarken om

sverigefin-deminoritetenfinskaden ärsamhälle. Förkulturellt t.ex.
finska.språkkunskaper igällerbetydelse detnärska skolorna storav

bli fullständigtskallmålsättning elevernaharskolorDessa attsom
tvåspråkiga.

detfylla. Närfunktionviktighemspråk harUndervisningen i atten
vedertagetallmäntblivitdethemspråk harsjälva begreppetgäller ett

språktill detii hemmet,talasspråkstår för detord, motsatssomsom
samhället iochskolabarnomsorg,inomtalassvenska som--

användasborde ävenrelevant begrepp,Hemspråkövrigt. är ett som
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i fortsättningen. Att ändra beteckningen till "modersmål" skapar enbart
förvirring.

Enligt min uppfattning bör lektioner i hemspråk också kunna läggas
utanför schemalagd tid. Ideella föreningar och andra organisationer
inom minoritetsgrupperna kan organisera sådan undervisning.
Studieförbunden har lång tradition och kunskap i under-t.ex. stor
visning invandrare SFI. De har uppsökande verksamhetävenav —
bland invandrargrupperna. De har därmed goda förutsättningar att
undervisa i hemspråk. Hög kvalitet och kompetenta lärare givetvisär

förutsättning. En sådan möjlighet skulle skapa störreetten engage-
hos elever och föräldrar. skulleMan också undvika de praktiskamang

nackdelarna med dagens där elever ofta måste ifrånsystem,
ordinarie undervisning.

områdeEtt livligt diskuteras i dag äldreomsorgen. Allvarli-ärsom
brister har pâtalats, det finns också mycket välfungerande ochga men

kvalitativt god äldreomsorg. problemEtt uppmärksammatssom
många äldre sitt sist inlärda språk. därföralltmer Detär äratt tappar

glädjande kommittén lagt förslag hela eller delaratt ett attom av
kan erbjudas samiska och finska. Enligt Socialsty-äldreomsorgen

utvärdering från Ludvika, Borås och Fagersta sådanrelsens är en
kostnadsneutral. Borås har verksamhetenverksamhet I rönt stor

livskvalitet har uppnåtts för de äldre.och heltuppskattning annanen
till sådana platser.ytterligare anmäldafinnsDär personernu

Även möjlighetborde sådaninvandrargrupperför våra större en
direktiv,kommittésinte inom dennaemellertidliggerfinnas. Det men

allvarligtrimligtfinner jag detlagtekniska utredningendenvid att
lagförslagetföreslagitKommittén harsådan åtgärd. attöverväga en

viktigt sådanDet äri kommunerna.föregåsskall attöversyn enav en
får snabbärendetochståndtillsnabbt kommer attöversyn en

behandling.
Socialstyrelsensockså styrksmin uppfattningEnligt avsom-

innebär1997-01Sverigefinländare iäldreLENTIrapport om ---
enbartavdelningarellerfinska och samiskainrättande engrupperav

dennabeklagligtdärförorganisatorisk förändring. Det är attrent
På delandet.kraft i helaträda iomedelbartföreslåsändring inte att

modersmålmed ändär det finns behov annatorter grupperav
personal.tvåspråkigregel tillgång tillfinns ocksåsvenska, det som

Även enskildaMed flervalfriheten öka.inom måsteäldreomsorgen
ökamöjligheternaförespråkar, skullevårdhem, vi moderater attsom

modersmålför äldre med änhem och service annatstarta annan
fackligaochsvenska. negativa inställning, många kommunerDen som

sådan utveckling. Deorganisationer har, förhindrar i många fall en
och riskerar därmed bli lidande.utsatta attsvagaste mest
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Kommittén har föreslagit tvâspräkighet i samiska-svenska ochatt
inom aktuellt förvaltningsområde skallfinska-svenska hos personal
de behörighetsvillkor i övrigt gällerbetraktas merit utöversom en som

utföra arbetsuppgifterna bra ochför anställningen. För kunnaatt ett
föreslagna lagarna det självklar-rationellt enligt desätt är närmast en

Enligt mintvåspråkighet särskild merit.het att upp-anse som en
varit föredrafattning hade därför allmän skrivning i löpande atttexten

framför införa detta i lagtexten.att
Minoritetsföreträdarna hyste emellertid för utveck-stor att,oro

fannsområdet skulle försvåras det intelingen tvåspråkigheten i omav
införs,därför fall, då helt lagarnågot lagstöd. kan i dettaDet nya

vedertagen princip.finnas skäl frångâatt en annars
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Särskilt yttrande sakkunnige Bengt Sandströmav

1 Inledande synpunkter

Kommitténs uppgift inför språket jiddisch i Sverige består i att ta
ställning till det har lång och kontinuerlig historia i landet ochom en

det har i tillräcklig omfattning fortfarandeanvänts användsom samt
i tillräcklig omfattning för erkännas nationellt "icke-att ettsom
territoriellt" minoritetsspråk alltså särskilda rättigheter i någonutan
särskild region.

Som för Nordiska zigenarrådet och medborgare irepresentant
landet finner jag det viktigt riksdagen utpekat jiddischatt ettsom
sådant språk. Mina övergripande skäl följande:är

Främst jiddisch egendom förär internationellt fördeladen en
folkgrupp varför det internationelltär europeisktett ettansvar, ansvar
och svenskt bidra till dess bevarande i tidett attansvar en av
återkommande sprâkdöd.

I andra hand jiddisch del denutgör svenska historien ochrenten av
det svenska kulturarvet och därigenom bevarandet svenskär en
angelägenhet med räckvidd vid sidan och minoritetspolitiskautöverav
överväganden 0.d.

tredje hand jagI icke-erkännande förnekande deett ettser som av
historiska banden mellan "svenskhet" och "judiskhet" vilket allaur
synvinklar skulle mycket beklagligt.vara

Beklagligt också frågan har kommit bli tilltrassladär att att attgenom
kommitténs handläggning kom försenas och bestås med inte heltatt ett
tillräckligt underlag. Det min mening dessa komplikationerär att
tillkommit kommitténs förskyllan.utan

2 Om underlaget för beslut

l första hand har kommittén i slutskedet sitt haftarbete rapportav en
Jiddisch i Sverige Sally Boydav och Erland Gadelii grunda sinaatt
beslut på. Rapportförfattarna har i första hand föraccepterat ansvaret

besvara de fyra frågor språkets håvd, förekomstenkontinuitet,att om
olika varieteter och fortsatta användning i landet kommittéupp-av som
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frågorna förutsätter ocksåBesvarandetdraget förutsätter. enav
begripliga och rimliga.bakgrundsbeskrivning gör svarensom

kommentardet slaget det krävsdennaTyvärr är attrapport enav
för beslut inteinte duger underlagför visa den ett attattatt som

minoritetsspråk. kannationellt Däremot denerkänna jiddisch ettsom
förför erkännanderäcka till underlag utrymmeett om man gersom

förutsättningarna för dess påståenden.kompletteringar och belyser

grundfrågornaförOm relevans2.1 rapportens

omfattar 45 sidor. Avlitteraturförteckningbilagor ochMinus texten
de fyraunderlag för besvarandetrelevans20 direktdessa har avsom

och språkty-allmän historikfinns i övrigtgrundfrågorna. Vad ärsom
till två ellerhade kunnat begränsasframställningar vilkapologiska tre

sidor.
olikaframför alltförfattarna har beaktatmaterial ärDet som

främst allmäntDettai Sverige sedan 1774.arbeten judenheten ärom
stårundantagsvis ispråket jiddisch endastbeskrivningar därhållna

kunskaper välnågra säkraspråket inteoch notiserfokus mengerom
efter 1970 harefter och särskiltgäller tiden 1945indikationer. När det

just språketegentlig forskningrikare. Någonmaterialet dock varit om
heller harredovisad. Intenuläge intehistoria ochjiddisch’s är

det materialoch belysa värdetdiskuterasigförfattarna brytt att avom
finns inte. Däremotredovisning källägetNågonharde använt. avsom

centralrådetjudiska ochhållfrånallmäntdetsägs annat t.ex.nu —
sådant materiallandet harförsamlingarna ijudiskadeandra att

anknytning skallmed svenskmed judaicasamligarkiverat. En större
bibliotek.Uppsala Universitetsfinnas

Någraperspektiv.beaktadeickeOm beaktade och2.2 .
exempel

jiddisch i Sverige i ochexistensbegynnandeI rapporten noteras aven
III:s tid.under Gustavinvandringen judarregleradedenmed av

ochmycket vältill det kanoch fram störrefrån 1520Under tiden
innanför landetsfunnits gränserjiddischtalande gemenskapermindre

unionen medel 1905först 1815i dagde deblev är omc.a.som
beaktas.Norge

Östersjönfram till 1939och därefter1800-talet utgörUnder hela
Ryssland medSverige,olikaförbindelse mellanlevande stateren

begränsaddär handel,DanmarkTyskland, osv.etc.,furstendömen
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migration skapar förutsättningar för kontakter och nätverk överm.m.
gränserna.

tiden efterI 1945 har till Sverige invandrat mängder människorav
har all anspråk språketrätt göra jiddisch olikaattsom men som av

skäl inte har räknats i i de judiska församlingarna. Jag kännert.ex.
personligen flera sådana eller mindre passiva jiddischtalare. Jagmer
vill också påminna och under sin livstid kanattom en samma person
genomgå olika stadier aktivitet/passivitet i förhållande till ellerettav
flera sina språk.av

Dessa och liknande perspektiv huvud inte för handenär över taget
i redovisningar och överväganden. Hur besvärliga ochrapportens
lockande till spekulationer de så har de, och liknande,än är betydelse
för helhetsperspektivet.

2.2 Om påkvaliteten sakförhållandenurval ochav
analys. Ett exempel

På sidan 12 i citeras uppgifter den judiska guds-rapporten attom
tjänsten, under 1800-talet, kan ha hållits helt eller delvis svenska.
Detta står parallellt med bakgrundstextens uppgifter utvecklingom en
bort från jiddish i tysktalande områden "västjiddisch" undert.ex.
inflytande medvetna assimileringssträvanden i vissa judiskaav

I dessa framnotiser intryckrapporttexten ettgrupper. suggererar av
förställning jiddisch.en svagare

Om allt detta i förhållandet till språket bland judar i Sverige vid
1800-talets mitt uppenbarligen ingenting säkert. Säkert ärvet man

ingentingdäremot i judisk gudstjänstpraxis innebär jiddischatt att
skulle ha eller ha haft viktig eller sjävklar roll. Om svenskan ien
gudstjänstpraxis eventuellt har något språk skall det ha varitträngt ut
hebreiska. Inte heller assimileringsvilja i eller fleravet ettman om en

påverkatavseenden har användandet jiddisch.av

3 Sammanfattning

Eftersom sådan den inte underlag för precisaärrapporttexten ger
återstår antingen lämna den helt därhän elleratt attresonemang se

dess uppgifter minimiuppgifter.som
Så läst och med kompletteringar de till kommit fråninsom som nu

judiska centralrådet får vi besked ungefär detta:ett som
Sedan 1774 men kanske sedan långt tidigare har jiddisch varit ett

levande språk i Sverige dels inom kända judiska gemenskaper, dels i
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okänd omfattning utanför dem. Omkring 1870 antalet jiddisch-växte
eftertalande kraftigt invandring. Detsamma skedde andragenom

förtunningarvärldskriget. Materialet pekar på relativa hos generationer
efter normalt för minoritetsspråkde nyinvandrade. Detta är som

absoluta siffrorna förjiddisch. Eftersom ingenting de antaletvet om
förtalare i varje skede kan dessa eventuella svackor inte användas att

kontinuitet.ifrågasätta språkets historiska
dagens allt jiddisch fortfarande lever, måhändaI läge pekar att

alltidandra språk och måhända inte omhuldat. Dettaträngt ärav
för erkännandefrågan. berättarknappast relevant Tvärtom rapportens

del många aktiva talare, arbete för bevaraenträget attsenare om om
inte minst Judiska Centralrâdets aktivitet sedandet och talar mars

fortlevande angelägenhet.1997 språkets ochom
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Särskilt yttrande sakkunniga Susanne Sznajderrnan-Rytzav

Europarådets konvention skydda jiddisch också Sverigeiattavser

Enligt Europarådets konvention regionala och minoritsspråk ärom
jiddisch de språk, konventionen ämnad för. Jiddischärett av som

uttryckligeni Artikelomnämns 7.5 icke-territoriellt språkettsom som
traditionellt talats och fortfarande talas i Europa. Konventionen har

syfte och historiska minoritetsspråkvärna stötta i Europa,attsom
jiddisch och talas 3 miljonerär människor enligtettvarav av

Europarådets "Yiddish Culture Doc 7489". dessa jiddisch-Avrapport
talande bor 6 000 i Sverige, minoritet finner starkt värdeettca en som
i sitt språk. Jiddisch och jiddisch-kulturen viktigt fundamentutgör ett
i det judiska kulturarvet, symbol för hela det judiska folketen
samtidigt den också bär vidare tidigare utrotningshotad delsom en av
den europeiska kulturen.gemensamma

inte judiska folkgruppenDärför vill den kommitténsacceptera att
tillerkänner jiddischpolitiska majoritet rättsliga skyddsamma som

samiska, finska/mienkälitillerkännsi betänkandet och romani isom
symbolhandlingoerhört angelägen respekt ochSverige. Det är en av

jiddisch erkänt det minoritetsspråk hävd ijämlikhet, att som av
Europarådets konvention,enlighet med dessvilket det iSverige,

angelägen symbol-detDessutomintention och anda, är. vore en
också i Europarådetsrekommenderasochhandling. bekräftasDetta

från EBLUL, EU:s7489 och i brevYiddish Culture Doc.rapport
Ternbo vidsekr. Göran1997, tillmajdaterat Dublin 20organ,

till deninget skälfinner hellerordbruksdepartementet.ViJ gemensamt
ipolitiska ledamöternadenegativa hållning jiddisch,till som

kommittén intagit.
Minoritetsspråkskommitténbristfälliga jiddischDen rapport somom

kunskapavsaknadenfått underlag för ochsitt beslut omavsom
harledamöter,språket kommitténsoch den judiska kulturen bland

utgjort hinder för korrekt beslut.ett ett
fakta-och ställtTrots Judiska Centralrådet haratt protesterat

sakkunnigunderlag och sakkunskap till förfogande, kunde jag som
för den judiska folkgruppen ledamotden rätt att utse engavs-
med vinna gehör förrösträtt korrekt beslut.ett-

Jiddisch har talats i Sverige mängdvilket dokumenteras i den
material, Judiska Centralrådet och jag refererat till. finnsDetsom
belagt i allt från privata brevväxlingar och dagböcker skrivits påsom
jiddisch, till biografier och böcker judarnas liv i Sverige, därom
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bruket beskrivs. många boksamlingar och liknande i församlingarnasI
arkiv och bibliotek finns unik samling verk, deatten som genom-
svenska judarna inte direkt under andra världskriget förutsattes
Förintelsen till del finns bevarad. ovärderlig kultur-Detta ärstor en-
skatt, bekräftar jiddisch har varit, och traditionellt språkär,att ettsom
för judarna i Sverige.

förJiddisch "bara" kulturarv den judiskaän ettmer-
folkminoriteten i Sverige

vill inleda citera nobelpristagaren Bashevis SingerJag med Isaacatt
för honom inblick i detta tusenåriga europeiska språk,att genom ge en

före Förintelsen talades miljoner människor. Ett språk11som av ca
morden de flesta dess bärare lever vidare och hartrotssom av en

befolkningen.också i Sverige, hos den svenska judiska

nobelprisetheder förärats mig Svenska Akademien och"Den ärstora genomsom
jiddisch, exilens språk, land,också erkännande gränser, stöttett utan utanett av av

för ammunition, militär exercis,någon regering, språk inte ordägerett som vapen,
språk föraktats både icke-judar och emanciperade judar.krigsmakt, ett som av

religionen predikade, praktiserades de jiddischtalandeSanningen vad denär att stora av
iDe bokens folk ordets egentliga bemärkelse. De kände ingeni ghettot. störrevar

den människan och mänskliga relationer, de kallade Torah,glädje studeraän att som
Ghettot tillflyktsort för förföljdTalmud, Mussar och Kabbala. inte baravar en en

experiment där fred, sjålvdisciplin humanism rådde.minoritet, också ochett stortmen
existerar fortfarande och all brutalitetSom sådant det vägrar att trotsupp, som omgerge

människor jagdet. Bland dessa växte upp...
tänka, derasmånga folk kan lära mycket judarna, deras sättJag sätt attatt atttror av

finna inte finner elände ochfostra barn, deras möjlighet lycka där andra änannatatt
språk identiskt med det levnadssätt, deförnedring. För mig jiddisch,är som somsom

för fromspråk finner den judiska andan uttrycktalar det har. I jiddisch avsom man
uppskattning för mänskligefter Messias, tålamod och djupglädje, livslust, längtan

och tacksamhet för vardagslivet, varjeindividualism. Där finns märklig humor enen
tillstymmelse till kärlek...smula framgång, varje

också hebreiskan för tvåjiddisch dött språk, så kalladesDet finns de kallar ettsom men
återuppstått i vår tid det mirakulösaår sedan. Den har sätt...mesttusen

innehåller inte avslöjatshar inte sitt sista ord. Det skatterJiddisch ännuännu sagt som
för Det språk och helgonens, drömmarnas ochvärldens ögon. martyrernasvar

rikt humor och minnen mänskligheten aldrig kommerkabbalisternas attsom-
jiddisch det kloka och ödmjuka språk tillhör alla,glömma. Bildligt talat är ettsom oss
hoppfullaidiom för den hotade och mänskligheten.
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Jiddisch svensk historisk kulturskatt på grunden samma som-
övriga minoritetspråk

I regeringens kommittédirektiv rörande Europarådets konvention om
regionala språk och minoritetsspråk dir. 1995:84 framkommer att
konventionen kulturkonvention,är i synnerhet ägnad skydda ochatten
utveckla historiska regionala språk icke-territoriella i Europa. Isamt
konventionens originaltext finner just de historiska språk,attman som
riskerar dö eller befinner sig i sådan minoritetsställning deatt ut atten

kraft inte kan överlevnad, värdefulla förärgaranterasegenav
Europas mångfald och därför bör beredas skydd i konventionens
mening. Konventionens huvudsakliga syfte dessaär språkvärnaatt om

de definierasoch territoriella så väl icke-territoriella minoritets-som
språk. Som exempel på icke-territoriella uttryckligen jiddischnämns
och romani, omfattas Artikel 7.5 i enlighet med direktiven.att av

Åtagande i konventionens kapitel gäller för samtliga minoritets-
språk talas i landet. bekräftasDessa också Europarådetssom expertav
Fernandino Albaneze och rekommenderas EU:s minoritetsspråksor-av

EBLUL. Europarådets rekommendation 1291 1996 intygargan att
jiddisch historiskt europeiskt språk,är befinner sig bland deett som
språk konventionen syftar för bevara denvärnaatt attsom om,
europeiska språkliga och kulturella mångfalden.

Judarnas historia särbehandlad minoritet i Sverige undersom -
år400

Eftersom den historieskrivning tillstållts kommittén Judiskasom av
Centralrådet i Sverige, jävig kommittén vill jag iställetansetts av
återge några fakta hämtade boken "Etniska minoriteter I Sverigeur -
förr och skrivennu", etnologerna Karl-Olov Arntberg och Billyav
Ehn vid Stockholms Universitet.

"Judarnasbittra historia följaskan tillbaka mångaårhundraden. Under 1600-ochgenom
1700-talet, framställningen här inskränkts till omfatta, de och jämntnättattsom var
tolererade främlingar i Västeuropa. Till Sverige hade under l600-talet handfullen
judiska köpmän och gårdfarihandlare invandrat. Skråna sig deras Detnärvaro.motsatte
fanns opinion dem också religionspolitiska skäl: Sverige monoteistisktmot ettav var
samhälle. l själva verket sökte inte judarna proselyter ellervärva sinautmana
värdkulturer i religiöst hänseende.De första judarna i Sverige lät till och med döpa sig
för bli accepterade. De då "kristliga" Israel Mendel fickatt t.ex.gavs mer namn, en

Carl Cristianheta Mandel.
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År 1723fo"rordnade kronan:

omkringalla Judar, Landstrykare, Trâddragare och Hächstmakare, faraSá bära som
I660, ochtill följe resolution på prästerskapets besvär år fasttagas tilli landet avav

brukas,...kronans arbete

förordningen de fåtaliga östeuropeiskajudar åsyftades iDe varsom
kommit till Sverige grund judeñent-judar, "aschkenazim", som av

försörja sigsina forna hemländer. ville deligheter i Här som
förde mycket restriktivhantverkare eller gârdfarihandlare. Staten en
stimulerades invandringenpolitik dessa fattiga judar. I ställetgentemot

hade fördrivitsportugisiska och spanska judar, "sefardim", somav
betraktadesinkvisitionens Spanien och Portugal. Dessafrån som en

och relativa framgångjudar på grund sin rikedomhögre klass avav
storhandeln sågsUnder merkantilismen, då justi affärsvärlden. som

framstod dessa judiska kapitalisterden viktigaste näringen, ettsom
näringslivet.inslag i det svenskaönskvärt

försökteeventuella religiösa betänkligheter ochstyrandeDe uppgav
näringsliv, vilketdetta judiska kapital för svenskti stället vinna över

förmögna judar betraktades på heltemellertid inte lyckades. Dessa ett
vilkakringvandrande judiska kramhandlarna dendeänsätt motannat

utvisningsdekretfortfarande hölls kraft.nämnda förordningen i I ett
folk, såsomfrån utlandet inkommet löstår 1741 talas omav

gycklare, vad de hava må,savojarder, lindansare, komedianter, m.fl.judar, namn
ogudaaktighet, sjukdomar, lögn tjuvenmed varjehandazigenare, samttartare, som

besvär och olägenhet.tillfoga menige stortman

kringstrykandedet dessa föraktade,finns anledningDet att tro, att var
frihetstidens svensk förknippadestormaktstiden ochmänniskor, som

begreppet jude.med
Marstrand till frihamn,utländskt gjordes 1775Efter mönster en

inbjöds bosätta sig.franco", främmande trosbekännaredär"porto att
religionsfrihet.närings- ochtillförsäkrades de oinskränktHär
sextiotalförsamling kom bestå med-Marstrands judiska att ettav

judar till Sverige inleddes medlegala invandringenlemmar. Den av
kom till Stockholm. Aron Isak,"Sveriges första jude",Isak,Aron

redan under det sjuåriga kriget iMecklenburg, hadekom frånsom
officerare, försti kontakt med svenskakommitPommern som

galanterivaror.sedan handlare medoch signetmakare,sigillgravör som
Sverigeuppmanade honom komma till därbekantaHans svenska att

lyckades hansigillgravörer. Sverigeskickliga Idet fanns behov av
vilket underlättaderelationer till myndighetspersoner,etablera goda

komför vistats i landet. Hanskapa judarhans strävanden rättatt att
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försörja sig växelmakare,juvelerare, grosshandlare i galateri-att som
förutom han utövade sitt hantverk. IsakDet Aronattvaror, var som

församlingen i Stockholm...grundlade den mosaiska

uppfinningsförmågaVille sålunda å sidan draga in judar med rikedom och iman ena
hålla dem i handen medförordningar,landet, så hade också varit betänkt på attman

trodde sigfå. Strindbergvissteväl vadförmåner i stället för vadoch gav manman man
1912 276s.

endast i Stockholm, Göteborg,Judarna fick bosätta sig och markäga
Marstrand. dessaKarlskrona Norrköping, förutom naturligtvis Ioch

idka grosshandel och minuthandel istäder ägde de blott öppenrätt att
bod, eftersom statsmakterna ville dra judarna attnytta utanav

svenskaoch några betydandesamtidigt skapa konkurrens mellan dem
något hantverkñck alltså inteDe mästare utöva somsomgrupper.

förordning med följandeutestängde, gälldeändå inte helt enman
bestämmelser:

signettillverk-gravering, pitchers stickningkonstmålning,En jude må sig mednära
glasslipande allehandaslipande, optiskaning, diamants och andra ädla samtstenars

desseiners skissers ochförfärdigartde,mechaniska instrumentensmathematiska och
Iacktillverkning, penneberedning,konstigritande, brodering och som,mönsters annan

under skrå.arbeten, hörakorkskärning och dylika som

Därigenombesittajord.judarnaEuropa tillätsi Sverige eller någon iVarken annanstans
enligtför landetlönsammamindrejudarna oberoendehindrade de styrande blevatt

principer.merkantilismens
integesäller, mästare,och änbli lärlingarDe hade enligt reglementet rätt att om

sigungdomen ägnai församlingarna ville ocksåoch de ledande attuppmuntra
sig förbeslötynglingjudiskOmmanuella yrken. Men då tillstötte svårigheter.stora en

slagsolikaständigthantjäna sitt uppehälle med sina händers arbete, möttes avatt
svenskarnakristnadefrånjudiska hindradehinder. Den ceremonilagen honom att som

ocksåhonomhindradeDenjudiska helgdagama.arbeta Sabbatenoch de många
betalning,vanligenvillkor,från vid bord. Endast särskildamästarens motätaatt

Än reglementetdetförmås sådanyngling.kunde värremästare attatt anta varen en
villeofta integesällerlärlingar ochförbjöd honom bli sin och andra veta avatt egen

honom.
europeiskadejudarna existera inom handlingsramenAtt överhuvudtaget kunde som

ekonomiskaviktigafylldesamhällena ställde hade sin grund i de alltatt trotsupp
funktioner. .. frånutestängdaEftersom kapitalde judar i Sverige inte kunde mobilisera varsom

ellernäringaralla konventionellt prestigebetonadeyrken, måste de slå sig nya
avfallsproduk-näringar föraktliga, medansågs såsomhandel med gamla kläder ochsom

ter...
judiska identitetenMan bör komma ihåg judarna minoritet. Denutsattatt varvar en

savolaksama ochi svenskarnas laddad med historisk och religiös skuld. Medanögon
dömdavallonema obekanta folk för svenskarna de dem, judarnanär mötte varvar

förnekare Kristus. Vid uppväckte de del svenskarnasundranförhand mötetsom av en av
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och sina egendomliga religionsför-sitt utseendeoch nyfikenhet säregnagenom
gårdfarihandlare, för borgarna han presumtivFör allmogen varjudenhållanden... var en

tillfredsställaför adeln juden förmågainom deras branscher, ägdekonkurrent attegna
slutligen hanjuveler och lån och förvissa deras behov: slipa staten omgeav —

förbindelser önskvärdkapitalstark ochtillhörde den judiska eliten en genom-
medborgare.

judarnas kultur florerade ständigt rykten ochGenom allmänna okunnighetenden om
konstigheter i judarnas livsmönster."fördomar bland svenskarnaom

belysa detidiga historia i Sverige skacitat judarnasDessa om
talade dubbellivmedverkade till det bildligtomständigheter somsom

utåt, förförhållningssättjudiska befolkningen. Ettutvecklats inom den
antisemitismenså vis öka ochsamhällets ovilja ochinte väckaatt

inom familjen ochförhållningssätttillhörande verkningar. Ett attannat
församlingarna, för därhemma leva detsedermera inomi hemmet, att

integritet.stark identitet och Manjudiska livet, medtraditionella en
värdkulturen inte klä sigintevalde medvetet attatt genomprovocera

rättigheterjiddisch offentligt, inte krävatraditionellt, inte tala samma
hamnainte sig för risken imedborgare förandra utsätta attattsom

onåd.
Än Samtidigt kan dettadetta förhållningssätt.i dag kan iakttaman

församlingarnasuppfattningallmänhetens ganskaförklara vaga om
historia, deras olikasocio-kulturella baser, judarnasfunktion som om

religionen och kulturmönstret.språk, sedvänjorna,

traditionellt talats i SverigeJiddisch har

språk,kultur ochhur anseendet för judarna, derasFör belysaatt var
återge avsnitt Unto-hundra år sedan, lite drygt, vill jagför ett urca

1621-1990". Härkapitel i boken "Invandrare i BoråsEinar Suhonens
kretsen villebl.a. varför judarna inte utanför denframkommer egna

eller med andra kulturens särdrag.markera sig språkligt av

"Äro svenskar"judarna
aktualisera-Borås och frågan1800-taletuppstod häftig debatt judarna iI slutet en omav

En klaretablera sig i staden.gånger i sambandmed attjudiska affärsmän villedesnågra
debatt fördes bl.a. i Borås Tidnings spalter.antisemitisk

judefråganhäftigt engageradesig i den s.k.redaktören Ernst MalmDet somvar .SjöfartstidningGöteborgs Handels- ochBakgrunden redaktören betraktadeatt somvar,
Malm i19 oktober 1886 skrev redaktörenspråkrör för judarna i Sverige. Denett

BT fick känslorna i svallning:ledarartikeln i som

"Äro finnafråga har väl ingen upställdsvenskar En så lätt och enkel väntatjudarne-
någon förnuftigtroligtvis kunnat fållaallvaret, då dettill diskussionen rama

något tvivel underkastadt. Attnågra förhållanden kanmenniska in, underatt svaret vara
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svenskarna folk för sig af den ariska och gerrnaniska folkfamiljen, ochäro ett rasen
judarne helt och hållet folkslag af den semitiska båda åtskilda tilett annat rasen,

karaktär äfven hittillshärkomst, utseende, och i regeln till gg, det har manrasen,
höjdt allt tvifvelöveransett

aldrig bli,Juden kan visserligen född svensk undersåte, svensk-född kan hanmenvara
eller Juden födes jude i Sverige lika vällika litet hottentott kines. somsom en neger,

eller mindrei Tyskland, Ryssland, Polen och andra länder, der han äger större
må hafva sinoch han kallas med jude hvarhelst han tillfálligtvismedborgarrätt, rätta än

af asiatiskbostad Alldeles det förhållandet kringirrande folkmedär ett annatsamma
många länder..."nationalitet, nämligen zigenare, hvilka liksom judame slagit sig ned i

denexempel visar allt icke-judar medvetnaDetta ävenatt trots omvar
dejudiska befolkningens särskilda språk och judarna trots attatt var

SverigeJudarna ifödda i Sverige, inte sågs inhemsk minoritet.som en
iförsiktigahade vid denna tid i allra högsta grad goda skäl att vara

förhållandet,med majoritetsbefolkningen. just detsitt Men görmöte
i dagens friare och utvecklade kulturliv skäligtdet att sammamer

och ratiñceratövriga minoritetsspråk jiddisch erkänntgrund som
skälKonventionen ingetminoritetsspråk i Sverige. attett gersom

konventionen gällajiddisch samtidigt låtererkänna justvägra som man
konventionen fulltminoritetsspråk i Sverige.för andra Däremot ger

andadirektiv fått och i denför, inom för de kommitténstöd att ramen
konventionenEuroparådets konvention ska verka, ratificera ävensom

i dettajiddischspråket jiddisch i Sverige. inte erkännaför Att
varkentolkas form diskriminering,sammanhang kan somsom en av

uppriktigaMinoritetsspråkskommittensregeringens ellerkan vara
syfte.
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Europarådets konvention regionala språk Dir.om
och minoritetsspråk 1995:84

Beslut vid regeringssammanträde den l8 maj l995

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté tillkallas med uppdrag utreda fråganatt ochom,
i så fall vilket Sverigesätt, bör ansluta sig till Europa-som
rådets konvention regionala språk och minoritetsspråk.om

Bakgrund

Konventionen regionala språk och minoritetsspråkom

Inom Europarådet har konvention regionala språk ochen om
minoritetsspråk utarbetats. Den 5 november I992 öppnades kon-
ventionen For undertecknande i Strasbourg.

Konventionen, är kulturkonvention,attsom äranse som en
ägnad skydda och utveckla "historiska"att regionala språk och
minoritetsspråk i fortsättningen kallade minoritetsspråk. Kon--
ventionen innehåller inte bara bestämmelser förbjuder dis-som
kriminering gällervad användandet sådana språk flir-utanav

också aktivtutsätter stöd för bevara och utvecklaatt språken.
Enligt konventionen skall så långt detparterna praktisktär-
möjligt medge och/eller tillförsäkra minoritetsspråk fåratt- an-
vändas i utbildning och medier i offentligasamt sammanhang.
exempelvis vid domstolar och administrativa myndigheter.

Konventionen ägnadär skydda och utvecklaatt minoritets-
språk. inte språkliga minoriteter.
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Ãtaganden enligt konventionen

Föreskrifter-tillämpaartikelenligt 2.1Varje åtar sig attstat --
avdelning samtligaunderartikel mål och principeri 7na

definitio-landet ochtalas iminoritetsspråk motsvararsomsom
artikel kanEnligt 2.1artikelminoritetsspråk i l ena.nen av

i artikelflera punkterna 2-5ellersig motstat avenreservera
möjliga.reservationer inteNågra andra är
användandet minori-utvecklafrämja ochsyfteI att av

enligt artikelskall varjeoffentliga livettetsspråken i det stat -
sig tillämpadessutom åtaminoritetsspråk2.2 för varje att-

avdelning artiklarnaunder IIIeller punkterminst stycken35
preciserar åta-avdelning lllArtiklarna under8-14. staternas

utbildning, kultur ochinomområden,ganden inom vissa t.ex.
vad gälleråtagandeninnehåller ocksåmedia. Artiklarna rätten

domstolar ochbl.a.kontakter medminoritetsspråk ianvändaatt
med vissasjälv,bestämmerVarjeandra myndigheter. stat

skall anslutapunkter denellervilka styckenbegränsningar, som
sig till. .

minori-vissterkännaförmöjligtDet att ettär attstaten
från åta sigavståinom landetstetsspråk talas gränser attmen

för språket iunder avdelning Illtillämpa bestämmelsernaatt
överensstämmelsedock stå imåstefråga. Skälen för sågöraatt

i konventio-och principernamålsättningenmed intentionerna,
allmänhetavdelning ll. lartikelfall gäller bara 7sådantInen.

tillämpa bestäm-åtar sigocksåfordras dock attatt staten
avdelning lll.melserna i artiklarna 8-14

konventionenUndertecknande av

minimi-stipuleradetillämpa detnärvarande intekan förSverige
föreligger där-i konventionen. Deteller punkterantalet stycken

sigkunna anslutaSverige skallför förinte förutsättningar att nu
ipoängteraderegeringentill dåvarandekonventionen. Den

i Sverige viktenskrivelse ställningFinska språkets1994/9521 av
undertecknandesvensktställningstagande tillslutligtatt ett ett

syftet,konventionen prövning såföregås attav noggrannav en
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stärka uppnås. Rege-regional- minoritetsspråk, verkligenochatt
parlamentarisktillsättaringen uttalade vidare avsiktsin att en

vilketfallberedning bedöma och i såmed uppgiñ att om,
regionalatill konventionenSverige bör siganslutasätt, om

i sådan be-slutsatsernaminoritetsspråk.språk och Oavsett en
densyfte enligtinnehåll ochkan konventionensredning nämn-

arbetet meddet fortsattaskrivelsen ligga till grund förda att
ställning.språketsdet samiskastärka såväl det finska som

regionalai konventionenMed minoritetsspråk avses om
traditionellt talatsspråkminoritetsspråkspråk och ett som av

geografiskt områdebefolkningen inom visstnationelladen ett
befolkningen i landet.minoritet Deoch talas somavsom enav

majoritet i det geografiskaspråket kan italar i fråga om-vara
det för konventionensbehöver interådet. de attvaramen
Minoritetsspråket skalltillämpliga.bestämmelser skall varavara

officiella språket. Konventionendetspråk änett annat avser
invandrarspråk.skydda sig dialekter ellerinte att vare

skall konventionen i viss utsträckningEnligt artikel 7.5
icke-territoriella språk. Med icke-territoriellaockså tillämpas

språk traditionellt talatsartikelspråk enligt l somavses c --
hänföras till visst geografiskti inte kanstat, etten men som

icke-territoriella språk bl.a. jiddish ochområde. Exempel är
zigenska.

människor måste tala minoritetsspråkmångaHur ettsom
andel befolkningen i landeller hur måste talaettstor av som

skall minoritetsspråk intespråket för det ettatt anses som anges
självkonventionen. Varje bestämmer språk talasi stat ettom av

det omfattas konventionen. Varjeså många skallatt statavpass
geografiskt område ellerbestämmer också för vilket vilka

skall gälla.geografiska områden konventionensom

Uppdraget

skall och i fallKommittén utreda frågan så vilket sätt,om,
eller delar EuroparådetsSverige bör ansluta sig till hela avsom

konvention och minoritetsspråk.regionala språkom
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minoritets-vilka språkKommittén skall redovisa utgörsom
underpunkterellerstyckenspråk i vårt land och vilka

iininoritetsspråkenföravdelning kanlll Sverige antasom
minst 35kanSverige intefråga. kommittén finnerOm antaatt

kommitténspråk, skallrespektiveeller förstycken punkter
åtgärderandraellerförfattningsändringarredovisa vilka som
konventionentillansluta sigför Sverige skall kunnakrävs att

redo-skall vidareKommitténdetta.liksom konsekvenserna av
svenskuppstå vidskullevilka kostnaderförgöra ensom
kostna-finansieringtillFörslagtill konventionen.anslutning av

offentliga sektornsutgångspunktfram, medderna bör atttas
utgifter bör öka.totala

ratificerakan eller börSverige intekommitténFinner att
inne-konventionensredovisa hurkommitténkonventionen skall

medgrund för arbetettillsyfte ändå kan läggashåll och att
Sverige.ställning iminoritetsspråkensstärka

framhöllsskrivelsen till riksdagenden tidigare nämndal att
Frå-samhället.i det svenskasärställningfinska harspråket en

minoritetsspråk ispråketfinska ettstatusatt somgegan om
framställ-bl.a.aktualiserats,under årSverige har genomsenare

underteckna Europa-Sverige börregeringenningar till attom
minoritetsspråk.språk ochregionalarådets konvention om

anslutning till konven-svenskskall utredaKommittén enom
vilka ekono-språketdet finskaockså kan omfattationen samt

skulle medföra.åtgärdsådanmiska konsekvenser en

Redovisning uppdragetav

före utgångensitt uppdragskall ha slutförtKommittén av
september 1996.
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Övrigt

Kommittén skall beakta regeringens samtliga kom-direktiv till
mittéer och särskilda utredare regionalpolitiskaprövaattoin
konsekvenser dir. offentliga åtaganden1992:50, prövaattom

redovisajämställdhetspolitiska konse-dir. l994z23 och attom
dir.kvenser l994zl24.

Jordbruksdepanementet
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Bilaga 2

"Minoritetsspråkskonventionen"

Europeisk stadga landsdels- ellerom

minoritetsspråk

RegioionalCharter for MinorityEuropean or

Languages

Strasbourg, 19925 .XI.
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InledningPreamble

EuroparådetMedlemsstaterna iof the Coun-member StatesThe
denna stadga,har undertecknatsignatory hereto,cil of Europe

Europarådetsbeaktaraim of theConsidering that the attsom
uppnå ökadmålachieveCouncil of Europe är attto sam-en

mellan dess med-manhållningbetween itsunitygreatera
särskilt förfor the lemmar,particularly värnamembers, att

ideal ochoch förverkliga desafeguarding andof ompurpose
derasprinciperideals and prin-realising the utgör ge-som

which theirciples mensamma arv,commonare
heritage;

värnandetprotectiontheConsidering that att omsom anser
minori-historiska landsdels- ochhistorical regionalof the or

vilkaof tetsspråk iEurope, Europa,minority languages av
småningomin danger of somliga hotarof which attaresome

tillcontributes utslocka, bidrarextinction, upprät-eventual att
utvecklaand develop- thålla och Europasmaintenancetheto

traditio-rikedom ochcultural kulturellaof Europe’sment we-
traditions;andalth ner,

användarightthat theConsidering rätten attto attanseruse som
minoritetsspråklandsdels- ellerminority languageregional ora
offentliga livetprivata ochpublic life i detandprivatein an
rättighetomistligconforminginalienable right ärto somen

principer-medtheembodied inprinciples överensthe stämmer
interna-International i nationernasFörentaUnited Nations na

med-konventionPolitical tionellaCivil andCovenant omon
rättig-politiskathe borgerliga ochaccordingRights, and to

med andan i Europa-ochCouncil of heterspirit of the Europe
konvention angåendeof rådetsfor ProtectionConvention the

rättig-för de mänskligaFundamental skyddRights andHuman
grundläggandeochheternaFreedoms;

friheterna,
workregard theHaving to

arbetewithin the CSCE beaktar detcarried out somsom
Helsinki Konferensenparticular the utförs sä-and in to omav

i Europaof and the docu- kerhet och samarbete1975Final Act
Hel-frånCopenhagen särskilt slutaktenof the ochment

dokumentetsingfors 1975 ochof 1990;Meeting
1990,från Köpenhamnsmötet
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Stressing the value of intercultu- betonar värdet mång-som av
ralism and multilingualism and kulturell miljö och flerspråkig-
considering that the protection het och skydd ochattanser
and of regional främjande landsdels- ellerencouragement av

minority languages should minoritetsspråk inte skall utor
ofbe the detriment the officiellade språken ochövernot to

official languages and the need behovet lära dessa,att
learn them;to

Realising that the protection and medveten skyddär attsom om
ofpromotion regional mino- och främjande landsdels-or av

differentrity languages in the eller minoritetsspråk i olika
countries ofand regions Europe länder och regioner i Europa

important contribu- viktigt bidrag tillutgörrepresent ettan upp-
oftion the building Europe byggandet Europato etta av som

based the principles of de- vilar demokratiska principeron
and cultural diversity mångfaldoch kulturell inommocracy

within the framework of natio- för nationell suveränitetramen
nal sovereignty and territorial och territoriell integritet,
integrity;

Taking into consideration the beaktar särskilda för-desom
specific conditions and historical öhållandena och historiska
traditions in the different traditionerna i olika regionerre- av
gions of the European States, de europeiska staterna,

Have agreed follows: har kommit följan-överensas om
de:

General provisionsPart I Dell Allmänna bestämmelser-

Article Definitions1 DefinitionerArtikel 1-

the ofFor this Char- I denna stadga medpurposes avses
ter:

regional minority "landsdels- eller minoritets-aora
languages langua- språk"means

thatges are:

traditionally used within i språk hävd används ii a som av
territory of Stategiven visst territorium inomett stata en
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nationals of iby that State medborgare den staten,av som
form numeri- tillwho antaletutgöra group en grupp, som

cally smaller than the mindre befolk-är änrest resten av
of the State’s population; ningen i den ochstaten,
and

different from the official annorlunda detär änsom
officiella språkenlanguages of that State; eller de i den

staten;

either dia- det innefattar inte sigdoes includenot vare
official eller officiel-lects of the languages dialekter det deav

of the languages of språkten i eller språkthe State staten,or
invandrare,migrants; talassom av

"territorium där landsdels-territory in which the bb
minoritetsspråket används"minority langu- ellerregional or
geografiska område inomthe detused meansage

vilket språk uttrycksme-in which dettageographical ärarea
the del för så antallanguagethe said ett stort personer

of motiverar de olika åt-of expression detmode atta
justifying för skydd och främjandeof people gärdernumber

of variousadoption the i denna stadga,the som avses
and promotionalprotective

inprovided formeasures
this Charter;

språk""territoriellt obundnanon-territorial languages cc
med-by språk användslanguages used som avmeans

avvikerwhich borgare inationals of the State stat somen
eller de språkfrom the från detdiffer language ena somor

befolk-languages used by the användsrest restenav av
denpopulation ningen iof the State’s staten, men som,

användsalthough tradi- de hävdbut which, trots att av
territorium,within the inom dentionally used statens

identifieras medof the State, inte kanterritory encan-
bestämd del den.identified withbenot a av

thereof.particular area

313



Bilaga 2 SOU 1997:192

ÅtagandenArticle 2 Undertakings Artikel 2-

Each undertakes Varje förbinderParty sigto part1 att
apply the provisions of tillämpa bestämmelsernaPart i del

all the regional alla landsdels- minori-ellerto or
minority languages spoken tetsspråk inom desstalassom

its territorywithin and territorium och motsvararsom
which comply with the definitionen i artikel
definition in Article

ofIn each language 2. Vad och derespect ett2 vartavser av
ratifice-specified the time of språk vidat som anges

ratification, ringen, godtagandet eller god-acceptance or
approval, accordance kännandet i enlighet med artikel
with Article each förbinder sigParty parterna att
undertakes apply tillämpa minst punkter35 ellerto a

of thirty—fiveminimum stycken utvalda bland bestäm-
paragraphs sub—parag- melserna i del lII i stadgan,or

from däribland minst från varderaraphs chosen treamong
of of artikel 8 frånthe provisions Part III och 12 och en

the Charter, including vardera artikel 10, 11 ochat
least three chosen from 13.

ofeach the Articles 8 and
12 and from each ofone
the Articles 10, 11 and
13.

åtgärderArtikel 3 PraktiskaArticle 3 Practical arrange--
ments

Varje undertecknarEach contracting State shall stat1 som
ratifika-specify in its instrument of denna stadga skall i sitt

tions-, godtagande- eller god-ratification, acceptance or
regional kännandeinstrument varjeapproval, each angeor

minoritetsspråk,landsdels- ellerminority language, or
officiellt språkofficial language which eller som an-

used the vänds mindre allmänt inom helaless widely on
eller del dess territoriumwhole of its territo-part en avor

enligt artikelwhich the paragraphs och vilket de 2tory,
skallwith punkt 2 utvalda punkternachosen in accordance

paragraph tillämpas.Article
shall apply.
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Any Party sub- En får helstnär2 at partmay, any som
time, notify the Se- meddela generalsekreterarensequent att

General that åtarden sig de förpliktelsercretary som
the obligations följer bestämmelserna i varjeaccepts av

arising of the provi- punkt i stadgan inteout annan som
sions of other redan har i dess ratifika-angettsany parag-
raph of the Charter tions-, godtagande- eller god-not
already specified in its in- kännandeinstrument eller denatt

of ratification, tillämpa punkt i denna1strument ac- avser
approval, artikel på andra landsdels- ellerceptance or or

willthat apply minoritetsspråk eller andraparag-
raph of the article officiella språk1 användspresent som

other regional minori- mindre allmänt inom hela ellerto or
languages, other dle dess territorium.toor en av

official languages which
less widely used theare on

ofwhole its territo-partor
ry.

The undertakings referred De åtaganden i3 som avses
the foregoing föregående punkt skallto parag- anses

deemedraph shall be integrerande delutgörato en av
form integral of the ratificeringen, godtagandet ellerpartan
ratification, godkännandet och skall haacceptance or
approval and will have från dåthe verkan den dagsamma

effect from their meddelandet lämnades.same as
of notification.date

4 Existing of Artikel 4 GällandeArticle regimes skyddssys--
protection tem

Nothing in this Charter Ingenting i denna stadga skall1
shall be construed limi- tolkas inskränkning ellersom enas

försämring någonting derogating from deor av av
of the rights rättigheter i denguarante- garanterasany som

ed by the European Europeiska konventionenCon- om
vention Human Rights. mänskliga rättigheter.on

The provisions of this 2. Bestämmelserna i denna2
Charter shall affect stadga skall inte inverka denot any

favourable provisions bestämmelsermore gynnsammare om
concerning the of för landsdels- eller mino-statusstatus
regional minority ritetsspråklangu- eller det regelverkor
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tillhör minori-of förthe legal regime personer somages, or
finnas ikanbelonging mino- partteterto ensompersons

tillgodoses bestäm-ellerexist inrities which ava sommay
hånförliga till bilateralamelserprovided forParty or are

internationellamultilateralabilateral ellerrelevantby or
överenskommelser.internationalmultilateral

agreements.

förpliktel-GällandeArtikel 5
obligationsExistingArticle 5 ser-

skalldenna stadgaIngenting ibethis CharterNothing in may
be-innebördentolkas haimplyinginterpreted attanyas

verksamhetnågonrättiga tillactivityinright to anyengage
strideråtgärdereller någraaction inperform contra- somanyor

syften ellerFN-stadgansof theof thevention motpurposes
åtaganden,folkrättsligaandraNationsof UnitedCharter the

principeninbegripetin-obligations underother statersomor
territoriellasuveränitet ochincluding theternational law,

integritet.andof the sovereigntyprinciple
ofintegrity States.territorial

InformationArtikel 6Information6Article -

tillsesigförbinderParternaParties undertakeThe attto tosee
organi-myndigheter,berördaauthorities, organisa-that the att

informe-sationer ochconcernedtions and personerarepersons
skyldig-ochrättigheterrights andof theinformed ras om

stadga.enligt dennathis Char- heterestablished byduties
ter.

enligtMål principerprin- ochObjectives and Del IIIIPart -
iartikel 2 punktpursued in accordanceciples

paragraph 1Articlewith

Objectives andArticle 7 -
principerMål ochArtikel 7principles

ellerlandsdels-frågaIof regionalIn respect om1 or
territo-inom deminoritetsspråkwithinminority languages,

används,språksådanarier därwhichterritoriesthe
situationenmedi enlighetused ochlanguagessuch are

316



Bilaga 2SOU 1997:192

and according the situa- för varje språk, skallto parterna
tion of each language, the bygga sin politik, lagstiftning
Parties shall base their och praxis följande mål och
policies, legislation and principer:
practice the followingon
objectives and principles:

the recognition of the erkännandea landsdels-ava
regional minority langu- eller minoritetsspråk ut-or som

expression of tryck för kulturell rikedom,ages as an
cultural wealth;

the of the b respekt för det geografiskarespectb geog-
raphical of each regio- området för varje landsdels-area
nal minority language in eller minoritetsspråk för attor
order that gällande ellerto trygga attensure ex- ny
isting administrati- administrativ indelning inteor new

divisions do consti- hinder främjandeutgörnot motve av
obstacle the ifrågavarande landsdels- ellertute toan

promotion of the regional minoritetsspråk,
minority language inor

question;

the need for resolute action behov beslutsamma åtgär-c avc
regional der för främja landsdels-to promote attor

minority languages in order eller minoritetsspråk i syfte att
safeguard them; skydda dem,to

the facilitation and/or d underlättande och/ellerd upp-
of the användningencouragement muntranuse av av

of regional minority landsdels- eller minoritetsspråkor
languages, in speech iand tal och skrift i det offentliga
writing, in public and och privata livet,
private life;

the maintenance and deve- upprätthållande och utveck-ee
lopment of links, in the ling förbindelser inom deav
fields covered by this områden omfattas dennasom av
Charter, between stadga mellangroups grupper som
using regional minori- använder landsdels- elleretta or

language and other minoritetsspråk och andra grup-
in the iState använderstatgroups per samma somem-

ploying language språk brukas i identisktused in etta som
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form,form, eller liknandeidentical similar sammaor
kulturellaupprättandewell the establishment samt avas as

with förbindelser med andraof cultural relations grupper
använder andraState iother in the staten somgroups

språk,using different languages;

lämpli-f tillhandahållandeprovision of appropria-the av
förformer och medel under-for theforms andte gameans

lands-of visning i och studiumand studyteaching av
minoritetsspråk pådels- ellerregional minority langu-or

nivåer,alla vederbörligaappropriateallatages
stages;

tillhandahållande möjlig-facilitiesprovision of gthe av
inte talarof heter för demnon—speakersenabling ettsoma

minoritetsspråkellerminority langu- landsdels-regional or
ifrå-område därbor i detthe whe-living in somareaage

eller mino-landsdels-gavarandeused learntore
läraanvänds, sigritetsspråkdesire;they attso

önskar,detta de såom

studium ochfrämjandeof study and h Ipromotionthe av
landsdelsellerforskningregionalresearch or omon

universitetvidminoritetsspråkminority languages at
läroanstalter,eller motsvarandeuniversities equivalentor

institutions;

transnationelltof appropri- i främjandepromotionthe av
inomformerutbyte i lämpligaof transnationalate types

omfattasfields de områdenin theexchanges, avsom
landsdels-för dedenna stadgathis Charter,covered by

minoritetsspråk,ellerminorityfor regional som an-or
elleridentisktidentical vänds iused inlanguages samma

eller flerai tvåliknande formform insimilar two oror
States. stater.more

förbinder sigundertake 2. ParternaThe Parties att,to om
avskaffahar skett,så inte redaneliminate, they have not

åtskillnader,oberättigadeunjustified alladoneyet so, any
ellerrestriktionerexclusion, undantag,distinction,

använd-gällerpreference preferenserrestriction somor
landsdels- ellerningoftherelating ettto avuse a

syftarminoritetsspråk ochminority langu-regional somor
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and intended dis- till motverka ellerto äventyraattage
endanger the dess fortbestånd eller utveck-courage or

maintenance develop- ling. Vidtagande särskildaor av
of it. The adoption of åtgärder till förmån för lands-ment

special in favour dels- eller minoritetsspråkmeasures som
of regional minority syftar till främja likhet mel-attor
languages aimed lan användarna dessa språkat pro- av
moting equality between och befolkningen,resten av
the of these langua- eller behörig hänsyn tilltarusers som

and the of the deras särskilda förhållanden,restges
population which take skall inte betraktas dis-or som
due of their speci- kriminering dem bru-account mot som
fic conditions consi- kar allmänt användanot mera
dered be of dis- språk.to actan
crimination against the

of widely—usedusers more
languages.

The Parties undertake Parterna förbinder sig3 to att
by appropriate med lämpliga åtgärder främjapromote,
mutual under- ömsesidig förståelse mellan allameasures,

standing between all the språkliga i landet ochgrupper
linguistic of the särskilt verka för respekt,groups att

and particular förståelse och tolerans medcountry
the inclusion of avseende på landsdels- ellerrespect,
understanding and toleran- minoritetsspråk inkluderas bland

in relation regional målen för olika slag under-toce or av
minority languages visning och utbildning i sinaamong
the objectives of education länder samt att uppmuntra mass-
and training provided media strävaatt mot samma
within their countries and mål.

of theencouragement mass
media theto pursue same
objective.

determiningIn their policy 4. Vid fastläggandes sin4 av
with regard regional politik i fråga landsdels-to or om
minority languages, the eller minoritetsspråk skall par-
Parties shall take into hänsyn till de behovterna ta
consideration the needs and och önskemål uttryckssom av
wishes expressed the de såda-användergrupper som

which such språk. De iuppmuntras attgroups use na
languages. They mån behov upprättaare en- av organ
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myndigheter-för road tillbodi-establishcouraged attto ge
frågori allafor the som samman-nanecessary,es,

landsdels- ellermedadvising the hängerofpurpose
minoritetsspråk.allauthorities matterson

regionalpertaining to or
minority languages.

sig iförbinderundertake ParternaPartiesThe attto5
tillämpavederbörliga delarmutandis,mutatisapply,
4i punkt 1principernalisted inprinciplesthe ovan-

språk.obundna Iterritorielltaboveparagraphs 41 toto
skallspråkdessafrågalanguages.non-territorial om

omfatt-ochemellertidthesefarHowever, artenasas
skallde åtgärderningenconcerned,languages somavare

verkställa dennaförvidtasof theandthe attnature scope
påskall bestämmasstadga,be taken toto sommeasures

beaktandemedflexibeltCharterthis sätt,give effect ettto
önskemålen hosochbehovenindeterminedshall be ava

ifrå-använderin debearingflexible grupper sommanner,
och medspråkgavarandewishes,needs andmind the re-

ochtraditionerför derasspekttradi-respecting theand
ofCharacteristics,andtions egenart.

thewhichthe usegroups
concerned.languages

främjaföråtgärderIIIDel attMeasuresPart III to pro--
landsdels- elleranvändningof regionalthemote avoruse

minoritetsspråk samhällslivetipublicinminority languages
åtagandena imedenlighetiwith thelife accordancein

22 punktartikelentered intoundertakings
2paragraphArticleunder

UtbildningArtikel 8EducationArticle 8 -

sig tillförbinderParternaeducation,With regard to1
utbildningfrågaiföljandeundertake,Partiesthe om

sådanaterritorium därinom detinterritorywithin the
medenlighetispråk används,languageswhich such are

ochsituationen förtheaccording ettused, vart avto
för-ochspråk,dessaof theseof each attsituation utan

iundervisningenwithoutand sämra statenslanguages,
språk:officiellaofteachingprejudice theto
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officialthe languages of
the State:

förskole-make available i tillhandahållaa atttoi pre-a
undervisning ifrågavarandeschool education in the

minoritetsspråk,minori- landsdels- ellerrelevant regional or
ellerlanguages; or

available sub- tillhandahållamake väsent-attto ena
del förskoleundervisning-stantial of pre-school ligpart av

ifrågavarande landsdels-education in the relevant en
eller minoritetsspråk, ellerminority langu-regional or

ages; or

tillämpa någon deiiiof theapply attto aviii one
i i ochåtgärderforprovided som avsesmeasures

åtminstone för de eleverabovei andunder at ovan,
anhöriga så begär ochpupils whoseleast those varsto vars

tillräckligt,antal bedömsandfamilies request varaso
eller,conside-whose number

sufñcient;red or

saknarmyndigheternaivauthoritiespublicthe om
beträffandebehörighetdirektdirecthave competenceno

förskoleundervisning,of pre-school attin the field gynna
tillämpningelleroch/favour and/oreducation, uppmuntrato

iiii iåtgärderdeapplicationthe avsessomavencourage
referredof the to ovan,measures

i iii above;under to

under-tillhandahållab imake available primary atttoib
iårskursernai de lägrevisningeducation in the relevant

ifrågavarandegrundskolanminority langu-regional or
minoritetsspråk,landsdels- ellerorages;

eller

tillhandahålla väsent-sub-make available attto ena
i deundervisningenlig delstantial of primarypart av

grundskolaniårskursernaeducation in the relevant lägre
ellerlandsdels-ifrågavarandeminority langu- påregional or

minoritetsspråk, ellerages; or
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provide, within prima- iii tillse i undervisning-to att att
education, for the i de lägre årskurserna itea-ry en

ching of the relevant regio- grundskolan integreran-som en
nal minority languages de del läroplanen ingåror av un-

integral of the dervisning i ifrågavarandepartas an
curriculum; landsdels- eller minoritetsspråk,or

eller

apply of the iv tillämpa någon deto attone av
provided for åtgärder i i iiimeasures som avses -

under i iii above least åtminstone för de eleverto at ovan,
those pupils whose anhöriga så begär ochto vars vars

families and antal bedöms tillräckligt,requestso vara
whose number conside-
red sufñcient;

make available ic tillhandahålla under-toi attsecon-
dary education in the rele- visning i de högre årskurserna i

regional minority grundskolan och i gymnasiesko-vant or
languages; lan ifrågavarande landsdels-or

eller minoritetsspråk, eller

make available sub- tillhandahålla väsent-to atta en
stantial of secondary lig del undervisningen i depart av
education in the relevant högre årskurserna i grundskolan
regional minority langu- och i gymnasieskolan ifråga-or

varande landsdels- eller minori-ages; or
tetsspråk, eller

provide, within iii tillse i undervisning-to att attsecon-
dary education, for the i de högre årskurserna itea- en
ching of the relevant regio- grundskolan och i gymnasiesko-
nal minority languages lan integrerande delor som en av

integral of the läroplanen ingår undervisning ipartas an
curriculum; ifrågavarande landsdels- elleror

minoritetsspråk, eller

apply of the iv tillämpa någon deto attone av
provided for åtgärder i i iiimeasures som avses -

under i iii above least åtminstone för de eleverto at ovan,
those pupils who, så önskar, eller, i före-to or som

where appropriate whose kommande fall, för dem vars
families, wish in anhöriga så önskar ochso a vars
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considered sufñci- antal bedöms tillräckligt,number vara
ent;

i tillhandahålla tekniskmake available tech- d atttod i
utbildning och yrkesutbildningnical and vocational educa-

ifrågavarande landsdels- ellertion the relevant regionalin
minoritetsspråk, ellerlanguages;minority oror

tillhandahållaavailable sub-make väsent-attto ena
del den tekniska utbild-stantial of technical ligpart av

yrkesutbildningenningen ochand vocational education
ifrågavarande landsdels- ellerthe relevant regional or
minoritetsspråk, ellerminority languages; or

i den tekniskaprovide, within tech- iii tillse attattiii to
yrkesutbild-vocational utbildningen ochnical and educa-

integrerande delningention, for the teaching of the som en
ingår undervis-regional minori- läroplanenrelevant or av

landsdels-i ifrågavarandeintegral ninglanguages as an
minoritetsspråk, ellerellerof the curriculum;part or

någon deof iv tillämpaapply the attto avone
i i iiiprovided for åtgärder som avsesmeasures -

för de eleveråtminstonei iii above leastunder to at ovan,
i före-så önskar, eller,those pupils who,to or som

kommande fall, för demappropriate whosewhere vars
ochwish anhöriga så önskarfamilies, in varsso a

tillräckligt,suffici- antal bedömsnumber considered vara
ent;

tillhandahålla univer-univer- imake available e atttoie
sitetsutbildning högrehigher edu- ochsity and other annan

ifrågavarandemino- utbildningcation in regional or
minoritetsspråk,landsdels- ellerrity languages; or

eller
forprovide facilitiesto

of these langua-the study
university and hig- tillhandahållaatt resurserges as

föreducation Subjects; studium språkdessaher or av som
i universitetsutbildningenämnen

of role och denby the högre utbildningen,iii reason
of in relation ellerthe State to

education institu-higher

323



Bilaga 2 SOU 1997:192

tions, sub-paragraphs i and iii till följdatt, statensom av
be applied, roll i förhållande till institutio-cannot to

and/or allow the för högre utbildning, styckeencourage ner
provision of university i och inte kan tilläm-or ovan
other forms of higher och/eller tillåtauppmuntrapas,
education in regional tillhandahållande universitet-or av
minority languages of sutbildning eller andra formeror
facilities for the study of högre utbildning lands-av
these languages universi- dels- eller minoritetsspråk elleras

higher education för studium dessaor av resurser av
subjects; språk studieämnen vidsom

universitet eller högre utbild-
ningsanstalter,

for the f i tillse tillhandahållandetoi attarrange pro-
vision of adult and conti- kurser för och vidare-av vuxen
nuing education utbildning där undervisningencourses
which mainlytaught helt eller delvis sker lands-are or
wholly in the regional dels- eller minoritetsspråk, elleror
minority languages; or

offer such languages erbjuda dessa språkto att som
subjects of adult and inom och vidare-ämnenas vuxen-

continuing education; utbildningen, elleror

the public authorities iii de statliga myndig-att,iii om
have direct heterna saknar direkt behörighetcompetenceno

field frågain the of adult educa- i vuxenutbildningen,om
favourtion, and/or och/ellerto uppmuntra attgynna

sådanathe offering of språk erbjuds äm-encourage som
such languages subjects inom och vidareut-as nen vuxen-
of adult and continuing bildning,
education;

make vidta åtgärder förgarrangementsto to att att
of tillgodose undervisning i histo-the teaching theensure

and the culture ria och kultur hänför sighistory som
reflected by the till ifrågavarande landsdels-which

regional minority langu- eller minoritetsspråk,or
age;

provide basic and tillhandahålla grundut-the hto att
further training of the bildning och fortbildning av
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teachers required imple- lärare behövs förto attsom ge-
those of paragraphs nomföra de punkterna tillment a av a g

accepted by the Party; harto accepterats part,g som av en

supervisory i inrätta eller flerato seti att ettup a
body bodies responsible övervakningsorgan för följaattor
for monitoring the vidtagna åtgärder och uppnåddameasu-

taken and framsteg i fråga upprättanderes progress om
achieved in establishing eller utveckling undervisningor av
developing the teaching of i landsdels- eller minoritets-
regional minority langu- språk, och för periodisktattor

forand drawing sina resultat,rapportages up avge om
periodic of their skall offentliggöras.reports som
findings, which will be

public.made

With regard education frågaI utbildning ochto2 om
in of territoriesand avseende andra territorier deänrespect

other than those in which där landsdels- eller minoritets-
regional minoritythe språk hävd används, för-or av

traditionallylanguages binder sig antaletparterna,are om
used, the Parties undertake, användare ellerlandsdels-ettav

number of ofthe minoritetsspråk motiverar det,users a
regional minority langu- tillåta, eller till-att uppmuntraor

justifies allow, handahålla undervisning på ellertoage
provide i ifrågavarande landsdels- ellertea-encourage or

ofching in the regional minoritetsspråk på alla veder-or
minority utbildningsnivåer.language all börligaator

the appropriate ofstages
education.

Article 9 Judicial authorities Artikel 9 Rättsväsendet-

The Parties undertake, förbinder sig tillin Parterna1
of those judicial följande i de domsagor därrespect

districts in which the antalet bosattanum- personer som
ber of residents using the använder sådana landsdels- eller
regional minority langu- minoritetsspråk berättigaror som

justifies the till de åtgärder härages measures som anges
situatio-specified below, according nedan, i enlighet med

the situation of of dessaeach för ochto ettvartnen av
these languages and språk, villkoroch utnytt-atton
condition that the of möjligheterjandet de somuse av
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afforded by tillhandahålls enligt denna punktthe facilities
intedomstolen bedöms hin-paragraphthe notpresent av

dra rättsenlig handläggning:considered by the judge to en
admini-hamper the proper

of justice:stration

brottmål:icriminal proceedings: ain

domstolarna,i tillseprovide that the att attcourts,toi
någonof of the begäranthe parterna,at request av avone

landsdels-håller rättegången paconduct theparties, shall
minoritetsspråk, och/ellerregional ellerproceedings in the

languages;minorityor
and/or

anklagadthe accused rättatt attto guarantee ge en
landsdels- ellerhis/her använda sittthe right egetto use

minoritetsspråk, och/ellerminority langu-regional or
and/orage;

inlagor ochiii tillseprovide that att attrequeststoiii
ellerbevisning, i skriftligwhetherand evidence, munt-

skall avvisaslig form, inteoral, shall bewritten notor
anledningen deinadmissible endast denconsidered attav

upprättade på landsdels-solely because they är ettare
minoritetsspråk, och/ellerregional ellerformulated in a or

and/orminority language;

tillhandahål-iv på begäranproduce, attrequest,to on
tillhandlingar hänförligaconnected withdocuments ett

ifrågava-rättsligt förfarande påin thelegal proceedings
minori-rande landsdels- ellerregional minori-relevant or

hjälptetsspråk, vid behov medlanguage, necessary
tolkar och översättningar,of interpretersby the avuse

någondetta medförinvolvingand translations utan att
berörda,kostnad för defor the extraextrano expense

concerned;persons

b itvistemål:proceedings:in civil

domstolarna,i tillseprovide that the att attcourts,toi
of begäran någonof thethe parterna,at request avavone

landsdels—håller rättegången patheparties, shall conduct
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proceedings in the regional eller minoritetsspråk, och/eller
minority languages;or

and/or

allow, whenever i tvistnärto att parta en en
litigant has in måste inställa sig personligen ito appear

before that han eller hon fårrätten,court,person a an-
he she his vända sitt landsdels- elleregetor may use or
her regional minority minoritetsspråk dettaattutanor

thereby medförlanguage without kostnader, och/el-extra
incurring additional lerex-

and/orpense;

allow documents and iii tillåta handlingar ochattto attiii
framevidence be produced in bevisning läggs ettto

minoritetsspråk,the regional minority landsdels- elleror
hjälpnödvändigt medlanguages, by avnecessary om

översättningar;the of interpreters and tolkar ochuse
translations;

förvaltningsmâl inför dom-beforein proceedings icc
concerning admini- stol,courts

strative matters:

domstolarnaprovide that the i tillsecourts, att atttoi
of of the begäran någonthe parternarequestat avone av

landsdels-håller rättegångenshall conduct theparties,
och/ellereller minoritetsspråk,in the regionalproceedings

minority languages;or
and/or

in-måstewhenever närallow, partatt ento a
personligen isigställa rätten,haslitigant to appear

sittfår användaeller honhanthatbefore court,aperson
minoritets-landsdelsellerhisshehe egetorusemayor

medfördettaspråkminority extraregionalher utan attor
och/ellerkostnader,therebywithoutlanguage

additionalincurring ex-
and/orpense;

ochhandlingartillåtaiiiallow documents and attattiii to
påframläggsbevisningevidence be produced in ettto

minoritetsspråk,landsdels- ellerthe regional minorityor
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languages, by nödvändigt med anlitandenecessary om av
of översättningar;the interpreters and tolkar ochuse

translations;

that d vidta åtgärder för tillsetake att attto steps to ensure
application of sub- tillämpningen styckena ithe att av

paragraphs i and iii of och iii i punkterna b och c
allt behövligtparagraphs b and above och brukovan avc

of tolkar och översättningar inteand necessary useany
medför förinterpreters and translations någon kostnadextra

involve de berördadoes not extra personerna.ex-
for thepense persons con-

cerned.

förbinder sigThe Parties undertake: Parterna

godkännavalidity of intedeny the a vägra attattnot to
juridiska doku-giltighetenlegal documents drawn avup

inomwithin the State solely upprättats statenment som
drafted den anledningen dethey in endastbecause attavare

avfattade landsdels-regional minority är etta or
minoritetsspråk, ellerellerlanguage; or

godkännavalidity, b intedeny the vägra attatttonot as
juridiska doku-parties, of giltighetenbetween the av

upprättade emel-legal documents drawn parternamentup
endast densolely lan i landetwithin the country av an-

avfattadede påthey drafted ledningenbecause ärattare
landsdelseller minoritets-minorityregional ettora

tillåta de åberopasspråk, ochlanguage, and provide attto
berörda tredjebe invokedthat they gentemot perso-can
inte använder dettainterested thirdagainst somner

förutsättningspråk, underwhoparties attnotare users
innehållet i handlingarnaof these languages görson
tillgängligt för dem den ellercondition thethat contents av

åberoparde dem,of the document made personer somare
ellerby theknown themto

who invokespersons
or

godkännavalidity, intedeny the c vägraatt attnot to as
juridiska doku-of giltighetenthe parties,between av

upprättade emel-documents drawnlegal parternamentup
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within the solely lan i landet endast dencountry av an-
draftedbecause they in ledningen de avfattade påärattare

regional minority landsdelseller minoritets-etta or
språk.language.

The Parties undertake Parterna förbinder sig3 to att
make available in the landsdels- eller minoritets-re-
gional minority langua- språken tillhandahålla de vikti-or

the important lagtexterna och demost gaste texterges
särskilt hänförnational and sig till destatutory texts som

particularlythose relating använder dessapersoner som
of these languages, språk, såvida dessa inte till-to users

they otherwise handahålls påunless sätt.annatare
provided.

10 Administrative Artikel 10 Förvaltningsmyn-Article -
authorities public services digheter och samhällsserviceand

administrative de administrativaWithin the Inom1
of the State områden i där antaletdistricts staten

of resi- invånare använder lands-which the number som
of eller minoritetsspråk moti-who dels-dents usersare

åtgärderminority langu- deregional verar som angesor
nedan, och i enlighet med situa-justifies the measuresages

förand tionen varje språk, förbinderspecified below accor-
situation of sig i rimlig utsträck-ding the parternato

Parties ningeach language, the
farundertake, thisas as

reasonably possible:

administrati-admini- i tillse dethat the a att atttoi ensurea
användermyndigheternastrative authorities theuse va

minoritetssprå-regional minority langu- landsdels- elleror
ellerken,ages; or

of statstjänste-that such tillse deto att attensure
medofficers kontakttheir in iärmanas are som

landsdels-with the public allmänheten användercontact use
sittregional minority eller minoritetsspråken ithe or

languages in their relations medumgänge personer som
sådantwith applying kontaktar dem etttopersons

them in these languages; språk, elleror
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tillseof iiithat attattto sompersonerusersensure
mino-landsdels- elleranvänderminority langu-regional or

får framställ-ritetsspråkoralsubmit göraorages may
eller skriftligi muntligand ningarapplicationswritten

på dessaoch fåthese formreply inreceive svara
språk, ellerlanguages; or

tillseof ivthat attattto personer somusersensure
landsdelseller minori-använderminority langu-regional or

framställning-tetsspråk fårsubmit oral göraormayages
skriftlig formmuntlig elleriapplications inwritten ar

språk, ellerdessalanguages;these or

handlingartillseof vthat att attto somusers re-ensurev
använderingesminority langu-gional personer somavor

minoritetsspråklandsdels- ellersubmitvalidly amayages
på dessaupprättadeochlangua-in these ärdocument som

giltiga,språk ansesges;

tillhandahålla ofta före-widely bavailablemake attto
förvaltningstexterkommandeadministrativeused texts
avsedda för be-formulärochfor the popula-and forms
landsdels- ellerfolkningenregionalin thetion or

eller i två-minoritetsspråkeninlanguagesminority or
språkig version,versions;bilingual

förvaltningsmyndig-tillåtaadministrative ctheallow attto
handlingarheternadraft docu- upprättaauthorities attto

eller minori-landsdels-regionalin ettments ora
tetsspråk.language.minority

lokala ochfrågaIlocal and 2.of theIn respect om
myndigheter, inomregionalaauthoritiesregional on

invånareterritorier devilkasthe numberterritorywhose
landsdelselleranvänderwhoof residents somare users

tillräckligtminoritetsspråkminority ärregionalof or
de nedanmotiveramånga försuchlanguages atttoas
förbinderåtgärderna,speci- angivnajustify the measures

tillåta och/ellerParties sigthefred below, attparterna
allow and/orundertake uppmuntrato

encourage:

330



SOU 1997:192 Bilaga 2

the of regional a användning landsdels-use ora av
minority languages within eller minoritetsspråk inom den
the framework of the regio- regionala eller lokala myndig-
nal local authority; heten,or

the possibility for of b möjlighet för användareb users av
regional minority langu- landsdels- eller minoritetsspråkor

submit oral framställningargöra ito attages munt-or
written applications in lig eller skriftlig form dessa
these languages; språk,

the publication by regional c regionala myndigheterattc ger
authorities of their official sina officiella dokumentut
documents also in the jämväl på ifrågavarande lands-
relevant regional minori- dels- eller minoritetsspråk,or

languages;

the publication by local d lokala myndigheterd att ger
authorities of their official sina officiella dokumentut

also indocuments the jämväl ifrågavarande lands-
relevant regional minori- dels- eller minoritetsspråk,or

languages;

authori- regionala myndigheterthe by regional e iattusee
minority sina sammanträden använderties of regional or

landsdels- eller minoritetsspråkdebates inlanguages in
för skull det ellerwithout dentheir assemblies, utan att

officiellai användathe deexcluding, however, staten
språken utesluts,of the official langua-use

of the State;ges

imyndigheterthe by f lokalalocal authorities attf use
använderof regional sammanträdensinaminorityor

minoritetsspråklanguages in landsdels- ellerdebates in
their ellerassemblies, för skull detwithout denattutan
excluding, however, officiellathe de i användastaten

of the official langua- språken uteslutsuse ,
of theges State;

the adoption, korrek-g traditionella ochattuse org
in conjunction former lands-ta ortsnamnnecessary av

with the in offici-the dels- eller minoritetsspråkname an-
languages, of traditio- vänds eller införs, vid behov

331



Bilaga 2 SOU 1997:192

nal and forms of jämsides med på detcorrect namnen
in regional officiella språken.place-names eller deor

minority languages.

frågaWith regard public I samhällsserviceto om
fran förvaltningsmyndigheternaservices provided by the

administrative authorities eller andraav personer som
other acting handlar deras uppdrag, för-or persons on

behalf, binder inomtheir the Parties sig detparterna
within terri- territorium där landsdels-undertake, the eller

which regional minoritetsspråk används, iintory or
språksminority languages enlighet med varje situa-are

i rimlig utsträckning,used, accordance with tion, och
the situation of each langu-

farand thisage as as
reasonably possible:

that regional tillse landsdels- ellerthe a att attto ensure
minoritetsspråk användsminority languages vidareor
tillhandahållande ifrågavaran-used in the provision of the av

service; de tjänster, elleror

tillåta användarnaallow of regional bto attusers av
minoritetsspråkminority languages landsdels- ellertoor

framställningar och fåsubmit and recei- göraattrequesta
på dessa språk, ellerreply in these langua- svarve a

ges; or

användarnaof regional tillåtaallow c attto users av
minoritetsspråklandsdels- ellerminority languages toor

framställningar pa dessain thesesubmit göraattrequesta
sprak.languages.

förbinder sigputting into ParternaWith view 4. atttoa
flera följandeprovisions of vidta ellereffect those en av

för uppfyllaand 3 åtgärder deparagraphs 2 att
ithem, the åtaganden punkterna 2 ochaccepted by

antagit:take 3 de harParties undertake to som
of follo-themoreone or

wing measures:

översättning vidinterpretation tolkning elleratranslation or
behov,required;beas may
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recruitment and, where b anställning vidoch behovb
training of the utbildning erforderligt antalnecessary, av

officials and other public tjänstemän och andra offentligt
service employees requi- anställda,
red;

compliance far möjlig mån tillmötesgåc iattas as pos-c
sible with from från statstjänstemanbegäranrequests
public service landsdels-employees med kunskaper i ett
having knowledge bliof minoritetsspråkeller atta a
regional minority territorium därlangu- förordnade i detor

be appointed in the det språket används.toage
territory in which that
language used.

The Parties undertake sigförbinderParterna att5 to
allow the adoption tillåta användssläktnamnattuse or
of family in the ellereller på landsdels-antasnames
regional minority langu- minoritetsspråk 0 begäranor av

the of de berörda.at requestages,
those concerned.

Article 11 Media Artikel 11 Massmedia-

The Parties undertake, for Parterna förbinder tillsig1
the of the regional följande för dem använderusers or som
minority languages within landsdels- eller minoritetsspråk
the territories which inom de territorier där dessa
those languages språk brukas, i enlighet medare spo-
ken, according situa- situationenthe för varje språk, ito
tion of each language, den utsträckning de offent-to som
the that the public liga myndigheterna direktärextent
authorities, directly eller indirekt behöriga, haror
indirectly, befogenhet eller inflytandecompetent,are
have play role härvidlag och under respekte-power or a
in this field, and respecting rande principenav om massme-
the principle of inde-the dias oberoende och självständig-
pendence and of het,autonomy
the media:

the that radio and a i den mån radio och stårTVto extenta
television pub- i det offentligas tjänst:outcarry a
lic service mission:
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the creation of i tillse minst radiosta-i to att attensure en
least radio station tion och TV-kanal inrättas påat one en

and television channel landsdels- eller minoritetsspråk,one
the regional minority elleror

languages; or

and/or och/ellerto att uppmuntraencourage
facilitate the creation of underlätta inrättande minstat av en
least radio station and radiostation och TV-kanalone en

television channel in landsdels- eller minoritetsspråk,one
the regional minority elleror
languages; or

make adequate iii vidta lämpliga åtgärdertoiii attpro-
vision that broadcasters för radiostationer och TV-attso
offer the kanaler skall tillhandahållaprogrammes
regional minority langu- landsdels- elleror program

minoritetsspråk,ages;

and/or b i och/elleri to att uppmuntraencourage
facilitate the creation of underlätta inrättande minstat av en
least radio station in radiostation landsdels- ellerone
the regional minority minoritetsspråk, elleror
languages; or

and/or och/ellerto att uppmuntraencourage
facilitate the broadcasting underlätta regelbunden sändning
of radio in the radioprogram landsdels-programmes av
regional minority langu- eller minoritetsspråk,or

regular basis;ages on a

and/or i och/ellerci to att uppmuntraencourage
facilitate the creation of underlätta inrättande minstat av en
least television channel TV-kanal landsdels- ellerone
in the regional minority minoritetsspråk, elleror
languages; or

and/or och/ellerto att uppmuntraencourage
facilitate the broadcasting underlätta regelbunden sändning
of television TV-program landsdels-programmes av
in the regional minority eller minoritetsspråk,or
languages regularon a
basis;
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facili- d och/ellerand/or att uppmuntrad to encourage
dis-the production and underlätta produktion ochtate

distribution of audio and tribution radio- och TV-av
elleraudiovisual works in the landsdels-program

minority langu- minoritetsspråk,regional or
ages;

and/or i och/ellereto att uppmuntrai encouragee
creation and- underlätta minst tidningfacilitate the att en

upprätthållsmaintenance of least grundas och/eller/or at
minoritetsspråk,in the landsdels ellerre-one newspaper

minority ellergional langua-or
ges; or

and/or och/ellerto att uppmuntraencourage
facilitate publication of underlätta regelbunden publice-the

in ring tidningsartiklar lands-articles the avnewspaper
eller minoritetsspråk,regional minority langu- dels-or

regular basis;ages on a

additional f i täcka extrakostnader-the atttof i cover
media which för de massmediaof thosecosts som an-na

minori-minority vänder landsdels- ellerregional oruse
statligtwherever the tetsspråk, där enligt laglanguages,

financial stöd till massmedia, ellerlaw provides for ges
in general forassistance

media;the or

be-tillämpa gällandeexistingapply attto measu-
finansiellt stödstämmelser förfor financial assistanceres

lands-till TV-programaudiovisual produc-also ävento
minoritetsspråk,dels- ellertions in the regional or

minority languages;

of stödja utbildningthe training gsupport attto avg
personalstaff journalister ochjournalists and other annan

använderi massmediamedia using regionalfor or som
minoritetsspråk.ellerminority languages. landsdels-

sigförbinderParties undertake ParternaThe attto2
frånof frihetenfreedom direct attguarantee garantera

of radio and tele- grannländer direktreception ta emot
påfrom radio- TV-sändningarvision broadcasts och

335



Bilaga 2 SOU 1997:192

neighbouring countries in språk brukas i ellera som samma
language used in identical liknande form landsdels-ettsom

similar form regio- eller minoritetsspråk och inteto attor a
nal minority language, sig återutsändningmotsättaor av
and the radio- och TV-sändningar frånnot to oppose
retransmission of radio and grannländer på sådant språk.ett
television broadcasts from förbinderDe sig tillseäven att
neighbouring countries in inga inskränkningar igörsatt

language.such They fråga yttrandefriheten ocha om
further undertake denfriainformationsspridningento ensure
that restrictions will be i den tryckta påno ettpressen
placed the freedom of språk brukas i elleron som samma
expression and free cir- liknande form landsdels-ettsom
culation of information in eller minoritetsspråk. Eftersom
the written lang- utövandet de ovannämndapress a av

used in identical friheterna innebär förpliktelseruage or
similar form regional och kan det underkastasto a ansvar,

minority language. The sådana formaliteter, villkor,or
exercise of the above—men- inskränkningar eller straff som

freedoms, sincetioned lagen föreskriver och ärsom
with dutiescarries and nödvändiga i demokratisktett

responsibilities, be samhälle, i den nationella säker-may
formalities,subject such hetens, den territoriella integri-to

conditions, restrictions och den allmänna säker-tetensor
prescribed hetens intresse för förebyggapenalties attas are

oordninglaw and och brott, skyddaby necessaryare
in hälsa eller skyddain democratic society, moral, annansa

of national goda och rykte och rättig-the interests namn
security, territorial integri- heter, förebygga avslöjande av

public safety, for the uppgifter har mottagits ior som
of upprätthållaprevention disorder förtroende, samtor

for ochcrime, the protection of rättsväsendets auktoritet
health morals, for the opartiskhet.or

of the reputationprotection
rights of forothers,or

preventing ofdisclosure
information received in
confidence, for maintai-or
ning the authority and
impartiality of the judicia-

ry.
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The Parties undertake Parterna förbinder sig3 to att
that intereststhe of tillse de intressenattensure personers

the of regional använder landsdels- ellerusers or som
minority languages minoritetsspråk företräds ellerare
represented taken into beaktas i sådana medor organ som

within such bodies stöd lag kan kommaaccount attav
be established in inrättas med att garanteraas may ansvar

accordance with the law frihet och pluralism för mass-
with responsibility for media.
guaranteeing the freedom

ofand pluralism the media.

Article 12 Cultural activities Artikel 12 Kulturell verksam--
facilitiesand het och kulturella inrättningar

With regard cultural frågaI kulturell verk-to1 ac- om
tivities and facilities samhet och kulturella inrätt--
especially libraries, video ningar särskilt bibliotek, vid--
libraries, cultural eobibliotek, kulturcentra, musé-centres,

archives, acade- arkiv, akademier, ochteatrarmuseums, er,
mies, theatres and cinemas, biografer, litteräraävensom

well literary work verk filmproduktion,och ut-as as
and film production, trycksformer för folklig kultur,verna-
cular forms of cultural festivaler och kulturell före-
expression, festivals and tagsamhet, innefattande bl.a.
the culture industries, användning teknologiav ny -

aliaincluding inter the förbinder sig till följan-parternause
of technologies the de inom det territorium därnew -
Parties undertake, within sådana språk används och i den
the territory in which offentligasuch utsträckning desom
languages used and myndigheterna behöriga, harärtoare
the that the public befogenhet eller inflytande:extent
authorities competent,are
have play rolepower or a
in this field:

of a uttrycks-to types att uppmuntraencouragea
expression and initiative former och initiativ utmär-som
specific regional ker landsdels- eller minoritets-to or

ochminority languages språk främjaand olika fåsätt att
foster the different tillgång till verk framställda påmeans
of works dessa språk,toaccess pro-
duced in these languages;
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främjafoster the different b olika sätt attto attb
språk få tillgång tillof in other andra verkmeans access

languages works framställda på landsdels-ettto pro-
duced in regional mino- eller minoritetsspråk attgenomor

by aiding stödja och utvecklarity languages översätt-
eftersynkronise-and developing translation, ning, dubbning,

framställning under-dubbing, post-synchronisa- ring och av
and subtitling activiti-tion texter,

es;

foster regional främja tillgång lands-c attto access
minoritetsspråk tillminority languages dels- ellertoor

andra språkproduced other verk framställdaworks
aiding and stödja och utvecklalanguages by attgenom

efter-translation, översättning, dubbning,developing
synkroniseringochframställningdubbing, post-synchronisa-

undertexter,and subtitling activiti-tion av
es;

tillse dethe bodies dthat attattto organ somensure
för anordnafor organising ansvarigaresponsible är att

stödja olika slags kulturellsupporting cultural elleror
verksamhet tillräckligaof various kindsactivities avsätter

kunska-medel för inkluderamake appropriate allowan- att
lands-i och användningfor incorporating the avperce

minoritetsspråkof dels- eller ochknowledge and use
kultur i produktionerregional minority langu- deras somor

stöder,de initierar ellerand cultures in theages
which theyundertakings

for which theyinitiate or
provide backing;

förfrämja åtgärdere att atttoto promote measures
tillse dethat the bodies äratt organ som an-ensure

anordna ellersvariga förresponsible for organising att
verksamhetstödja kulturellsupporting culturalor

personal heltförfogaractivities have their överat som
ifrågavarande lands-staff behärskardisposal who have a

lik-minoritetsspråkfull command of the regio- dels- eller
befolkningensminority den övriganal languageor som

of språk,concerned, well asas
languages of thethe rest

of population;the
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delta-f direktpartici-direct att uppmuntratof encourage
för demgande företrädarerepresentatives ofpation by av

använder visst lands-regio-of giventhe ettsomusers a
minoritetsspråk vidin dels- ellerminority languagenal or

for ochanskaffandefacilities andproviding av resurser
kulturell verksam-planeringcultural activities;planning av

het,

och/ellerfacili-and/or g att uppmuntrato encourageg
upprättandeof body underlättathe creationtate av organa

uppgift insamlafor medresponsiblebodies att samtor
eller offent-förvara,keepingcollecting, presenteraa copy

framställdaverkpublis- liggöraof and presenting or
minoritetsspråk,ellerlandsdels-works produced in thehing

minority langu-regional or
ages;

och/el-vid behov skapah attcreatetoh necessary,
tjänsterfrämja och bekostalerand financeand/or promote

översättning ochterminologi-andtranslation som avser
forskning, särskiltterminologiskresearch services,cal

eller utvecklasyfte bevaraiparticularly with view atttoa
administrativ, kommer-lämpligdevelopingmaintaining and

sarnhällelig,ekonomisk,siell,administrative,appropriate
terminologirättsligteknisk ellereconomic,commercial,

landsdels-ochlegaltechnicalsocial, ettvart avor
minoritetsspråken.regio— ellerterminology in each

language.nal minorityor

därterritorierfrågaof territories 2. IIn respect om2
minoritetsspråklandsdels- ellerwhichother than those

förbinderhävd,användsminority interegionalthe avor
antalettraditionally sig använ-languages parterna, omare

ellerlandsdels-dareundertake,the Partiesused, ettav
motiverar detta,minoritetsspråkofnumber ofthe users a

och/ellertillåta,minority langu-regional uppmuntraattor
kulturelltillhandahålla lämpligjustifies allow,toage

in-och kulturellaverksamhetprovideand/orencourage
med före-i enligheträttningarculturalappropriate ac-

gående punkt.facilities intivities and
theaccordance with prece-

paragraph.ding
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The Parties undertake Parterna förbinder3 sigto att ta
make appropriate provi- vederbörlig hänsyn till lands-
sion, in pursuing their dels- eller minoritetsspråk och
cultural policy abroad, for den kultur dessa uttryck förger
regional minority langu- de sprider sin kulturnäror utom-

and the cultures they lands.ages
reflect.

Article 13 Economic and Artikel 13 Ekonomiska och-
social life förhållandensociala

With regard economic I fråga ekonomisk1 ochto om
and social activities, the social verksamhet förbinder sig
Parties undertake, within till följande medparterna av-
the whole seende på hela landet:country:

eliminate from their a från sina lagarto bortatt taa
legislation provision varje bestämmelse obe-any som
prohibiting limiting rättigat förbjuder eller begränsaror
without justifiable användning landsdels- ellerreasons av
the of regional minoritetsspråk i handlingaruse or
minority languages in har avseende på ekonomis-som
documents relating ka och sociala förhållanden,to
economic social life, särskilt i anställningskontraktor
particularly of och i tekniska dokumentcontracts som
employment, and tech- bruksanvisningar fört.ex. varor
nical documents such och utrustning,as
instructions for the ofuse
products installations;or

prohibit the insertion in b i företags interna reglertob att
internal regulations of och privata handlingar förbjuda
companies and private införande klausulerav som
documents of clauses utesluter eller inskränkerany an-
excluding restricting the vändningen landsdels- elleror av

of regional minority minoritetsspråk, åtminstoneuse or
languages, least between mellan använderat personer som

of the language; språk,users same samma

practices desig- c sig praxisto motsättaattoppose somc
ned discourage the syftar till motverka använd-to attuse
of regional minority ning landsdels- eller minori-or av
languages in connection tetsspråk i ekonomisk och social
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with economic social verksamhet,or
activities;

facilitate and/or d underlätta och/ellertod attencoura-
the of regional användning lands-uppmuntrage use or av

minority languages by dels- eller minoritetsspråk med
other than those andra medel vadänmeans som anges

specified the above sub- i föregående stycken.
paragraphs.

With regard economic frågaI ekonomisk och2 to om
and social activities, the social verksamhet förbinder sig
Parties undertake, in far i den utsträckning departernaso

the public authorities offentliga myndigheterna äras are
within the behöriga inom territorier därcompetent,

territory in which the landsdels- eller minoritetsspråk
regional minority langu- används, och inom rimligaor

used, and far till följande:gränser,ages are as as
this reasonably possible:

include in their financial i sina regler för finans-ato atta
regulationsbanking och bankinstitut in bestäm-and ta

which allow, byprovisions melser förfarings-som, genom
of procedures förenliga med godsätt ärmeans corn- som

patible with commercial affärsmannased, medger an-
ofpractice, the regio- vändning landsdels elleruse av

nal minority languages minoritetsspråk vid utfärdandeor
in drawing skuldebrev Checker, växlar,paymentup av
orders cheques, drafts, eller betalningsför-osv., andra

other financial bindelser, eller, så lämp-etc. när äror
documents, where ligt, tillse sådana bestäm-att attor,

melser införs,appropriate, theto ensure
implementation of such
provisions;

in the economic and social b i de ekonomiska och socia-b
directly under their sektorer står under derassectors som

control public direkta kontroll den offentligasector, to
organise activities sektorn vidta åtgärder förattto pro-

the of regional främja användning lands-mote attuse or av
minority minoritetsspråk,languages; delseller
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that socialto c tillse i socialensure attcare attc omsorg
facilities such hospitals, vid institutioner såsom sjukhus,as
retirement homes and pensionärshem och vårdhem
hostels offer the possibility möjlighet erbjuds derasatt
of receiving and treating in språk och behandlaeget ta emot
their language använderown persons personer, ettsom
using regional minori- landsdels- eller minoritetsspråk,a or

language who in i behovär vårdare som av
need of grounds of grund ohälsa, hög ålder ellercare on av
ill—health, old for orsak,age or av annan
other reasons;

by appropriate d lämpligtd to tillseatt sättensure att
that safety instruc- säkerhetsanvisningarmeans även av-

tions also drawn fattas landsdels- eller minori-are up
regional minority langu- tetsspråk,or
ages;

for information tillseeto den informationattarrange attc
provided by the konsumenters rättighetercompetent om
public authorities de behörigautconcer- som ges av
ning the rights of myndigheterna tillhandahållsconsu-

be made available landsdels- eller minoritetsspråk.tomers
in regional minorityor
languages.

Article 14 Transfrontier Artikel 14 Utbyte över grän-ex--
changes serna

The Parties undertake: Parterna förbinder sig

apply existing bilateral a tillämpato gällande bilate-atta
and multilateral rala och multilaterala avtalagreements som
which bind them with the binder dem till därstater samma
States in which the språk används i ellersame samma
language used in identi- liknande form eller vidatt,
cal similar form, behov, söka ingå sådana avtalor or

seek för främja kontakter mellanto to attnecessary con-
clude such in dem använder språkagreements, som samma
such foster i de berörda i frågatoa staternaway as om

between the kultur, utbildning,contacts information,users
of the language in the yrkesutbildning och vidareut-same
States concerned in the bildning,
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of culture, education,fields
vocationalinformation,

training and permanent
education;

och/ellerunderlättaregional bbenefit offor the attb
främja samarbeteminority languages, över gränsernatoor

förmån för landsdels- ellertillfacilitate and/or promote
särskilt mellanminoritetsspråk,bor-co-operation across

myndig-och lokalaregionalaparticular betweeninders,
på vilkas territoriumheterauthoritiesregional localor
språk används iterritory thein whose sammasammasame

liknande form.ellerused in identi-language
similar form.cal or

stadganTillämpningof Del IVApplication theIVPart av-
Charter

Artikel 15 Periodisk rapporte-
ringPeriodical15Article reports-

periodiskt, iskallshall ParternaPartiesThe present1
skall bestämmasformperiodically the Secreta-to somen

tillministerkommittén, Euro-CouncilGeneral of the avry
generalsekreterareparådetsform beinof Europe, to avgea

politik de hardenCommit-theprescribed by rapport om
delenlighet medföljt iof Ministers, reporttee ava
de åtgär-stadga ochdennapolicy pursued intheir omon

vidtagit förde harof derwith Part attaccordance som
bestämmelser i deldetillämpatheandthis Charter on

antagit. Dende harapplica- IIIintaken sommeasures
skallförstaofprovisionsof thosetion rapporten avges

efter stadgansOårinomhavewhich theyIIIPart ett
påmed avseendeikraftträdandefirstaccepted. The report

följan-berörda Dewithin denpresentedshall be parten.
medthe defollowingthe trerapporterna avgesyear

efter den förstamellanrumårsforce of theintoentry
theCharter with rapporten.respect to

concemed, the otherParty
three-yearlyreports at

ñrstafter theintervals
report.
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The Parties shall make skall offentliggöraParterna2
their public. sinareports rapporter.

ofArticle 16 Examination Artikel 16 Granskning av-
the reports rapporterna

The presented tillDereports to rapporter1 avgessom
the Secretary General of Europarådets generalsekreterare

of enligt artikel skall granskasthe Council Europe 15
under Article shall be expertkommitté inrättad i15 av en

committee enlighet med artikel 17.examined by a
of constitutedexperts
accordance with Article 17.

associations eller sammanslut-Bodies 2.2 or organ
legally established in ningar upprättade enligt lagen ia

får fästa expertkommit-draw theParty atten- partenmay
frågorof committee of téns uppmärksamhettion the

hänför till åtagandenrelating sig deexperts to matters som
gjortentered ifrågavarande harthe undertakings partto som

under enligt del III i denna stadga.into by that Party
Efter samråd med den berördaof this Charter.Part III

får expertkommitténAfter consulting the iParty taparten
uppgiftercommittee beaktande dessaconcerned, the när

sammanställerof take den den rapportexperts may ac-
nedan.of this information in i punkt 3count avsessom

eller sammanslut-preparation of thethe Dessa organ
yttrandenin ningar fárspecified ävenreport avgeparag-

följsbodies den politikraph below. These3 av enom som
i enlighet med del II.associations further- partcanor

submit statementsmore
concerning the policy
pursued by Partya
accordance with Part II.

På grundval deOn the basis of the reports3 rappor-av
i punkt och deparagraph lspecified in 1 ter som avses

i punkt 2uppgifterinformationand the avsesmen- som
expertkommitténparagraph the skalltioned in ovan

tillshall sammanställacommittee of rapportexperts en
ministerkommittén. Dennafor thereportprepare a

åtföljas deskallCommittee of Ministers. rapport av
harshall be kommentarerThis parternareport somaccom-
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panied och får offent-by the ombetts göracomments att
which the Parties have liggöras ministerkommittén.av
been requested make andto

be made public by themay
of Ministers.Committee

The specified in Den ireport rapport4 som avses
shall contain punkt 3 skall särskilt innehållaparagraph 3

proposals expertkommitténs förslag tillparticular the
of of ministerkommittén för bered-the committee experts

the Committee of Minis- ning dennas eventuellato re-av
of kommendationer till ellerfor the preparationters en

flerasuch recommendations of parterna.av
the latter body to one or

of the Parties as maymore
be required.

generalsekre-General of EuroparådetsThe Secretary5
shall skall OârCouncil of Europethe terare vartannat avge

detailed detaljerad till parla-make two—yearly rapportena
mentarikerforsamlingenthe Parliamentaryreport to om

applica- tillämpningen stadgan.Assembly theon av
of Charter.tion the

Committee of Artikel 17 Expert-Article 17 -
kommitténexperts

skallExpertkommitténThe committee of experts1
från varjeof bestå medlemshall be composed av enone

minister-appoin- förordnasmember Party, part som avper
be-kommittén från dented Committee ofby the en av

upprättad listaof rördaMinisters from list överpartena
med högsta integritethighestindividuals of the personer

sakkunskap i derecognised och erkändintegrity and
frågor stadganin thecompetence matters avser.som

dealt with the Charter,
bywho shall be nominated

concerned.the Party

kommit-MedlemmarnaMembers of the committee2 av
för tidfor tén skallshall be appointed utses sexen ava pe-

omväljas.år och skall kunnariod of six and shallyears
full-medlem inte kaneligible for reappoint- Enbe som
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member whoA mandatperiod, skallgörament. en
unable complete i förfaran-enlighet medersättasto terma
of office shall be replaced det i punkt i och skallersättaren
in accordance with the fullgöra sin företrädares man-
procedure laid down in datperiod.
paragraph and the repla-
cing member shall com-
plete his predecessors term

office.of

The committee of Expertkommittén skall3 experts anta
shall adopt rules of sin arbetsordning. Sekretariats-pro-
cedure. secretarial funktionen skall tillgodoseslts av

Europarådetsgeneralsekreterare.services shall be provided
ofby the Secretary General

the Council of Europe.

SlutbestämmelserPart V Final provisions Del V-

Artikel 18Article 18

skallThis Charter shall for stadgabe Denna öppenvaraopen
signature by the för undertecknande Europa-member States av

rådets skallof the Council of medlemsstater. DenEurope.
ratificeras, godtas eller god-subject ratification,to acceptan-

godta-approval. of kännas. Ratifikations-,Instrumentsce or
eller godkännandeinstru-ratification, gandeacceptance or app-

hosroval shall be deposited with the skall deponeras Euro-ment
parådets generalsekreterare.Secretary General of the Coun-

ofcil Europe.

19Article 19 Artikel

stadga skall träda iThis Charter shall Dennaenter1
first kraft den första dagen i deninto force the dayon

månad följer efter utgångenof month following thethe som
of tid på månader räknatexpiration of period treav ena

från dagen då fem medlemssta-months after the datethree
i Europarådet har uttrycktwhich five member teron

sitt samtycke till bundnaof the Council ofStates att vara
stadgan i enlighet med be-have expressedEurope av

stämmelserna i artikel 18.their be boundconsent to
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the Charter accordan-
with the provisions ofce

Article 18.

In of member För medlemsstat2 respect any en som
State which subsequently uttrycker sitt samtyckesenare

its be till bli bunden stadgan,consent to attexpresses av
bound by the Charter skall den träda i kraft den första
shall into force the dagen i den månad följerenter on som
first day of the month efter utgången tid treav en
following the expiration of månader efter dagen för depone-

period of three months ring ratifikations-, godtagan-a av
after the date of the deposit de- eller godkännandeinstrumen-
of the instrument of ratifi- tet.
cation, acceptance or app-
roval.

Article 20 Artikel 20

After the into forceentry1 Sedan denna stadga har
of this Charter, the Com- i kraft får Europarådetsträtt
mittee of Ministers of the ministerkommitté inbjuda stater
Council of Europe intemay medlemmarärsom av
invite State notany a mem- Europarådet ansluta sig tillatt

ofber the Council of Euro- den.
accede this Char-to tope

ter.

In of acceding2 respect any varjeFör ansluterstat som
State, the Charter shall sig skall stadgan träda i kraft

into force the firstenter den första dagenon i den månad
day of the month following följer efter utgångensom enav
the expiration of period tid månader eftera dagentreav
of three months after the för deponering anslutningsin-av
date of deposit of in-the hos Europarådetsstrumentet

of accession withstrument generalsekreterare.
the Secretary General of
the Council of Europe.
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21Article 21 Artikel

får under-the time denAny State En närat stat1 may,
tecknar stadgan eller deponerarof signature when depo-or

ratifikati0ns-, godtagande-,its instrument of sittsiting
godkännande- eller anslutnings-ratification, acceptance,

fleraaccession, instrument ellerapproval or avge en
reservationer till punkterna 2make 5or more reserva-one -
i artikel i stadgan. Inga andrations paragraphs 2 5 7toto

fårof this Char- reservationerof Article 7 göras.
other reservationNoter.

made.bemay

fördragsslutandeContracting State EnAny stat2
gjort reservationwhich has made harsom ena reserva-

fårenligt föregående punkt heltunder the precedingtion
delvis återta dennaparagraph wholly eller genomormay

Europarådetsby meddelande tillpartly withdraw ettme-
Återtagandetgeneralsekreterare.of notification add-ans a

träda i kraft den dag dåthe Secretary skallressed to
of Council of generalsekreterarenGeneral the mottar ett

The withdrawal sådant meddelande.Europe.
take effect the dateshall on

of receipt of such notifica-
Gene-tion by the Secretary

ral.

22ArtikelArticle 22

timeAny Party at1 helstEn fårmay any närpart som
this Charter bydenounce denna stadgasäga genomupp

of notification Europarådetsmeddelande tillameans ett
theaddressed Secretaryto generalsekreterare.

of Council ofGeneral the
Europe.

denunciation shallSuch2 skall träda iUppsägningen2.
theeffectivebecome i denkraft den första dagenon

of the monthfirst day månad följer efter utgångensom
expiration offollowing the eftermånadertidav en av sex

period of six months generalsekreterarenden dag dåa
of receipt ofafter the date meddelandet.mottog

notification by thethe
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Secretary General.

Article 23 Artikel 23

The Secretary General of the Europarådets generalsekreterare
Council of Europe shall notify skall meddela rådets medlems-
the member States of the Coun- och alla andrastater stater som
cil and State which has har anslutit sig till denna stadgaany
acceded this Charter of:to om

signature; varjea undertecknande,anya

the deposit of instru- b deponering varje ratifika-b any av
of ratification, tions-, godtagande-, godkännan-ment accep-

approval de- eller anslutningsinstrument,tance, or acces-
sion;

date of into force varje datum förc denna stadgasentryanyc
of this Charter in accordan- ikraftträdande enligt artikel 19

with Articles 19 and 20; och 20,ce

notification received in d varje meddelanded mottasany som
application of the provi- tillämpning bestämmel-om av
sions of Article i artikel 3 punkt samtparag- serna
raph

other notification varje rättsakt, notifika-eact,any annane
communication relating tion eller meddelande röror som

this Charter. denna stadga.to

witness whereof bekräftelseIn the undersig- Till härpå har under-
ned, being duly authorised tecknade, därtill vederbörligen
thereto, have signed this Char- bemyndigade, undertecknat

denna stadga.ter.

Done Strasbourg, this 5th day Upprättad i Strasbourg den 5at
of November 1992, in English november 1992 engelska och
and French, both franskabeing språken, vilka bådatexts
equally authentic, single lika giltiga, i endaärtexter etta

which shall be deposited in exemplar skall deponeras icopy som
archives ofthe the Council of Europarådets arkiv. Europarå-

The Secretary dets generalsekreterare skallEurope. General
of the Council of shall överlämna bestyrkta avskrifterEurope
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transmit certified copies each till varje medlemsstat i Europa-to
member State of the Council of rådet och till varje statannan
Europe and State invited har inbjudits ansluta sigto attany som

accede this Charter. till denna stadga.to to

Underskrifter

Bekräftad avskrift det endaav
originaldokumentet engelska

franskaoch språken, vilket har
deponerats Europarådetsi arkiv.

Strasbourg den 7 december
1992.

Direktören för rättärenden i
Europarådet,

Erik Harremoesu.
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Bilaga 3

Diskussion begreppen språk och dialektav -
med meänkielis statusresonemang om som

språkeget

Kenneth Hyltenstam

Inledning

Föreliggande redovisar uppdrag för Minoritetsspråkskom-rapport ett
mittén utreda skillnaderna mellan begreppen språkatt och dialekt med
beaktande finska varieteter talas i Sverige, främst meänkieli,av som

t0rnedalsfinska.eller med beteckning, Rapportens allmännaen annan
diskussion språk och dialekt på sidorna 1-12. Påpresenterasom
sidorna 13-23 förs denna bakgrund meänkielismot ett resonemang om

Övrigaspråk. finska varieteter behandlasstatus mycketegetsom
kortfattat 13.s

Språk och dialekt

finnsDet ingen säker kunskap hur länge mänskligt språk harom
existerat. Aktuella gissningar varierar kraftigt mellan 40.000 och 2-

160’.miljoner år Jansson, 1995: Så 1930-talet framför-sent som
des teorier gick mänskliga språk funnits bara 5-6.000 år,ut attsom
"inom helt orimlig tanke" Malmberg, 1964: 176. Deparentes en
äldsta skelettfynden homo sapiens 120.000 årär gamla. Det ärav ca
inte klart äldre människoarterännu hade språk liknande vårt, ellerom

Båda meänkieli och lornedalsfirzska, ianvänds dennatermerna, Tornedals-rapport.
finska används särskilt förhållanden innan meänkieligällde vårttermenom som
språk, talarnas på varieteten, kom i allmänt bruk. Diskussioneneget namn om
terminologin kommer längre fram 13.satt nyanseras
2Denna och många andra referenser i till signerade artiklar iär Nationalen-rapporten
cyklopedin. Anledningen till jag i utsträckning valt hänvisa till dessaatt stor äratt att
de i allmänhet innehåller de aktuella uppgifterna sina områden framförmest men
allt de också innehåller vidare referenser för den vill fördjupa sigatt någotsom
ytterligare givnapå punkter.
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språk ianvändeså längesapiens förhomo somarten senens om
idag.existerarmed demlikvärdigaprincip somvar

lämpligtspråk, kan detmedvadtalarNär ett varamenasom som
existeratspråk harMänskligai åtanke.tidsperspektivenha de storaatt

skrift ochpåfundmodernareoberördaårtusendena heltunder somav
värld.dagensockså iflesta språkenf degällerstandardspråk; detta ö

Ändå dvsregelmässigt skrivs,språkså endastoftadetär somatt som
uppfattasvärldsbildenaktuella västligaskriftspråk, i denhar somnu

enligt vad5.000 årminstfunnits iSkriftspråk harspråk."riktiga"
1995: 568.Allén,7.000 årtilltroligtvis ibevis för,har uppmen

hundra årendrygtunder debaraemellertidDet senasteär som
vi dendå talarochutbredningallmänhaftläskunnigheten ommeren -

existensenalltså självklartvärlden. Detrika delen är att avav
föravgörandeinteskrivnastandardspråk och är om ennormer

taladegrundenSpråk iellerspråk ärförska kallasspråkform ett
saknaellerkan haDetankeinstrument.kommunikationsmedel och

skriftspråk.
till densigflexibla. DeofantligtspråkMänskliga är anpassar

ordförrådet.minst iintesmidigtianvänds sätt,verklighet de ett
sjuregelbundet talaanledningharmänniskornågonOm att omgrupp

på olikafinner desåhar,olikafler snö,eller tsorters samernasom ex
ständigt,förändrasSpråkföreteelser.ord för dessaolikabenämningar,

och uttal. Detformgrammatiskockså iordförrådetiinte bara utan
i denKomplexitetenformer.i olikaspråk talasallabetyder att

imponerande.variationenspråkligaden ärmångfalden ochspråkliga
användskomplexitetdel dennaåtminstoneFör att avennamnge

skadialekt. Somspråk ochmellandistinktionenofta strax se
komplexi-beteckna delarfördel andraocksåanvänds atttermer aven

sidan.vi dessalämnarjustteten; nu
skulleoch dialektspråktänkermänniskorFå termerna varaatt

svenskaralla överensinte ärförflesta sägaproblematiska. De att om
och swahilithailändskafranska,engelska,danska,finska,svenska,att

skånska,dalmål,gotländska,Likasåspråk. överensär attär omman
bayerskaochandalusiska ärbergensiska,bornholmska,göteborgska,

Så långttyska.spanskanorska,danska,svenska,dialekter respav-
förhållanden ärvi talarså längeenkeltenkelt. Detdet är somär om

svenska förochkalla norskavidVi harvälkända för attvant ossoss.
två olikadalmål förskånska ochvi kallarmedanspråk,olikatvå
viför hurkonventionerdettaProblemet ärdialekter. är seratt

någotintedialekterspråk och ärmellanskillnadenverkligheten; som
snabbtviså blirförhåller sigdetAttverkligheten.iföreligger varse
norska olikasvenska ochkallarvarför vifråganställervi ossom

Är och svenskanorskadialekter.dalmål förochskånskaspråk men
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så vi därför, alltsåolika varandra skånska och dalmål,än att pgamer
första för språkstorleken skillnaden, kallar det och det andraparet

och talarför dialekter Har svensktalandeen person en person som
svårare för förstå varandra vad talarnorska änatt personer som

norska föroch dalmål har, så vi måste kalla svenska ochskånska att
och dalmål för dialekter gradenspråk och skånska Dvs är av

förståelighet avgörande Eller norska och svenska olikaömsesidig är
föreligger i olika standardiserade former med olikadespråk attpga

det det faktum norska och svenska talas iskriftspråk Beror att
språk Och det då så det förhållandetde olikaländerolika är är attatt

i och land dessadalmål båda talasskånska och görettatt samma
dialektertillvarieteter

Även fram, ligger hel del i deska längredet, se ensomom
lätt exempelbakom frågorna, detliggerantaganden är att gesom

olika i olikadialekt användsspråk och sätt samman-att termerna
entydiga definitioner vadsvårt finnadetDetta ärhang. gör attatt

språkrelaterade kriteriernatvådeTamed termerna. ovan,avsessom
ömsesidigvarieteter ochtvåmellanskillnadernastorlekendvs
serbiskan.kroatiskan ochexempelaktuellt utgörsförståelighet. Ett av

språkstrukturellaförståeliga och deömsesidigttvå varieteterna ärDe
sammanfördaJugoslavien defsmå i dtämligenskillnaderna är var-

Ändå språk.olikade idagkallasserbokroatiska.språk,till ett
språkligadärspråksituationenkinesiskadenförgällerMotsatsen

despråk, ärdialekter atttrotsvarieteter sammaavanses vara
obegripligahålletochheltochvarandraolikamycketstrukturellt t o m

inteShanghai kanfrånochPekingfrånsinsemellan. En enperson
respektivesinanvänderdevarandraförstå närmed ochkommunicera

dialektertalardei Kinadetkinesiska. Trotsvarietet attmananserav
språk.sammaav

förkinesiskavarieteterdessakallarorsakerna tillEn avatt manav
tvåland. Motsatsen,ide talas attdialekter och inte språk är att samma

språk.olikatillalltiddock intedemtalas i olika ländervarieteter gör
Österrike, detoch ävenTysklandtalas bådespråk, tyska, iEtt om

deinvänderuttalet. Omi attförstås finns typiska skillnader t manex
Österrike så likadockoch ärTysklandvarieteter tyska talas isomav

språk,olikademvarandra det skulle orimligt attatt varaansevara
jugoslaviskaavvisat i detvi redananvänder kriteriumdå ett somman

avgörande.skillnadernanämligen det storleken ärfallet, äratt som
länder,i mångaspråkarabiska officielltexempelEtt ärärannat som
formerSyrien. DeIrak ochMarocko, Algeriet, Sudan, Egypten,t ex
skiljerhalvönarabiskai Nordafrika ocharabiska talas tsom exav

ömsesidigtintespråkstrukturellt ochsig mycket från varandra är
i olikatalasalltså exempel där varieteterbegripliga. har viHär ett
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länder, starkt skilda från varandra, ändåoch kallas de inte olikaär
språk dialekter.utan

Både det kinesiska och det arabiska fallet förklaras de olikaattav
varieteterna skrivs med skriftspråk, använder alltsåsamma man

för skriften; främstastandard detta det skälet tillär attsamma man
kallar dem för dialekter kinesiska arabiska. Men dettaävenav resp
kriterium har undantag. Nordsamiska och sydsamiska har olika
skriftspråk. dessutom stukturellt starkt skilda frånDe varandra ochär

Ändåinte ömsesidigt begripliga. kallas nord- och sydsamiska oftast för
dialekter samiska, inte olika språk.av

Exemplen visar i olika socio-politiska sammanhang lagt olikaatt man
språk dialekt. Språk relativainnebörder i och och dialekt ärtermerna

användning bygger både på språkliga ochrenttermer, vars
politiska-samhälleliga förhållanden. Inför frågan språkvarietetenom x

språk eller dialekt tvingas vi alltså redan inledningsvishärär ett en
med Haugen 1966/72: 97 till det nedslående konstaterandetta att
"det ligger i själva inget kan innebärDetermerna att svar ges. en

situationenkel dikotomi i oändligt komplex Dettaär nästanen som
"Frågangäller lika mycket det fall vi här har för ögonen:som om

huruvida norrbottensñnskan ’tomedalsfinskan’ språk vidär ett eget
finlandsfinska finsk dialekt blandsidan eller det bara ärav om en

finska dialekter, kan således inte med lingvistiskaandra avgöras
fråga,språkvetenskapliga kriterier. problemet språkpolitiskDet är en

språkpolitiskt beslut och inte språkve-medavgörs ettgenom ensom
kan alltsåtenskaplig undersökning." Hansegård, 1988: 309. Man

uppfattning viss språkliginte bilda sig karaktären hosen om en
nödvändigtvarietet beroende på vilken används. Det ärterm attsom

fallsför varje fall önskar diskutera beskriva just dettasom man
utredningkomplexitet. För det behövs systematisk vadgöraatt en av

sammanhang kan med språk och dialekt.i olika termernamenassom
frågor, vi blföljande förs dessa i vilketI det ett resonemang om a

exempel i problematise-vänder tillbaka till några de använtsav som
syfte här inledningen.rande i

tilläggas språkveten-undvika missförstånd ska detFör att termenatt
entydig. Hansegård i citatet talarskaplig inte Närär ovan om

kriterier han förhållanden harspråkvetenskapliga göraattmenar som
ordförråd, fonologi, morfologi och ellermed språkets struktur syntax

kommunikationsprocessen språkligmed den tekniska sidan av
språkvetenskaplig används härproduktion och perception. Termen

språkveten-betydelse. betyder intealltså i mycket Dettasnäv atten
ord lingvistiken, begränsar sitt intresse tillskapen, eller med annatett

Lingvistiken vid disciplin arbetardessa delar språket. är en somav
frågeställningar, sociala, politiska, psykologiska,med alla slags t ex

354



Bilaga 3sou 1997:192

i vilka språket spelar roll. centralneurologiska och biologiska, Enen
beskriva språkets roll ispråkvetenskaplig uppgift såledesär att

språkpolitiska förhållanden. ingår i densamhället, Detta gren ava
för sociolingvistik. Föreliggandespråkvetenskapen kallas rapportsom

område.inom sociolingvistikensfaller klart

Språklig vari etet

upprepade gånger i inledningenspråklig varietet harBegreppet använts
för tala olikaAnledningen till detta behövsär att atttermen omovan.

till de språk eller dialekter ellerspråkformer ställning ärutan att ta om
alltsåjfr 1980. Språklig varietetde har Hudson,vilken de ärstatus

språk och dialekt.eller generellöverordnad änterm termernameren
förvarieteter varken brukar kallasockså språkligafinnsDet som

dvs språkformer användssociolekter,språk eller dialekt, t som avex
enskilda individersidiolekter, innebärsocialaolika somgrupper,

gruppsprák, ungdomsspråk,använda sitt språk,specifika sätt tatt ex
innefattar individers varieraregister,yrkesspråk sätt attsamtetc som

språket används isituation tförhållande till denspråk isitt som ex
alltsåspråklig varietet harformellt språk. Termenmindreellermer

delspråk och dialekt. Dennaden täckerinnebördvidare än avsomen
genomgången.utanför vidaredock denlämnarkomplexiteten

dialektAnvändningar termenav

bakgrundenhistoriskaDen
saknarspråkliga varieteteroftadialekt användsTermen somom

förvånandeförefalladetdet kanskriftspråk. Med tanke termenatt
olikanämligen despråk,skrivetjustförst användesdialekt omom

förekommergrekiskaantikensskriftspråksformerregionala som
vissaförknippade medöverregionaltocksådialekter blevDessa

doriska ochkörlyrikjoniska,så epik skrevslitterära attgenrer,
låg tillsmåningomsådialektjoniska attiska, deneller somprosa

tid spredsAlexander den Storesunderklassisk grekiskagrund för som
världen Haugengrekiskadenenhetlig form, koiné,i överen

1992:39.Sabatakakis,99; Blomqvist1966/72:
sighänfördialektanvändningenfranskaDen termen sammaav

underförekomfranskaskrivna regionala varietetertill desätt somav
denså småningomskriftspråksformermedeltiden. Dessa ersattes av

Paris,omkringanvändesför den talade varietetskrivna somnormen
franskaformfick centralaRedan på 1500-talet dennafrancien. av
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Övrigaofficiellt standardspråk 1539 Jonasson, 1991: 633.status av
varieteters skriftspråk försvann, de förlorade i prestige och degradera-
des från ha kallats dialekter till kallas patois, landsmål. Iatt att
franskan lever denna skillnad kvar mellan dialekt dialecte, regionalen
varietet språk bärare litterär kultur och landsmålärettav som av
patois, språknonn inte används för litterära eller officiellaen som
ändamål, främst brukad i informella situationer Haugen, 1966/72:
99.

Vid tiden för franska revolutionen 1789-1799 språkscenenvar
fortfarande mycket splittrad i Frankrike. En revolutionärerna, denav
katolske Abbé Grégoire, påpekadeprästen med i 1793rapportoro en

endast minoritet fransmännen kanske miljoner enligtatt treen av -
hans uppskattning kunde tala och färre skriva standardspråket.ännu-
Majoriteten talade antingen någon form patois eller inte franskaav

huvud i stället baskiska, katalanska,över elsassiskataget utan etc.
Folkmängden uppgick enligt folkräkning 1794 till 26 miljoneren
Grillo, 1989: 25. det fannsAtt medborgare sålunda inte hadesom
tillgång till standardspråket betraktades oförenligt med revolution-som
sidealen frihet, jämlikhet och broderskap. jämlikhetensIom namn
framhölls i Grégoires nödvändigheten utplåna ‘patois’rapport attav
och bruket franska språket allmänt citerat i Grillo, 1989:göraatt av
24. Franska revolutionens ideologi fick starkt inflytande på de
följande århundradenas språkliga enhetssträvanden inom Europas
nationer jfr Lainio, 1990: 27ff. Den franska språkcentralismen är
kanske det tydligaste exemplet. Som Grillo ibid. påpekar, står denna
ideologi i stark kontrast de idéer frihet för bevarandemot om av
regionala varieteter, såväl språk dialekter, frånsom som emanerar
1960- och 1970-talens rörelser för etnisk väckelse.

hierarkiska statusskillnadenDen i nivåer mellan språk, dvstre
standardspråk, historiska dialekter och landsmål patois specifik förär
Frankrike, liknande förhållanden speglas också i andra ländersmen
terminologi, framför allt mellan språk Eftersomoch dialekt.terrnerna

språk alltmer kom förknippas med standardspråk, vilket iatttermen
sin innebar existensen skriftspråk, distinktionutveckladestur ettav en
mellan språk och dialekt enbart fasta prestigeskillnadpå dentogsom

förknippad med ha skriftspråk.respektive sakna Dettaatt ettsom var
blev särskilt tydligt under kolonialtiden vanligtdå språkbruk blevett
enligt vilket endast kolonialmakternas språk, medanspråk benämndes

språkformerde koloniernas infödda talade kallades dialekter.som
språkbruk blev fast i länderDetta och ännu görrotat, tman ex som

Moçambique skillnad språket,mellan portugisiska, det officiellaen
och dialekt, där dialekt då beteckningen för något de 20är av ca
bantuspråk talas i landet. användning dialektI denna termensom av
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alltså inget språkstrukturellt samband mellan vad kallasfinns som
språk och kallas dialekt. Dialekt språkform medvad är ensom
underordnad och slätt.rättstatus

Prestigeskillnader mellan olika språkvarieteter har sina häll
i mycket speciella språksituationer. Grekland intressantresulterat är ett
Efter frigörelsen från osmanska riket på 1820-talet fannsexempel. det

fannsnationalspråk. Till början detbehov ett gemensamt en enav
klassisk grekiska till natio-gruppering helt enkelt ville görasom
uppslutning utvecklanalspråk, den linje attmen som senare vann var

formnationalspråk grundval den överregionala taladeett avav
grekiska förelåg vid denna tid, där emellertid allaersattemansom

från klassisk grekiska. sålundautländska element med element Detta
standardiserade språk benämndes katharevousa. Termen betyder det

språket.rena
det överregionala talade språket i "orenad"Samtidigt existerade

form dimotiki, det folkliga språket.form. kom benämnasDenna att
språkform grekisktalande använde i sitt dagligaDimotiki denvar som

modersmål.barnen alltså lärde sig sittochumgänge som som
förvaltningsspråk ochkatharevousa användesEftersom ut-som

talade språk,bildningsspråk inte någons naturligt inlärdamen var
aspirerade skaffa sig utbildning ochkrävdes alla attatt som

språkform. Dimotikianställningar tillägnade sig dennaoffentliga
också skriven formemellertid så småningom iutvecklades en som

för i vilkalitteraturspråk. Under 1800-talet utvecklades tydliga normer
sakför-språkform fick användas. sådantrespektive Ensammanhang

bedrivsoffentliga samhällets kommunikationdvs där dethållande,
och den informellaeller språklig varietetspråkett en mera--
två språkformerna brukarbenämns diglossi. Desfären på ett annat,

informellaoch lågform förför högform formellt brukkallas för
kamp mellan företrädarelång tid fördessammanhang. Under enen

iDimotiki 1917 undervisningsspråktvå språkformerna. blevför de
fortsattefram till 1975 katharevousafolkskolan, ända attmen

År 1976 blevundervisningsspråk i gymnasieskolan.användas som
officiellt språk i Grekland.dimotiki

konservativaförknippade med destarka känslorHur som var
språkligahegemoni i degrupperingarnas försvar katharevousasav

för denna språkform belysesspecificeradedomäner avsom var
1901Aischylos trilogi ’Orestien’följande: evangelierna och"När

dimotiki, blev det kravaller i Athen1903 tillöversattes somresp.
Blomqvist Sabataka-dödsoffer och regeringens fall"resulterade i

kis, 1992:39.
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Språkhistoriska/språkstrukturella kriterier
dialektersärskilt dialektologer, talar despråkvetare,När om avser
Grunderna för hurvarieteter språk.eller regionalaoftast lokala ettav

eller mindredialekter kan Ettin i olikaspråk delas grova.vara mer
i sin kan delasantal huvuddialekter,delas ispråk kan turett somupp

kandialekter i flera Mansinsemellan urskiljbarai mindre steg. tupp
frånlandskap, härad denprovins,skilja dialekten i etcett ettenex

motsvarande nivå;angränsande enhetanvänds idialekt ensom
olikavariera mellanprovins kan sedan dialekternainom t enex

språkligaSjälvklart dendem mellan olika byar.socknar och inom tar
administrativamellanhänsyn tillvariationen i sig inte gränsernavar

haft betydelse försådanainte så sällan harenheter går, gränsermen
respektive saknathaft kontaktmänniskorvilka tätsomgrupper av
utvecklingendärigenom påverkatvarandra ochkontakt med av

Språkvetenska-områdena jfr nedan.språkforrner i de olikasärskilda
språkliga enheterhänsyn till hurgrundade dialektindelningarpligt tar

uttal /r/områden medmellanvarierar, gränsen sortst avenex var
språkljud.uttalmedoch områden ett annat av samma

dialektologin ha utvecklatstraditionellt inomförutsättsDialekterna
våraspråkform. fråga svenskanenhetlig Itidigare antasommerur en

tungomålet före vikingati-utvecklats "ur detdialekter ha gemensamma
sådan enhetlig10. AttWessén, 1967:urnordiskan"den, en

olika riktningutvecklats isplittrats ispråkform menar mangrenar som
kontakt medhaft bristandetalare harolikapåberor att grupper av

ogenomträngliga skogarbergskedjor, etcnaturhindervarandra pga
ñendskap mellanmellansociala hindereller gränser stater, grupper

till den socialautvecklas ochspråk ständigtEftersometc. anpassas
kontakterresulterar avsaknadende fungerar, tätasituation i vilken av

fråga utvecklartalar språket iolikatiden i demed att somgrupperna
riktningar.språk i olikadetta

språkstrukturellaspråkforrner haralltsåDialekter är storasom
i olikaskiljer sigsamtidigtvarandralikheter med men som

satsmelodi ochuttal olikaSkillnaderna kan tdimensioner. avse ex
morfologispråkljud,uttala vissaoch olikaordaccentmönster sätt att

hällde iböjningsformer, i svenskanolikaord kan ha"samma" t ex
standardspråket,stadsmål, höllhållt i vissamånga dialekter,

avståndet mellanmått påförsök finnaordförråd. Etteller att ettsyntax
enligt vilkenlexikostatistiska metoden,kdenvarieteter utgör s
företas. Inomordförråden i två varietetermellanstatistiska jämförelser

bedöma hurlexikostatistik förglottokronologin har använtsden k atts
metoder harskilda från varandra. Dessavarieteter varittid tvålång

begränsningen tillinnebärkritiserade. Delsemellertid blivit starkt
avståndet;bedörrmingfår tillförlitligordförrådet inteatt avman en
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metoden skulle behöva kompletteras med analyser likheter ochav
skillnader också i grammatisk strukturering. Dels förutsätts, it ex
fråga glottokronologin, varieteterna utvecklats helt isoleradeattom
från varandra, vilket fallet.aldrig För diskussion dessanästan är en av
metoder, Wurm 1982.tse ex

inflytandeUnder ökade kommunikationer och allmänt störreav
rörlighet bland befolkningarna har dialekterna i västvärlden under

århundrade varit för utjämningdetta och anpassning tillutsatta en
standardspråken. fyraI svenskan talar olika nommivåerman om
Edlund, 1995: lokal eller479: genuin dialekt, regional eller

dialekt, standardspråk,utjämnad regionalt neutralt standardspråk. De
genuina dialekterna folkmålen, landsmålen landsbygdens språkva-är

vårtrieteter, i medvetande särskilt så de talas de äldstasom av
medborgarna. De svenska genuina dialekterna brukar delas iupp
sydvenska mål Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland,
götamål Västergötland, Dalsland, Småland, Halland ochnorra norra

Östergötland; Bohuslän gränsområde till norska mål,sydvästra är
också delvis till götamålsom-Värmland och Västmanland hörvästra

Uppland, Gästrikland, södra Hälsingland, sydöstrasveamålrådet,
Södermanland;Västmanland, och gränsom-Dalarna, östraöstra norra

Södermanland, Närke,övrigagötamålenråden utgörs storamot av
Östergötland blandformerSmåland, däroch nordöstradelar av

Hälsninglandnorrländska mål kustlandetförekommer, o m norra
vissa delarna DalarnaHärjedalen ochJämtland;Kalix samt avt o m

målÖstsvenskasvensk typ,norsk änfolkmål ärhar avavsnararesom
Åland svenskbygder iochinklusiveFinlandsvensktalandedet

Regionala1967.Wessén,GotlandmålgotländskaEstland samt
och harområdenlikartade störreöverdialekterutjämnadeeller är

innehållerdesamtidigtstandardspråketgradvissi sommotanpassats
Regionaltordförråd.ochgrammatikuttal,både isärdragdialektala

ord-det harmedani uttalet,främststandardspråk varierar samma
standardspråket.neutraladetordförrådochböjning, syntax som

variationendialektala/regionaladenpåpekaviktigtDet är attatt
utprägladeanvänds deSåledesvariation.med social mestsamverkar

sociolektalaDeni högre.socialgrupper ändialektformerna i lägremer
påtaglig.såledesdialektområde ärvariationen inom varje givet

äldrevariationåldersmässigmedocksåDialektal variation samverkar
könsvariation mänochyngredialektala formeranvänder änmer

kvinnor.oftast dialektala formeranvänder änmer
genuinadeförhållande tillstadsmålen isärställning intarEn

stadsmålen variti städerna hardialekterna. den rörlighetenPga större
i språket hoslandsbygdsdialekterna. Dragheterogena änmera
samtidigttagitsinflyttande från andra dialektområden har somupp

359



Bilaga 3 sou 1997:192

utjämningen i riktning standardspråket varit påtaglig ochmot mer
tidigare här. Stadsmâlen kan mellanformer mellan landsbyg-ses som
dens dialekt och standardspråket Nordberg, 1995: 186. De uppvisar
i de städerna, särskilt Göteborg och Stockholm,större drag internav
variation och förändringarsnabba för Stockholm, Kotsinas, 1995:se
267ft. Stadsmâlen kallas så ofta också för dialekter, närtnog som ex

talar göteborgsdialekten.man om
Enligt den beskrivning den språkliga variationen inom ettav

språkområde redovisat står dialekt i motsättning tillsom nu
standardspråk. I bruk också baseratärett annat termerna,av som
sprâkstrukturella förhållanden, har bruket dialekttermen ettav
betydligt vidare omfång. Edwards 1985: 19 definierar dialektt ex
följande dialekt"En varietet språk skiljersätt: sigär etten av som
från andra varieteter med ordförråd,avseende grammatik och
uttal." Hår benämns alltså alla urskiljbara sprâkformer dialekter, och
kopplingen till geografiska områden inte den enda indelnings-är
grunden. Detta innebär standardspråket språketsäven äratt en av
dialekter, liksom stadsmålen och de varieteter knutna till olikaärsom
sociala dvs sociala dialekter eller sociolekter.grupper,

Kriteriet ömsesidig förståelighet
I inledningen vi inne på ömsesidig förståelighetatt ettvar var
kriterium för två varieteter skulle betraktasanvänts avgöraattsom om

två olika språk eller tvâ dialekter språk. Dettasom av samma
kriterium särskilt relevant vid beskrivning språkförhållandena iär av
tidigare outforskade språkområden. språkliga variationDen enorma

kan förekomma i flerspråkiga samhällen, GuineaNyatsom som ex
eller Afrika,delar det högst rimligt ställa sig frågangörstora attav
vad olika språk och vad dialekter språk. Omär ärsom som av samma
talare två varieteter kan begripa varandra de talar sinanärav resp
varieteter skulle dessa dialekter språk, skullevara av samma annars
de olika språk. finns antal problem med detta kriterium.Det ettvara
Hudson 1980: 35ff fyra sådana problem. förstaDetnämner
problemet varieteter ömsesidigt förståeliga ibland kallasär äratt som
för språk svenska/norska dialekter, medan varieteteränsnarare som

ömsesidigt begripliga för olika kinesiskainte ibland kallas dialekterär
dialekter, kantonesiska och mandarin.som

finnsEtt problem det grader ömsesidig förståelse, detärannat att av
inte frågan antingen eller. Genomsnittssvensken förstårär tom ex

norska, eller de flesta varieteter norska, tämligen bra, danskaav
och isländska inte alls, eller kanske några enstaka ord. Frågansämre,

tvågod förståelsen ska för ska kalla varieteterdå hurär attvara man
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för dialekter och hur dålig för två varieteter ska olika språk.att vara
Varje sådan för kan förståelighetengräns förnär säga dåligärattman
för två varieteter ska betraktas språk dialekter bliränatt som snarare
godtycklig.

det tredjeFör ömsesidig förståelighet fråga kontinuumär etten om
i övergången från språklig varietet till Ett typiskten en annan.

angränsande varieteter, och så förstårmönster är A, B C,att treav
talare och B varandra, och talareA B och C likaså, inteav av men
nödvändigtvis talare och C. Om ochA A B dialekterärav av samma
språk och och C ocksåB dialekter språk, så följerär attav samma

och C dialekterA språk,även är dessa två inte ärtrots attav samma
ömsesidigt förståeliga. Kriteriet ömsesidig förståelighet skulle alltså
strikt det paradoxala resultatet språkanvänt A änatt ett annatge var
B det sågs utifrån Czs synvinkel och språk B detom samma som om

utifrånsågs Bzs synvinkel.egen
fjärde problemet formulerarDet Hudson så ömsesidig förståelig-att

relationhet inte mellan språkliga varieteter mellanär utanen
människor ibid.: 36. Det människor förstår förståreller inteär som -

vad andra människor Detta betyder de språkstruk-säger. t attex om-
mellan tvåturella skillnaderna varieteter relativt såär större,sett

måste de talande sig för förstå varandra. Dettaanstränga attmera
betyder komponent vilja eller motivation finns med iatt en av

ömsesidigasammanhanget. Den förståeligheten alltså beroendeär av
given talare så motiverad förstå talareår att attom en en annan

han/hon verkligen beredd sig i den utsträckningär ansträngaatt som
Erfarenhet ocksåkrävs. spelar roll. En vidärstor attperson som van

språkliglyssna på varietet sin lär sig så småningomänen annan egen
förstå den, ibland den skiljer sig starkt från denävenatt om egna

varieteten. Sydsvenskar ofta bättre svenskar från andra delaränär av
landet på förstå danska. Sydsvenskar har ofta också störreatt
erfarenhet höra danska andra svenskar.änattav

Slutligen innebär allt ömsesidig förståelighet nöd-detta inteatt
vändigtvis reciprok. kan mycket väl så talareDetär attvara av

förstårvarietet A talare varietet B tämligen bra, medan talareav av
intevarietet B alls förstår A-talarna. Typiskt sådetnästan är t attex

dialekttalare förstår standardspråkstalare bättre Ettän tvärtom. annat
exempel gäller den ömsesidiga förståeligheten mellan de nordiska
språken. Undersökningar visat reciprok.har denna inte alls äratt
Danskar förstår förstårsvenska bättre svenskar danska,än norrmän
förstår förstår förstårsvenska bättre svenskar norska,än norrmän
danska bättre förstårdanskar norska Maurud, 1976: 141.än

förstår således grannspråken bästNorrmannen och svenskarna sämst.
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Dialekt standard-
de varieteter knutnavanligt på dialekterEtt ärsätt är äratt att somse

språkstandar-viktigaste komponenten itill standardspråk. Densamma
Därförskriftspråksnorm. kandisering utvecklandet sägaär manav en

dialektertill skriftspråkvarieteter kopplade äräratt avsammasom
skriftspråk. Flera de exempel vispråk speglas i dettadet somavsom

världen kan förstås inom dennatidigare från andra delarberört av
Mandarin och kantonesiska sinsemellananvändning ärtermerna.av

går skriva tvåskrivs Att detobegripliga, de sätt. attmen samma
liknande uttal, grammatik ochinte har ellervarieteter enssom samma

kinesiska skriftenberor förstås på denordförråd ärsätt attsamma
med särskiltord eller ordelement skrivslogografisk, dvs varje ett

låter fastordet eller elementetdå spelar det ingen roll hurtecken, och
ljudangivare.förekommer kvissa de kinesiska teckneni sav

varieteter kallas för dialekterarabisktalande ländernasde olikaAtt
arabiskaskriftspråk, det klassiskaockså ochberor att ett samma

följdområdet. har detskriftspråket, används hela Dettaöver attsom
ochmellan de talade varieteternamycket skillnadoftast är stor

svårigheter vid barns läs- ochinnebär speciellaskriften, vilket bl a
i språkområden.skrivinlärning dessa

bakgrund. Vissa harformer har olikaspråks standardiseradeOlika
relativtunder mycket lång tid, andra harvarit standardiserade sent

europeiska språken speglas dettaskriftspråk. deutvecklat normerade I
ortografi-tidigt standardiseradeortografier. Språk medofta i språkens

utvecklingsstadier långt tillbaka ispeglarofta stavninghar somener
språket skiljer sig starkt.det moderna taladetiden, från vilka

har inteexempel. nutida stavningensådant DenEngelskan är ett
utsträckning1700-talet och imycket sedan mittenförändrats storav

i fornengelskankvar följdes redanstavningskonventionerfinns som
ortografier508. SpråkEllegård, 1991:före 1100-talet vars

utsträckningortografier itid harstandardiserats under storsomsenare
gäller finskan.det nutida uttalet. Dettaväl speglar t ex
varandraförbundna meddialekterAtt är ett gemensamtgenom

alltid. Sompå i inledningen intevi inneskriftspråk stämmer varsom
allmänhetexempel. talar isamiska Manvi nämnde där är ettett om

ömsesidigtvissa inteantal dialekter,samiskt språk med ärett varav
språket harså det samiskahär det inteförståeliga. Men är ettatt

detdialekterna knutna till. Tvärtomskriftspråk de olika ärärsom
skriftspråk. Nord-standardiserats med olikahuvuddialekterna harsom

förekommer i Sverigede huvuddialekteroch sydsamiskalule- som, har sålundanordsamiskan också i Finlandoch i frågaoch Norge om
skriftspråk förförekommer ytterligareskriftspråk.olika Dessutom tre

skolt- ochRyssland,talas i Finland ochvarieteter enare-,som
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Äkindinsamiska Larsson, 1995: 229. andra sidan kan säga attman
det konventionen samiska varieteternade olika kallasär gör attsom
för olika dialekter. Vissa dem skulle lika kunna kallas förgärnaav
olika språk; avståndet mellan nordsamiska och sydsamiska har
bedömts lika och isländska NOU, 1985:mellan norskastortvara som
14.

inledningenEtt intressant exempel vi också kort berörde i ärsom
serbokroatiska. språk i fd Jugoslavi-När serbokroatiska officielltvar

språk med olikabetonades enheten. Serbokroatiska etten var
till sinvarieteter eller dialekter, kroatiska hördedär serbiska och var

innebärahuvuddialektgrupp. förståelighet skulleKriteriet ömsesidig att
två dialekter,serbiska och kroatiska inte två språk utanvar snarare

talareeftersom talare dessa varandra. Mångavarieteter förstårav
kroatiska ochhävdade emellertid det frågan två språk,att var om

serbiska. Enheten betonades grupperingarnormalt från vissa änmer
andra. Typiskt hävdades från fråganserbiskt håll det ettatt omvar
språk, vilket innebar för frånstöd serbisk hegemoni, medanett man

hållkroatiskt betonade det två språk, eftersom de taladesatt avvar
befolkningsgrupper med olika etnisk bakgrund Ward-och religiös
haugh, 1992: 27, 36. två tvåAtt de varieteterna skulle betraktas som

språk kunde stödjas faktisk skriftspråk.olika med de har olikaatt
alfabetKroatiska skrivs med latinskt och serbiska kyrilliskt. Eftermed

delningen f d Jugoslavien har situationen förändrats starkt.av
och officiellaKroatiska serbiska knutna språk till Kroatienär som resp

Jugoslaviska Federationen, och särskild varietet tidigaredeten av som
serbokroatiskakallades används i Bosnien. Bosniens varietet hör till

huvuddialektgrupp kroatiskan, eftersom den harsamma som men en
ordförrådet,viss särutveckling främst i har börjat kalla dennaman

varietet för bosniska, också särskilt språk. Serbokroatiskaett ettsom
enhetligt språk har upphört existera. finns teckenDetatt antyttssom

de varieteternanuvarande officiella utvecklas olika håll,att
särskilt ordförrådet,i och skillnaderna medvetet betonas. Detta äratt
i sin exempel hur varieteter talas i olika länder brukartur ett som
betraktas språk, medan varieteter talas inom ochettsom som samma
land dialekter Jacobsson, 1995: 377.ses som

specielltYtterligare näraliggande mycket exempel bör viett men
peka här. förekommer bekant tvâ standardiseradeI Norge som

två varieteter kallasvarieteter norska, bokmål och nynorska. Dessaav
för olika språk, dei linje med diskussionen i detta avsnitt ärtrots att

ömsesidigt förståeliga och de förekommer i land. Vadtrots att samma
prestige det ligger i hadet alltså frågan här denär är stora attom som

standardiserat skriftspråk. upphöjer de två varieteterna tillDettaett
fallet berörspråk. det inte bara frågan det,olika Men är utanom
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också den starka kopplingen identitetsfrågor,till vilket speglats i det
förkallats den norska språkstriden jfr Vaagland, 1982.tsom ex

Eftersom förekomsten Standardisering viktigt kriterium förär ettav
vad betraktas språk, viska diskutera vad Standardiseringettsom som
består i ingående. språklite Ett standardiserat detsägsmer vara om

kodifierade språkethar talarna i någon utsträckningnormer som av
har Om undervisning förekommer i och språket detäraccepterat.

används. Kodifieringen manifesterasdessa i grammatikornormer som
beskriver språkets uppbyggnad deskriptiva grammatikor ellersom

grammatikor uttalat föreskriver hur bör uttrycka sigsom man
språket preskriptiva grammatikor. Ibland blir grammatikor och
ordböcker inte från början avsedda för normerande bruk densom vara

skriftspråketstandard håller sig till. Vidare kan det frågasom vara om
förekomstenSkrivregler, också litteratur skriven språket imen av

fråga.
Språkstandardisering i olika där vissa klarasär steg stegen process

i början standardiseringsprocessen, medan andra sedanstegav av
pågår språkvårdsarbetet. följande figur frånständigt i I Haugen
110 belyses olika aspekter standardiseringsprocessen:1966/72:

Form Funktion

selektionSamhälle acceptans
Språk kodifiering elaborering

språkform skaförsta selektion, innebär välja denDet attsteget, som
land eller,basen för det standardiserade språket iutgöra ett mer

varietetpolitisk-administrativ enhet. Ofta det dengenerellt, i ären
områdets eller landets politiskt-administrativatalas i centrum somsom

standardspråket sedanVi har redan berört hur det franska 1500-väljs.
basis Parisområdets talade språk. Detsammatalet utvecklats av

standardspråket utgångspunkt i detgäller för det svenska togsom
i Stockholm under 1700-talettalade högstatusspråk utvecklatssom

Teleman, 1995: 473.
ovanlig bakgrund.norska standardspråken har och FöreDe en annan

skriftspråk imitt användes danska Norge1800-talets attsom pga
uttaladesmed Danmark. skrivna danskani union DenNorge var

påverkadeenligt norska uttalsvanor ochemellertid vid upplåsning
förknippat medtalspråket. språk blevallmänt det bildade norska Detta

Osloområdetnuvarandesydostliga administrativalandets centrum
landet.därifrån normalt till övriga delarspreds sedanoch sätt av
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bokmålet, delen 1800-språk, det k har sedan underDetta s senare av
norsk karaktär, så detoch under 1900-talet fåtttalet atten mer numera

avlägset från det danska skriftspråket.tämligenär
danska1800-talet uppstod reaktion detVid mitten motav en

standardspråket och det ställdes kravinflytandet i det norska ett
språkförhållanden.skulle spegla norskastandardspråk tydligaresom

enskild Ivarändamål utarbetades, i principdettaFör person,av en
standardspråk användas i skriven ochtill norsktgrundenAasen, attett

norskaspråk baserades brett spektrumform.talad Detta ett av
nynorska. Detkallasfrämst västnorska. Det komdialekter, att

skapelse medartiñciellspråk alltså detovanliga med detta är äratt en
och standar-utvecklingolika dialekterfrån mångadrag änsnarare en

stortingsbeslut 1885dialektunderlag. Ettutvalt enskiltdisering ettav
Vaag-språk i Norgenynorska officiellabokmål ochjämställde som

land, 1982: 18.
ellerformen måste dokumenterasinnebär den valdaKodzfiering att

grammatikformulerat imed nynorskan,arbetebeskrivas. Ivar Aasens
framgår figuren ärexempel.ordbok, bra Somoch är ett ovanav

ellermedvetetfrågansamhällsfråga, detselektion är ettomen
Vilkaspråkfonner.viss eller vissaframhävandeomedvetet av en

idynamikensocialaväljas beroende denkanvarieteter är avsom
måstearbetespråkfråga. DettaKodifiereing däremotsamhället. är en

analyserakanprofessionella på språk,utföras är somsomav personer
flera länderordförråd.grammatik, uttal och Ibeskriva språksoch

språketsmedkontinuerligt arbetarspråkvårdsorganofficiellafinns som
flera språkvårdsorganSverige har vistandardiserade form. I som

förochnormerande ordlistorAkademien,Svenska utgersom a
grammatik,modern svenskframställanärvarande håller att en

rådskrivreglerhäfte medi sittblspráknämnden,Svenska gerasom
Tekniskaskriftsprâket,användningenaspekterformella avom
påverkaförsökerställning till ochnomenklaturcentralen, tarsom

flterminologitekniskbruket organ.mav
ochstandardiseringsprocessen,itvå acceptansövrigaDe stegen
deninnebärElaboreringvarandra.med attsamverkarelaborering,

officiellaisammanhang,olikaianvändsspråkformenkodiñerade
i skol-ilitteratur,vetenskapligreligiös ochidokument, pressen,

kravinförspråketställsanvändningdennaundervisningen Genomosv.
forinstrumentsmidigtblistruktursinordförråd och ii sitt ettatt

används.språketi vilkaområdendekognitionkommunikation och om
villbefolkningennödvändighetenmedhar attAcceptans göraatt av

kodifieringdenenligtstandardiserade språketanvända det som
Gradensamhällsfråga.såledesföreslår. Acceptansspråkvetare är en

samhället.får ii frågaroll språketvilkenbestämmeracceptansav
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Talarnas attityder till den varietetenegna
framgåttDet har ovanstående vad kallas för språk och vadattav som

kallas för dialekter ofta har med hur talarna självagöraattsom
uppfattar sin och sin varietet i förhållande till deegen grupp egen
varieteter finns i omgivningen. Vad frågan gäller hur deärsom
uppfattar sin etnicitet. "Det här det subjektivaär perspektivet är
användbart. En etnisk består individer uppfattar siggrupp av som
själva avskild förenad känslomässiga band"som en grupp genom
Edwards, 1985: 8. befolkningNär splittras i olika ten grupper, ex

politisk gränsdragning inom område, kan medettgenom grupperna
tiden så olika livserfarenheter de känner sig olika folk. Ettatt som

Öst-intressant exempel delningen Tyskland i ochutgör Västtysk-av
land, faktiskt också innebar delvis olika språklig utveckling. Ettsom

exempel Elsass, där befolkningen de talarär "elsassis-annat attanser
ka" tyska Hansegård, 1988: 309.änsnarare

förekommerMotsatsen också, eller enskilda,närt ex grupper
särskilt majoriteten, uppfattar det inte finns några markeradeattur
språkskillnader. Hansegård har på ställe intressant exempelettsamma

detta, där han redogör för hur Mussolini uttalade sig attom
rätoromanskan som Schweiz officiella språk egentligenär ett av var

dialekt italienska.en av
Det känslan etnisk avskildhet och särskildhetär medveten-ur av som

heten det språket viktig kulturbärare fram, liksomväxerom egna som
viljan odla och utveckla detta språk fungerande standardise-att mot ett

språk. På motsvarande påverkar graden Standardisering,sätt ochrat av
den språket därmed uppnått, styrkan i den etniska identiteten,status
vilket illustreras den etniska medvetenheten sådanahos minoriteterav

har långa skriftspråkstraditioner, katalanerna.tsom ex
Olika varieteters har ofta haft påtagliga konsekvenser.status

Dialekttalande har särskilt under tidigare skeden ibland betraktat sina
varieteter degenererade till skillnad från det "riktiga" standards-som
pråket. sådantEtt kommer förstås inte frånursprungligensynsätt
dialekttalarna själva, från dem talar standardvarie-utan emanerar som

Pga den dominerande ofta har hegemoni vilkateten. att gruppen
uppfattningar betraktas riktiga i samhälle jfr Phillipson,ettsom som

överförs1992, attityder från standardspråkstalande till dialekttalande.
Det i den leder till befolknings-stigmatiseringär process som av

också stigmatisering deras språk uppstår.grupper som av
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Politiskt-adminsitrativa gränser
språk ochviktig komponent i vadVi har sett att som anses varaen

med i vilken utsträckningdialekter harvad göraattsom anses vara
i olika administrativatalas olika länder ellerspråkliga varieteter i

språkstrukturell skillnad, ochkriterium samverkar medenheter. Detta
exempleti sammanhang. Jag nämndeblir olika olika ovannormerna

Österrike. Varieteterna talas i olika länderochtyska i Tysklandmed
för skatillräckligt lika varandrahar sägaatt attansetts manvaramen

andra sidan färöiska ochspråk. Om vi åhör tillde tarsamma
så har det bl deförhållande till danskaisländska i storapgaa

förvarit kalla dessaskillnaderna aldrig talspråkstmkturella attom
varit respektivebåde Island och Färöarnadanska dialekter, äratttrots

kronan.under den danska
Centralaspråk utvecklas ofta inomstandardiseradeOfficiella stater.

i allmänhet bildatvarieteter i dessa har nämntsstater ovansom
oftaför språk.-Detta harkommit kallasför det hargrunden attsom

språkligaförekommer blandkontinuainneburit brott i de som
varderaspråkliga varieteternadei område. Tvarieteter ärett ex

Tyskland lika varandra,Nederländerna ochmellansidan gränsen men
holländskatyska och denkallas de dialektertyska sidanden av

fått följdMed tiden har dettanederländska.sidan dialekter attsomav
den lika detblirpå tyska sidanvarieteter talas gränsende meromsom

nederländska sidantalas denstandardspråket, medan detyska som
utjämnandestandardspråketsberorlika holländskan. Dettablir mer

ochfår lära sig läsaskolan barneneffekt verkar attgenomsom
medier Sammastandardspråk,använda respektive etc.genom

svensk-norskavid denförhållanden gäller gränsen.

språkdialekt ochmellanSammanfattning skillnadenom
för vadkriterier kanuppenbart inget de sättasDet är att uppsomav

undantagslöst. Hurdialekter änspråk och vad ärärär mansom som
vadspråk ochmellan vaddrar gränsen anses varasomanses varasom

drassituationer därfinns parallelladialekt, det andra helt gränsen
och det därför intemångfasetteradSpråklig variation ärannorlunda. är

sammanhangoch i olikaolika håll i världenunderligt att man
verklighet olikakomplexabegreppsmässigt organiserar denna sätt.

Även språk dialekt,mellan ochskillnadengivet sätt attett seom
iundantagslöstanvändasovanstående avsnitt, inte kanvi isettsom

gäller medförhållandennågrasammanhang, finns detalla som
sannolikhet.tämligen stor
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För språklig varietet ska kallas föratt dialekt vissten etten av
språk, måste historisk släktskap föreligga så uttalsmässiga,att
grammatiska och ordförrådsmässiga paralleller tydliga.är

Språkliga varieteter ömsesidigt förståeligaär kallas oftast försom
dialekter, medan sådana inte ömsesidigt förståeligaär oftast kallassom
för språk.

Språkliga varieteter standardiseradeär och har skriftspråksom
betraktas oftast språk dialekter.änsom snarare

4. Standardiserade språkliga varieteter används för officiellasom
funktioner i kallas i allmänhet för språk och inte dialekter.staten

Standardiserade språkliga varieteter saknar officiella funktionersom
kallas ofta inte alltid för språk dialekter.änmen snarare

Språkliga varieteter saknar särskild skriven form ochsom en som
relaterade tillär standardiserat språk kallas oftast för dialekterett

språk.änsnarare

Språkliga7. varieteter talarna själva upplever språksom som egna
kallas ofta för språk dialekter.änsnarare

Två dessa punkter, ochl har med språkliga relationer mellanav
varieteter medan de övriga,göra, 3-7, gäller skillnader i sociopoli-att
tisk ställning. Det samspelet mellanär dessa å sidan lingvistiskaena
och å den andra sociala, politiska och psykologiskaäven dimensioner

Äveni verkligheten givet utfall. det de språkligaärettsom ger om
förhållandena basen för diskussionutgör närhet och avståndsom om
mellan språkliga varieteter, det i slutändan de förhållandenär harsom
med varieteternas sociopolitiska ställning i dagensgöraatt som
samhälle bestämmer varietet ska kallas språk eller ej.ettom en

Finska varieteter i Sverige

Bland de finska varieteter talas i Sverige skiljs i allmänhetsom
norrbottensñnskan, meänkieli, omfattande tornedalsñnskan och

1988,3gällivarefmskan Hansegård, från de varieteter talasut som

3Bruket dessa benämningar diskuteras i detalj i avsnitt.nästaav mer
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i övriga delar landet. Diskussionen skillnaden mellan språk ochav om
underlag för ställningstaganden minoritetsspråksstatusdialekt som om

relevant för de norrbottensfinska varieteterna.är mest
finskaVad gäller övriga varieteter det klart deär utgöratt represen-

det finska språket. den finska talas i Sverigetationer I idagav som
dialektala variation förekommerspeglas i hela den istort sett som

finska standardspråket.Finland och givetvis det Pga de kontaktertäta
dagens kommunikationssamhälle möjliggör mellan finskan isom

får finskanSverige och finskan i Finland i Sverige ständigt nya
impulser från Finland, den påverkas självklart också denattmen av
existerar i kontakt med svenskan Lainio, 1995: 125.nära

Vid diskussion det finska språkets ställning i Sverige detären om
dock viktigt existensen Sverigefinska språknämnden frånnämnaatt av

uppgift "vårda och utveckla finska språket Sverige"1975, iär attvars
1993: 16. Språknämnden arbetar med lång rad språkvårds-SIV, en

befolkningenfrågor rådgivning till den sverigefinskasamt tom ex
föröversättning begrepp specifika det svenska samhället.ärsomav

språkvårdstidskriftockså ordlistor och anordnarDen ut samtenger
sverigefinska språknämnden och dessspråkvårdsseminarier. Den

den finlandssvenska språknämnden och dessspråkvård motsvarar
Finland. sverigefinska språknämndenarbete med svenskan i Den

och de speciella villkor gäller för finskan ibeaktar särarten som
Sverige.

till departementspromemorian Finska i Sverige.övrigt hänvisasFör
inhemskt språk Utbildningsdepartementet, 1994.Ett

språkMeänkieli egetsom

mellandenna hittills understrukit hur suddigTrots gränsenatt rapport
etikettvalet kan bli tämligenspråk och dialekt och visatär att

språk i rubriken till detta avsnittgodtyckligt, har jag valt talaatt om
meänkielimeänkieli. Frågan nämligen i detta sammanhangär omom

samhällsfunktionspråkvarietet i struktur ochkan ären somses som
språkfstandardfinska den kan betraktasså skild från ett egetatt som

egentligt syfte grundläggandehar inteDenna attrapport som ge en
samhällsfunktion. dettabeskrivning meänkieli eller dess Förav
meänkieli i dennahänvisas till de referenser till arbeten som angesom

meänkielistället kommer hänvisa till vissa faktaI jag attrapport. om

‘ för benägen hjälp med samlavill Barbro Allardt LjunggrenJag här tacka att
meänkieli.nödvändig information tillgänglig litteratur omur
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står finna i faktalitteraturen, syftar till underlag föratt attsom som ge
bedömning hur rimligt det betrakta meänkieliär att ett egetaven som

Genomgången skillnadernaspråk. mellan begreppen språk ochav
dialekt har visat sådana varieteter betecknas språkatta som som
uppfyller kriterier förantal sociopolitisk och lingvistiskaett status
relationer till andra varieteter. Detta betyder given varietet kanatt en

fler eller färre kriterier.in dessa Det detta perspektivstämma ärav
kan lägga meänkieli. Hur "språkig" denna varietetär

går fråga skaInnan denna emellertid vad detavgränsa är
för språklig varietet vi talar Var talas meänkieli och hur storom.en

dvs många det talare meänkielitalgemenskapen, hurär är ärsom av
förhåller sig meänkieli till tornedalsfinskaOch hur termen termen

Tornedalsfinska för börja med den kanske bekantaatt mest-
i språkligt-kulturellt område omfattarbeteckningen talas ett som-

Övertorneå och Pajala kommuner delar KirunaHaparanda samt av
framför allt Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, Soppero ochkommun

Wande, 1993: 249, där kärnområdetKaresuando utgörs av
den geografiska enheten, dvs områdetegentliga Tornedalen närmast

jfr också Wande, 1982: 43f. vidare begreppTorne älv Ett är
norrbottensfinska, vilken förutom tornedalsfinskan omfattar gällivare-

Hansegård, 1988: Användningen dessafinskan ibid.: 45; l. av
sagdaemellertid inte så entydig det just kanbeteckningar är som ge

hänger med begreppet tornedals-vid handen, vilket atta samman
norrbottens-används i vid bemärkelse, medfinska ibland synonymt

talareWande, 1982: 45 det förekommerfinska t attex av-
tornedalsfinska varietetgällivarefinska använder sin Hansom egen

Åhl, ibland, sidoordnatpersonlig kommunikation och ovan,som-
Birger Winsas avhandlinggällivarefinska. Ett exempelmed är om

Winsa, 1991. Härordförrådet i de två varieteternaaspekter ses
tornedalsfinskan varieteter på nivågällivarefinskan och sammasom

gällivarefinska, ingår i denvarieteter där denän ena,snarare som
också gällivare-tornedalsfinska. Wande 1982: 44andra, attuppger

Skälenhörande till tornedalsfinskan. tillfinskan betraktas ickesom
skillnader i språkstruktur, delsdels dialektologiska, dvsdetta är att

identifierar sin finskadenna varietet inte självatalarna somav
Självidentifikationen vi viktigttornedalsfinska. är ettsettsom ovan

kriterium för vad räknas viss varietet.som som en
entydigtmeänkieli förefaller faktisktBegreppet änvara mer

norrbottensfinska.tornedalsfinska; det Dettanärmastmotsvarar
gällivarefinskameänkieli täcker såvälbetyder begreppetatt som

varieteterutgivning angående detornedalsfinska. Pekkari under säger
därtill"alla dessa varieteter ochtalas i gällivarebyarna att mersom

Meänkielf-gruppen".hör . till
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statistik meänkieli.finns ingen antalet talare SkattningarDet över av
tillgänglig basstatistik, SCB:s statistik hurförsvåras övertattav ex

har finska modersmål hem-många elever i grundskolan som som
finska.språk, inte skiljer olika varieteter Swahn 1995: 344av

siffrasiffran för antalet tornedalingar. gäller dock25.000 Dennaanger
förstår den etnisk-kulturella tornedalingarså vitt gruppen snarareman

tornedalsfinska eller meänkieli. Som Wande 1982:antalet talareän av
nödvändigt kriterium för den tornedalskapåpekar det inte44 är ett

finsktalande, den finskspråki-identiteten vederbörande är ävenatt om
i denna etniska identitet.bakgrunden kärnelementenär ett avga

Påemellertid troligen i underkant.Skattningen 25.000 är grovt
andelen elever i grundskolan med finskagrundval uppföljningar omav

hemspråk utförda Länsskolnämnden itornedalsfinska som avresp
Pekkari underunder 1970- och 1980-talen kommerNorrbotten

det förmodligen finns 40.000 inomutgivning fram till att ca personer
hemspråk". Troligtvis,har tornedalsfinskaNorrbottens län "som som

kanske 50.000, eftersomhan, antalet störreännu större,är enmenar
bland deden äldre befolkningen somandel bland än unga

Winsa 1996: uppskattarbaserades på talar meänkieli. 41skattningen
iomfattar och kommertornedalsfinnarna totalt 75.000 ettatt personer

fram till deutgivningsammanhang Winsa, under utgörattannat
eller fler.80.000

och finsk finskamellan meänkieliSpråkstrukturella relationer

Tornedalenden finska talas itraditionellt räknatDialektologer har som
dialektområdet.hörande till det västfinskaoch Norrbotten i övrigt som

tvådialekter i enbartfinskatid har indelningenUnder avsenare
håll.från olikaöstfinska, ifrågasattsvästfinska ochhuvudtyper,

delvis blandadenordfinska dialekternashar deFrämst särart som
framhåller tornedals-53Wande 1982:dialekttyper demonstrerats. att

östfinskaockså finnsvästfinsk, detdialektala basfinskans är attmen
föreslår indelning1991: 92och karelska drag. Paunonen en av

västdialekter,två huvudtyper, "rena"förfinska dialekter i i ställettre
påpekarblanddialekter. Hanöstdialekter och nordliga"rena" att

dialekternavald: "de nordligainte välblanddialekter ärärtermen
för ändåandra." Motivetdesynkroniskt inte mindre än attsett rena

östligabåde västliga ochde innehållerdem blanddialekterkalla är att
tydligockså det föreliggerframhållerformer. Paunonen att en

tornedia-mellan kemi- ochnordliga dialekternadialektgräns inom de
det möjligt,bedömning: kortoch följande "Inomlekterna ärgör att

den går mellandvsföljer riksgränsen,den skarpaste gränsen att
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meänkieli och de dialekter talas finskaden sidan." 93.s Påsom
tal de finska dialekter talas i den norska Finnmarken,om som
kvändialekterna, pekar han också f på dessa innehåller så mångaö att
innovationer "att det befogat avskilja demär än attmer som egen

ibid..undergrupp"
påpekandePaunonens kvändialekterna sina mångaatt genom

innovationer gått sin liksom riksgränsen alltmer ocksåvåg, attegen
blir den tydligaste dialektgränsen mellan och kemidialekternatorne-

uppehålla sig vid ögonblick. Vad skett i dessaär värt att ett som
områden finskaden talas i Sverige och riks-är Norgeatt som pga

frånutvecklats skild den talas i Finland. Som vigränserna harsom
hinder olika slag, politiska just sådantår gränser,sett tav ex som

tid resulterar i språklig splittring. det här aktuella fallet harIöver en
utveckling skett den finska sidan, påoch den svenska. Ien annan
Uppslagsverket frånFinland 1982 band uppslagsordet finska,

massmedierna och mobiliteten haft nivellerande inverkanattanges en
de finska dialekterna under 1900-talet. drag dialekternaI harstora

finskaden sidan varit för den utjämningstendens skerutsatta som
inom de perifera dialekterna formerhar bevarat sinaävenstater, om
bättre dialekter talas det politiskt-administrativaän närmresom

Detta betyder de nordfinska dialekterna i Finland påverkatscentret. att
mindre sydfinskastandardspråkets utjämningspress mellan- ochänav
dialekter Hansegård, 1988: 304. helst, vad skettHur som som
den finska sidan språk influeratsbarnensgränsen är attom av
standardfinskan bl träning i skriftspråket, och för både barna genom

betydelsefulltoch har det varit det finska standardspråketattvuxna
förekommer i media och i alla andra sammanhang.

sidanPå den svenska upphörde finskan så småningom användasatt
i skolorna, och den standardiserade finskan spelade där obetydligen
roll. Finskan kom under betydande period utvecklas huvud-atten

språk,sakligen talat dessutom i mycket kontakt mednäraettsom
svenskan. Särskilt i ordförrådet har meänkieli betydande inslag frånett
svenskan: hela det ordförråd har det moderna"Nästan medsom

skolterminologin,samhället den teknikensgöra,att termer,nya
arbetsmarknads- och allmän samhällsterminologi hämtade frånäretc
svenskan" Wande, 1982: 59. Detta betyder svenska lånordatt nya
i meänkieli lagts till det äldre svenska inflytandet på finskan ärsom
likartat delar det finskspråkiga området. Wande 1992a:över stora av

illustrerar tornedalsfinska ordförrådet följande figur:632 det med
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tofi sv

///K‘ ‘ ggg //\\x\.\lç //‘Ur -~rx: /

////4sprungllgt,
x 1,;‘.-\â /"finskt +

gamla sv svenska lånordII. nya
lånord

finsktundersökningredovisar empiriskKoskinen 1974 ettaven
tornedalsfinska. Honintervjumaterial med 40-tal talareett menarav

socialRelaterat tillförväntat.inflytandet mindredet svenska änatt var
två sociala grupperproducerade talarna den högrebakgrund 1,1 av

finska.100 Detsvenska 0rdrespektive 1,7 den lägre gruppen per
litet.inflytandet isvenska syntaxen var

Även 1989;Korhonen,roll långivarespelatsamiskan har en som
Hansegård292.särskilt290ff, för exempelHansegârd, 1988: s

gällivareñnskanvarit på änpåpekar det samiska inflytandet störreatt
"tornefinskan".

politiskt-kulturellaskildaSammanfattningsvis kan desägas att
mellan detfinnsförutsättningarna till skillnaderhar lett störreatt

vadfinska språk talas på respektive sida gränsen än somomsom
likartade förvillkoren varitskulle ha varit fallet hade merom

Å konstateraomrâdet. måsteutvecklingen i hela andra sidan attman
morfologin,"vad själva beträffar, ljudsystemet,språkformen

radikaltknappastbassyntaxen, så skiljer tornedalsfinskansig ett
finskamånga andraannorlunda från vadstandardfinskansätt än

dialekter gör" Wande, 1982: 67.

språkstrukturellautifrånSlutsatser angående språkstatusmeänkielis
kriterier

mellan detill skillnadernaTrots sålunda måste sluta sigatt attman
sidanfinska varieteterna respektive svenskaden finska gränsenav

större språkstrukturelladede tidigare, skullevaritär ännumera
pekakriterierna för dialekt intevad språk ochär utensammasom
mellanLikheternameänkieli språk från finskan.skiltett egetsom

Hansegård 1988:varieteterna respektive påtagliga.sida ärgränsen
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306 understryker tornedalsfinskan "delar de allra flesta dragatt med
eller flera dialekter, talas i Finland". Han de finskaen attsom menar

varieteter talas i Sverige vad han kallar dialekterär ellersom
allmogespråk, dvs motsvarandenärmast vad vi benämndeovan
genuina dialekter eller folkmål, och jämför dem medom man
motsvarande normnivå i Finland och inte med standardspråket, så
framstår de inte särskilt avvikande.som

Å andra sidan graden språkstrukturellaär skillnader tämligenav
oväsentliga det gällernär ställning till varietet skaatt ta om en
betraktas språk eller dialekt språk.ett Viegetsom ett annatsom en av
har i det inledande avsnittet det ibland finns näraliggandesett att
varieteter betraktas olika språk och avlägsna varietetersom som som
betraktas dialekter. Det alltså onödigt och iär slutändan omöjligtsom

använda denna dimension i diskussionen meänkielisatt statusom som
språk. finnsDet helt enkelt ingen språkstruktur baserad måttstock

giltighet föräger två varieteteravgöra sånär olikaär varandraattsom
alla de måsteär överens olika språk.att attom vara

Ömsesidig förståelighet

Som nämndes i den inledande översikten ömsesidig förståelighetär
inte något kan sluta sig till utifrån storleken på skillnadernatman ex

Ömsesidigmellan de två aktuella varieteterna. förståelighet ocksåär
beroende de kommunicerandes motivation förstå varandra ochattav
erfarenhet varandras varieteter. Graden ömsesidig förståelighetav av
kan alltså bara fastställas undersökningar. finnsDet ingagenom
undersökningar något mått hur väl talare meänkieli åsom ger av

sidan och talare standardfinska eller talare dialektal finskaena av av
den finska sidan Torne älv förstår varandra. Det kommerom som

och kannärmast vink åtminstone hur tornedalingarsom ge en om-
förstår standardfinska skulle publikundersökning genomfördvara en-

Sveriges Radio 1979 angående norrbottniska lyssnare till detav
finskspråkiga programutbudet. Enligt denna fanns det 40.000ca

Övertorneå,i Haparanda, Pajala och Kiruna kommunerpersoner som
kunde förstå radioutsändningar standardfinska Gröndahl, 1980
refererad i Wande, 1984: 228f. Som Wande påpekar tvåär ca
femtedelar dessa tiders invandrare och således inte talareav senare av

Ändåtornedalsfinska. får uppfatta dessa siffror så majoritetenattman
den tornedalsfmsktalande befolkningen förstår standardfinska.av

Trots bristen på egentliga undersökningar kan det ändå värt attvara
diskutera förhållandenavad gäller vid den svensk-finska gränsensom
har för betydelse för ömsesidig förståelighet. Den särutveckling för
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vi talat iden svenska sidanfinska varieteter gränsen omsom
i riktning standard-kopplad till den utvecklingföregående avsnitt mot

sidan har förstås, viden finskafinskan förekommer somsom
respektive sidavarieteternahaft följdtidigare konstaterat, attsom

särutvecklingen skettskilda tidigare. Attänärgränsen numera mera
förståelighetenden ömsesidigaordförrådssidan innebärsärskilt på att

detutsträckning. För förståeligheteni vissha försämrats ärkan
ordförrådtalande bekanta medviktigare de ännämligen äratt samma

varietetergrammatiska struktur i sinauttal ochexaktde haratt samma
andraspråksan-lexikala fel hos1978: hurJohansson, 71,jfr om

fel.grammatiskaförståelighetenförsämrarvändare änmer
visat imodern forskning harockså konstateraskanDet attatt man

kommunikationförståelseproblemen vidunderskattatallmänhet har
standardspråkstalarevarieteter, särskilt mellantalare olikamellan av

Även upplever266. talarnadialekter Sato, 1989:och talare omav
tolkningsproblem ochuppstår oftatämligen väl,förstå varandrasig

har olikabakgrund i varieteternadirektmissförstånd har attensom
troligtparallella innehåll. Detuttryck förgrammatiska ärlexikala och

såmeänkieligäller i frågaockså sättdetta förhållande attatt om
standard-finska inklusivetalare finskvarietet ochdennatalarna avav

alltidvadförstå varandra ärsvårigheter änfinska har större att som
skolfram-standardtalande barnsickekopplar sämreuppenbart. Sato

förhållanden konstate-motivation för skolarbetelågagång och som-
förstå under-svårighetertill derassammanhangi många attrats -

osannolikt det ointresseintestandardspråket. Detvisning är att
direkthemspråksundervisningförbarntornedalsfinskabland

hemspråksundervis-finskakonstaterades denstandardñnska närsom
bakgrund nedanhar denna seåtminstone delvisförst infördesningen

Utbildning.under rubriken
varittornedalsfinskan oftaattitydernaförhållandetDet gentemotatt

betraktatsdialektenhåll, därriksfinsktnegativa frånganska som
lånord",svenskabemängd meddialektal och"arkaisk, starkt som

frånvarietetenbild dennegativsärskilt tidigarekopplat till egnaaven
motivationenkan ha påverkat1982: 65,sida Wandetornedalingarnas

standard-Speciellt frånriktning.iömsesidig förståelsetill ogynnsam
svårigheterupplevelselett tillhåll torde denna attityd hafinskt aven

tornedalsfinska.förståatt
erfarenhethafttidigareförhållandet tornedalingarnaDet att av

frånför förståelseninneburit svårigheterskriftspråk kan hafinskt
tornedalingarnasuppfattning frånfinns ocksåsida. detderas Men en

intefinsk finskaannorlundavarieteten sådensida är attatt egnaom
ellerfinsktalande"sig "ej sägerkategoriserarförstå. Mangår att som

Hansegård, 1988: 306.förstå "finska"kaninteatt man
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angåendeSlutsatser meänkielis språkstatus utifrån kriteriet ömsesidig
förståelighet

vi klargjort tidigare och frånSom exemplen meänkieli i för-som
varieteter finskahållande till dialektala och standardfinska visar ärav

förståelighetbegreppet ömsesidig mycket suddigt. Förståelsesvårig-
uppenbarligen i olika utsträckning, svårig-heter existerar och dessa

inte bara i lingvistiskt språkförståelseperspektivheter ska ett utanses
också sociopsykologiskt perspektiv där talarnas motivation ochett
attityder roll. På förraspelar vid det ling-sättstoren samma som
vistiska kriteriet, språkstrukturella skillnader, går det inte att ettge

mått ömsesidig förståelighetallmänt skulleaccepterat som vara
avgörande för två varieteter betrakta dialekter förnär att attvore som

grad ömsesidig förståelighet olikade hade hög eller språken av
eftersom de hade låg grad ömsesidig förståelighet.en av

Standardisering meänkieliav

Språkvård
Nils-Erik Hansegård 1988 situationen standardise-beskrev vad gäller

"norrbottensfinska" följandering vad han kallar "Skapandetsätt:av
norrbottensfinskt arbetetstandardspråk står bara i början ochettav

åstadkomma sådan språkform har inte helt gåttmed ännuatt en
de stadierigenom något ... Haugens stadier" 310, nämligensav

Hansegård visserligen selektions-vi presenterade attsom ovan. menar
meänkielifasen inte bör vålla så problem, eftersom författarestora

fungerandesjälva lyckats skapa språkform byggd det egnaen
Hansegård varieteten bortsertalspråket. Dessutom "omattmenar man

finnagällivarefinskan" så enhetlig enkelt skulle kunnafrån är att man
utgångsform för standardiseringsarbetet. pekar vidarelämplig Hanen

kodifieringsarbetet bara just har påbörjats; redaktionskommit-att en
för ordbok hade just tillsatts. Inför elaboreringsfasen, dvs denen

i vilken möjligheter skapas använda meänkieli i alla socialaattprocess
svårigheter:funktioner, han betydande ska använda svenskamanser

moderna företeelser eller ska utnyttja standard-beteckningar man
finskan Likaså lämnar han det vad kan komma ske medöppet attsom

språk.standardiseratacceptansen ettav
skrevs,denna bakgrund måste det sedan dettaMot säga attman

meänkieli.gjorts framsteg vad gäller standardiseringen1988, stora av
publicerades 1992ordbok meänkieli omfattande 10.000 ordEn över ca

Erling Wande. denna interedigerad Matti Kenttä och Trots attav
densyfte bidra till normeringen meänkieli, harhade uttalatett att av

för stavningen Lainio, 1995:kommit användas rättesnöreatt tsom ex
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följt principen dels med ord åter-124. Ordboken har "taatt som
hållerspeglade äldre tornedalsk kultur, ordskatt atten som

för det moderna ordförrådet, i den mån detförsvinna, dels att man var
möjligt skulle undvika använda svenska lånord" Wande, 1992b:att

ordformerordboken speglar den variation i ochxi. viktAv är attstor
regionalt ibid.: xiii.ordbetydelser förekommer Detta gör attsom

för i hela talgemenska-förutsättningarna är acceptansgynnsammare
0rd och ordformer. En milstolpealla kan känna igen egna annanpen;

tornedalsfinskastandardiseringen meänkieli den just utkomnai ärav
Meänkielen kramatiikki Matti Kenttä och Bengtgrammatiken av

År gällivarefinsk ordbok, utarbetadPohjanen. 1992 utkom även aven
Birger Winsa.

kodifieringenordböcker och grammatik kanGenom existensen avav
framåt. Ordbok och grammatikmeänkieli ha tagit klivsägas ett stort

återstår detgrundläggande kodifieringsdokumenten. Härdeär
Kodifiereingen språk kanarbete.emellertid rimligtvis ettett stort av
samverkan med elaborering ochi måste iinte görasgöras ett steg utan

standardiserade varietetensdenundersökningar acceptans.genom av
med behandlingenfaser nedan i sambandVi återkommer till dessa av

användning i samhället.tillhur meänkieli kommer
tillskapandetstandardiseringsarbetet vidareiEtt viktigt led är enav

bildades 1990meänkieli. Ett språkutskottspråknämnd för genomegen
STR-T ErlingTornedalingars Riksförbundfrån Svenskainitiativ

ändrades 1994Beteckning utskottkommunikation.personligWande,
standardiseringenSpråknämnden arbetar uttalat medspråknämnd.till

skriftspråket.av
torneda-tillvaratagandeockså försjälvt "organSTR-T är ett av

dvsSIV, 1993: 20,och kulturella intressen"språkligalingarnas en
Likasåspråkstandardiseringen.inblandade iinstitutionerde ärsomav

med admini-akateemiAcademia Tornedaliensis/Meanstiftelsenär
språk påmånga andra frågor harblandstration i Pajala ett organ som

Akademin planerarbandNorrländsk uppslagsbok, l.sin agenda att
Utbildningsdeparte-universitetsnivå i meänkieligenomföra kurser

1994: 57.mentet,

massmediaochLitteratur
elaborering sker i sambandstandardisering hör denTill språksett som

framför alltsammanhang, dessanvänds i olika socialamed språketatt
olikaspråket användssituationer. Näranvändning i icke-informella om

så detuttrycksmedel skapasstilnivåer krävspå olikaämnen attatt
sakförhållanden, sinnesstäm-för alla möjligasmidigt kan uttryckge

i skriftunder årönskemål Meänkieli har använtsningar etc. senare
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både litterärt, i massmediala sammanhang och offentligai dokument
Lainio, 1995: 118. Markus- och Johannesevangelierna har översatts
direkt från grekiska till meänkieli författaren Bengt Pohjanen,av som
också har verk språket. Kaamos Nordkalottförlag hargett ut egna

20-tal titlar på meänkieli till försäljning, vilka omfattar såvälett
originalverk olika författare översättningar barnlitteraturavav som
från svenska och ordböcker. Meänkieli används också i teaterföres-
tällningar.

Vad gäller massmedia bör Haparandabladetnämnas sedan slutetsom
1970-talet publicerat spalt tornedalsfinska Wande, 1989b:av en

20 den regionala tidskriften Met grundades 1982 Lainio,samt som
1995: 118.

sänds frånI SR:s redaktion i Norrbotten/Pajalaetern program
någon form finska under sju timmar i veckan. Ca två tredjedelarav

dessa sändningar meänkieli SR Norrbottensär redaktion iav
Pajala, personlig kommunikation. Inom för riksradions finskaramen

Ävensändningar sänds 30 minuter i veckan meänkieli. inom andra
i dessa sändningar kan intervjuer meänkieli förekomma,program

kanske ytterligare lO minuter vecka Marja Jussila, chef för deper
finskspråkiga sändningarna vid Sveriges Radio, personlig kommunika-
tion. Beslut har fattats 1995-01-30 Sveriges Radio grundaattav om

digital finskspråkig kanal januari 1998.1 Man talar dären o m om
5% sändningstiden ska reserverad för tornedalsfinska.att av vara

Utbildning
Historik finskans användning i undervisningenöver bl i Wandeges a
1989a. Som led i försvenskningen finska Tornedalen blevett av
finska språket successivt folkskolan undervisnings-utrangerat ur som
språk slutet l800-talet. Från sida infördes egentligenmot statensav
inte något förbud använda finska i skolan, skolornasmot att men
statsbidrag kopplat till endast svenska användes under-attvar som
visningsspråk. Lokalt infördes många håll förbud användningmot

finska, inte bara under lektionstid ävenutan rasterna.av
Den k Finnbygdsutredningen, genomförde översyns som en av

folkskoleväsendet i Norrbottens län, behandlade fråganbl a om
finskans ställning i undervisningen. Utredningen genomförde bl etta
antal för få uppfattning denmöten lokala opinionen. Manatt en om
fick vid dessa uppfattningen opinionenmöten stark föratt var
undervisning helt på svenska. Bl påpekades föräldrarna inte villeatta

barnen skulle lära sig finska, det onödigt undervisningatt att attvar ge
i finska eftersom barnen redan behärskade detta språk samt att om

skulle undervisning i finska så skulle det innebära barnenattman ge
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sigbleve lära språk, eftersom tornedalsfinskan baraatt nytttvungna ett
dialekt. Vid dessa kom emellertid allmogen i litenmötenär en

utsträckning till tals; opinionen framfördes i utsträckningstor av
och lärare Tenerz, 1966. Utredningens betänkande från 1921präster

föreslog borde fortsätta undervisnignen svenska enligt denatt man
inledda modellen och konstaterade finska behövde förekommaatt

undervisningen.i
attitydförändring skeddeEn viss slutet 1930-talet då finskamot av

frivilligt i den k fortsättningsskolan, eftersomblev ämneett s men
därefterfolkskolan kort omorganiserades blev denna reform mera en

Årattitydyttring något hade praktisk betydelse. 1944 startadeän som
undervisning i finska frivilligt tillvalsämne i gymnasiet isom
Haparanda. praktiken började denna verksamhet genomföras påI

förstallvar vid mitten 1950-talet.av
Är utfärdade1957 Skolöverstyrelsen besked det inte skulleattom

för alltsåförbjudet elever tala finska Det härrasterna.attvara var
frågan förbud, eftersom något sådant formellt inteinte hävaatt ettom

funnits, för den praxis med förbudsättautan att stoppsnarare som
utvecklats lokalt.

Hemsprâksundervisning, enligt 1969 års läroplan för grundsko-som
finsktalande befolkning, börjadekunde i bygder medlan ges ge-

från börjannomföras på försök i Tornedalen 1970-talet. Genomav
trädde i kraft 1977, blev hemspråksundervis-hemspråksreformen, som

rättighet för elever med hemspråk svenska.ning änannaten
hemspråksundervisning det finskabörjade 1970När varman ge

frånstandardspråket undervisningsspråk och läromedlen hämtades
emellertid mellan denFinland. Många elever upplevde gapet egna

antaletvarieteten finska och standardspråket alltför stort,somav
vid vissadeltagande elever stagnerade och avhoppsfrekvensen hög,var
i vilken90%. Sedan gått till modellskolor till över enupp man

för undervisningen medtornedalsfinskan fick utgångspunktenvara
betydligtövergång till standardfinska har deltagarantalet ökatsenare

1980-talet i 2.000 Wande 1989a: 44.och vid slutet på uppe cavar
till sindenna organisation, där barnen börjanAtt möteren egen

språkvarietet i undervisningen, fungerar bättre för hemspråksundervis-
parallellt med resultat framkommit i andra liknandeningen är som

Österberg genomförde under 1950-talet under-situationer. Tore en
fick förstasökning i vilken pitemålstalande barn under 10 veckor sin

konfronterades standards-läsinlärning dialekten innan de med det
skriftspråkets visade fördelar för denvenska Resultaten stora grupp

5 sig standardspråket.Pitemålet svensk dialekt skiljer starkt frånär en som
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metod jämfört med kontrollgruppundervisats enligt denna somensom
standardsvenska fråntraditionell undervisning med läsinlärningfått

standardspråketsuccessiv övergång till och 25början. Efter 4 veckors
inte kommitundervisning i hade "dialektbarnen" baraveckors detta

från början varit för standardsven-sina kamraterikapp utsattasom
hade bättrebåde snabbare och säkrare ochläste dessutomskan. De

båderesultat gälldeläsförståelse kontrollgruppens barn. Dessa närän
läsa dialektenstandardspråket och itestades i läsabarnen attatt

Österberg, 1961: 136.
både ochmeänkieli i undervisningenAnvändningen ämnesomav -

varietetensinnebär stärkandeundervisningsinstrument ett avsom -
elaboreringanvändning till språketsSamtidigt bidrar dennastatus.

tornedalsfinska eleverutbildningssammanhang harväsentligt lsätt.ett
zigenska elever sinmed samiska ochockså tillsammans statuspga som

fått särskild behandling. Manetniskatillhörande inhemska grupper en
hemspråks-begränsningar i tillundantagits från vissadels rättenhar
skullenämligen hemspråketinfördes 1985,undervisning att varasom

frånundantagenumgängesspråk familjen. Delsdagligt i ärett enman
skyldigaenligt vilken kommunernainfördes 1991,regel är attsom

fem elever iförst då det finns minsthemspråksundervisningordna en
för grundskolan, LpoläroplanenEnligt denundervisningsgrupp. nya

fortsatt undantagnazigenska elevertornedalsfinska, samiska och94, är
hemspråksundervisning.tillrestriktioner ifrån ovanstående rätten

från demed eleverelever tillsammansdessaDessutom år grupper
sittfinska elever mednordiska länderna, dvsövriga även ursprung
enligt vilkenrestriktionfrån nyinfördFinland, undantagnafrån en

tidutanför timplanebundenhemspråksundervisningtillharelever rätt
särbe-Tuomela, 1996. Dennasju år Hyltenstamunder högst se

denerkännandeskolanregelverket förihandling utgör ett av
inhemsk etnisksärskildtornedalsfinska grupp.somgruppen

grundskollärarlinjen vidstudenterlärarutbildning harVad gäller
haftutbildning startade,då dennaLuleå sedan 1989,Lärarhögskolan i

1993:tornedalsfinska SIV, 15.blinrikta sigmöjlighet att a
till ad-valbar kurs 15innehåller poängUtbildningen uppen

kommunikation.personligLärarhögskolan i Luleå,vidminsitrationen
har två 10-universitetvid StockholmsFinska institutionen gett
akademisk nivåickemeänkieli. Språkkurseripoängskurser

via Erlingpersonlig kommunikationWinsa,också Birgerförekommer
Wande.
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Slutsatser angående meånkielis språkstatus utifrån språkstandardise-
ringsaspekten
Det uppenbart meänkieliär de tio, femton årensatt senastegenom
utveckling på standardiseringsområdet tagit kliv framåt vadett stort
gäller varietetens språk. De viktigaste språkkodifie-status egetsom
ringsdokumenten föreligger i första form de ordböcker ochen genom
den grammatik utarbetats. Elaboreringsfasen har kommit godsom en
bit språket används i skriftlig form i varieradeattgenom samman-
hang, litterära, massmediala och i det offentliga språket. Att meänkieli
förekommer i utbildning olika nivåer grundskolan, lärarutbildning-

och akademisk utbildning också mycket viktig komponent iåren en
bilden varietetens roll språk.egetav som

Om skulle utgå från jämförelse med andra varieteterman en som
betraktas språk fyller meänkielis grad Standardiseringsom egna av
tämligen väl måttet för vad skulle betraktas språkettsom som snarare

dialekt. Som vi i den inledande genomgången standardi-än ärsetten
seringsaspekten de faktorer har avgörande inflytandeetten av som

varietet ska kallas för språk eller dialekt.ettom en en

Attityder

Attityderna till den varieteten har hos tornedalsfinskatalareegna av
nämndes tidigare, åtminstone tidvis, varit tämligen negativa.som ovan
uppfattade inte sin varietet "riktig finska"Man Wande, 1982:som

negativa attityden till den förstärktes65. Den varieteten iegna
samband den k halvspråkighetsdebattenmed i slutet 1960- ochs av
början 1970-talen, vilken bl gjorde föräldrar oroligaoch andraav a

kognitiva effekternaför de och känslomässiga användandet tvåav av
språk Lainio, 1995: debatt hade främst sin grund i115. Denna
språksvårigheter observerats hos tvåspråkiga just i Tornedalensom
Hansegård, 1968.

Attityderna den varieteten hos tornedalingarna hargentemot egna
alltidtroligtvis varit delade i någon bemärkelse, och idag finnsäven

det motstridiga uppfattningar jfr Lainio, 1995: 124. vissaHos
förekommer inställningen tornedalsfinskan inte värdäratt attpersoner

eller standardisera. finnsbevara värd Hos andra stark önskanatt atten
bevara och utveckla språket. starkt positiva inställningDenna
förefaller ha vunnit särskilt sedan slutet 1980-talet. Inteterräng av
minst har skapandet Academia Tornedaliensis/Meiin akateemi ochav
STR-T språknämnden haft revitaliserande effektsamt atten genom
detta ökat intresset för den varieteten. Enligt undersökningenegna av
Winsa 50% meänkieli språk.under utgivning är ettatt egetanser
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undervisning i finska.föräldrar 80% deras barn börBland attanser
gälla tornedalsfinska,tycker denna undervisning börHälften dessaav

hälften finlandsfinska.
svåra beskriva entydigt I under-Attityder ofta sätt.är att ett en

under delen 1960-sökning tvåspråkigheten i Tornedalen senare avav
86% de tillfrågade tornedalingarnaJaakola, 1973talet attangav av

i Tornedalen 137. Detönskade, finskan skulle bevaras sde att var
huvud-i inställning beroendeingen skillnadstörre om man var

sigsvenskspråkig betraktadefinskspråkig, ellersakligen somom man
dåvarandebara % önskade dentvåspråkig. Samtidigt det 47 attvar som

51%medanundervisningen i finska skulle utökas,frivilliga motsatte
finska sittSá 56% dem hade132.sig detta s som somsom av

130f.spräkgruppenidentifierade sig med den shuvudspråk egna
också namnfrägan.sammanhang Namnetintresse i dettaAv är

ersättning förspråk, snabbt vunnitmeänkieli, vårt har terräng som
förändradeförändring speglar dettornedalsfinska. Dennauttrycket

finska,varietetenstället för denIsynsättet. sortsatt som ense egna
språk, vårt språk.betraktar denfinsk dialekt, ettman nu somen

nämligenockså förekommit,riktning harförslag i liknandeAndra att
refereradoch slättför tornedalska Vagerstam,varietetenbenämna rätt

i Wande, 1994.

språkstatusmeänkieliattityderutifrånSlutsatser gentemot egenom
bedöma sakenså kanetniska attityderfinns starkaDet mansom

mobilise-etniskorganisation ochvad gäller etniskaktiviteternautifrån
undersjälvkänsla demonstreratsdentroligtring. Det är att senaresom

språk imeänkielimarkerarår successivt egeteget gruppenssom
medvetande.samhälletsomgivandeliksom i det

Politiskt-administrati gränserva

landinomtalasbesläktade varieteterHistoriskt-strukturellt ettsom
varieteterliknandedialekter, medanofta betraktaskommer att som

skildaibland betraktasrespektive sidortalas gräns somom ensom
i förut-skillnaderkommunikation och deförhinderspråk. Det

oftainnebär harför likartad utvecklingsättningar gränsen somsom
med-ochskillnader åstadkomsspråkstrukturellaökadeföljd attatt

samtidigtblir tydlig. Dettaskillnaderna ärvetenheten en avmerom
standardiseringar förolikautvecklingenmotiverarde faktorer avsom

sidorvarieteterna gränsen.ömse
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Slutsatser för meänkielis språkstatus utifrån förhållandet politiskt-
administrativa gränser

fråganI meänkieli det klart den historiskaär gränsdragningenattom
det har lett till utvecklandetär särskild form finskasom av en av

den svenska sidan. Historiskt det alltså den politiskaär gränsen som
legat till förgrund två standardiserade språkformer, detäven ärom
standardiseringen i sig den starkaste faktorn förär hävdaattsom
meänkielis språk.status egetsom

Sammanfattande kommentarer angående meänkielis status egetsom
språk

Denna har försökt visa hur begreppen språk och dialektrapport
ianvänds olika betydelser i olika historiska, sociala och kulturella

sammanhang. Begreppen används ofta i enkel dikotomi för atten
beskriva komplex verklighet, i vilken språkstrukturella, politiska,en
sociokulturella och psykosociala aspekter samverkar. klartDet är att

utredning begränsad till de lingvistiska förhållandena, dvs språk-en
strukturella likheter och skillnader mellan språkformer och ömsesidig
förståelighet, inte kan frågan given varietet är ettsvara om en
språk eller dialekt. Det främst varietetens funktion i samhället,ären
inklusive dess etniska och kulturella betydelse för de personer som
talar varieteten i fråga, avgörande för hur den betraktas,ärsom men
inte heller utifrån sådana kriterier kan entydiga angåendesvar ges
skillnaden mellan språk och dialekt. Olika faktorer i givenges en
sociopolitisk kontext eller mindre vikt.större

Ändå det viktigt diskussion förs vilka kriterier kanär att en om som
komma ifråga ställning till given språklignär tarman om en en
varietet ska kallas för språk eller dialekt. Det väsentligtärett eget en

grunden för avgörande klar.äratt ett
fallet meänkieli har vi konstateratI de språkstrukturella skillna-att

derna mellan varietetdenna och finska varieteter talas i Finland,som
inklusive standardfinska, påtagliga. Graden ömsesidig förståelig-är av
het svår fastställa, det uppenbartär förståelseproblemäratt attmen
förekommer i båda riktningarna. Under den långa period snart
tvåhundra år riksgränsen delat det finsktalande området har talaresom

vad idag kallas meänkieli haft annorlunda livsvillkor talareänav som
finska varieteter i Finland. Detta har bidragit starkt till attav

skillnaderna mellan meänkieli finskaoch uttalade idagärannan mer
de skillnader föreligger mellan aktuella talade varieteterän inomsom

Finland. Samtidigt dessa förhållanden viktiga för hur talarnaärsom
sidor betraktar och uppfattar sina och de andrasömse gränsen
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avgörande för varieteten på den svenskade i sig intevarieteter, är om
språk eller dialekt.sidan ska betraktas ettsom en

meänkieli förvärvat under defunktion i samhälletDen senastesom
förhållande till tidigareinnebär förändringar idecennierna stora

306 depåpekade Hansegård 1988:perioder. Som nämndes attovan
"allmogespråk". står intetalas i Sverige Dettafinska varieteter ärsom

viktiga ivarieteten kort tid har tagiti motsättning till stegatt
helst vilket språkstandardiseringsprocessen. Vilken varietet som av

standardiserings-underlag för standardisering. lhelst kan utgörasom
nivå där skulle kallahänseende meänkieli klartär snarareen man

12, punkt 3.för språk dialektvarieteten seänett ovan sen
språkvårdandeordböcker och grammatik ochExistensen organav

skönlitterära, massmediala,användningen meänkieli isamt av
sådantandra officiella sammanhangutbildningsmässiga och är som

med dialekter. Att tornedals-förknippas med språkbrukar änsnarare
regelverkdecennium särskilt i skolanselever sedanfinska nämnsettca

i sammanhangspråk redan beaktatsockså och dessgör att gruppen
faktorernade lingvistiskajuridiska konsekvenser. Omharsom

för bedömningenoväsentligavi ärsett av ensom ovanensamma
sociopolitiska faktorerspråk, så dessavarietets äregetstatus som

riktningen.bedömning i denbidragande tillstarkt en
de kriterier har medmåste konstateraSlutligen göraattatt somman

omgivningens,både ochmeänkieli,attityder gentemot egnagruppens
förförvad fallet baraannorlunda värdenidag har starkt än som var

självkänsla har utvecklatsbetydligt starkareår sedan. Entio, femton
dess språk har fått högresamverkan medi ömsesidiginom attgruppen

omkring frågor har medorganisationeninternaprestige. Den som
språkliga speglar dennakulturella ochbevarandet särartgruppensav

konfliktartade åsikterSamtidigt förekommerattitydförändring. om
ocksåfinns detmeänkieli. Inomvärdet som ansergruppen personerav

utveckla.värd bevara ellervarietetmeänkieli inte ärär attatt en som
plats:dock på sinåsiktsskillnader kantill dessakommentarEn vara

språketåsikter detmedvetenskaMan motsattaatt om egnaomvara
minoriteter.inom alla Juspråkformen förekommerdeneller egna

stigmatise-gradenvarit ochassimilationstrycketstarkare större av
hållerdessa attitydernegativa attityder. Närvanligaredestoring, är

självklartsjälvvärdering dethögreriktningförändras i ärmotatt
samtidigt.åtminstone inteåsiktändrarinte alla inomatt gruppen -

före-minoritetsmedlemmarsamtligadetta, inte ärDock justär att
oftavarieteten,för denstärkt funktionspråkare enegnaenav

förändring istödjamajoritetssarnhällen inteförförevändning att en
riktning.denna
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Omgivningens attityd meänkieli har också parallelltsvängtgentemot
och i interaktion attityder blivit positiva.med att mergruppens egna

samhällets varieteten och dess talareDet svenska acceptans av
tillsammans medreflekteras bl i de särbeståmmelser gruppensoma

i skolans regelverk.andra inhemska åtnjutergrupper
språklig varietets någotinledningsvisSom påpekades är statusen

Ibland formella politiskafram politiskai ärväxer processer.som
begreppen språk ochi kapitelDiskussionen dettabeslut avgörande. om

ställning bakgrundmeänkielisdialekt och mot avresonemangen om
ställningstagande imedinte avslutasdenna diskussion kan därför ett

Syftet med dis-dialekt.språk ellerfrågan varieteten är ett enom
faktorer ivilkabeskrivahålla fram ochkussionen i ställetär att som

meänkielishävdavillanföraskansådan politisk manomprocessen
inte underlagsaknasståndpunktendenspråk och förstatus egetsom -

föranvändasskulle kunnaförhållandenockså visaatt sommen-
och härspråk ärför meänkieli inte är ett egetargumentera attatt -

politiskai den årfunktionunderlaget Kapitlets attprocessenmagrare.
frågoripolitiska besluttänkande ochkunskaper underlag församtge

relaterade till meänkielis status.
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i SverigeRomani
för Minoritetsspråkskommittén JO1995:O3Rapport

Kari Fraurud och Kenneth Hyltenstam

Inledning

Minoritetsspråkskommitténförredovisar uppdragDenna ettrapport
omfattar följandeSverige. Uppdragetundersöka romanis ställning iatt

frågor:

romani talats i Sverigelänge harHur
i Sverigeromani talasVilka varieteter av

iromani talasolika varietetermånga talare har deHur somav
Sverige

tolkasfrågor kanvilken dessabakgrundFör motatt svarenenge
grundläggande faktaöversikt någramedinleds rapporten omen av

bakgrundspråkkontakt. Dennaspråkförändring och presenteras s
forskningsläget vadhistorisk översiktförstDärefter över1-9. enges

i skilda varieteter.världenspridningochromanis övergäller ursprung
förhållandena.svenskanordiska ochbehandlas deSedan

internationell,publiceradhuvudsakligenbyggerRapporten
särskiltförhållanden ochromskalitteraturnordisk och svensk omom

den litteraturutförliga. UtövertämligenKällhänvisningarnaromani. är
medfått i samtalviinformationredovisas har använt somsom

sakkunniga, blandraZigenarrädetNordiskaför samtrepresentanter
Innehållet i dennaLund.Sandström,ochBorin, Uppsala, BengtLarsa

bedrivitharsjälvainteförfattarnabakgrundbör attmotrapport avses
desighärförhållanden närmatromskaromani ellerforskning utanom
sinutifrånomfattaruppdragetromaniangåendefrågeställningar som

minoritetssprâksforskare.ochallmänlingvisterbakgrund som
romani.litteraturbibliografi överinnehållerRapporten även omen

språkvetenska-existerandeförteckningomfattar överBibliografin en
romaniarbetenaviktigastedeSverige,romani iplig litteratur omom

internationellrelevanturvalnordiska länderna,i de övriga ettsamt av
Bibliograñnlitteratur.fall övrigi någraspråkvetenskaplig och

36.i såterfinns appendix sist rapportensom
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Språkförändring och språkkontakt

mångaEftersom romani hör till de språk i högre grad andraänsom
särskilt sinkommit förändras i olika riktningar,språk att genom

andra språk, frågorhistoriska kontakt med antal ärett stort om
särskilt i diskussionspråkkontakt och språkförändring relevanta en om

romani dess varieteter.och
språk förändras ständigt. sker delsAlla Detta externtgenom

förändringar, de i kontakt med andramotiverade dvs ärattgenom
påverkade i ordförråd, uttal, grammatiskspråk vilka de blirav

för-retoriska uttrycksmedel, delsstruktur och sådant genomsom
bakgrund i kontakt med andra språkändringar inte har sin utansom

i språkanvändningen innebär, ksker despontant processer som ssom
kort interntmotiverade förändringar. Vi inleder med berörainternt att

för därefter behandla språk-motiverad språkförändring närmareatt
språkkontakt.förändring orsakad av

motiverad språkförändringInternt

skäletgäller ordförrådet förändras språk bl detNär det attava
uttrycksbehov förändras. Talare har under givna omständig-talarnas

behov tala vissa företeelser. Förändringar sker iheter att somav om
benämnas. ord in-samhälle innebär företeelser behöver Nyaattett nya

Iblandi språket för dessa företeelser. skertroduceras betecknaatt
kanskeuppfinner ord, detdetta helt äratt mengenom man nya

ordmaterial. exempel0rd byggs befintligt Ettvanligare att parnya av
praktisk yrkesorien-på relativt 0rd i svenskan sigägnaär pryanya

leverlåtsaspappa för närvarandetering och ‘den man som mamma
vid bildandet ordmed’. Båda dessa exempel illustrerar att nyaman av

språkmaterial. Ibland får ord betecknaofta använder redan existerande
svenskan hartidigare benämnts med ord. Iföreteelser ett annatsom

funkaspridning 0rd ochpå tid tämligen storsett av somsenare en
fungera kontrollera.kolla i sammanhang där vi tidigare alltid ochsagt

först i vardagsspråket, har sprittord harDessa uppträtt sennya men
påtill något formella sammanhang. exempel hursig De äräven mer

ställetofta innebär förenklingar tvåstaviga i förförändringar
betonings-tydligare inhemsk prägel iflerstaviga ord, ord med en

förändring ii stället för främmande ord. Enmönstret typannan av
imed betydelseinnehållet vissordförrådet har vi göra näratt en

medordet rolig, förstås harordform förskjuts. Det svenska attrosom
lugn jfrliksom fortfarande i danskan,betydde tidigare,göra,
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orolig, kom sedan bli med skojig, komiskatt synonymt etc.men
uttalet och grammatiken sker internt motiverade förändringarI

enligt vissa Förändringarna uttalet sker så vissamönster. attav
existerande ljuddistinktioner eller möjliga ljudkombinationer går
förlorade dvs förenklingar eller ljuddistinktioner ochatt nya
ljudkombinationsmöjligheter uppstår dvs komplexifieringar. Språk
med rikt bojningsändelser utvecklas ofta i riktningett system motav
förenkling detta Detta illustreras tydligt i de germanska,system.av

språken. nordiska språken uppvisarinte minst i de nordiska, Bland de
ordböjning. harisländskan det äldsta vad gäller Mansystemet t ex
hestur, genitiv hests, dativkasusändelser på substantiven nominativ

finns form genitiv-shesti, ackusativ hest, något bara kvar isom av
skandinaviska språken. Fornsvenskan hade liknande böjnings-i de ett

frånmoderna isländskan. Utvecklingen går iblanddensystem som
böjningsändelser till uttrycka företeelse medanvändning attav samma

enskilda förändras till låt sjunga. Förändringen kanord sjungom oss
också i riktning, dvs böjningssystem tillskapas,motsatt mot att ett

antagits det finns cyklicitet i språkliga förändringaroch det har att en
givet språk tidsrymder går från komplextså över stora ettatt ett

till reducerat böjningssystem och tillbaka tillböjningssystem ett
böjningssystem igen. Språk förändras också syntaktiskt, dvskomplext

ordföljden, i frågaregler för huruvida verbetdet gällernär t ex om
eller i mitten mening.först, sistkommer av en

normalt ske i snabbare takt i språk därSpråkförändringar anses en
viktig i talarnas dagliga språkan-skriftspråket spelar rollinte en

vändning.
språk sig olika hållgivet bosättertalareNär utan attettav

språkförändringarkommer dekommunicera,kontinuerligt kunna som
splittras i olika varieteter,språketeffektenständigt pågår ha den attatt

mellan olika dialekterförekommerskillnaderdialekter.eller De som
internt och språketständigt förändrasspråket ärbåde påberor attatt

där det talas.de olika platserspråkkontakt med olika andrai
de förändringarförutsättamåsteVad gäller romani att somman

språk både internaandra hari allaspråket tid liksomskett i över
avsnitt ochbehandlat i dettaviorsaker enligt det mönster externasom

andra språk.kontakter medförändringar berororsaker, dvs som
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tillSpråkkontakt orsak språkförändringsom

språkkontaktsituationEn social situation i vilken människorär elleren
människor talar olika språk behöver kommuniceragrupper av som

med varandra. Ofta dessa ojämlika vad gäller politiskär grupper
ekonomiskamakt, Den mäktigare,äretc.resurser ena gruppen mer

dominerande, den andra, alltså i olika avseenden domine-än ärsom
rad. domineradeDen ofta minoritet, medan denärgruppen en
dominerande då i majoritet. Minoriteten sinär ärgruppen pga
underordnade ställning ofta beroende majoriteten. behöverDen tav

ofta interagera med majoriteten för klara sitt uppehälle och sinattex
livssituation huvud medan majoriteten inte har motsvarandeöver taget,
behov. Detta leder till det minoritetsmedlemmarna haräratt som
behov lära sig majoritetens språk; majoriteten lär sig inteattav
minoritetens språk. Minoritetsmedlemmarna oftablir således tvåspråki-

medan majoritetsmedlemmarna enspråkiga. Majoritetsspråkärga,
påverkar detta skäl minoritetsspråk i utsträckningstörre änav
minoritetsspråk påverkar majoritetsspråk.

Romerna har under århundraden kommit i kontakt med ett stort
antal olika samhällen och har i utsträckning lärt sig dessastor
samhällens språk. flerspråkighetEn hög grad två- eller är ettav
karakteristiskt fördrag allmänhet används för internIromerna.
kommunikation någon form romani, medan kontakten med detav
omgivande samhället hanteras på dettas språk. alltid iRomer är
minoritet i de samhällen där de lever. jämförelse med mångaI andra
etniska och språkliga minoriteter har dock ofta framgångsriktromer

bevara det språket, förekommerkunnat det också romskaattegna men
har kommit till använda omgivandedetöveratt attgrupper

samhällets språk för intern kommunikation.även
Varje etnisk och språklig minoritet i frågaunik hur kontaktenär om

aktuellamed den majoriteten hanteras och vilka språkliga konsekven-
kontakten leder till för minoriteten. inget undantagRomerna ärser

härvidlag. Kunskaperna språkkontaktens specifika konsekvenserom
för denna begränsade, eftersom undersökningar iär storgrupp
utsträckning saknas. Analyser dessa förhållanden skulle behöva taav
hänsyn till hela den sociokulturella verklighet för handen iärsom
olika romska sammanhang. Bl kan språkkontaktens effektera vara
beroende språkets grundläggande betydelse för den etniskaav
identiteten eller sådana för specifika drag språkets hemligaromer som
karaktär Kenrick, 1979: 1l7f. förhållanden illustreras iDessa
följande citat från 1967: 6, främstYoors utgår från förhållande-som

hos lovararomer i början seklet: viktigasteDenna av samman-
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från förfäderhållande länken vid sidan härstarrming gemensammaom
vaksamt.‘hemlighet Allmäntderas språk, romani, bevarasär vars

haft betydelse förtorde de starka etniska existerar hagränser storsom
romani förekommer:språkbevarandet och för de former i vilka

kontinuitet identitetZigenarna har skyddat sin kulturella och genom
bakom elaborerat skyddande skärm-siggömma systemettatt av

till detfasader, så verkligheten ofta den exaktaär yttremotsatsenatt
påståendetibid.. väsentligt här tilläggaskenet Det är attatt att

särskilt medvetna etniska och deskulle gränser attromer vara om
i allaskulle vilja hemlighålla sitt språk inte gäller generellt. Som

varierar gränsbevakningen" från situation tillen en annangrupper
förhållandet har varit aktiva i utvecklandetoch det att tromer ex av

studiet romani, där full öppenhet språketspråkvetenskapligadet av om
visar språkets hemliga karaktär inte alltidtill förutsättningarna,hör att

framställning under-upprätthålls. gäller i samband medDetsamma av
visningsmaterial och genomförande utbildning romani. Ickeav

företeelsenmindre existerar idag blanddesto även grupper av romer.
finns antalvarje minoritetsgrupp således unik detTrots är ettatt

till och ispråkkontakter normalt lederkonsekvenser störresomsom
Vi härutsträckning också gäller skamindreeller taromerna. upp

för förståelsenfakta betydelsesådana generella kannågra avsom vara
kortfattat fenomenen språkligaför romani. Vi behandlarsituationenav

pidgin- och kreolspråk,regrammatikalisering,relexifiering,lån,
och sprâkbevarande.språkbytekodväxling samt

Tvåspråkigaregrammatikalisering.ochrelexzfieringlån,Språkliga
talar det andra.sitt språk deord från näroftaanvändertalare ena

talsituatio-tillfälligtvis i självamindreellerdettakanTalare göra mer
andraspråk i detfrånordelementinkorporera ettattgenomnen

ochbeståendegrammatiskabasspråkets, syntaxspråkets, avramar
konjunktioner,artiklar,formord, dvsböjningsmorfologi samt

går iblandFenomenet1993.Myers-Scotton,jfrprepositioner etc
tillfälliga lån.benämningenunder

ochtalareenspråkigatillocksåspridsordinlånadesådanaNär --
frånLånordlånord.egentligatalabrukarpermanentas omman

grammatisktoch hurUttaletspråk.finns i allaomgivande språk man
låntillfälligavidbrukarordet sättinlånadehanterar det somsamma

Förgrammatiskafonologiska attspråketsfölja det system.respegna
ordmaterial kaninlånathanteringengrammatiskaillustrera den av

obestämdmed svensklånord svenskan,engelskt i party,ett somse

‘ översättningen vårlitteraturHär i citat från utländskoch alla är egen.
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partynflerapluraländelse bliroch svensk -nartikel ett ett party -
främstordklasserna, sub-de kLånord oftast hämtade öppnaär ur s

och adjektiv.också verbstantiv, men
vissa forskarebesläktat med,kontaktfenomenEtt är men somsom

Appel Muysken,lån i ordförrådetfrån språkliga seskiltvaraanser
delarRelexifiering innebärk relexifiering.1987: 130, är att storas

språk, medanmed 0rdordförrådet i språk ersätts ett annatett urav
ställningbehålls. Vi behöver inte härgrammatiska strukturenden ta

skilda åt, medandessa fenomenvilken utsträckningtill i är men
huvudsakligen sker kavsnittetlån vi såg ilexikala ovan ur ssom

omfattar också slutnarelexifiering längre ochgårordklasseröppna
och prepositioner. Enkonjunktionerordklasser annanpronomen,som

såbasvokabulären,relexifiering också påverkarskillnad är attatt
0rd från det andragå, bytsordcentrala motetc utt ex gesom

lexikalasällan inkorporeradekaraktärspråket. Ord denna är somav
ibid.språk media lenguarelexifieradeexempellån. Ett ärett

iquechuatalande indianer Equador.uppstått blandspråk harDetta
medan grammatiken87% från spanskan,Ordförrådet till hämtat ärär

quechua.bevarad
påverkan från detsprâkkontaktsituation kanSärskilt i långvarigen

ordförrådet.språkliga nivåerockså gälla andradominerande språket än
lån, såobservera sådanaFramför allt i kansyntaxen menman

från Ljungexempelockså i fråga ordböjning. Ettsmåningom parom
påverkahur engelskans håller1988: 801 illustrerar attsyntax

skullevad i f vad han Hanvisste inte göra;svenskan: Han göra st
läkare.läkare i f Han ärär sten

språkspråk påverka domineratkan dominerandePå detta sätt ettett
minoritetsspråket blir liktgrammatiska struktur såockså i dess att mer

minoritetsmedlemmarnasärskilt falletmajoritetsspråket. Detta närär
mycketmajoritetsspråket. i litteraturenallt kunnigare i Ettblivit

språket konkani,exempel gäller vissa dialekteromtalat är ettsomav
dialekterIndien. dessaindoeuropeiskt språk talat i centrala Talare av

språket kannada, vilketområde där talarflyttade till är ettett man
konkani. Konkanitalarnaspråk, alltså helt obesläktat meddravidiskt

tvåspråkiga lära sigminoritet och tvingades blii attgenomvar
strukturen ikontakt hade den grammatiskakannada. Efter långvarig

två språken blivitden i kannada så dekonkani påverkats att gram-av
Nadkarni,ordförrådet hade bevaratsmatiskt lika, det seegnamen

2 pedago-illustrerar med engelskans påverkan svenskanSkälet till är rentatt
i för dessa skaspråken förekommer exemplenkunna bådagiskt; läsare bör attsom

avsedd effekt.ha
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regrammatikalisering.iblandkallas1975. Denna process
utvecklats idetta språkvarieteterharVad gäller romani alla av

respektivehar ivarieteternaromskakontakt med andra språk. De
ocksåordförrådetipåverkade främstblivitkontaktsituation starkt men

Igla, 1994a.jfr Boretzkyformuttal grammatiskdet gäller ochnär
kommernedan 17vi seromani,dagens varieteterVissa ssomavav

sammanflätadbeteckningenunder dendiskuteraatt gemensamma
omgivandeanvändningomfattandeuppvisar mycketromani, aven

uppståttvarieteterHuruvida dessaspråks grammatiska struktur. genom
iliksomOmdiskuterat,förekommitregrammatikalisering har äratt

uppkomst.för derasrollspelatutsträckning relexifieringvilken en

olika språkmeddärkreolspråk. situationerPidginsprák och I grupper
handelsän-förvarandra,medkommunicerahaft anledninghar texatt

harspråk förtsolikamedeller plantager där slavardamål samman,
uppstått.pidginspråk,kkontaktsprâk,tämligen stabilavissa falli s

kontakt medispråkfrån dekombinerar element ärPidginspråken som
desituationer harkolonialaeller iplantagesituationernavarandra. I

nämligen plantageägar-språk,från tredjeordförrådofta sitthämtat ett
Pidgin-eller franska.språk, engelskakolonialherrarnaseller t exnas

de intesåtillvidaspråkliga bl ärförenkladespråk attär system a
ochordenböjningsändelseranvänder intedeflekterande dvs att

modersmål.sitttalar dessa språkenkel Ingende har syntax. somen
barnfostrarmodersmål i sådana situationerolikamedNär personer

kommunikationsmedelpidginspråketoch hartillsammans som
ellerförstaspråkspråkblir detta barnetsoch till barnet,sinsemellan

språkdettabarngeneration medhelmodersmål. När växer nyauppen
språk,komplextdet tillspråk utvecklar desitt enda ettett mersom

språk.naturligaandrakomplexitetgradspråk med somsamma av
förkallasnaturliga språktillpidginspråk utvecklatsSådana som

Appelkreolspråk,ochpidgin-kreolspråk. vidare diskussionFör seav
1987: 175ff.Muysken,

ochpidgin-karakteristikkortAnledningen till viatt tar avupp en
vidrelevantanödvändigtvisfenomenkreolspråk här inte dessa ärär att

emellertidfinns detromani. litteraturenvarieteter Ibehandlingen av av
diskussionersamband medspråkformer ihänvisningar till dessa om

avsaknaddå jämställtFörfattare harromanidialekter.sammanflätade
avsaknadmed denböjningsmorfologitraditionell romsk avav

pidginspråk.förekommer iböjningsmorfologi som

ihåller båda språkentvåspråkiga talareinnebärKodväxling att ss a
växlarmed varandra. Talarnakommunicerardesamtidigtluften när

oftagrammatik och uttal,språkenstvåanvända dealltså mellan att
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några 0rd eller yttranden på det språketsäga och sedanattgenom ena
några det andra. Följande exempel kommer från amerikasvenskan
Hasselmo, 1974: 123: kundeHan så fint arbete thgygöra saidso
that the best have of all of them; I don knowt det komtowas one var
ifrån. läggaAtt märke till här denna tvåspråkig kommu-är att typ av
nikation används internt mellan tvåspråkiga, där alltså samtalsparterna

bådakan språken. Se Hyltenstam Stroud, 1991: för54, vidare
diskussion fenomenet och hur används olika forskare.termenav av

Kodväxling kan förekomma i antal olika former. den formIett som
illustreras växlar talare mellan de två språken sågaattovan genom
några förstord det och sedan några ord det andra. De följerena
därvid bestämda för det möjligt växla mellanmönster när är att
språken Poplack, 1980. Andra använda det språketsätt är att ena

basspråk och inkorporera lexikalt material från det andra ellersom -
växla mellan det och det andra språket basspråk jfr lånordatt ena som

och relexiñering Myers-Scotton, 1993. Kodväxling harovan i
allmänhet specifik funktion,social intetalarna behöverävenen om

uttalat medvetna denna Stroud, 1992. oftaDet sigrörvara om om
markering dubbel identitet i någon bemärkelse eller attav man
markerar sin lojalitet med andra talare också tvåspråkiga ochärsom

tillhör speciell tal gemenskap. bättre tvåspråkigaJu talare behärskaren
båda språken, desto skickligare de också växla mellan demär att

komplext Poplack, 1980. Kodväxling behöver såledessättett
ingalunda i samband med bristande behärskning någotderasättas av
språken, kan fungera berikande språkligttvärtomutan ettsom
uttrycksmedel i stabila tvåspråkiga situationer. Fenomenet förekommer
dock ofta i språkbytessituationer, dvs talare minoritetsspråknär ettav
håller på sitt språk till förmån för majoritetssprâket.övergeatt eget

Kodväxling mellan romani någotoch språk, ofta detannat om-
givande samhällets språk Kenrick, 1979, måste förutsättasse ha
spelat viktig roll i utvecklingen vissa romska dialekter.en av

Språkbyte och sprákbevarande. Språkbyte där minori-är en process
tetsmedlemmarna sitt språk och alltmer går tillövereget attger upp
använda majoritetspråket för intern kommunikation. Bytetäven av
språk sker successivt, ofta flera generationer Hyltenstamseöver
Stroud, 1991. Språkbyte mycket vanlig företeelse världenär över.en
Talare vissa språk börjar använda de mäktigare ellerav grannarnas,
härskarnas, språk och så försvinner språk talassätt som av
dominerade Många de språk tidigare talats itgrupper. av som ex
Europa borta. Några exempel etruskiskan, gotiskan,är ochärnu
dalmatiskan. Etruskiskan, talades i Mellanitalien, försvann undersom
århundradena före Kristi födelse och vid den tiden heltersattes av
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skriftspråkspråk med välutvecklatGotiskan germansktlatinet. ettvar
olikaförsvann under medeltiden att gotergrupper avgenomsom

såomgivande folken; gotiska talades Krimassimilerades med de
romanskt språk, liksom deDalmatiskan1500-talet. ettsent varsom

talades längsutvecklat vulgårlatinet,övriga romanska språken somur
siste kände talarennuvarande Kroatien. DenAdriatiska havets kust i

1900-talet.i börjandalmatiska dog avav
accelererad hastighet. Ett antali vår tid medSpråkbyte sker stort av

aktuell bedömningspråk hotade. Enligtkanske 6.000världens är en
officiellnågon formendast språk med1992 detKrauss är avav

språk har antal talare,talas ellerde länder där dei ett stortstatus som
100.0003 utsikter finnas kvar ihar egentligaåtminstone attsom

fram i tiden Krauss slutsatssekelOm vi tänkerframtiden. ärettoss
världen."språk ifinnas 500endast kommerdet attatt ca

komplext samspeltill språkbyte sker Detdå skälet ärVad är ettatt
språkbytessituatio-i potentiellaolika sociala nivåerfaktorer på somav

tämligensitt språk. Ettbevarapåverkar övergeatt respgruppenner
berörförhållande till hur defaktorerna ivanligt ärsätt att gruppera

samhällsnivâ, internaminoritetmajoritet ochrelationen mellan
gruppnivå beteenden ochminoritetsgruppenförhållanden inom resp

individnivá.minoritetsmedlemmarenskildahosuppfattningar

PÅFAKHTOREERtillSammanställningen höger,
SAMHALLSNIVAfrån Hyltenstamhämtatssom

och be-1991:112Stroud som
förhållandenPolitiskt-legalavisardär,skrivs närmare en

ideologiMajoritetssamhälletsfaktorer.grupperingsådan av
SpråklagstiftningsammanställningdennaOm
Implementeringromani,skulle appliceras
Ekonomiska faktorersamhällsni-skulle faktorerna

Industrialisering-urbanise-relation till devå gälla romernas
ringdemajoritetssamhällen som

Majoritetsnäringarmed. Faktorernai kontaktlever
Kommunikationerinternagruppnivå skulle gälla
Arbetsmarknadförhållanden. Faktorernaromska

sociokulturellaskulle gällaindividnivå normer
Utbildningspecifikasådant som romers

5-3 språkför antal talare bland världens ärmedianvärdetpåMan kan tänka att
hundratalshar1.000 medan handfullfärre talareantal språk har6.000. Ett änstort en

miljoner talare.
språketsEU och‘ minoritetsspråksstatus inomsvenskansFör ett evresonemangom

l996a.framtidsutsikter, Hyltenstamse
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PÅsocialisationsmönster vad gäller FAKTORER GRUPP-
NIVÃspråk, dvs vilka former för

språkanvändning förekom- Demograñsom
barnuppfostran,vid Storleksamtmer

individuella val vad gäller Kärnområdean-
vändning romani respektive Migrationav

Åldersfördelningandra språk individensom
behärskar. Könsfördelning

ÄktenskapsmönsterspråkbevarandeGraden av
bland romanitalande Språkförhållandenär remar-
kabel beaktar de här Officiellt språkom man

faktorerna, eftersom Officielltnämnda språk i landett annat
antal faktorer både Talas i landänstort ettmer

samhälls- och gruppnivå talar Dialekt- eller språksplit-
språket inte skulle ha tringför att

leder i allmänhet Standardisering ochbevarats. T moder-ex
avsaknad samhälleligt erkän- niseringav
nande minoritets språk till Förhållandet mellan tal ochav en

svårigheter hålla fast skriftstora att
vid språket. Likaså leder Tvåspräkighetupp-
splittring mindre och Språkbehärskninggrupper
brist på geografiskt kärnomrâde Språksyn

bemärkelsen område där Heterogenitet/homogeniteti
befolkning- Näringardominerargruppen

mässigt i allmänhet till Typ etnicitetatt av
försvinner. varierande Intern organisationspråk En

behärskning det Institutionergrad av egnaav
ofta behär- Utbildningspråket, där yngre

språket äldre, kan Kyrkaskar ånsämre
språket används i Språkplanering och språ-innebära att

situationer. Avsaknad kvårdfärreallt
språket Forskning och kulturskriftspråk eller attav

Medieranvändare inte behär-mångaav
Kulturyttringarskrift det förhållan-skas i samt

ispråket inte användsdet att
PÅeller FAKTORER INDIVIDNI-utbildningssammanhang

vÅsamhälleliga funktionerandra
påskynda språk- Språkvalbrukar också

Socialisationbyte.

språkbevarande kan blanmärkningsvärda gradRomernas antasav a
fråneffekt ofta segregativ ideologi gentemot romeren av envara

samhällsnivå, särskiltmajoritetssamhällets sida jfr faktorer på
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majoritetssamhällets ideologi sammankopplad med separatistisken
hållning från sida jfr faktorer gruppnivå, särskilt typromernas av
etnicitet. En grundläggande faktor i minoritetssammanhang, som
kanske särskilt blandaktuell språkets betydelseär ärromer, som

föruttryck identiteten. kanDetta bevarar språk ellergöra att ettman
komponenter språk, ordförrådet, då fullständigtävenett tur ex man
behärskar språk, ofta majoritesspråket, uppfyllai sig kanett annat som
alla kommunikativa behov. Andra viktiga faktorer traditionellrent av
karaktär i det romska fallet kan stödja språkbevarandet ärantassom
sådant äktenskapsmönster med hög grad endogami, dvssom av
giftermål inom den interna organisationen i klaner ochsamtgruppen,
familjer med slåktsammanhållning och mellankontaktnärastor
generationerna. Faktorer tillkommit tid formerärsom senare nya
för organisation och kommunikation både inom enskilda länder och
internationellt. finns ständigt romska organisatio-Det växande antalett

nationell nivå och flera internationella organisationer, medner a
representation i olika FN-organ, och har börjat utnyttja modernman
kommunikationsteknologi såsom Internet. Runtom i världen ser man

ständigt ökande utgivning tidskrifter och böcker romani samten av
grammatiska beskrivningar olika romska dialekter.av

emellertid eller mindre utsträckningSpråkbyte har skett i större
bland romska på olika håll i världen. Hancock 1984: 367grupper

miljonerskriver den romska befolkningen på till tio drygtäratt sexav
någon romani. får sluta sig tillhälften talare varietet Man attav av

språket. flestaövriga inte behärskar Dehan att numeramenar
uppgifter slag uppskattningar och bör alltsåkvantitativa detta ärav

uppfattas med försiktighet.
språkbevarande fokuserarMånga studier omkring språkbyte och på

språkbytessprâkens flexibilitet Dorian, 1981, för gaeliskastruktur och
inhemskt språk i Australien, höroch Schmidt, 1985, för dyirbal, ett

förändras försvinnan-till de språkbytessituation detkända. Imera en
ordförråd och struktur. Genom språket användsde språket både i att

ordförrådet vid liv. Mindre frekventa ordallt mindre, hålls inte glöms
ofta ordsökningsproblemeller talarna får åtminstone de ibort när

ordförrå-samtal behöver dessa ord. kan observera reduktion iMan en
det. det läget det för talarna till ord från det språkI lättareär att ta ett

de oftare, det dominerande språket. betyderanvänder dvs Dettasom
inskränkningen språket egentliga ordförrådet på siktdet föratt av

fenomeninnebär relexifiering. ofta observeratEtt ärannat atten
talare behärs-språkbytesspråket förlorar böjningssystem. Desitt som

betydelseskillnadenspråket mindre förmår upprätthållakar väl inte
sin flektion.uttrycks språket med tidenmed ändelser, och tapparsom

flexibilitet, dvs talarnatredje aspekt förlorar sinEn språketär att
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behärskar med tiden bara stilnivå i språket och intekan längreen
sig till situationens krav vad gäller formalitetgrad etc.anpassa av

kallas för monostilism.Detta
situationer förlorat sitt språkI där eller förlorat den varietetromer

språket tidigare måste sådanttalats reduktion ordförrå-av som som av
det följt relexifiering förlust böjningssystem och stilvaria-samtav av
tion ha förekommit, relativt lite känt det konkreta förloppetärmen om

språkförändringar.i dessa

Historiskt utbredning i Europasamtursprung
och världen

Historia: språksläktskap och språkkontakt

Romani tillhör indoariska bland de indoeuropeiskaden gruppen
språken och alltså besläktat med det historiska språket sanskrit ochär

hindi. Genom tiderna har det funnitsmoderna språk antalstortettsom
varifrån ursprungligen kommit, såsomalternativa teorier om romerna

jfr från tyskade skulle svenska Tatar,tatarer tartare,att vara se
beteckningeneller komma från Egypten därav troligennedan

engelskai grekiska gyphtos, spanska gitanos ochegyptier tsom ex
Beteckningen kommer från det grekiska ordetGypsies. zigenare

enligt teori ursprungligenatsinganos, namnetvar ensom en
under hela denkättersk sekt från Frygien. Beteckningen användes

tiden kom resande från ochbysantinska öst, varavom grupper som
säkerhet Liégeois, 1987: 13f;åtminstone några med romervar

problematisktBegreppsförvirringen det1992: 46f.Fraser, gör äratt
iblandi kantolka de äldsta källorna Europa. Det röraatt om romer

varitetniska eller socialasig referenser till andra tgrupper som exom
yrkensysselsatta inom samma som romerna.

indiskarimligt tänka sig kunskapen detDet är att ursprungetatt om
Hancock, 1988.för självatidigt gått förlorad,redan även romerna

gängensambandet med Indien förstauppmärksammadesEuropaI
under uppslags-Enligt anteckning i Muratori 1752-54,1400-talet. en

i Italienaugusti 1422, fanns detta år, dvs 1422,datum den 4:e romer
från Indien" Hancock, 1988: 183. Puxtonsade sig kommasom

åtmin-dock länge känt bland1980 sedanatt ursprunget varmenar
skribenter Hamsa ochdel arabiskasamtstone av somen av romerna

Ebu-el-fadil död 1311.den senare
sanskrit påvisadessambandet mellan romani ochspråkhistoriskaDet

Leiden,teologistuderande i1760-talet ungerskförst på enenav
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språkjämförande studier vilkafleraföljdesupptäckt snart avsom
1782-1793;språken Rüdiger,indiskaromani bland deplacerar

1988. 1700-taleti Hancock,1785, citerade1785; Marsden,Bryant,
indoeuropeiskahela dendå sambanden inomf århundradedetövar
hur romaniFigur illustrerarbörjade kartläggas. 1 ärsprákfamiljen

indoeuropeiska språken.och de övrigade indoariskabesläktat med

germanska
romanska
slaviskaindoeuropeiska

flm
iranskaindoiranska

nordindiska språknyindoariskaindoariska
språkceylonesiska

språkromska

språkenindoeuropeiskabland despråkensromskaFigur positionDe

Okely,få undantag,idag medindiskaromanisMedan t exursprung
detviss oenighetråder fortfarande närallmänt1983 är accepterat, en

språken.indiskainordning bland de modernaexaktagäller dess mer
mellanrelationernaspråkhistoriskateorier deockså olikafinnsDet om

sammanhangi dettaprotoromani, eller vadromanigrenen somav
språkgrenarandra tvåeuropeisk och deromani,kallasibland som

romani ocharmeniskkallatprotoromani, lomavren ävenhärleds ur
figurasiatisk romani seellerkallat syriskdomari även som

l992.6och Fraser,Hancock, 1988,sig påbaserar

Nationalencyklopedin,Smith i5 enligt W.indoiranska språkenKlassifikation deav
1973,klassifikation Strandalternativindoariska språk. Föruppslagsord seen

1991: 462.i Masicaåtergiven
indoariskaklassificeringen° genetiskakring denproblemendiskussionFör avaven

distinktionendiskuterar fråganocksåMasica, 1991,generelltspråk omsomse
förståelighetömsesidiglexikostatistik,kriterierolikaspråk-dialekt baserad som

etc.
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asiatisk romani domari

protoromani

armenisk romani lomavren

europeisk romani

Figur De utvecklats protaromani.tre grenarna som ur

den vidare framställningenI kommer endast europeisk romani att
behandlas.

Under 1800-talet trodde härstammade frånattman romerna
nordvästra Indien Holzinger, 1995: 2. Den idag stödda teorin,mest

framlagdförst Turner 1926, ursprungligenär attav romerna
kommer från centrala Indien, och de någon gång före 250-talet fatt

utvandrade till Indien,Kr nordvästra där de stannade i minst 750 år
Price, 1984; Holzinger, 1993, 1995. förfäktasEn alternativ teori

Sampson 1926/ 1968, håller fast vid romani hade sittatta av som
i de nordvästra provinserna Indien. För översikt överursprung av

denna diskussion, Hancock 1988 och Matras 1994. Också närse
det gäller orsaker till de tidiga migrationerna historikerna mycketvet
lite med säkerhet; det har spekulerats krig, invasioner etc.om

Någon gång mellan 300-talet f Kr och 1300-talet Kr fortsattee
Persien. Vad gäller tidpunkten gårvästerut motromer som synes

teorierna vitt isär. Kaufmann 1984, citerad i 1992 hävdarFraser, att
utvandringen Persien inleddes före 300-talet f någotKr,mot men av
de århundradena oftast i litteraturen. I Liégeoisnämns tsenare ex
1987: 14 utvandringen skedde i flera migrationsvågorattanges
mellan 800- och 1300-talen. många persiska lånorden iDe romani är

tecken längre period i det persisktalandeett att stannatromerna en
området, medan frånvaron arabiska lånord, enligt Hancock 1980:av
248, skulle tyda har fortsatt vidare Mindrede västerutatt mot
Asien någon gång innan det arabiska inflytandet gjorde sig gällande i
området, dvs före 600-700-talet. tidpunkt ifrågasätts dockDenna av

påFraser 1992: 40, Hancocks slutsats byggerattsom menar en
förenklad bild hur språkpåverkan går till förutsättaatt attav genom
det första arabiska inflytandet i Persien också omedelbart skulle ha

och deras språk. kan i sammanhangetpåverkat Det nämnasromerna
persiskan till skillnad från många andra språk kom underatt som

språketsarabisk-islamskt inflytande bevarades, vilket visar det persiska
starka position i området Hourani, 1992: 55f, 97f. Dessutom,

faktiskt fåtal lånord ipåpekar Fraser, finns det arabiska romaniett
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historiska förklaring. Samma grad osäkerhet gällervilka kräver sin av
påstående avsaknaden turkiska lånordmöjligen Hancocksäven att av

området innan turkiskalämnat det anatoliska detvisar att man
från år 1000. På 1300-inflytandet började sig gällande härgöra ca

såväl Mindre Asien detalla fall spritt sigtalet hade i över somromer
övärlden 1992: 49.fastlandet och den grekiska Fraser,grekiska

romanikurdiska, Fraser, 1992från persiska ochFörutom upptog
nordöstiranskt språkperiod lånord från ossetiskaunder denna ett som

omfattningarmeniska och ii Kaukasus från 300-talet,talades stor—
Hancock, 1980: 248 det domine-från medeltida grekiska som var-

efter fall. detMindre Asien långt Bysans Närrande språket i även
armeniska detpersiska, kurdiska, ossetiska ochgäller lånen från är
direkt långivarevilket språkenalltid lättinte äratt veta somav

40.1992:Fraser,
Europa,7 första ha kommitförst Balkan, kan deTill romerna

här varierar uppgifternaeller tidigare;1200- eller 1300-talet ännu även
1100-talet; Hancock, 1995: 20,1994:starkt Heinschink, 114, anger

l300-talet. En deloch Liégeois, 1987: 14,1200-taletmitten avav
Central- och VästeuropaBalkan och fortsattepasserade motromerna

den första europeis-brukar omtalas248. DessaHancock, 1980: som
första årtiondenfrån 1400-taletsmigrationsvågens Källorka treromer.

Balkan och helanått bortomvid den tiden övervisar orteratt romer
Spanien och Italien i syd tillkontinenten, frånden Europeiska norra

1992.i Fraser, Detända till kuststädernai ochUngern öst upp norr
i börjanfanns i Tysklanduppgifterfinns flera attt avromeromex

1407 berättardokumentexempel kan1400-talet; nämnas ett somsom
1992,1995: 2. Enligt FraserHildesheim Holzinger,Tateren iom

kringresandeperiodtroligen förstarörde det sig under denna grup-om
1400-taletvärdfolken. Senare undervilka blev väl mottagna avper

första.följde efter deinleddes fas där större romergrupper aven ny
negativ.alltblev attitydenSamtidigt mot romerna mer

furstendömenautgjordeshistoriaviktigt område iEtt avromernas
RumäniennuvarandeMoldova ung.Valakiet och något östrasenare
hantverk-arbetskraft inom debehovMoldavien. Bloch ett avpgaa

förså oumbärligablev dessa härutövadessyrken romerna,som av
delsystematiskt förslavades. En1300-taletekonomin de under storatt

området i 500 år Fraser,slavar iblev kvarhållnadem änmersomav
och Moldova inleddesslaveriet i Valakiet57f. Befrielsen1992: ur

7 historiska framställningen för enkelhetsvi iEuropa använder denNär det gäller
geografiska områden hurför betecknaibland på dagens länderskull oavsettattnamn

politiska tidpunkten.vid den aktuellakartan sågden ut
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först fullbordades1837 och i och med konstitution 1864 i deten ny
nybildade Rumänien 1992. Befrielsen sammanföllFraser, med andra
förhållanden i under 1800-talets hälft, bl befolknings-Europa senare a

bidrog tilltillväxt och hungersnöd många håll, spredattsom romer
migrationsvág. långai andra europeisk Densig Europaöver en

språkområde avspeglas ide många rumänskaperioden inom rumänskt
kallas de valakiska dialekternakommitlånorden i det att avsom

skilda dialekterhistoriska bakgrunden till deromani. denDetta är att
sammanförtsmigrationsvågens harden förstautvecklats romersom av

dialekter.icke-valakiskaunder beteckningen

CentralaIndien
V
Nordvästra fare 250-lulelI.Kr.Indien

Persienfore 30~lulelf.Kr./I30-Iulcle.Kr.v
MindreAsien400-/I200-lalet
galkan

1 l—/I300-mlet)Greklandl300-ta1et

Valakiet Muldova1 100-/130-Inlet

Denförstaeuropeiskamigratiunsvågen:
iivriguEuropaHUU-/ IJUU-lulvt

Tyskland1407 ltalicn1422
Frankrike1419 Spanien1425
Nederländerna1420

Ryssland1501 Polen-Litauenl51
Skottland1505 England1514
D nmark1505 Estland1533

Sverige1512
Norge1540
Finland1584 v

Denandraeuropeiskamigrationsvâgen:
Europaivriga miner: l8}-Idleav

Sverigeslutet IBOO-taletav

Sverige1950-60-taIet

Sverigel960-70-ta1e

Sverige1980-90-la1et

Ãrlmndruden/Figur Romernasväg/rån Indien till Europa,Nordenoch Sverigc.
iirliondm unge/ärlig tidpunktför början.iigrzitiunenv i vimajlill tidigaste respvklivzinger

tidpunkt enlig xkilda Ifxakm årtalteorier. refererar lill kända.renasteantagna
Jmniimmmdce ravpeklivt lund.i källa hl Liägeuix Gheurglw I995.av romer u
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Figur 3 försöker schematiskt illustrera spridningsförloppet från Indien
till olika delar Europa. Det bör påpekas benämningarna förstaattav
och andra migrationsvågen förenklad bild det verkligager en av
skeendet; det troliga det sig utdragnaär medröratt om mer processer
flera vågor och individuella migrationer. Det dessutom så vissaär att

kvar i område och blivit bofasta där, medan andrastannat ettromer
sig fram och tillbaka delar Europa. Det bör härrört över stora av

tilläggas nomadiserande bara iäratt stereotypen om romer som sann
viss och i allt mindre utsträckning Liégeios, 1987: 32. figurenI
illustreras särskilt vid vilka tidpunkter först anläntgrupper av romer
till Sverige.

Beteckningar, klassifikationer geografiskoch

utbredning

harRomerna tiderna fått många olikanämntssom ovan genom namn:
zigenare och i vissa språk ‘egyptier’. beteckningar,Dessatartare, som

kallas utifrånbeteckningar,kan bör skiljas från de beteckningar talarna
själva använder, dvs egenbeteckningar, för hela ellersom romer en
del den etniska analogi folketav I med beteckningar för hargruppen.

språk utifrån kallats för tattarspråk, zigenarspråk ellerromernas
zigenska. Bland egenbeteckningarna för språket finner vi: romanes
eller romanés, elleroch romani romani chib. Orden romani och

adjektiv respektive adverb härledda substantivetärromanes ur rom
romerna"‘betyder tillhör pluralform‘man som och isom som en

folketanvänds beteckning för chib betyder tunga/språk.roma som
Vi i detta fall liksom andra, bör efter användasträvaatt attanser man,
egenbeteckningar framför sådana avspeglar utifrånperspektiv.ettsom

fördelen framförFormen romani har den den pekarattromanes
sambandet andra indiska språk med vilka besläktat,med de romani är

hindi, gujarati och punjabi. denna har vi därför valtI rapportt attex
svensk beteckning använda formen romani Vi använder dessutomsom
kortare formen i stället förden romani romani chib, dentrots att

beteckningen antagits den framträdande internationellasenare av
romska organisationen Romani Union. Detta val har detstyrts av

frånsvenska språkbruket där det till skillnad i många andra språk
generellt så beteckningar för språk inte innehåller ordet språk.är att
Beteckningen vanligast förekommande i denromani dessutom denär

3 Ordet kvinna tillhörför som romerna’ romni.är
9 inte dialekter.Detta gäller alla
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internationella litteraturen.
frågaEn ibland diskuteras de olika varieteternaärsom om av

romani bör betraktas dialekter språk eller skilda språk.ettsom av som
Traditionen bland själva såväl inom romanispråkveten-romerna som
skapen med undantag Vekerdi, 1993,t tala dialekterär, attex om

språk, romani detta forskarna nödvändigtvis ärett utan attav -
definitionen dialekt jfr Hyltenstam, l996b. Vi följeröverens om av

här denna tradition och använder generellt orden dialekt och dialekt-
de olika varieteterna romani och deras huvudindelningar,grupp om av

oberoende sådant språkstrukturellt avstånd, ömsesidigav som
förståelse Graden ömsesidig förståelighet varierar mellan deetc. av
olika dialekterna. Mellan vissa finns begränsad eller ingen ömsesidig
förståelse, det bör påpekas den ömsesidiga förståelsen kanattmen
underlättas passiv kunskap i andra dialekter jfr Hyltenstam, ibid..av

kan vanligt hos vissa individerDetta ochantas vara grupper av romer
deras kontakter med från andra länder kontinenterochtätapga romer

Hancock, 1993: 93.
förste urskiljde olika dialekter romaniDen densom av var

slavisten Miklosich Heinschink,österrikiske 1872-1881, citerad i
1994: 110. Idag räknar allmänt med romani har ungefär 60attman
kända dialekter, vilka kan delas i 20 dialektgrupper deupp varav
flesta tillhör huvudgrenar, valakisk, nordlig och balkansk Kauf-tre

finns1979. Det antal alternativa klassifikationerett stortmann, av
dialektgrupperna och dialekterna. Klassifikationerna sigbaserar
historiska, geografiska, etniska klaner/släkter lingvistiskaeller

skillnader i ordförråd kriterier kanskelikheter och och grammatik -
oftast på kombination dessa; vilka kriterier använts angesen av som

klassifi-sällan. Hancock 1988 återfinns översikt olikaI överen
dialekterna.kationer de romskaav

figur förenklad sammanfattandel 4 och bild deges en av numera
accepterade indelningarna dialekter,romska baseradmest ettav

antal olika klassifikationer. det gäller de beteckningarNär ärsom
lånord från romani har vi i denna försökt följa oftarapport en
förekommande från romani, förövertagen att gruppernanorm,

pluralformanvända det aktuella substantivets för dialekternasamt att
femininumadjektivets form ianvända det aktuella singular i

med det feminina substantivet chib, språkikongruens

’° Böjningsformerna skiljer sig dock ibland dialekterna.mellan
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kelderash
lovari

valakiska tjurari
mf

europeisk romani

balkanska arli

icke-valakiska gurbet

bugurji

mfl

nordliga walesisk romani
angloromani

sinto
baltiska: estnisk romani flm
finsk romani
svensk romani
mfl

mfl

romska dialektgrupperna och dialekternaNågra deFigur 4: störreav

romanigrenen haDialektdifferentieringen inom den europeiska anses
efter immigrationen till Som återspeglas i figurbörjat Europa.strax

de schematiska klassifikationerna dagens dialekter4 bygger mer av av
romani vanligen nämnda huvuddistinktion mellanden ovan
valakiska och icke-valakiska dialekter. valakiska dialekterna deDe är

bland befolkningsgrupper blev kvarhållna iutvecklades de somsom
Valakiet och Moldova mellan 1300- och 1800-talet, medan de icke-

migrerade tillvalakiska dialekterna utvecklats bland de grupper som
från eller tidigare. Till deandra delar Europa redan 1400-taletav

kelderash, lovari ochvalakiska dialekterna räknas bland andra tjurari.
inflytande från rumänskan.dialekter uppvisar betydandeDessa ett

valakiska dialekterna huvudsakligenSkillnaderna mellan de olika rör
icke-valakiska dialekternaordförråd fonologi Hancock, 1993.och De

omfattar arli i den k nordligai balkangruppen samt gruppena s
romanidialekter.och baltiskasinto en grupp

dialekterna, användsindelning och analogtEn romerna, som avav
ibland ivissa romska 1992 ochFraser, som man sergrupper
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och kalé bllitteraturen, talar huvudgrupper: sintitreom rom, a
1974; 1990; Gjerde Kristianssen,Arnstberg Goldman, Ager,

sådan indelning innebär orden och romani används1994. En att rom
de valakiska medanbegränsad betydelse, endasti om romerna,en mer

betydelse i andra klassifikationersinti och kalé används i vidare änen
nedan.se

många de beteckningarviktigt medvetenDet är att attvara om av
ursprungligenanvänds för dialekter romani ochär stamnamn,avsom

nödvändigtvis något språket. Boretzky 1994:därför inte 1säger om
kelderashdialekter i f d Jugoslavien hanvissa det att av sommenar ex

i det enskilda fallet kallasbeskriver snarlika sådana dialekterär som
ibland kan finnas skillnader mellanlovaridialekter, medan det större

ihuvudtyp. Olika har också blandatsvarieteter storgrupperav samma
konsekvenser för språket. Ett närliggandeutsträckning med exempel

finner bland de valakiska i Norge: De norskadetta romerna
i två huvudgrupper Josefgruppen ochuppdeladeärromerna -

de till hälften lovara och tillKaroligruppen. Karoligruppen säger äratt
på fråganhälften tjurara. Josefgruppen vanligen inget klart svarger

Kristianssen, 1994: 3.deras etniska grupptillhörighet" Gjerdeom
kelderash och lovari talas i delardialekternaDe östrastorastora av
medelhavsländerna och i de flesta ochockså iEuropa, väst-men

nordeuropeiska länderna.
i övriga delarfr.a. i Serbien och Makedonien;Balkandialekter talas

1991-92.f Jugoslavien valakiska dialekter Kovacek,d talasav
Jugoslavien,europeiska kontinenten: f dSinto talas på dena

Frankrike, Tyskland SIL, 1992.osv
fleraf Sovjetunionen talas de redanden europeiska delen dI avav

anlände till traktennämnda dialekterna, bl sinto av romer som ava
hälften 1800-talet, kelderashVolga från centrala Polen under andra av
efter de två världskrigenlovari mellan och spredoch av romer som

SovjetunionenRumänien helasig från Moldaviska SSR och överut
16ff. finnspå Krim Venzel’, 1983: Dessutomoch arli enav romer

dialekterdialekter, vilka inkluderar desärskild baltisk somgrupp av
dialekter påverkats iryska Dessa hartalas de k romerna.av s

språken igrammatisk struktur ryska och deordförråd och av av
fanns ocksåibid.: 16, 18. I den baltiskabaltiska länderna gruppen

bosatta i Estland,tidigare lajenge östraroma, somen grupp romer,
vilka tidigt blev avhysta från det svenska riket.ättlingar till romervar

utplånad nazistiska underblev emellertid de ockupanternaGruppen av
ibid..andra världskriget

förekommerde hittills nämnda dialekternaFörutom nämntssom
majoritetsspråkspråkliga varieteter sammanflätade med deär somsom

respektive varit i kontakt med: calá i Spanien, angloromani igrupp
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Storbritannien, svensk romani i Sverige fl. Det finns antal olikaettm
beteckningar för denna språkliga varieteter, det tyckstyp av men vara
svårt finna för dem inte kan uppfattas ned-att termen som som
värderande. Bland de förekommer kreoliseradanväntstermer som
romani Hancock, 1970, Bakkerpararomani Cortiade, 1991 och
blandade dialekter Boretzky Igla, 1994a. Vi har valt användaatt

romani,"sammanflätad har sin bakgrund i dessatermen som
varieteters intima sammanlänkning tvá språk.av

Även utanför Europa talas olika dialekter europeisk romani,av
naturligtvis domari och lomavren. Enligt delvis ofullständigasamt

uppgifter i SIL 1992 finns eller mindre romanitalandestörre popula-
tioner i följande länder och områden: Libyen, Egypten, Irak, Iran,
Syrien, Turkiet, Uzbekistan, Afganistan och Indien domari; delar av
Ryssland valakiska, lomavren, domari; Kazachstan sinto; Sibirien
baltiska; Sydafrika valakiska, angl0romani; USA valakiska,
angloromani fl och Kanada valakiska; Argentina och Colombiam
valakiska; Brasilien valakiska, calö; Australien angloromani.

Vad gäller det totala antalet talare romani det tidigareärav som
omöjligt några exakta siffror.nämnts Enligt beräkningaratt ange

gjorda Gypsy Research Centre, Paris, 1994 Liégeois Gheorghe,av
1995: finns mellan7 sju och åtta och halv miljoner ien romer

LiégeoisEuropa. Gheorghe påpekar siffrorna inte täckeratt senare
års migration ibid.: 35, 3. I USA uppskattas antal tillnot romernas

miljon Hancock, 1993. Liégeois 1987: 23 understrykerrunt atten
siffor detta slag mycket ungefärliga, bl snabbär be-av a pga en
folkningsökning avsaknaden data resandegruppersamt av om
‘travellers’, vilka i flestade länders statistik inte inkluderas bland
zigenare.

Konservativ romanioch sammanflätad

Som redan diskuterats språkalla och språkvarieteter stadda iärovan
ständig förändring resultat inre mekanismer och påverkan frånsom av
andra språk. sådantBeroende bl hur lång period språket ellersoma
dialekten varit i kontakt andra språkmed varierar naturligtvis graden

påverkan. Bland de dialekternaromska ibland i litteraturengörsav en
distinktion mellan de dialekter bevarat många drag tidigaresom av

Termen inspirerad titeln utgivenpå bok 1994 Bakker Mous, iär av en av
vilken begreppet language interrwining förekommer. Se referens under Boretzky
Igla, 1994a.
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dialekterkonservativaibland kallasdärförochspråkformer som --
vi skavilkasammanflätade dialekter,kallasvad kanoch straxsom

förändringar vadpåsig främstinriktarDiskussionentill.återkomma
böjnings-synnerhetdå iochstrukturen,grammatiskadengäller

framför alltkarakteriseraskonservativa dialekternamorfologin. De av
delar deordförråd,centraltbehållitde har storagemensamtett avatt
flekterandekallatsde också harvarförböjningsmönstrenindoariska -
fonologiskaochsyntaktiskavissadialekter samt gemensamma-

Hancock, 1995: 54;35f;l994a:Igla,Boretzkyegenskaper
118ff,Heinschink, 1994:1995: 31;Holzinger, t ex:

femininmaskulin ochtvå genus,
kasusformerochmed olikaartikelbestämd genus-

kasustill åttatvå ochfrån upp
tempusböjningochverb med person-

och verb-subjekt-verb-växling mellanordföljd;‘fri’relativt
subjektsordföljd

stavelsensistabetoningblfonologisktlikartat system, aett
ordförrådetäldstai det

kelderash,såsomromanidialekterna,nämndadeflestaDe ovanav
beskrivnahäri denkonservativabetraktaskanlovari somm

eftersomnedan.fall seintressantromaniFinskbetydelsen. är ett
stadd idialektpåexempelkanske kanvarietetdenna ett ensomses

romani.sammanflätadtillkonservativfrånutveckling
struktur.uniktämligenharromanidialekternasammanflätadeDe en
varandraoberoendeutvecklatsdialekternaolikadeTrots avatt
språkligaolikasammanflätninglikartadmycketdeuppvisar aven

fonologiskgrammatisk ochförhållande tillordförråd inivåer, dvs
medan denromanifrånhuvudsakligenordförråd ärstruktur. Deras

fråndel kommertilluttalsmönstrenochstrukturengrammatiska stor
förengelskacalö,gällervadspanskaspråk,omgivande an-t ex

romani. mindreellerantalEttsvensksvenska förgloromani, mer
förföreliggervarieteterdessanågrabeskrivningarutförliga enavav

Cortiade, 1991.Bakkeröversikt, se
uppståttromani har ärsammanflätade dialekternade olikaHur av

dessaIskisserats.scenarier hartill möjligaförslagolikaochoklart,
regrammatikaliseringrelexifiering, samtharförslag processer som

angloromanitill betraktaförfattaremotiverat2 ibland tförhållande har attDetta ex
EnglishRomaniromani; jfrengelska änvarietet termenavsnarareavensom

1979.Kenrick,
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kreolisering och pidginisering figurerat möjliga ingredienseräven som
i utvecklingen Kenrick,se 1979; Hancock, 1970, 1984, 1992;t ex
Bakker Van Der Voort, 1991; Boretsky Igla, 1994a. Intressant

dock hela denna diskussionmoderna sammanflätadär romanisatt om
uppkomst förutsätter varieteterna utvecklats bland och detatt romer

har direkt samband med tidigare varieteter romani.sättet Vi skaett av
återkomma till denna punkt det gäller svensk romani.når synen

Skriftspråk Standardiseringoch

Enligt Hancock 1991, 1993 det valakiska dialekter, kelde-är t ex
rash, oftast har kommit föranvändas nationell och internatio-attsom
nell kommunikation mellan olika Andra dialektergrupper av romer.

för dokumentation arlidialekten balkanromanianvänts är tsom ex av
Hancock, 1991: 110. På arlidialekten finns betydande lokalen

översättninglitteratur bl The Destiny Europe Gypsiessamt a en av
utfördKenrick Puxton, 1972 författarna själva Puxtonav

Kenrick, 1990.
Hancock 1020 föreslår modell för utvecklandet1993: in-en av en

ternationell standard för romskt skriftspråk, vilken byggerett
tanken underlag använda dialekt med många talare,att som en
nämligen kelderash, och komplettera med material från andra

sinto jämfördialekter, bl arli och uppkomsten det nynorskaa av
Vaagland,skriftspråket; 1982. Frågan Standardiseringt omse ex av

kontroversiell, liksom i liknande fall i synnerhetromani andraär när
minoritetsspråk.det gäller

romaniskriftspråkSträvandena utveckla eller flera formeratt en av
kommunikationsmedel för så många möjligt världensettsom som av

diskuteras också arlidialektenPuxton 1980. Han nämnerromer av
de existerande dialekter vilket sådan standard skullesom en av en

kunna baseras det antalet talare och de socio-komma att storapga
dåvarande Jugoslavien. diskussionpolitiska omständigheterna i Denna

dock på den positiva utveckling för romani hade inlettsbaserades som
i Jugoslavien före kriget.

viktigt vetenskapliga beskrivningen romaniSom i denett steg av -
därigenom i språkstandardiseringsprocessen kan denoch nämnas-

hölls år 1971 1980.första världskongressen romani Puxton,somom
sammankomster, harhar följts flertal internationellaDenna ett somav

språkvårdsarbete.behandlat olika aspekter romani och romsktav
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NordenSverige och

Historia

början 1500-talet.sedan isäkerhet talatsmedromaniSverige har av
citerade iRabenius, 1791,1730;Björckman,äldre litteraturendenl

funnitsskulle hadetframförtsantagandenharEtzler, 1944 attom
antagandendessa1300-talet,tidigtSverige såi mensomromer

Etzler,källornatolkningarfelaktigasannolikhetallmedbygger av
uppmärksammadeskällornaförsta säkraEnligt de130.1944: romer

inte utesluternaturligtvisvilketår 1512,första gångenStockholm föri
jfrnågot tidigareSverigesinombefunnit sig gränserhade kanatt

tänkebokstads denStockholmskällanDen1987: 13. ärLiégeois, ena
Cröneka, därSwenskPetris EnOlavusandraoch denseptember,29

berättas:det

affworden komhöffuiitzmanSteenåâr her partenwarsamma
andra,til thetlandetifrå thetomkringfarafolketthet enasom

hadeförratil Stocholm,landet ochhijt ikallar Tatare,them man
10,Thesleff, 1904: äveniCiteratwarit.aldrigh herthe se

1964/1970: 13Bergman,

ska ha nättförstadessapekaruppgifterfinnsDet mot att romersom
första kändai denfinner viEnDanmark.Skottland ochSverige via

denberskotske kungendendärbrevkällandanska ettromerna;om
af lillaGaginoAntoniusgrefvemed nåddanske mottagaatt en

Stockholms10. IThesleff, 1904:DanmarktillEgypten väg
Antoniusdet justovan1512tänkeböcker se ärstads somgreveen

tvåsambandskotskt ärtyderuppgiftEn ettomnämns. somannan
tattarenkför denoch dottermågVasasutfärdade Gustav savpass

släkt,tillhörttycks haDenneAnders Faa.‘egiftiern’ storeller somen
Thesleff, 1904: 11.1624Skottlandifanns kvar

håll iolikapåuppmärksammadesl500-taletUnder romerna
1555, Väster-SmålandSödermanland 1525,ochUpplandiSverige;

Thesleff, 1904:Norrland 1579ochVästmanland 15771572,götland
och denvärldsligadenför bådeförmålblevSnart12. romerna

dekretantaluppmärksamhet, ochnegativamaktens stortkyrkliga ett
ibland oklartsyftevirtuellaverkliga ellerutfärdadeslagaroch vars
tvångsassimi-historien,ieller,förvisa,vilket att senaresegregeravar

iZigenarnakapitletEtzler, 1944:16-20;Thesleff, 1911:demlera
varierade frånföreskrevsåtgärderDe44-129.Sverige, somss

hainte samrörelandets1560 tillbefallning präster attärkebiskopens
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med bl inte döpa deras barn, till 1637 års Placatattromerna, a om
Tartarnesfördrifwande af landet innehöll stadgar dödsstraffsom om
för romska och utvisningmän romska kvinnor och barn, följtav av

antal andra förordningar förvisning landet Etzler,ett 1944:utom ur
68ff. Det hände dock bröt dopförbudetpräster Etzler, 1944:att mot
58, och inget fall avrättning känt Thesleff, 1911:är 17. Effektenav

Åde upprepade utvisningsåtgärderna oklar.är sidanav ena anger
vissa källor dessa anledningen till hamnadeatt attvar en grupp romer
i den riksdelen i principöstra nuvarande Finland eller försvann ut ur
landet till bl Tyskland Tillhagen, 1965: 13, Danmark och Norgea -
visserligen ofta förbara återvända, åtminstone då det gälleratt snart

Norge och Danmark Gjerdman, 1945: 7. Till den finska delen av
riket anlände med säkerhet under delen 1500-talet; årromer senare av
1584 ska 37 ha befunnit sig i Finland, och år 1597en grupp romer
rapporterades 200 fängslats och skulle drivas tillbaka till denatt romer

Åsvenska riksdelen Thesleff, 1904: 14. andra sidan finner blman a
i språkligt material tecken fortsatt kontakt mellan romska grupper
i hela Norden Etzler, 1944: 178ff; Iversen, 1944: 228; Karlsen,
1993. En anledning till förflyttade sig mellan den svenskaatt romer
och den finska delen riket i utsträckningatt storav var romer
värvades i den svenska hären eller andra skäl följde svenskaav

i Finland, varvid de ofta familjernaäven följdetrupper stora trupperna
Etzler, 1944: 130ff.
Som framgår bl det under de följande århundradena ständigtatta av

utfärdades förordningar riktade tattare eller ‘zigenare’, fannsmotnya
det hur helst kontinuerligt från den första europeiskasom romer
migrationsvågen kvar i landet. Politiken förändrades också successivt
under 1700-talet i riktning assimilationsätgärder medmot a
lösdriverilagar. I olika förordningar 1748 och 1772 stadgas om
särbehandling och utvisning nyanlända zigenare, det oklartärav men
i vilken utsträckning de dessa förordningar åsyftaderomer som var
helt i landet eller sådana rörde sig inom det nordiskanya snarare som
området.

Ättlingar till de tidigaste finner idag bland demromerna man a
kommit kalla sig resande. Det historiska sambandetatt ärsom senare

dock kontroversiellt nedan.se Såväl bland de resande själva som
andra förekommer skilda uppfattningar relationen romer-resandeom
Lindholm, 1995: 155f.

förstaUnder delen 1800-talet försvårades resandeav romernas pga
den nationsgränsen mellan Finland och Sverige 1809nya samt

restriktionersträngare förflyttning såväl inom landet mellan desom
nordiska länderna. Därmed kom under längre periodatten grupp en

bli kvar i Finland avskilda från de övriga nordiskapermanentmer
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beteckningen kalé eller kaaleharFör denna senaregruppromerna.
nedan.kommit användas seatt

1900-taletår in på1800-talet och någraFrån delensenare av
utgjordes åttatill Sverige. Dessaanlände romer avnya grupper av

Finland och från Ungern viakom från Ryssland viasläkter som
Exakt de olikaDanmark Tillhagen, 1965: 14.Frankrike och när

återvi konstatera detinte klart, kansläkterna anlände är att varmen
dåfrån 1860, det gamlaSverigesmöjligt för gränserattromer passera

befogenhetdå polisenoch fram till 1914,passtvånget upphävdes, ges
människor,från vissa kategorierdeporteraatt aavpersoner

sådana ålderbrottslingar ochprostituerade, dömdazigenare, som pga
stöd Takman,samhälletstänkas i behovsjukdom kundeeller avvara

främsta källa1965: 14,Tillhagen 1949:38. Enligt1976: vars
släkter komde åttaDimitri Taikon,Johan attsomvarvar romen

och tjurara.kelderasha, lovaraSverigesig i ävenetablera mena
valakiskatalade alltsåinvandradesekelskiftetvidDessa romer

migrationsvågen.europeiskaandrai dendialekter med ursprung
Ännu berördebestämmelserutfärdadesin 1900-talet asom

efter norsk modelltvångsornhändertagande barnt avromer, ex
omfattning dessavilkentvångssterilisering. I23Thesleff, 191 samt

Lindholm,omdiskuterati Sverigetillämpasbestämmelser kom äratt
negativtmåste det hautsträckning det skeddeiden54-62,1995: men

språk.bevara sittmöjligheterpåverkat attromernas
periodertalahälft kan1900-taletsUnder tregrovt ommansenare

från 1954,till Sverige. Förstbörjat anländadå romergrupper avnya
blir det återupphörde,ländernamellan de nordiskadå passtvånget

migration frånSverige. Entillfrån Finlandförmöjligt att resaromer
tillbaka mellanfram ochflyttningSverige, ellerFinland till en

i dennasedan fortsattländerna, har grupp.
begränsad1960-talet. UtöverbörjadeperiodenandraDen en

1960-talet ochår slutetunder någrainvandring, skeddeenskild av
från länderöverföringarorganiserade1970-talet k romeravs

ochFrankrike, Spanien,frånkelderasha och lovarakontinenten, bl a
JugoslavienBulgarien ochRyssland,frånItalien lovaraPolen via samt

1982:Lind,Nordström-Holm1981: 141;Sandström,via Italien
år därefter komnågra1970-talet och57ft. Senare mest an-

knytningsfall.
i Sverigeromanidialekterromanitalare ochtillskottetDet senaste av

framförkommerl990-talen.och Dessaunder 1980-sketthar romer

BergmanL‘ omkring 1900" ochsåTillhagen 1949: 3Enligt sent som
senare".perioden 1860-1880, ochhuvudsakligen under1964/1970: 17
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allt flyktingar från östeuropeiska länder, i synnerhet ifrån fsom d
Jugoslavien. finnsDet inga samlade uppgifter vilka dialekter deom
talar, beskrivningar förhållandena i de områden från vilkamen av

kommer kan uppfattning vilka dialekter kangrupperna ge en om som
aktuella. En beskrivning romanidialekterna fi d Jugoslavienvara av

Boretzky Igla 1994b, räknar följandemed dialekter:ges av som
arli, bugurji och sinto de valakiska dialekterna kelderash, lovari,samt
tjurari, machvano och gurbet.

Romska och dialekter i Sverige idaggrupper

Att helt uttömmande bild vilka romska och dialekterge en av grupper
finns i Sverige idag inte möjligt;är tillgängligt material docksom ger

ganska god bild de etablerade varieterna romani. Fören av mer av
såväl dialekter används antal alternativa beteckningar,grupper ettsom
vilket kommer behandlas relativt utförligt i framställningen nedan.att

Vad gäller svenska beteckningar kallades i de tidigasteromer
källorna i svenskt myndighetsspråk för enligt frånmönstertartare
kontinenten. Man får förmoda detta den beteckningatt var som
användes också bland majoritetsbefolkningen i allmänhet. Ordet
zigenare introducerades i svenskan först år 1637; i kungligen
förordning talas sikeiner eller Tartare 1964/1970.Bergman,om
Senare kom zigenare för de kring sekelskiftet nyanländaatt reserveras
valakiska medan användes både de resande ochtartareromerna, om
i utsträckt betydelse andra människor i samhällets utkanter"mer om
jfr Svanberg, 1987.

En klassificering i Sverige introducerats svenskaav romer som av
myndigheter bygger vistelseland under de decennierna;senaste man
talar svenska, finska respektive utomnordiska eller specifiktom mer
polska, spanska, franska, ryska etc zigenare Iverstam Lindblom,
1988: utifrånbeteckningar7. Dessa benämningar är och såledestar
inte hänsyn till de faktiska sambanden inom den romska befolkningen.
Med svenska zigenare då den valakiskaman gruppmenar romer,
framför allt kelderasha, kom till Sverige omkring senastesom
sekelskiftet. Beteckningen finska zigenare används för den icke-
valakiska härstammar från de kom till Sverigegrupp som romer som
på 1500-talet och sedan sig i Finland, förbosatte sedan återatt
invandra till Sverige i ökad omfattning från l950-talet. Utomnordiska
zigenare fungerar samlingsterm för antal valakiska ochett stortsom en

tid icke-valakiskaäven jfr Iverstam Lindblom,senare tromer ex
1988: SIV-NZR, 1996: 4. Som framgår omfattar klassificeringen
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svenska-finska-utomnordiska zigenare inte de resande.
ocksåegenbeteckning, används alltmer i Sverige.Romernas rom,

svenska stavningen detta 0rd och desspåpekande denEtt om av
sin plats. På romani uttalas orden ochhärledningar kan vara rom

i svenska uppfattas kort åmed å-ljudromani öronett somsom
vokal i de flesta dialektermellan lång och kort harkontrasten av

betydelseskiljande funktion. För detta uttalromani inte någon att
förkrävs alltså dubbelt i ordetnaturligt ska återges i svenskan m

ofta tidigareljudenligare stavning finner vi ispråket: rommani. Denna
1964/1970: Rom-romani i Sverige t Bergman, 7:litteratur exom

Svenska Akademiens ordlistazigenarnas spr21k.. Imani är anges
följaVi har här valt denformerna, romani och rommani.båda att

utbredd, nämligenför närvarande tycks att stavamestvaranorm som
uttalastill ordet kommerdetta bruk ledermed attattett trots attm,

svenska.med långt â-ljud
Även ochenskilda romskabeteckningarna för de grupperna

kelderasha,i olika former. Fördialekterna förekommer grupperna
skillnader ihandlar det framför alltlovara, sinti smärreomm

dialekterna,stavning såsom, det gällerböjningsformer eller när t ex
terminologin ansluterkelderash/kalderash, Den svenskasinti/sinto etc.

till sinbeteckningarinternationella. Vissa dessasig här till den ärav
nisch inom vilkenursprungligen beteckningar för denbetydelse

betydervarit verksam. Kelderashhuvudsakligen t exgruppen
‘kopparslagare’.

mustalainenfinska ordetanvänds för detFinlandI aromerna
kaalesjälva beteckningendär använderperson’. Romernaung. svart

kalo’/kalz’/kale’romaniadjektivetkaalet, härlettplur. kaaleet el. ur
mask/fem/plur adjektivetmed det finska‘svart’, alternerat tumma

Borin, 1994:mustalainen Vuorela l.eller, sällan,mörk mer
Även migrationsvägensden förstabland andra romergrupper av

kale i Walesbetydelsen mörkbeteckningar med ‘svart,används -
dock intecalo i Spanien vilketixff ochSampson, 1926/1968: -
varandrabesläktade medskullebetyder dessa närmreatt grupper vara
publika-officiella finskaicke-valakiska Iandraän romer.grupper av

gällerromaani. detordet romani eller Närtioner används numera
‘dekaalen kieliför språket används ungegenbeteckningar svartas

svenska finskchib eller påtsimb, romani/romanospråk, kaalengo
romani.

förromska dialektenresande kallar sig denDe romanoegna

‘‘ Lars Borin, samtal‘kaléer’, alltså dubbel pluralkaaleet/kaalet harFormen -,i från engelskajfr kep-s-ar svenska, cap-s.
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Etzler 1944: 288 eller Lindgren Lindwall, 1992: 71;rommano
Lindholm, 1995: ibland råmmano Johansson,151, 1977: 72.stavat

förtjäna framhållaskan resande inte någonDet modernäratt att
beteckning; har kallat sig så i generationer Lindholm, 1995:gruppen

mitten152 eller sedan 1800-talet Sundt, 1850: 16. resandesDeav
språk utifrån,har i analogi med benämningen kallatsgruppen,

förtattarspråk. Egenbeteckningen språket rommani t Johansson,är ex
1977; Ljungberg, 1977: Lindgren Lindwall,12; 1992: 71, eller

râmmani Johansson, 1977: 72. Den svensk romani,stavat tenn, som
här introducerat ansluter till denna användning, med bestämningen

skilja varieteten från formersvensk för andra romani talasatt av som
de skandinaviska länderna. engelskspråkig litteratur användsi I

Swedish Bakker 1991: ocksåRomani Van Der Voort, 27, men
Hancock, 1992 då omfattar motsvarandeScandoromani ävensom

varietet i Svensk romani förekommer i tvâ underdia-Norge. grovt sett
lekter, den skånska och den uppsvenska Ljungberg, 1977: 12.

framgårSammanfattningsvis kan den historiskaman som av
vilka varieteteröversikten i drag tala perioder under olikatrestora om

Sverige: 1500-talet, slutet 1800-taletromani introducerats i samtavav
framåt. dagens dialekterfrån mitten 1950-talet och Deav av som

utifrån befintliga påvisas ha sina i de två tidigastekällor kan rötter
finskperiodernas varieteter romani svensk romani, romani,ärav

Vad gäller den periodenskelderash, lovari och tjurari. senaste
ofullständiga, blandvariteter källuppgifterna viär sett ytterst mensom

aktuella bakgrund informationde dialekter torde mot av omsom vara
romanidialekter i dessa länderursprungsländer och det vetman om

gurbet. bör räknakan sinto, arli, bugurji och Dessutomnämnas man
valakiska och icke-valakiska dialekter.med obestämt antal andraett

romanidialektersanmärkningarNågra svenskaom
och bevarandestatusursprung

förhållandenadet gäller och bevarandestatus skiljer sigNär ursprung
Vi härskäl mycket mellan de olika dialekterna. skanaturligaav

för harkortfattat belysa denna problematik de dialekter som en mer
historia i Sverige, dvs för den första periodens varieteter100-årigän

och finsk romani den andra periodens varieteter,svensk romani samt
finskSärskilt i fråga svensk ochrepresenterade kelderash.av om
fort-finns några diskuterats och där detromani aspekter harsom

farande råder brist på säker kunskap.
svensk romani,fråga varit omdiskuterad vad gällerDen mestsom
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eller ‘tattarspréket’, det kallades utifrån 1940-talet frågannärsom
framför allt varietetens utvecklingshisto-aktuell gällermestsomvar

fåttria. ståndpunkt varieteten sin med svenskaEn är att samman-
flätade form kontinuerlig utveckling från ålderdomligaregenom en en

ståndpunkt den skapats befolknings-romani. En är att av enannan
också inkluderat icke-romer.i samhällets utkanter Dennasomgrupp

ha lånatdå i princip skulle ha varit svensktalande, antogsgrupp, som
romani syfte skapa hemligt språk.in lexikalt material från i Deatt ett

formulerade i renodlad form; åsiktsschatte-åsikterna härärmotsatta
förekommer också.ringar mellan dessa ståndpunkter

står för den förra åsikten. Enlig honom de resandeEtzler 1944 är
på 1500-talet och derastill de kom till Sverigeättlingar romer som

ordförråd uttunnad ochspråk levande fast till sittår ännuen
dialekt zigenarspråket. Det levergrammatiskt förfallen somav

folkgrupp i vårt samhälle bärnaturligt språk endast inom den som
de lösdrivar- ochhar intet medoch göraannat atttattarnarnnet,

givit dessaofta förblandats, detförbrytaridiom, med vilka det än att
hemlighetsfull klang. Etzler,uttryck främmande ochmängd aven

denSpråkforskaren Gjerdman 1945 lutar1944: 157. motsatta
språket bevis förfinner inte Etzlersuppfattningen. Han utgörtes att

ibid: 13ff.zigenarättlingar hållbar Han‘tattarna’ är attatt menar
få spår rommanigrammatikspråket svenska med inga ellerär menav

medgerrommanifärgat ibid.: 26. Visserligenmed ordförrådet starkt
tattarspråk del dessafinner det troligt dethan han attatt en av

svenskpåverkatövergått eller mindrebegagnar hartattarna mer
ibid.:15, dettanedstigande 1ed’ ärrätt att attmenar meramen

beteckna undantag.som
fysiskt-antropologiskasig på Dahlbergs 1945Gjerdman stödde ras-

till slutsatsen de resandevilken kornundersökning 66 tattare, attav
drog sociologenzigenarna. Samma slutsatsbesläktade medinte var

förfädernagenealogiska undersökningarHeymowski 1969 utifrån av
okritisktoch skribenter harMånga forskaretill tattare.30 senare

det inte finns något klartåtergett slutsatsenoch ofta förenklat att sam-
konstaterat faktumochband mellan k etttattare snarareromer soms

håll-19931976:44-45; Svensson,teori Takman,tän ensom en ex —
zigenare.stigmatiseringen begreppetha förstärktsning kan avavsom

diskussionsklimatbakgrund dettainte underligtDet är attmot av
tongivande.också gäller språket blevståndpunkt vadGjerdmans

1993: 16neutrala. Schlüterförhåller sigAndra forskare mer
dessaresande islåktskapsstudier Norgepåpekar på tal attavom

djup ochför bristande genealogisktkan kritiserasstudier attmenar
resandesdekan dra några säkra slutsatserinte ursprung.omman

självmigockså artikel: DenHeymowski själv medger i aven senare
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förfäktade tattarväsendets huvudsakligen sociala karaktär hartesen om
säkert bidragit till avliva del kanske inte till-att rasmyteren men
räckligt beaktat möjligheten zigenare eller zigenarättlingar kanävenatt
döljas bakom helt ordinära, svenskklingande respektiveutan attnamn
arkivkällor på minsta ifrågavarandesätt etniskaanger personers
bakgrund." Heymowski, 1987: 19. Kritik Heymowskis 1969mot

Svenssonsoch 1993 avhandlingar har formulerats Lindgrensenare av
1995, pekar båda arbetenas begränsade material ochsom pga
detta alltför vidlyftiga generaliseringar.

det fråganNär gäller svensk romanis inte i förstaärom ursprung
hand förhållandenade genealogiska avgörande språketsutan snarare

utvecklingshistoria. språkvetareFör det slående hur dis-äregen
kussionen svensk romani har baserats på begränsade och osystema-om
tiska språkliga data. Diskussionen går oftast tillbaka pâ Etzler 1944,

ordförteckning baserad på frånmaterial niopresenterarsom en
informanter korta från informanter, iblandtextersamt tre samt
relevant material från de övriga nordiska länderna Sundt, 1850;
Iversen, 1944. Detta gäller inlägg i diskussionen från båda åsikts-
riktningarna. Ytterligare data har tillkommit ordlistasenare genom en

kortfattad grammatiskoch skiss i Johansson 1977. De behand-en
lingar svensk romani förekommer i den internationellaav som
litteraturen Bakker Van Der Voort, 1991; Hancock, 1992 går
också tillbaka dessa relativt källor.magra

knapphändiga språkligaTrots de källorna står det klart svenskatt
skiljer frånromani sig nyskapade hemliga språk förbrytarspråksom

västgötaknallarnas mânsing, frånoch där lån romani språkoch andra
flera hitta hemligabara ord;sätt sättett att ett annatvar av nya var

och läggasystematiskt byta till ljud i såsvenska ordatt ut att t ex
skilling blir billing, och du blir buaduns Bergman 1964/1970.
Svensk romani har inte sådana drag.

fråga diskuteras det gäller finsk i hurDen romaninär ärmestsom
utsträckning dialekten fortfarande talas. finskaDen romanistor som

Thesleff undersökte kring sekelskiftet hade fortfarande till delarstora
ordförråd och grammatik liknande de tidigare formernaett en av

romani Thesleff, 1899: 6. Talarna använde dock många svenska,
finska,däremot inga lånord: i fråga språket kallakundemen om man

Finlands zigenare svenska och icke finska ibid.: påpekas8. Det i
flera källor dagens befinnertalare sig i tydlig språkbytessitua-att en
tion, där alla behärskar finska, ofta förstaspråk,sitt och/ellersom
ibland svenska, medan behärskningen utbredd.romani inte likaärav
Graden behärskning bättre bland de äldre bland deär änav yngre
Vuorela Borin, 1994: 10. ofta utsikterna såDet intenämns äratt

för finskgoda romani: Framtiden för romani inte särskilt ljus utser

421



Bilaga 4 SOU 1997:192

Finlani Valtonen, 1969: 127. finnsDet tecken på språketatt
håller utvecklas form sammanflätad romani medatt mot en av
romaniordförråd och finsk grammatik och finskt uttalsmönster
Vourela Borin, 1994: 22.

tämligenDenna pessimistiska bild i någon mån aktuellavägs upp av
uppgifter i vilken utsträckning finsk romani behärskas nedan.seom
Vuorela Borin 1994: 10 påpekar också det mycketatt ger en
missvisande bild livaktigheten hos finsk romani utgår frånav om man
det antal barn språkettalar mått ofta används iettsom som annars-
detta syfte. Kunskaper i romani bland kalé nämligen någotär som
barnen får förstdel de börjar sig ålder jfrnär närmaav vuxen ovan

sammanflätade dialekter romani generellt, 17. Barnensom av s
förstaspråk alltså oftast finska och någon gång svenska, medan finskär
romani lärs andraspråk, led i upptagandet iettsom som vuxengrup-
pen.

Vad gäller kelderash kan konstatera, nämnts attman som ovan,
denna varietet har talats i Sverige i är.drygt 100 Kelderash hör till de

k konservativa eller flekterande valakiska dialekterna. På sätts samma
finsk fyllersvensk och romani kelderash viktig symbolfunktionsom en

för sina talare. dialekt emellertid typisktDenna varietet lärsär en som
in romska barn förstaspråk inom för den tidiga socia-av som ramen
lisationsprocessen. Ett vanligt förhållande för svenska romer som
tillhör denna har kelderash förstaspråk ochär attgrupp man som
svenska andraspråk. nyinflyttningGenom kontinuerligsom av
kelderashtalande sedan 1960-talet får varieteten haranta attromer man
vitaliserats och stimulerats under de decennerna. Samtidigtsenaste
måste det påpekas kelderash liksom andra språk eller språkligaatt
varieteter talas minoritetsgrupper i Sverige också förär utsattsom av
de sociala krafter leder till språkbyte. Sålunda äldreupplever densom
generationen kelderashtalande den uppväxande generationenatt
uppvisar begränsad sprâkbehärskning de själva.änen mer

Beräkningar populationensden romska storlek ochav
romaniantalet talare av

flera förAv skäl det mycket svårt inte omöjligt till-är säga göraatt att
förlitliga beräkningar antalet talare de olika dialekternaav av av
romani. Redan beräkningar den totala romska populationen ärav
mycket osäkra, och sedan bedöma hur del populationenatt stor av som
talar språket innebär ytterligare svårigheter.

Beträffande beräkningar populationens storlek vi förkan detav
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första konstatera befolkningsstatistik inte omfattar uppgiftersvenskatt
etnisk tillhörighet. statistik ändå tagits fram i vissaDenom som

sammanhang har byggt på beräkningsmetoder endast gettsom en
ofullständig bild exempel kanSom Iverstamnämnasav gruppen.
1987, där antalet zigenare Stockholm beräknas till 1.664, fördelati
på 360 svenska, 830 finska och 474 utomnordiska. Dessa dockutgör
endast de zigenare kända Stockholms socialdistriktsom var av
och/eller vid zigenarsektionen" ibid.: 4, och Iverstam betonar detatt
naturligtvis finns zigenare inte kommer med i denna statistik. Försom

andra bör det påpekas det generellt svårt storlekendet är avgöraatt att
minoritetsgrupper helt enkelt det skälet det inte existerarattav

bådemetoder för beräkning etnisk tillhörighet etisktärav som
acceptabla och vetenskapligt säkra i synnerhet det gäller starktnär-
stigmatiserade grupper.

uppgiftergäller språktillhörighet saknas i svenskOckså detnär
definiera med talarestatistik. klart vadofficiell Att ettsom menas av

okomplicerat. måste sådana definitioner klartheller Tspråk inteär ex
språkan-språkbehärskning och vilkengradvilken typ avange av

därför tolkas medNedanstående uppgifter börvändning avses.som
försiktighet.

uppgiftertillgängligasammanställninginnehållerTabell l omaven
varieraråren. SomunderSverige deantalet i senaste synes upp-romer

verkliga skillnader,iblandavspeglarstarkt. Dettagifterna attsom
till deuppgifternatidigastefrån deökatharantalet senaste.romer

också berotidpunkter kannärliggandeförsiffrorVariation mellan
kategorier. Dessutom ärellervidare snävaremedräknatatt man

välunderbyggda.mindreellerskattningarna mer
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antalet zigenare/romerBeräkningar Sverige.iTabell av

År AntalKälla

Kommunförbundet iinvandrarverk Iverstam 1984 5.154Statens
Lindblom, 1988

invandrarverk, i Stockholms skolor, 1990 1988/89Statens 1988/89 7.000

Svanberg, 1992Folkeryd 1995: 22 7.000

1987 minLiégeois, 6-1987: 23
10.000

Svanberg,Europarådet, i Folkeryd 1995: 23 1993 12-15.0001993

minZigenarforskningscentreti Paris, 1994 i Liégeois 1994 15.000
Gheorghe, 1995: 7 20.000max

1995 15-20.000SIV-NZR, 1996

för StockholmsundersökningenSamma begränsning nämndes ovansom
den beräkning för hela Sverige 1984 igäller även presenterassom

från Invandrarverk 1988/891988. Beräkningen StatensIverstam
siffror, och harStockholms skolor 1990 bygger Iverstams tagit

nyanlända från Tjeckoslovakien, Jugoslavi-hänsyn till Ungern,romer
Folkeryd Svanberg 1995 inte sin källaoch Rumänien.en anger
utgått från Invandrarverkets beräkning. Liégeoiskan haantasmen

ingen källa, och mycket approximativ1987 helleranger ger en
uppgifterminimumantalet påpekaruppskattning Han attav romer. om

siffrorflesta länder varför många interesandegrupper saknas i de
befolkningstill-Liégeios framhåller också starkinkluderar dessa. att en

sifforna inaktuella. siffror från 1993bland snabbt Deväxt görromer
Folkeryd Svanberg 1995 hämtadeockså återges är ettav ursom

UppgifternaEuroparådsrapport Gémeri O’Brian.utkast till en av
minimum- ochför 1994 i Liégeios Gheorghe 1995 anger

stabila ikarakteriserar dessa siffor denmaximumantal. Liégeois som
nyligen anlänt tillbemärkelsen de inte inkluderar deatt romer som

antalet betydligt. färskaste uppgiftenlandet, vilket skulle ha ökat Den
i Sverige uppskattas tillfrån 1996, där antaletSIV-NZRär romer

minst 15-20.000.
Sverige harolika romska i degäller storleken deVad grupperna

begränsningarförekommande uppgifterna slagssparsamt samma som
siffror för år 1984Lindbloms 1988totaluppskattningarna. Iverstam

102 ochfinska zigenare 2.546, svenska zigenare 1fördelas mellan
.

1995 räknar1.506. Folkeryd Svanbergutomnordiska zigenare
svenska och 2.000med 3.000 finska, 1.400siffror från 1992i sina

424



Bilaga 4sou 1997:192

utomnordiska zigenare. I SIV-NZR 1996 beräknas antalet kelderasha
zigenareeller svenska till 2.500, kaléromer till 3.000 lovara,samt

flsinti, muslimska romer’ till uppskattningsvis minstxoraxane m
10.000. För de resande blir alla försök till kvantifieringar ännu mer
osäkra, vilket har med begreppet resande inte entydigtgöra äratt att

huvudoch med komplexiteten i sammansättning,över taget gruppens
och romska identifikation.ursprung

Mot bakgrund de svårigheter vi pekat står det klart attav som
tidigaste siffrornade i sammanställningen alltför låga. troligtDetär är
de uppgifterna kommer verkligheten, detnärmare äratt senare men

uppenbart dessa nämnda skäl mycket osäkra.även äratt av ovan
Dessutom bör det understrykas ingen de ovanstående.att av upp-
skattningarna visar hur andel eller ärstor av gruppen grupperna som
talare romani. troligt andelenDet talar språketär attav personer som
varierar betydligt olikamellan dialektgrupper. I undersökning meden
syfte beräkna antalet talare finsk utförts Finskaromaniatt av som av
Delegationen för Romaniärenden, beräknades 55% kalébefolk-av

behärskaningen romani väl. Beräkningen gjord den totalaär
populationen 10.000 i Finland och Sverige, i vilkenom personer

alltså de 3.200 stadigvarande ibosattasumma som uppges vara
Sverige ingår Aleka Stobin, muntlig kommunikation.

När det gäller de kommit till Sverige de allra senasteromer som
åren uppgifterna mycket fragmentariska. En mycketär grov upp-
skattning kan basis statistik från Invandrarverketgöras överav
uppgivet modersmål för beviljats förstagångsuppehålls-personer som

1993-95.tillstånd för vistelse eller bosättning i Sverige åren
Sammanlagt 851 dessa 839 kommer från f d Jugoslavienvaravav -

övriga från andraoch östeuropeiska länder har romani elleruppgett-
sitt modersmål. Dessa siffror med säkerhet under-ärromanes som

eftersom måste räknaskattningar, med mycket mörkertal;ett stortman
de romanitalandeinte alla vid första förfråganärattangerromer en

myndigheter. Mari bör därförsvenska beakta finnasdet kanattav
ocksåromanitalare bland från fmånga d Jugoslavien ellerpersoner

5 familjer inteinräknas också några kelderasha.Här ärsom
"’ Tjeckoslovakien,från Polen, Ungern, Jugoslavien.De flesta
7 Krister Invandrarverket tagitVi tackar Isaksson fram denna statistiksom

oss.
5 uppgiftersvårigheterna få fram detta slag belyses också följande: Iatt av av

själva sigJugoslavien 1981 antalet 168.000,tex personer som uppgav varavar romer
modersmål, medan det140.000 romani uppskattade antaletvarav uppgav som romer

Bugarski, 1993, citerade iAger,600.000 1991-1992: 22; MuskensKovacek,var
Wright, 1993.
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andra, särskilt östeuropeiska, följandeländer någotuppgettsom av
språk modersmål: albanska, bosniska, makedonska, rumänska,som
ryska, serbiska, serbokroatiska, Slovakiska, slovenska, spanska,
tjeckiska och liksom i de fall språkungerska, där uppgift saknas.om

Undervisning i romani språkbeskrivningaroch behov av

för den allmänna minoritets-Inom svenska eller invandrarpoliti-ramen
invandringenken har sedan 1960-talet bidragit till romaniattav romer

formellahar kommit användas i undervisning och andraatt mer
form.sammanhang både i talad och skriven Hemsprålcsundervisning

funnitsi romani har sedan 1970-talet och utbildning hemsprâkslära-av
genomförtshar i begränsad omfattning. Bestämmelsernare om

hemspråksundervisning för zigenska elever, liksom för samiska och
tornedalsñnska elever, för andra det finnsär generösa änmer grupper;

för antalet iingen nedre elever undervisningsgrupp, ochgränst ex en
dagligtdet krävs inte språket umgängesspråk i hemmet.äratt ett

från finnsSpeciellt för romska elever utlandet de detomär att
särskilda skäl har till hemspråksundervisning i språkrätt än ettmer

94.Lpo
samband med materialframställning för hemspråksundervisningenI

första hand kelderash och lovari, inleddes 1977i romani, i en
diskussion rörande romsk ortograñ Ljungberg Scherp, 1977. Idag

läseböcker undervisningsmaterial, sagoböcker,har och annat samt
fram fleraöversättningar svenska barnböcker tagitsmav m

romanidialekter, kelderash, också lovari och finsk romania men
Socialstyrelsen, 1985; Stockholms skolor, 1990; SIV-NZR, 1996.

framhållas det finns behovdetta sammanhang börI att stora av
så Sverige idag.beskrivningar skilda romanidialekter de talas isomav

kelderash, lovari harvissa dialekter, och sinto,För tsom ex som-
beskriv-redovisas i bibliografin nedan eller mindre utförligamer-

länder.ningar publicerats dialekterna så de talas i andra Denom som
talade harkelderashdialekt Johan Dimitri Taikon se 22som ovan s

beskrivits Gjerdman Ljungberg ordbokutförligt 1963. Dennaav
blivit internationellt standardverk ioch grammatik, har ettsom

omfattandelitteraturen romani, fortfarande den endautgörom mer
finsksystematiska beskrivningen romanidialekt i Sverige. Förav en

framför beskrivningar dialektens aktuella form.romani saknas allt av
språket det talas idag beskrivs dock i VuorelaVissa aspekter som

romani finns det behovBorin 1994. Också det gäller svensknär
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systematiska studier.av mer
iDet kan detta sammanhang förtjäna framhållas kunskaperatt att

och romska förhållanden, liksom de beteckningar ochom romer om
perspektiv inte särskilt spridda i detär ännu ärsom romernas egna,

utanförsvenska samhället den själva ärgrupp personer som romer
direkt kontakteller har med Detta speglas i de erkändatromer. 0 m

källor till kunskap uppslagsverken Taikon 1970: 7ffutgör.som ger
direkt fördomsfulla framställningar iexempel 1950- och 1960-

talens använda uppslagsböcker. I den helt nyutgivna Nationa-mest
lencyklopedin det bristen specialistkunskapär ära som an-

uppslagsordetmärkningsvärd. Utöver romani där delvis dis-en-
gesbeskrivning saknas helt uppslagsordkutabel som romernas-

egenbeteckningar för såväl dialekter. Följaktligen finnsgrupper som
behov information riktad till majoritetsbe-ocksådet stortett av

folkningen.

romani i SverigeSammanfattning om

då de första1500-talet,sedan börjanSverigetalats iRomani har av
Mycket ochDanmark.Skottland viaanlände från snartromerna

syftade tillbestämmelserinfördes1600-taletsärskilt attsom
blevmångastår klartdetlandet,fördriva att romermenromerna ur

assimilationsåt-alltmerpolitikeninriktades1700-taletUnderkvar.
tidlängreunderdeförlösdriverilagargärder med ensomromera

delensvenskaochden finskamellanrörligheti landet. Enbefunnit sig
värvadesblkontinueligt,troligtvisriket förekom att romergenomaav

Vid1700-talen.och1600-Finland underisvenska härentill den
såvälrörlighetenrestriktionerhårdareinleddes1800-talets början

repressivaDenländerna.nordiskamellan deinom landet som
1900-talet.fortsattsida harsamhälletsfrånhållningen mot romer

frånlandetifunnitsdetSammanfattningsvis kan konstateras att romer
1500-talets början fram till idag.

språki detsinaidag harSvensk så det talas rötterromani somsom
dagensochExakt hursig. närförsta i Sverige förde medde romerna

oklart,utvecklatsform uppstått och hur den ärsammanflätade men
sprâkfonnerliknandeetablerad kunskapbakgrund samtmot omav

‘9 tydligmedromani äldreT I Sverige dels typrepresenteras av enex anges:
1800-talet,nordisk viss anknytning. Senare, från slutetspråkgemenskap och tysk av

anknytning."delvis östeuropeisksicl den medtypersattes annanav en
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historiska och historiskt-demografiska fakta, finns det med största
obruten kontinuitet mellan denna varietet ochsannolikhet denen

formen romani i Sverige.tidigaste av
form.Finsk har också sina i denna tidigaste Vadromani rötter

frågan varietetens kontinuitet i Sverige kan konstateragäller om man
fram till 1809 befann sig inom riketsdenna gränser,att grupp romer

de också rörde sig mellan rikets delar. den nordiskaoch Näratt
passfriheten infördes 1954, inleddes ökad rörlighet mellan Finlanden

och framför allt från 1960- och 1970-talen etableradesoch Sverige
romanidialekterna i Sverige.finsk romani de störresom en av

delen 1800-talet och i början 1900-taletUnder senare av av
valakiska från kontinenten. De först etableradeinvandrade romer som

antal familjer, vilka främsti Sverige utgjordes mindresig ettav
också lovara och tjuraratillhörde kelderasha, men gruppernagruppen

dialekter romani talas dessarepresenterade. De som avvar av
kelderash, lovari och tjurari, har följaktligen 100-årigengrupper,

finskhistoria i Sverige. Till skillnad från svensk och romani talas
idessa dialekter också många i Europa och i världen övrigt,av romer

vilka kommunikation upprätthålls släktband. Dessamed a pga
också fått invandring kelderashadialekter har tillskottnya genom av

och lovara under de decennierna.senaste
till Sverige,Från slutet 1960-talet komav nya grupper av romer

det totalabåde valakiska och icke-valakiska. ökningFörutom aven
inneburit vitaliseringantalet romanitalande i landet har detta en av

tillägg fleraredan existerande romanidialekter ettsamt av nya
arli, bugurji, och gurbet.dialekter sinto,som

Sverige idaguppgifter antalet talare romani iExakta ärav avom
iinte möjligt återspeglas deflera nämnda skäl Detta ävenatt ge.ovan

i landet dvsaktuella uppskattningarna antaletmest av romer -
romani där siffrorna varierar mellan femton ochpotentiella talare av -

tjugo tusen.
g

428



Bilaga 4SOU 1997:192

Referenser

French.and CamSociolinguistics ContemporaryDennis 1990.E.,Ager,
UniversityEngland: Cambridge Press.bridge,

Wright red, 1993.Muskens LanguageDennis, SueGeorgeAger,
MultilingualClevedon, England:Intercultural Education.forEducation

Matters.
Bilingualism.andMuysken, ContactPieter 1987. LanguageAppel, René

Edward Arnold.London:
EssäGoldman, 1974.Karl-Olov ZigenarensAmstberg, Tommy väg. om

Hein Derförlag. Bakker, VanStockholm: PeterLTsminoritet.en
specula-overview andPara-Romani languages: An1991.Voort, some

thered,Marcel Cortiade InBakker,genesis. Petertions theiron
languages Contact, 16-44.Gypsyof inRomani.Margin

the ofred, Margin Romani.Marcel Cortiade 1991. InBakker, Peter
lnstituutPublikaties hetContact.languagesGypsy in voorvan

ofUniversityAmsterdam:Taalwetenschap 1991, 58.Algemene
Amsterdam.

Stockholm: Prisma.hemliga språk.ochSlang1964/1970.Gösta,Bergman,
Upsala.deacademica cingaris.DissertatioSamuel 1730.P.,Björckman,

Kalderas-DialektsGrammatik des mitRomani:Norbert, 1994.Boretzky,
Wiesbaden:Veröffentlichungen.BalkanologischeGlossar.undTexten

Harrassowitz.
Bakker,Dialects.MixedRomani1994a.Igla,BirgitBoretzky, Norbert

StudiesCase15 inMixed Languages.red,MousPeter Maarten
ResearchFunctionalforInstituteAmsterdam:Language Intertwining.

35-68.IFOTT,Useandinto Language Language
Romani-Deutsch-Wörterbuch1994b.Igla,BirgitNorbertBoretzky,

Grammatik dereinermitRaum:südosteuropäischenEnglisch für den
Harrassowitz.Wiesbaden:Dialektvarianten.

language.GypsyZingaratheCollectionsJacob, 1785.Bryant, oron
Archaeologia: 387-394.

special‘tattare’,ofDahlberg, 1945. AntropometryGunnar, groupa
50.N. F.,förhandlingar,läkareforeningsUpsalaSweden.vagabonds in

GaelicScottishCycleLifeDeath: TheDorian, 1981. LanguageNancy, a
Pennsylvaniaof Press.UniversityPhiladelphia:Dialect.

historiaavkomlingar Sverige:och deras iEtzler, Allan, 1944., Zigenarna
Alm-Uppsala:Philology.ScandinavianStockholm Studiesspråk.och in

Wiksell.quist
the Post-RomaSvanberg, 1995. Gypsies inFolkeryd, Fredrik Ingvar

International Center.Olof PalmeStockholm: TheTotalitarian States.
Blackwell.Oxford:The Gypsies.1992.Angus M.,Fraser,

429



Bilaga 4 sou 1997:192

Gjerde, Kristiansen, "The of love" and OtherLars Knut 1994. orange
TheStories: Rom-Gypsy Language Norway. lnstituttet for sammenlig-in

kulturforskningnende Serie Skrifter. Oslo: Scandinavian UniversityB
Press.

Gjerdman, Olof, och deras språk. Svenska landsmål och1945. Tattama
svenskt folkliv 68: l-55.

Gjerdman, Olof Erik Ljungberg, The1963. of the SwedishLanguage
Coppersmith Johan Taikon: VocabularyGipsy Dimitri Grammar, Texts,
and English Word-Index. Academiae Adolphi.Acta Regiae Gustavi
Uppsala: Lundequistska bokhandeln.

Angloromani creole Journal ofHancock, 1970. the GypsyIan F., a
Lore Society 49,12: 41-4.

Hancock, Gypsies The fate ofIan F., 1980. Gennany: Romany.
Studies fall:Michigan Germanic 247-264.

Angloromani. Trudgill, red,Hancock, 1984. Romani and PeterIan F.,
the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press,Languages in

367-383.
of Romani linguistics.Hancock, 1988. The development M. A.lan F.,

Winter red, and Cultures. Berlin:Jazayery W. Languages Mouton
de Gruyter, 183-223.

phonological divergence fromHancock, 1991. VlaxIan F., common
standardization and orthography. Boltz,Romani: Implications for

C.Shapiro red, Studies the Historical Phono-William G. Michael in
logy of 102-1 18.Asian Languages,

and linguistic development ofHancock, 1992. The sociallan F.,
Hakon Jahr red, TheoreticalScandoromani. Language Contact:Ernst

deand Empirical Studies. Berlin: Gruyter, 37-52.Mouton
NorthHancock, The of union dialect oflan F., 1993. emergence a

American Vlax Romani, and its implications for international stan-an
International Journal of the Sociology ofdard. Language 99: 91-I04.

of Vlax Austin: SlavicaHancock, Handbooklan F., 1995. A Romani.
Publishers.

Nils, Amerikasvenska. Lund: Esselte Studium.Hasselmo, 1974.
Heinschink, Romani chib Die Sprache derF., 1994. E Roma.Mozes -

Heinschink Ursula Hemetek red, das unbekannteRoma:Mozes
Volk, Schicksal und Kultur. Wien: Böhlau Verlag,l 10-128.

Heymowski, Adam, Swedish "Travellers" and their1969. Ancestry: a
Social Isolate Ethnic Stockholm: Almquist Wiksell.Minorityor an

minoritetHeymowski, Adam, 1987. Resande eller tattare. En gammal
försvinna. Svanberg, samhällets utkanter. Omred,Ingvar Iväg att

"tartare" Uppsala Multiethnic Uppsala: CentrumSverige. Papers ll.i
For multietnisk forskning, Uppsala universitet, l3-2l.

430



Bilaga 4sou 1997:192

Holzinger, Daniel, Grammatik Diskursanalyse1993. Das Rámanes. und der
Sprache der Innsbruck: Verlag des für SprachwissenschaftSinte. Instituts
der Universität Innsbruck.

Holzinger, Daniel, 1995. of the WorldRomanes Sinte. Languages
Newcastle:Materials München LINCOM EUROPA.105.

folkens historia Albert Hourani.Hourani, Albert, 1992. arabiskaDe
Furulund: Alhambra.

minoritetsspråkHyltenstam, Kenneth, l996a. Svenskan, i och iEuropaett -
Ann-Marie, Anne-Marie Londen, Leif Nyholm, Mirjavärlden Ivars,

Saari Marika Tandefelt red, Svenskans beskrivning orhand-21, F
lingar vid Yjugoförsta sammankomsten för svenskans beskrivning,

Lund: UniversityHelsingfors den 11-12 1995. Lund Press, 9-33.maj
Kenneth, 1996b. Diskussion begreppen språk och dialektHyltenstam, av -

meänkielis språk. formed Rapportstatus egetsomresonemang om
Stockholm: for två-Minoritetsspråkskommittén JO 1995:03. Centrum

språkighetsforskning.
Christopher Stroud, Språkbyte ochHyltenstam, Kenneth 1991.

andra minoritetsspråk. Lund:språkbevarande. samiskan och Stu-Om
dentlitteratur.

Ragnvald, 1944. Secret languages Norway. Part Romanylversen, in
Videnskaps-AkademiSkrifter NorskeDetLanguage Norway. utgittin av

Oslo: Jacob Dybwad.Oslo. Hist.-Filos. Klassell. 1944, No.i
Stockholm:Ingrid, Zigenare i Rinkeby1987. Bromsten.lverstam, -

Socialtjänsteni Stockholm.SocialdistriktZigenarsektionem, 18,
skrift medIngrid,Lindblom, 1988. Zigenare:lverstam mötenen om

Norrköping: invandrarverk.socialtjänsten. Statensizigenare
upptecknad Johansson,Svensk RogerJohansson, 1977.Roger, rommani, av

ochkommentareretymologiska och grammatiska Gösta Bergmanmed av
Academiaeförord Adam Heymowski.Erik Ljungberg Actasamt av

Adolfs akademi.Adolphi. Uppsala: GustavGustaviRegiae
Romani-folkets ordbok. Oslo: Norbok.Ludvig,Karlsen, 1993.

Rishi’s Multilingual RomaniReview ofKaufmann, 1979. W. R.Terrence,
International Journal of the Sociology ofChandigarhdictionary, 1974.

19: 131-144.Language
phonology andExplorations Proto-GypsyKaufmann, 1984.Terrence,

Analy-presented the 6th South Asianclassification. LanguagesPaper at
Austin, 1984.sis Round-table 25-26 MayTexas,

Journal oftheRomani English. InternationalKenrick, Donald, 1979.
ofLanguageSociology 19: ll-l20.

of sDonald The Europe Gypsies.Kenrick, Grattan Puxon, 1972. Destiny
UniversityLondon: Sussex Press.

431



Bilaga 4 SOU 1997:192

Kovacéec, August, 1991-92. ofLanguages national minorities and ethnic
the countries of what Yugoslavia With specialgroups once was

reference idioms.Romance Studia Romanica Anglica Zagrabiensiato et
1991-1992, 36-37: 15-27.

Michael,Krauss, 1992. The world’s languages crisis. Language,
68: 4-10.

Liégeois, Jean-Pierre, 1987. Gypsies and Travellers. Socio-Cultural Data.
Socio-Political Data. Strasbourg: Council for Cultural Co-operation.

Liégeois, Jean-Pierre Nicolae Gheorghe, Roma/Gypsies.1995. Europea
London: Minority Rights Group.minority.an

Lindgren, Lars, 1995. Book review: Birgitta Svensson, 1993. Bortom all
och redlighet: spel medTattamas rättvisan. Nordiska hand-ära museets

lingar Stockholm:114. Nordiska Museet. Journal of the Gypsy Lore
serieSociety 51-54.

Lindgren, Lindwall,Lars Bo 1992. Resande-anor. Hjord, Bengt red,
Utvandrare och invandrareMigration: gångna tider. Sveriges släkt-i

forskarförbunds årsbok Stockholm: Sverigesl 992. Släktforskarförbund,
71-104.

Lindholm, Gunborg A., 1995. Vägarnas folk. resande och deras livsDe
värld. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

Ljung, Skinheads, hackersMagnus, 1988. lama ankor. Engelskan 80-i
talets svenska. Stockholm: Trevi.

Ljungberg, Erik, Inledning. Johansson,1977. SvenskRoger, rommani,
upptecknad Johansson,Roger med etymologiska och grammatiskaav
kommentarer Gösta och Erik Ljungberg förordBergman samtav av
Adam Heymowski. Academiae Adolphi,Acta Regiae Gustavi 1 l-l2.

Ljungberg, Erik Lambert Scherp, Contribution discussion1977. á sur
Vorthographe de langue tsigane. Stockholm: Skolöverstyrelsen.

års1994 läroplan för det obligatoriska skolväsendet.Lpo 94.
Utbildningsdepartementet.

Marsden, William, Observations the language of the people1785. on
called Archaeologiacommonly Gypsies. 382-386.7:

Colin The Indo-Aryan Cambridge:Masica, 1991. Languages.P.,
Cambridge University Press.

1994. Untersuchungen Grammatik und Diskurs desMatras, Yaron, zu
Kelderasa/Lovari.Dialekt der Balkanologische Veröffent-Romanes:

lichungen. Wiesbaden: Harrassowitz.
UberMiklosich, 1872-1881. die Mundarten undFranz Xaver von,

Wanderungen der Zigeuner KaiserlicheEuropa l-12. Akademie der Wis-
senschaften, Phil. Classe. Denskschriften. Bd. Bd.-Hist. 21-23, 25-27,

Wien: Karl Gerold.Bd. 30-31.
Muratori, Ludovico Annali dItalia. Barbiellini.A., 1752-54. Rome:

432



Bilaga 4SOU 1997:192

Myers-Scotton, Carol, 1993. Duelling Languages. Grammatical Structure in
Codeswitching. Oxford: Clarendon Press.

Nadkami, Mangesh V., l975. Bilingualism and syntactic change
Konkani. Language 51: 314-347.

Nationalencyklopedin, 1989-1996. Höganäs: Böcker.Bra
Nordström-Holm, Gunni Armas Lind, 1982. Om Norrköping:zigenare.

Statens invandrarverk.
Okely, Judith, 1983. The Traveller Gypsies. Cambridge: Cambridge

University Press.
Poplack, Shana, 1980. Sometimes I’ll Spanichstart sentencea

ESPANOL:Y TERMINO EN Toward typology of code-switching.a
Linguistics l8: 581-618.

Price, Glanville, The1984. ofLanguages Britain. London: Edward Arnold.
Grattan, Romani ChibPuxton, 1980. The Romani Language Movement.-

Planet 49/50. Aven publ Morris, red,Jan Compass Cardiff:Points.
University of Wales press.

Puxton, Grattan Donald Kenrick, 1990. Bibahtale London:Bersa.
ÖversättningPublications.Romanestan till romani Kenrick Puxtonav

1972, reviderad och uppdaterad.
Rabenius, Laurentius G., 1791. Observationes historiam zigueunorum

illustrantes. Upsala.
Rüdiger, Jacob C. C., 1782-1793. Zuwachs der teutschenfremdenNeuster

und allgemeinen Sprachkunde Aufsätzen, Bücheranzeigen undin eigenen
Nachrichten Leipzig.I-5.

John,Sampson, 1926/1968. The Dialect of the ofGypsies Wales, theBeing
Older of BritishForm Romani Preserved the Speech of the Clan ofin
Abram Wood. Oxford: Clarendon Press.

Sandström, Svenska for utomnordiskaBengt, 1981. zigenare. Hyltenstam,
Kenneth Språkmöte:red, Svenska främmande språk, hemspråk,som
tolkning. Lund: Liber Läromedel.

Schlüter, Ragnhild, reisende: norsk1993. De historieminoritetsen og
kultur. Oslo: Ad Gyldendal.Notam

Schmidt, Annette, 1985. Young People s Dyirbal. Example ofAn Language
Death from Australia. Cambridge: Cambridge University Press.

SIL, 1992. Barbara Grimes red, PittmanF. R. Grimes konsultE.
red. of the World l2:e Dallas,Languages utg. SummerTexas: In-
stitute of Linguistics httpz//www.sil.org/ethnologue/ethnologue.html.

iSlV-NZR, 1996. Romer Sverige: Situationsbeskrivning. frånRapport
Arbetsgruppen SJV-Nordiska Zigenarrådet, Januari invand-1996. Statens
rarverk Nordiska Zigenarrådet.

Socialstyrelsen, förteckning litteratur och musik1985. Zigenare. En av av
och Stockholm: Socialstyrelsen.zigenare.om

433



Bilaga 4 sou 1997:192

Zigenska elevers skolsituation. Historik,Stockholms skolor, I990.
Stockholmslägesbeskrivning och utvecklingsbehov. Rapporterfrån

Skolavdelning Stockholm skolor.skolor 1990:2. Stockholm:
the Nuristani and Dardic languages.Strand, Richard 1973.F., Notes on

of the OrientalJournal Society 93: 297-305.American
Stroud, Christopher, The problem of intention and meaning1992.

code-switching. Text 12: l27-l55.
landstrygerfolkiellerSundt, Eilert Lund, 1850/1852. Beretning Fameom

kunskab de laveste samfundsforholde. Christiania.Bidrag tillNorge. om
samhälletsInledning. Svanberg, red,Svanberg, 1987. Ingvar Ilngvar,

Multiethnictattare" Uppsala Papers lutkanter. Om Sverige.i
multietnisk forskning, Uppsala universitet, 7-l2.Uppsala: förCentrum

spelall och redlighet. medBirgitta, l993. TattarnasSvensson, Bortom ära
NordiskaHandlingar Lund: Museet.Nordiska Museets 114.rättvisan.

Visby: Hanseproduktion.Katarina,Taikon, l970. Zigenare.
Socio-Medical Study.The Sweden.Takman, John, 1976. Gypsies Ain

Stockholm: Liber.
tidskrift.Helsingfors: FinskFinlandsThesleff, Arthur, I899. Zigenare.

förlag.Stockholm: NordiskaThesleff, Arthur, 1904. Zigenare. museets
of theproblem. Journal Gypsythe GypsyThesleff, Arthur, l9l Report on

serie 81-269.Lore Society
Journal of theSweden.Gypsy clansTillhagen, Carl-Herman, 1949.

ll9-l34, 29: 23-39.serie 28: l-l7,Gypsy Lore Society,
ochStockholm: NaturSverige.Tillhagen, Carl-Herman, 1965. Zigenarna i

kultur.
lndo-Aryan.Position ofRalph Lilley, 1926. The RomanyTurner,

serie 4: 145-189.Journal of the Society,Gypsy Lore
Oslo:reformarbeidet trettiåra. DetMålrørslaVaagland, 1982. iP. lvar, og

Norske Samlaget.
research. Journal of the Gypsy LoreFinnish RomaniPertti,Valtonen, 1969.

48, 3-4: 124-127.Society,
Brogyanyi,Word Formation Gypsy Languages.Vekerdi, lozsef, l993.
Indo-Historicalred, Comparative Linguistics:Bela Reiner Lip

Benjamins, 233-243.Amsterdam: Johnana F inno-Ugric.European
oflanguage. LanguagesVladimirovna, The GypsyVentzel, Tat’jana 1983.

Moskva: NaukaGitman.Africa. ryska S.Asia and Overs av
Publishing House.

FinnishGypsies andThe FinnishKatri Borin, 1994.Vuorela, Lars
MacMathünautgivning O’Corrainunder A.Romani manus,

British Isles.and the ActaScandinaviared, Linguistic minorities in
Uppsala: UppsalaUpsaliensiaStudia Celtica 2.Universitatis.Upsaliensis

universitet.

434



BilagaSOU 1997: 4192

Yoors, Jan, 1967. The Gypsies. York:New Simon and Schuster.

435



Bilaga 4 SOU 1997:192

Appendix

Systematisk bibliografi

Bibiograñn omfattar: så vitt möjligt fullständig förteckningl överen
språkvetenskapligexisterande litteratur romani i Sverige och de övrigaom

nordiska länderna, begränsat urval i Sverige2 andra arbetenett av om romer
och Norden urval relevant internationell språkvetenskaplig3-4samt ett av

romani någon övrig litteratur Vid urvaletlitteratur samt om romer. avom
internationell språkvetenskaplig litteratur har tonvikten lagts på milstolpar i
romanilingvistikens historia diskussioner kring standardiseringsfrågor,samt

framför grammatikor och andra språkbeskrivningar. aktuellaallt Förmen
språkbeskrivningar där sådana uppgifter varit tillgängliga arbetetanges om
innefattar ordlista grammatik G och/eller textsamling T, följtO, av
uppgift varietet/dialektgrupp romani sidantal.samtom av

Sverige och Norden: språk

ofMarcel Cortiade red.. the GypsyBakker, Peter ln Margin Romani.
lnstituut Algemene Taal-languages Publikaties hetContact. voorvan

of Amsterdam.wetenschap Amsterdam: University1991, 58.
språk. Stockholm: Prisma. Oz1964/1970. Slang och hemligaGösta,Bergman,

resanderomani
Upsala.academica deBjörckman, Samuel 1730.P., Dissertatio cingaris.

Sprache derSophus, Vermischtes der Zigeuner. Beitráge1857.Bugge, zuraus
Berlin.verg/eichendenSprachforschung, Vol.

Ordbog. København.judske ratvelskDorph, 1837. ZigeunereN. V., De og en
historia ochoch deras avkomlingar Sverige:Etzler, Allan, 1944. Zigenarna i

Uppsala: AlmquistStockholm studies Scandinavian philology.språk.
resanderomaniWiksells. O, T:

tattarspråk. Svenska landsmål och svenskt folklivAllan, SvensktEtzler, 1959.
resanderomanil30-l5l. Oz82:

ellerUndersökning de så kalladeGanander, Christfrid, l780. tartareom
antikvitetsakademiensManuskript i Kgl. Vitterhets-, historie- ochzigeuner.

Stockholm.arkiv,
Journal oftheGilliat-Smith, Bernard, Finnish Gypsy Gypsy Lore1967. texts.

romaniT: finskSociety 46, 82-97.
and Other"The of Love"Kristiansen, 1994. OrangeGjerde, KnutLars

sammenlignen—lnstituttet forthe Rom-Gypsy Language Norway.Stories: in
Oslo: ScandinavianUniversitykulturforskning Serie Skrifter. Press.de B

valakisk romani,T: 305

436



Bilaga 4sou 1997;192

Gjerdman, Olof, 1945. och deras språk. Svenska landsmål ochTattarna svenskt
folkliv 68: 1-55.

OlofGjerdman, Erik Ljungberg The1963. Language of the Swedish
Coppersmith Gipsy Johan Taikon: Grammar, VocabularyDimitri Texts,
ana English Word-index. Academiae Regiae Gustavi Adolphi.Acta
Uppsala: Lundequistska bokh. O, G, kelderash,T: 455

Hancock, lan, 1992. The social and linguistic development of Scandoromani.
Jahr, Ernst Hakon red., Theoretical andLanguage Contact: Empirical

Studies. Berlin: de Gruyter,Mouton 37-52.
191 Kjaeltringsproget. Troldesagn dunkel Tale. FestskrifiHansen, H. P., og

till Danmarks olkeminder København.E. Kristensxsen, F l7.
Einar, 1949. the language. Norsk Tidskrift/oiHaugen, A Romanynote on

Sprogvidenskap 388-391.15:
Einar, and1975. Society: Sociolinguistic Profile ofHaugen, Language A

Michigan-Germanic-StudiesNorway. 9-41.
Ragnvald, languagesI944. Secret Norway. Partlversen, Romanyin

Skrifter Norske iden.s‘kaps-AkademiLanguage Norway. Det Vin utgitt iav
Oslo. Hist. Klasse Oslo: Jacob Dybwad G,II. /944, No. O, T:
norsk resanderomani

Ragnvald, romani rodi i Maal1947. Et Norge.lversen, annetog om og og
1947: 76-84.minne

Johansson, Svensk upptecknad Johansson,Roger, 1977. Rogerrommani, av
grammatiskamed etymologiska och kommentarer ochGösta Bergmanav

förord Adam AcademiaeErik Ljungberg Heymowski. RegiaeActasamt av
Adolfs resanderomani,90Gustavi Adolphi. Uppsala: Gustav akad. G, O:

Romani-folketsLudvig, ordbok. Oslo: Norbok. O: norskKarlsen, 1993.
resanderomani

discussionLjungberg, Erik Lambert Scherp, Contribution1977. a sur
Porthographe Stockholm: Skolöverstyrelsen.de langue tsigane.

Miskow, Johan, 1904. Rejsende. Danske Studier 1904: 129-140.
Miskow, Johan, Rejsende. Danske Studier1909. Mere Romanier 1909:om og

104-108.
Miskow, Johan Brøndal, Sigøjnersprogi Danmark. Danske StudierV. 1923.

O: dansk resanderomani1923: 97-145.
Mustalaiskielen ortograñakomitean mietintö, Komiteanmietintö1972. 1971:

Helsinki.A 27.
Palm, Hemliga språk i Sverige Svenska landsmålHerman, 1910. 1910:.

57-109.
Rabenius, Laurentius Observationes historiamG., 1791. zigueunorum

illustrantes. Upsala.
Refsum, Helge, 1945. Tatermâl i Maal 1/2: 83-92.Norge. Minneog

437



Bilaga 4 sou 1997:192

forbryterspråk rommani#. MaalRibskog, øyvin, Sjargong, Minne1941. og og
1941: 142-146.

ofthe vocabulariesofNorwegianQuantitative analysisR. A., I982.Reyment,
62-68.Swedish travellers. Journal of the Gypsy Societyand Lore

landstrygerfolkellerLund, 1850/1852.Sundt, Eilert Berelning Fante iom
Christiania. Ozkunskab de laveste samfundsforholde.Bidrag tillNorge. om

norsk resanderomani
finnldndischenörterbuch des Dialekts der Zigeuner.Thesleff, Arthur, 1901 W.

finsk romaniHelsinki. Oz
rommanespråket. Svenska landsmålUlrich, Arvid, ock1909. Ett annat om

1909: 96-101.
landsmålsigenarspråket. Svenska 1909:ockUlrich, Arvid, 1909. Ett annat om

102-106.
aikoina tehtyjenmustalaiskielen kehitys eriPertti, SuomenValtonen, 1968.

asiatiskaInstitutionen förOpubl. Ph. Lic. avh.,muistiinpanojen valossa.
universitet.språk, Helsingforsoch afrikanska

Journal of theRomani: PreliminaryPertti, FinnishValtonen, 1967. survey.
56-59.Society 46,Gypsy Lore

ofresearch.J0urnal the Gypsy LorePertti, Finnish RomaniValtonen, 1969.
48: I24-27.Society

sanakirja.etymologinenmustalaikielenPertti, 1972. SuomenValtonen,
KirjallisuudenHelsinki Suomalaisen Seura.Tietolipas Helsingki:69.

finsk romaniO etym.:
International Journal of theRomani.Trends FinnishValtonen, Pertti, 1979.

of 121-I24.Sociology 99:Language
Gypsies.of the FinnishThe Romani DialectsHein. 1991.Van Der Voort,

of 132-Cortiade red.. the Romani,Marcel In MarginBakkerPeter
151.

Swedish Slang.Romani Vocabulary inAlexander,den Eijnde, 1991.Van
ofthe 185-192.Marcel Cortiade red.. Margin Roman,Bakker InPeter

Gypsies and Finnish RomaniThe FinnishBorin, 1994.Vuorela, Katri Lars
MacMathüna red.,O’Corrainutgivningunder A.manus,

Upsaliensisand the British lsles. ActaScandinaviaLinguistic minorities in
universitet.Uppsala: UppsalaCeltica UpsaliensiaUniversitatis. Studia

övrigtoch Norden:Sverige

Zigenarrådet, Sverige.SlV-Nordiska 1996. Romer iArbetsgruppen
Zigenarrådet.NordiskainvandrarverkSituationsbeskrivning. Statens

EssäGoldman, 1974. ZigenarensKarl-OlovAmstberg, Tommy väg. om en
forlag.Stockholm: LTsminoritet.

frågorpraktiken. på 20Kulturanalys SvarAmstberg, Karl-Olov, 1984. i som

438



Bilaga 4sou 1997:192

brukar ställas Norrköping: invandrarverk.zigenare. Statensom
Gustafsson, lnga, 1973. Studies ofa Minority Group s Efforts Preserve itsto

Cultural Stockholm:Autonomy. IMF O-group, Institute of Education,
University of Stockholm.

Lindblom,Iverstam lngrid, 1988. Zigenare: skrift med zigenaremötenen om
socialtjänsten. Norrköping: invandrarverk.i Statens

Kaminski, lgnacy-Marek, 1980. The State of Ambiguity Studies of Gypsy:
Refugees. Göteborg: ofDept. Social Anthropology, University of
Gothenburg.

Lindgren, Lars Sandström,Bengt 1996. Romer mångaminoritet ien-
länder. Norrköping: Statens invandrarverk.

Lindholm, Gunborg 1995. folk.A., Vägarnas resandeDe och deras livsvärld.
Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

Claudio,Marta, 1979. The acculturation of the Stockholm: Liber.Lovara.
Nordström-Holm, Gunni Annas Lind, 1982. Om Norrköping:zigenare.

Statens invandrarverk.
Schlüter, Ragnhild, 1993. De reisende: norsk historie kultur.minoritetsen og

Oslo: Ad Gyldendal.Notam
Taikon, Katarina, 1970. Zigenare. Visby: Hanseproduktion.
Tillhagen, Carl-Herman, 1949. Gypsy clans Sweden. Journal of the Gypsy

Lore Society 28: 1-17, 119-134; 29: 23-39.
Tillhagen, Carl-Hennan, 1965. Zigenarna Stockholm:Sverige. Natur ochi

kultur.
Takman, John, 1976. The Gypsies Sweden. Socio-Medical Study.in A

Stockholm: Liber Förlag.

Europa och världen: språk

Thomas, TheActon, A., 1989. value of ‘creolized’ dialects of Romanes.
Balicé Sait al. red., Romani and Culture,Language 169-180.et

KisicU,Balicé, Sait, Milka Jauk-Pinhad, Cöedo Milan Söipka Rade Uhlik
red., 1989. Romani Language and Culture. Sarajevo: Institute za
Proucavanje Nacionalnih Odnosa.

Bakker, Peter, 1995. the Genesis ofNotes Calö and Other Iberian Para-on
Romani Varieties. Matras, red.,Yaron Romani TheContact: History,in
Structure and Sociology of Language, 125-150.a

Bakker, Peter Hein Van Der Voort, 1991. Para-Romani languages: An
overview and speculations their genesis. BakkerPeter Marcelsome on
Cortiade red., the ofIn Margin Gypsy languagesRomani. Contact, I6-in
44.

439



Bilaga 4 SOU 1997:192

Marcel Cortiade red., the ofBakker, 1991. Romani.Peter In Margin
languages Contact. Publikaties het lnstituut AlgemeneGypsy in van voor

Taalwetenschap Amsterdam.University of Amsterdam.1991, 58.
ofBhatia, Rishi Gopal, 1963. Gypsy Grammar. Diss., UniversityA

Pennsylvania. valakisk romaniG, O, T:
StudiesBoltz, William G. Michael C. Shapiro red.. the Historicalin

Phonology Amsterdam: Benjamin,Languages. I991.Asian
Sprache der Gurbet Pristina Jugoslavien.Boretzky, Norbert, 1986. Zur von

TsinganologieHefte für 1-4: 195-216.Giessener
Bugurdzi. Deskriptiver und hist0rischerA bri/3Boretzky, Norbert. 993.1 eines

der Berlin.Romani-Dialekts. Osteeuropa-lnstitut Freien Universitätan
Balkanologische Veraffentlichungen Wiesbaden: Harrassowitz. G121 .
bugurji

des Kalderas-DialektsNorbert. GrammatikBoretzky, 1994. Romani: mit
Veröffentlichungen.Glossar. Balkanologische Wiesbaden:undTexten

nord-Serbisk kelderash,Harrassowitz. O, G, 299T:
interdialectal interference Romani.Boretzky, Norbert, 1995. Matras,

ana Sociology ofThe Structurered., Romani Contact: History,Yaron in
69-94.Language,a

dialects. Bakker,Birgit Igla, Romani mixedBoretzky, Norbert 1994a.
Studiesred., Mixed CaseLanguages. 15Peter Maarten Mous in

Research intoAmsterdam: Institute for Functionallntertwining.Language
and Use IFOTT, 35-68.LanguageLanguage

1994b. WörterbuchRomani-Deutsch-EnglischBirgit lgla,Boretzky, Norbert
Grammatik der Dialektvarian-südosteuropäischenfür den Raum: mit einer

balkansk romani,Harrassowitz. Oz 418Wiesbaden:ten.
EnglishIiI. Word-Book of the RomanyG., 1982. Romano LovoBorrow, or

Oz angloromaniGloucester: Sutton.Gypsy Language.
language.Collections the Zingara GypsyJacob, 1785.Bryant, on or

Archaeologia: 387-394.
borrowing thetypological changes and structuralVit,Bubenik, I995. On

red., Contact:of Romani. Matras, Yaron Romanihistory European in
and Sociology of 1-24.Language,The StructureHistory, a

Dialecte des Erlides de Sofia. Paris:Calvet, Georges, 1982. Lexique Tsigane:
Oz arliPublications Orientalistes de France.

red.,Ba|ic;, Sait al. RomaniCalvet, Georges, 1989. Gypsy syntax. et
kelderashCulture, 269-281. G2andLanguage

AbrégéLabalette, 1970.Francoise Delroye MicheleCalvet, Georges,
manushEtudes G1grammatical de 16, 69-79.manus. Tsiganes

Wörterbuch des albanishen Romanes.Cortiade, Marcel, 1990. Stuart Manns
romanidialekteralbanskaJustus-Liebig-Universität Giessen. OzGiessen:

Xoraxan’e.Dialetto deiSergio Giulio Soravia, 1983. RomFranzese,
G, O19, 2-43.2:Lacio Drom

440



Bilaga 4SOU 1997:192
I

Fraser, Angus, 1992. Looking into the oftime.seeds TsinganoIogischeStudien
l-2: 135-I66.

Friedman, Victor A., 1995. Romani standardization and the Republicstatus
of Macedonia. Matras, Yaron red., Romani Contact: The History,in
Structure and Sociology of Language, l77-l 88.a

Friedman, Victor ProblemsA., 1985. the codification ofa standard romani
literary language. Grumet, red., fromJoanne Papers the Fourth ana
Fifth nnnualA Meeting, Gypsy Lore Society, North Chapter:American 56-
75.

Grant, Anthony PlagiarismP., I995. and Lexical Orphans the European
Romani Lexicons. Matras, Yaron red., Romani Contact: The History,in
Structure and Sociolog of Language, 53-68.a

Grellman, Heinrich Moritz, l 783. Die historischerZiguener. Ein Versuch über
die Lebensart una die Veifassung, Sitten una Schicksale dieses Volks in

nebst ihremEuropa, Ursprunge. Leipzig.Dessau
Grellman, Heinrich Moritz G., Historischer Versuch überl787. die Zigeuner.

Göttingen.
Greppin, John C., 1984. The GypsyA. Language. Gamut l3: 50-52
Grierson, George I903-1922. Linguistic Survey of lndia. Delhi: MotilalA.,

Banarsidass.
Grierson, George 1908. India and the Gypsies. Journal oftheA., Gypsy Lore

Society, series, 400.new
red., from the Fourth andGrumet, Joanne Papers Fifth Annnual Meeting,

NorthGypsy Chapter.Lore Society, American New York: Gypsy Lore
Society, Publication No.

lgla, Birgit, Probleme der Standardisierung1990. des Romani. Dow, James
Thomas Stolz, NorbertR., Boretzky, Enninger, Matthias PerlWerner

red., Akten des KolloquiumsEssener uber "Min0ritatensprachen/-
Sprachminoritaten". Bochum: Brockmeyer, 75-90.

Hancock, Angloromanilan F., 1970. creole Journal ofthe Gypsy Lorea
Society 49, l-2: 41-4.

Hancock, Thelan F., 1980. Gypsies Germany: fate of MichiganRomany.
Studies fall:Germanic 247-264.

Hancock, 1984. Romani and Angloromani. Trudgill,lan F., red..Peter
the British Isles. bridge,Languages Cam England: Cambridge Universityin

Press, 367-383.
Hancock, lan 1986. The Cryptolectal Speech of the AmericanF., Roads:

Traveler Cant and American Angloromani. Speech fall:American 6|,
206-220.

Hancock, The development oflan F., I988. Romani linguistics. M. A.
Jazayery Winter red.. and Cultures.W. Languages Berlin: deMouton
Gruyter, l83-223.

Hancock, lan 1990. of the Hungarian-Slovak Carpathian,F. A Grammar

441



Bilaga 4 SOU 1997:192

Basha/a’o International RomaniRomani Language. Texas:Romungro,
Union. O, karpatiska, bashaldoG: romungro,

Hancock, Vlax phonological divergence from Romani:F., 1991.lan common
Boltz, WilliamImplications for standardization and orthography. G.

C.Shapiro red.. Studies the historical phonologyMichael Asianin
languages, 102-118.

ofa union dialect of North AmericanHancock, 1993. Thelan F., emergence
international standard.Vlax Romani, and its implications for an

International the Sociology ofJournal of 99: 91-104.Language
SlavicaHancock, Handbook of Vlax Austin:lan F., 1995. Romani.A

Publishers. G2 valakiska,lnc. 178
des Romanishels d’Amerique du Sud.Hasler, 1974.Juan A., Le Romano

Journal of the Society 21-45.Gypsy Lore
Autriche Yougoslavie.Heinschink, langue tsiganeMozes F., 1978. La eten en

de la deRevue Tsiganes 8-20.Extrait
derRomani C+hib Die Sprache Roma.Heinschink, F., 1994. EMozes -

Volk,Ursula Hemetek red., das unbekannteHeinschink, Roma:Mozes
Schicksal und Kultur, 10-128.l

unbekannteHemetek red., dasHeinschink, Ursula 1994. Roma:Mozes
Böhlau.Wien. Wien: Verein Centro,Volk, Schicksal und Kultur. Romano

der derdes SinteHoltzinger, Daniel, Phonologie Rommanes1987. in
Diplomarbeit. Klagenfun:UnveroffentlicheNundesrepublik Deutschland.

Bildungswissenschaften.Universität filr
Diskursanalyse derGrammatik unaHoltzinger, Daniel, 1993. Das Rámanes.
Sprachwissenschaftlnstituts fürSprache der lnnspruck: Verlag desSinte.

s..der Universität lnnspruck. Gz sinto, 336
World/MaterialstheHoltzinger, Daniel, 1995. Sinte. LanguagesRomanes 0

sintoGzMünchen Newcastle: LINCOM EUROPA.105.
Tchécoslaviquie.des Extrait1978. RomHübschmannova, M., Language en

de 40-41.de la Revue Tsiganes
Gramatika. Skopje: NashaSoaip Kepeski, 1980. RomaniJusuf, Krume

GKniga. O,
Multilingual Romaniof Rishi’sReview W. R.Kaufmann, 1979.Terence,

ofof the SociologyInternational JournalChandigarh 1974.Dictionary,
19: I31-144.Language

phonology andExplorations Proto-GypsyKaufmann, 1984.Terence,
Analysisthe 6th South Asianclassification. presented LanguagesPaper at

Austin, 25-26 1984.Round—table Texas, May
ofof DialectMorhology and Lexicon the RomanyDonald,Kenrick, 1967.

University. O, GPh. Diss., LondonKotel Bulgaria.
International Journal oftheEnglish.Donald, RomaniKenrick, 1978.

of 1-120.Sociology I9: l lLanguage

442



BilagaSOU 1997: 4192

Kenrick, Donald, 1993. Romani the Crossroads. G. Extra L.at
Verhoeven red., Immigrant Languages Europe. Clevendon,in Avon:
Multilingual Matters. bl "gypsy/rom"a om

Kochanowski, Jan, 1963. Gypsy Studies 1-2. Delhi:New International
Academy of Indian Culture. G, lettiskT: romani

Kovaceec, August, 1991. ofLanguages national minorities and ethnic groups
the countries of what Yugoslavia With special reference toonce was

Romance idioms. Studia AnglicaRomanica Zagrabiensia 1991-1992,et
36-37: 15-27.

Marsden, William, 1785. Observations the language of the peopleon
commonly called Gypsies. Archaeologia 382-386.

Matras, GertrudYaron Reeshemius, 1991. Standardization beyond the state:
The of Yiddish, Kurdish and Romani. Gleich, Uttacases von
Ekkehard Wolff red., Standardization of National Languages.‘ Symposium

Lnguage Standardization. Hamburg: Graduate for theProgram Study ofon
Language Contact and Multilingualism, University of Hamburg and the
UNESCO Institute for Education, 103-123.

Matras, Yaron, 1994. Untersuchungen Grammatik und Diskurs deszu
DialektderKelderasa/Lovari.Romanes: BalkanologischeVeroffentlichung-

Wiesbaden: Harrassowitz. G1 kelderash, 256en.
Matras, Yaron red., 1995. Romani TheContact: History, Structure andin

Sociology ofa issuesLanguage. Current linguistic theory. Amsterdam:
Benjamins.

Meszaros, G/, langue tsigane1978. La Hongrie. de la desExtrait Revueen
Etudes 29-33.Isinganes

Miklosich, Franz Xaver 1874-1878. derBeitrage Kenntnissvon, zur
Zigeunermundarten I-4. Wien: Karl Gerold.

UberMiklosich, Franz Xaver 1872-1881. die Mundarten undvon,
Wanderungen der Zigeuner Europa l-l2. Kaiserliche Akademie der
Wissenschaften, Phil.-Hist. Classe. Denskschriften. Bd. Bd.21-23, 25-27,
Bd. Wien: Karl Gerold.30-31.

Paspati, Alexandre G., 1870. Etudes les Tschinghianés Bohémiens desur ou
l’Empire Constantinople:Ottoman. Antoine Koroméla. 0, G, turkiskT:
romani

Pott, August Friedrich, 1844-45. Die Ziguener undEuropa Asien.in
Etnographisch-Iinguistische Untersuchung, vornehml ich ihrer Herkunft und
Sprache, nach gedruckten und ungedruckten Quellen. band. Halle: Verlag2

Ed. Heynemann.v.
Pobozniak, Tadeusz, 1964. Grammar of the Lovari Dialect. Krakow:

WydawnictwoPnnstwowe Naukowe. G2 lovari
Puxton, Grattan, 1980. Romani Chib The Romani Language Movement.-

AvenPlanet 49/50. publ. Morris, red., Compass Cardiff:Points.

443



Bilaga 4 sou 1997;192

of WalesUniversity press.
teutschenfremden unaZuwachs der1782-1793. NeusterRüdiger, Jacob C. C.,

undBucheranzeigenAufscitzen,Sprachkundeallgemeinen in eigenen
Leipzig.Nachrichten 1-5.

being theof Wales,ofthe Gypsies1968. The DialectJohn, 1926Sampson,
of bramthe clanthe speech ApreservedBritishform of Romani inolder

romaniwalesiskO, G:Wood. London.
ofthe EnglishDialectTheCrofton, 1875.ThomasBath C. HenrySmart,

uppl..Asher and C0. 2:aLondon:Gypsies.
Cambridge,British Isles.thered., I984. LanguagesTrudgill, inPeter

University Press.CambridgeEngland:
Journallndo-Aryan.ofPositionThe RomanyLilley, 1926.RalphTurner,

145-189.Societyofthe Gypsy Lore
nik/Romengoalavari..Srpskohrvatsko—romsko~engleskrecik, Rade, 1983Uhl

OSvjetlost.Sarajevo:
Journal of theRomani.Bosnianred.Ackerley,G.Rade, I942. F.Uhlik,

19.38-47, 107-1100-l40; 22:20:SocietyLoreGypsy
linguisticaloan words Gypsy. ActaNumerical dataVekerdi, Jösef, 1980. on

367-373.Hungricae 30:ScientiarumAcademiae
linguisticaDialect ActaHungary.The Vend GypsyJosef,Vekerdi, 1984.

1-2: 65-86.34,HungricaeAcademiae Scientiarum
transl. fromlanguageThe1983. GypsyVladimirovna,Tat’janaVentzel’,

Nauka.Moskow:Africa.of Asia andGitman. LanguagesRussian by
romaninordryskG1

romaniZigeunerspracheWörterbuch der1960. GrossesSiegmund A.Wolf,
Zigeunerdialekte.europaischerandererunddeutscherWortschatztsiw:

Även: Hamburg:utg..1987 rev.Institut.BibliographischesMannheim:
varieter, 287tyskaOzBuske. mest

världen: övrigtochEuropa

DevelopmentTheand Social Change.PoliticsGypsyI974.Thoman,Acton,
frontBrithish GypsiesPoliticsandIdeologyu PressureEthnicof among

Routledge KeganLondon:Nationalism.Reformism RomanyVictorian to
Paul.

andof EuropeEasternof the GypsiesHistoryDavid 1995. AM,Crowe,
Publishers.TaurisLondon: B.Russia.

Blackwell.Oxford:The Gypsies.1992.M.,AngusFraser,
StudyCaseAthe CSCE Process:Nicolae, 1993. Romanies inGheorghe,

Dispersed Settlement Patterns.withNationalof MinoritiesRightsthefor
Seminar,Human Dimensionthe CSCEdebatestheReportA aton

and Studies.PreventionSocialforCenterBucharest: Rom1993.Warshaw,

444



SOU Bilaga1997:192 4

Hancock, lan, The1989. Pariah Syndrome. Arbor:Ann Karoma Press.
Heinschink, Mozes Ursula Hemetek red., 1994. Roma: das unbekannte

Volk, Schicksal und Kultur. Wien. Wien: Verein Romano Centro, Böhlau.
Kenrick, Donald Grattan Puxon, 1972. The Destiny of Europe s Gypsies.

London: Sussex University Press.
Liegeois, Jean-Pierre, 1994 rev. utg/1987. Gypsies and Travellers. Socio-

Culiural Data. Socio—Political Data. Strasbourg: Council of Europe.
Liegeois,.1ean-Pierre Nicolae Gheorghe, 1995. Roma/Gypsies: Europeana

London: Minority Rightsminority. Group.
Puxon, 1987. Roma: Europe s Gypsies. The RightsMinority Report 14.group,

London.
Rehfisch, Famham, red. 1975. Gypsies, Tinkers, and Other Travellers.

London: Academic Press.

Bibliografier m m

Gilsenbach, Reimar, 1994. Weltchronik der TeilZigeuner. denVon
Anfängen bis 1599. Studien Tsiganologie und Folkloristik 10.zur

Main:Fraam Peter Lang. Se dito under arbete: Teil bis2: 1600 1799,även
Teil 1800 bis och Teil1929, bis heute.1930

Salo, ed.,Matt T. 1990. 100 ofGypsy Studies.Years Cheverly, Maryland:
The Gypsy Lore Society, Publication No.

Socialstyrelsen, Zigenare.1985. förteckning litteraturEn och musik ochav av
Stockholm: Socialstyrelsen.zigenare.om

Svanberg, Arthur ThesleffsIngvar, 1984. efterlämnade zigenannaterial
Kungl biblioteket. Svenska landsmål och svenskt folkliv 107: 118-123.

Diane,Tong, 1995. Gypsies: MultidisciplinaryA Annotated Bibliography.
York:New Garland.

445





SOU 1997:192

Bilaga 5

Jiddisch i Sverige

Inledning1

Föreliggande redovisar resultaten vår utredning jiddischrapport av om
i Sverige. Uppdraget omfattar följande frågor:

längeHur har jiddisch i Sverigeanvänts
jiddischHar under denna tid kontinuerligt i Sverigeanvänts

från generation till generation
Vilkab varieteter jiddisch används i Sverigeav

4. Hur många-- uppskattningsvis-- använder jiddisch i Sverige
idag

inledsRapporten med kortfattad historik judarna och "judiskaöveren
språk" i Mellanöstern, Europa och Sverige. De därpå följande
avsnitten skiss jiddisch språk: dess uppkomst,över vilkager en som
dialekter brukar räkna med, vilka inslag andra språkman av som
jiddisch kort beskrivning språkets fonologi,samtrymmer en av
skriftsystem och morfosyntax. Avsnitt fyra jiddisch i Sverigetar upp
i dag och hur det används både tal- och skriftspråk i landet. Detsom
avslutande avsnittet sammanfattar innehållet tentativaattgenom ge

utredningsfrågorna. Rapporten avslutas med bibliografi ochsvar en
bilagor.tre

2 udarnas historiaJ

Mellanöstern1

Judarna själva brukar räkna med de fanns folkgrupp åt-att som
minstone 2000 år Kr. Enligt Bibeln lägger Moses grunden till
religionen vid ungefär 14:e århundradet Kr. i Egypten. Omkring
1275 f.Kr. börjar uttäget Egypten och erövringen därKanaan,ur av
de tolv ska ha slagit sig i olika delar vad vi kännerstammarna ner av

Palestina. Deras första konung, David, lyckades sammanföra desom
tidigare ganska självständiga i rike år 1010 f.Kr.stammarna ett enat

förstaDet templet, byggdes i Jerusalem under 900-talet f.Kr.,som
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tvåIsrael och Juda deBabylonien år 586 erövradeförstördes när
i efter David. Denhade delatsenade kungariketdelar det uppsom

Babylonien,erövradeexilen bröts redan 539babyloniska när perserna
tempel byggdes,återvända till Palestina. Etttillätsoch judarna nytt

period under persisktinleddes ganska lugn516. Dâinvigdes ensom
Persien,erövradedå Alexander denår 332 f.Kr.herravälde tills store

kunde dockjudiskgrekiska herrar. Enjudarna fickoch utropasstatny
erövrade PalestinaPompeiusår 63, dåf.Kr. varade tillår 140 Den

fick dockjudiske kungenromerskt protektorat. Denoch införde vara
ordningenändradesUngefär år 6 e.Kr.romersk kontroll.underkvar

ochPalestinaprokuratorer tillskickade s.k.så Rom att regera,att
År förstördes70 Krförsämrades ånyo.för judarnasituationen e

templet igen.
dels ikvarfanns judiska minoriteterperiodenUnder hela den här

tidPalestina under Moseutvandrade tillaldrigjudarEgypten som
iexilen. Judarna Egypten,återvände efterinteBabylonien somdels i

helleniserade under detutsträckningiAlexandria, blevsärskilt i stor
Hahn flhebreiskanha glömtherraväldet och verkargrekiska m

judiskatill grekiskaToran200-talet69. På1970: översattest.ex. av
inte för judartillgänglig baraskriftengjordeDettaöversättare. som

påockså för icke-judar, vilkai hebreiska,kunnigainte längre utanvar
Babylonien däremotiinflytande. Judarnautövade starktden upp-

med Palestina,kontakterunder hela tidenrätthöll täta attt.ex. genom
ha bevarat sinutbildas. Dessa lärskulledit för deskicka män att

kontrollmed överutsträckning. I ochhebreiska i större att romarnas
och kulturelltreligiöstBabylonienökade, blevPalestina centrumett

förtryck där undermindreupplevde äneftersom deför judarna,
judarnaskriver1996: 11Schulmanvälde. Salomonromerskt att

arameiskananvände bådeKristusmillenium förehalvtredan vid ett
första århundradet e.Kr.vidför sedanhebreiskan parallellt,och att

hebreiskantalspråk ocharameiskanhuvudsakligen använda somsom
skriftspråk.

kontrollutövade600-900 e,Kr. överunderEn cagrupp somannan
judarnasbabyloniskalät deKalifernamuslimerna.judarna var
härskaretidigareliksombestå, medan de,organisationsamfund och

kunskaperutnyttjade derasutsträckningperioder, i vissolikaunder
judarna börjadeEftersomförföljde dem.färdigheteroch ävenmen

Palestina,herravälderomerska riketsunder övertill Europakomma
utvandrarnaoch följeri Mellanösternjudarnavi historienlämnar om

till Europa.
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2.2 i till medeltidenJudarna Europa fram och med

erövring Palestina ochI samband både med derasromarnas av
förföljelse judar börja förflytta sigjudarna där, kom över störreattav
områden, i första hand till olika delarbl.a. till Europa. De reste av

mycket tidigt bl.a. till delarMedelhavsområdet, även avmen
m.fl.Nederländerna. Hahn 1970:nuvarande Tyskland, Frankrike och

fanns i alla romerskaredan 200-talet e.Kr.96 skriver judaratt
vid slutet 300-talet,riket upplöstesprovinser. romerskarikets När av

herravälde, och dessa hadehärskaresde under olika lokalakom
långtid inleddesVid dennavarierande inställning till judarna. en

delsskilda roller:i två ganskaperiod där vi judar i Europa somser
förtryckta, delsfattiga ochoftaenkla köpmän och hantverkare, som

vissa kungar,skyddadeämbetsmän affärsmän,höga och avsom var
välmåendeförRhenområdet käntFrankrike.Karl den istoret.ex. var

iKöln.och DetMainz, Speyer ärjudiska församlingar i Worms,
avsnittvidaresitt sedessa trakter språket jiddisch har ursprungsom

3.
tilltillvarofördedel där judarnaEn Europa gynnsamenannan av

arabiskadetspelade underbörja med Spanien. Judarnaatt var
i denobetydlig rollinteherraväldet från 750- till 1000-talet en

ochVetenskaps-ihandelninternationellablomstrande ekonomin, samt
olikamångainomverksammakulturlivet Iberiska halvön. De var

hebreiska,poesi ochförfattade de bådeområden, bl.a. ettprosa
Vid slutetmed arabiskan.besläktatspråk vilket bekant näraär avsom
förhållandensvårarebörjade judarna uppleva mycketden här perioden

deldennakontrollen ii de kristna börjadeoch med ävenövertaatt av
Europa.av

Ättlingarna sefarder.judarna brukar benämnastill de spanska
Hahninnefattat år 1400lär ha 800 000Denna etcagrupp, som

undermassmordfruktansvärda förföljelser och1970: 113 upplevde
Ferdi-inkvisitionen. kvarvarande 300 000 blev utdrivnacaDe av

Holland,nand och 1492. flydde till Turkiet, Italien,Isabella år Dessa
SpanienNordafrika. Under den långa vistelsen isödra Frankrike och

verkar judarnas talspråk och ha gått till för judarnaövermer mer en
språksärskild varietet, kallad ladino eller judeo-spanska. Dettaspansk

vissa likheter jiddisch, det, vad vihar intressanta med eftersommen
aldrig Sverige, lämnar för tillfället därhän.har används i vi detvet,
övriga judarnas också drastisktI Västeuropa korn ställning att

Judarnaförsämras under medeltiden kyrkans maktutövning.genom
ifrånträngdes från sina traditionella sysslor: handel konkur-ut g.a.

ifrånfrån de mäktiga italienska och tyska handelsstäderna,rens
hantverk skrâväsendet, ifrån jordbruk lagardetg.a. nya p.g.a. nya
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grund och därförförbjöd dem jord. Delvis detta,äga attatt avsom
ekonomiskafick befatta sig medkristna inte ville ellerde trans-

penninghandel. Under dennadel judar syssla medaktioner, började en
för oskäligbeskyllas inte baraperiod kom judarna räntaatt taatt

långivareungefär nivå hos kristnalåg docksina lân räntan samma
föreställningar ha orsakatockså i vidskepligade ansågs pesten,utan

ansvariga för Jesu dödförpesta brunnar,utföra ritualmord, osv.vara
europeiska länder, ochutdrevs de från radFrån och med 1200 talet en

de därutsträckning skydd i Tyskland,i alltsökte större trots att
såpassgrymheterna. Tysklandupplevde dekanske värsta var upp-
möjligt föroch furstendömen deti olika små kunga-splittrat att var

förföljelserna i någonallteftersomförflytta sig mellan demjudarna att
rad lagar1200-talet stiftadesouthärdliga. Under ochblev 11-stad en

Från 1500-taletboende och leverne.begränsade judarnassom
städerna,slutna områden ibo i särskildatvingades judarna som

förfallnaoftast belägna i deGettonabenämndes mestgetton. var
och slutet påförsta århundradet e.Kr.Mellandelarna städerna.av

ungefärfrån miljoner tillantal ha minskat 7 1/2lär judarnas1400-talet
1970: 125.miljon Kahn1/21 et

perioden.städer under den härutsträckning iJudarna bodde i stor
flera skäl,i och kvarteroftast tillsammansboddeDe ett samma av

behövde tiotvingade till det. Delsde blev mäninnanäven vuxna
ville ocksågudstjänst. haskulle kunna hålla Manförnärvara att man

skolan.till andra institutioner,ochbåde tillnära t.ex.synagogan
i denviss tryggheterbjöd judiska kvarterDessutom otryggaannarsen

Utbildning ochmedeltiden.upplevde undertillvaron judarna varsom
medeltidenlivet. Underdet judiskamycket väsentlig delär var,aven

delen denkristna befolkningsgrupperna,skillnad från de störretill av
befolkningenjudiskaden kvinnligadelmanliga och även stor aven

från tidig ålder, iblandi hebreiskapojkar utbildadesläskunnig. Judiska
pojkarna intelärde sigde judiska skolornaårs ålder. Inomvid 3-4

fickhebreiska,skriften och bönerden heligabara läsa utan
hadeFörsamligensådant llicki 1989.utbildning i språket ensom
täckerhalacha, vilketenligt judiska lagdömdedomare somegen
förtillden judiskalivet och ärvarje aspekt poängterar atttronattav

fungeradePå och vis1993:65.Janarvvarje dag Byström sättlevas
Judarna"stad i staden".judiska bosättningarnasåledes de som en

baserad sina inkomster. Dessaförsamlingen,skatt tillbetalade t.ex.
olika interna verksam-församlingensinte bara föranvändespengar

vändehemlösa judarhjälpverksamhetförheter även t.ex.utan som
organiseravis finns det härPå ochförsamlingen. sättetsig till sätt att

Sverige.bland judar iidagsig kvar även
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Under dessa omständigheter det lätt förstå jiddischsär att stora
betydelse vardagssprâk för stadsjudarna i Västeuropa, i fallallasom
för de hade sitt i tyska områden de s.k.närmastesom ursprung
ashkenazerna. De judiska stadsdelarna utgjorde ganska kompletta
samhällen för invånarna, där de flesta behov kunde tillfredsställas.

judarna ofta flyttaTrots mellan olika städer, kundeatt tvungna attvar
upprätthållade användningen jiddisch talspråk. Troligtvisav som var

fall flerspråkiga:i alla de använde jiddisch vardagssprâkmännen som
inom majoritetens språk i sina kontakter med omgivningengruppen,
för sin utkomst bl.a. och hebreiskan religiöst språk. Eftersomsom

judiska fickde sin utbildning rabbinerna inom de judiskamännen av
skolorna, det naturligt jiddisch skrevs med hebreisk skrift ochattvar

latinsk. Hebreisk skriftinte tillägnade sig dock kvinnorna, ochäven
mycket populär kvinnobibel med och tillhörande kommen-texten

Lublin.författades jiddisch år 1606 i Likaså denskrevtarer
förmögna änkan Glückel i årHamburg sina jiddischmemoarer

Ävenförst1690 de utkom dock 1896 Hahn 1970:141.et om
första talspråk vardagssprâk,jiddisch i hand fungerade och skrevssom
och de heliga skrifterna till detta språk.litteratur Detta äröversattes

för "vardagsspråk" ii stark kontrast till situationen många andra andra
talspråktider och delar världen, förblir enbart inomnästansomav

språkgemenskapen.

upplysningstidensi2.3 Judarna ochrenässansens

Tyskland

förbättradesmedeltiden började slut och iNär över renässansen,ta
grund reformationen ijudarnas situation bl.a.avsevärt, av

översättningenTyskland och den ökande humanismen. I och med av
förbättrades ställning åtminstone blandBibeln judarnas protestanterna.

Religionsfrihet instiftades dock först under l700-talet. Under 15- och
blev vanligt furstar och kungar anställde judar1600-talen det att som

penninganskaffande för olika militära kampanjer och krigskötte samt
kunde fungera ekonomiska rådgivare i allmänhet. I mångasom som

där judar tidigare hade blivit utdrivna fick de kommastäder nu
först hovjudarna, sedan deras släktingar och därefter övriga.tillbaka:

för bosättningintressant dettaDet är mönsteratt ettupprepas par
Judarna i Tysklandhundra år judarna kom till Sverige.senare av som

i enligt Mirjam SternerKvinnobibeln går fortfarande köpa Brooklyn,att t.ex.
Carlberg.
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överskikt hovjudartillhörde två skilda skikt: litet och hovleveran-ett
fick skydd hovet k skyddsjudar och skarastörer, storensom av

tolererade judar. levde under förhållanden baras.k. De senare som
sina förfäders under medeltiden.något bättre I Preussenän t.ex.var

förstfödde gifta sig, han villeBöhmen fick bara denoch sonen om
Övriga utvandra de ville bilda familj.i staden. fickstanna om

förhållandena uppstod delUnder de här något engynnsammare
judarna assimilera sig. Mångai Tyskland uppmanaderörelser attsom

sådanaliv kunde slippalevatrodde de anpassatatt ettatt mergenom
upplevde under medeltiden. Det blev ocksåförföljelser gruppensom

vetenskapernaattraktivt utbilda sig i depå helt sätt attannatett nya
upplysningstiden.betydelse underfick mycket störresom en

hadehaskala-rörelse vidare nedanMendelssohn och hans seMoses
påskynda integrationen bland judarna. Hanbetydelse förstörsta att

försåg den med kommentarertill tyska ochBibelnöversatte
vid tyska i stället förför vänja de judiska läsarnahebreiska, bl.a. att

sig tyska språket1970: 163. Att lärajiddisch Halm et var
i "Västerlandets"nödvändigt för utbilda signaturligtvis också att

Schulmanlitteratur och kultur.icke-judiska vetenskaper,d.v.s.
dennapraktiskt utplånades vid"västjiddischskriver1996: 17 tagetatt

liknaTalspråket kom alltmerskriftspråk."i alla falltid, attsom
enligtoch judiska uttryck"intonationenomgivningens tyska, förutom "

sprákgemenskapervästjiddiskaSmå isolerade1996:l7.Schulman
Holland såSlovakien, Elsass ochdock kvar i Ungern,fanns västra

världskriget.efter andrasent som
slutetemancipationen" iden "förstaupplysningen komoch medI

utbyteI1800-talet i olika delar Västeuropa.början1700- och avav
avstå från sinskulle judarnarättigheternautökade mänskligademot
uppfattningen1970:166 ochHahnnationella särprägel accepteraet

alltså: privatsakkristen bemärkelse,religion ijudendomatt envar en
sig dockoffentliga liv. visadeindividens Detpåverkarinte attsom

bereddasamhället inteomgivandei detmånga accepteraattvar
uppoff-dennarättigheter,medborgerligakrav påjudarnas storatrots

medborgerliga rättighetersida. Judarnasfrån judarnasring garantera-
1900-talet, denoch början1800-andra halvanförst underdes av

emancipationen"."andraks
till Sverigejudarinvandringen tyskadelviktigEftersom avaven

de kom iandra delen d.v.ssekelskiftet, och denföreägde somrum
fråninvandringenliknade denvärldskrigenandra störresamband med

Östeuropa, närvarande Centraleuropavi förlämnarövrigaPolen och
blickenvänderoch österut.
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Östeuropa2.4 iJudama

Redan på 12- och 1300-talet flydde många judar från Tyskland till
Östeuropa undan och korstågens härjningar. De fick positivtpesten ett
mottagande de polska furstarna och kungarna, motarbetadesav men

det polska prästerskapet. I slutet medeltiden lär antalet judar iav av
uppgåttPolen till 18 000, medan 6 000 fanns i Litauen. Nyaca ca

invandringsvågor västerifrån ökade deras antal till 300 000 och 500ca
000 i Polen respektive Litauen i mitten 1600-talet, enligt Ilickisav
källor Ilicki 1989:9. Ilicki kallar perioden från 1500 till mitten av
1600-talet för judiska diasporans guldålder och jämför den med
perioden från 400 till 900 e.Kr. i Babylonien och perioden från 800-
till 1100-talet Spanien i frågai judiskt kulturliv.om

slutetI 1500-talet började den polska adeln i allt större ut-av
sträckning anlita judar arrendatorer och skatteindrivare. Mångasom
blev också krogarrendatorer, yrkesgrupp de så småningom komen
helt dominera. Dessa förändringar, särskilt judarnas rollatt som
skatteindrivare, ledde till starka antijudiska stämningar, framförallt
bland polska och ukrainska bönder. städernaI började de konkurrera
med Polens växande medelklass. Strax innan Sverige invaderade Polen

sig1655 de rysk-ortodoxa ukrainska bönderna de katolskareste mot
polska jordägarna 1648-49. förstaDetta riktat i hand motuppror var
polackerna, judarna råkade också mycket illa i egenskap deutmen av

redskap. Ilicki beskriver masslakten judar den störstasenares som
judisk historia förintelseni före under andra världskriget. Antalet

dödsoffer minst så många120 000, kanske 300 000 Ilickivar som
1989: 13-14.

Det i kölvattnet denna katastrof två viktiga messianskavar av som
rörelser chassidismen fick många anhängare bland judarna. Desamt
messianska rörelserna ebbade medan chassidismen fick mycketut,

och idag den och viktig rörelse inomän ärstort storgensvar, en
Chassidismen omfattadejudendomen. både mystiska extatiskaoch

enligt Ilickiinslag, 1989:l5. bekämpades hårt frånDen mycket
ortodoxt håll. Chassidismen hade mycket betydelse för jiddisch,stor
och har det idag. Enligt chassidismen kunde först "tala medän man nu
Gud, inte bara helig hebreiska, på jiddisch."vardagligutanen en

chassidiska kretsarInom kom jiddisch användas för predik-ävenatt
ningar och för böcker etik och moral Schulman 1996: 15-16 ochom
språket har idag betydelse umgängesspråk bland chassi-än stor som
dim.

Under 1700-talet ökande judarnas antal återigen för omfattaatt ca
000750 i Polen och Litauen. Många flyttade under den här perioden

från de delarna Polen till de provinserna, d.v.s.västra östraav
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Ukraina, Litauen och Vitryssland, dit de hänvisade Entsaren.var av
andel bodde i slutet 1700-talet i städerna, där 20% ägnadestörre av ca

12-15%sig hantverk och handel eller krogväsende. Cirka 10%
Övrigafriaarbetade hemhjälp respektive yrkesutövare. 30-35%som

stadsbefolkningen hade ingen fast inkomst, och kom allmäntm.a.0av
kallas för luftmentschn Ilicki 1989:16.att

Tyskland byggde alltså judarna tillvaroLiksom i upp en som var
både integrerad i det polska samhället ekonomisk nödvändighet ochav

från det religiösa och andra skäl. bodde iavskärrnat Deav egna
i och talade sitt språk, jiddisch. Blandäktenskapkvarter städerna eget

enligt Ilicki Jiddischnågot eller mindre okänt, 1989: 17.var mer
influerad de slaviska språk komblev under den här tiden starkt detav

språket.med. Många slaviska 0rd blev integrerade ii kontakt Att
ändå behöll jiddisch utvandringen från Tyskland berorjudarna trots

flera skäl.
utvandrade de i många fall till tysktalande städer i Polen.Dels

provinserna fram till 1500-talet domineratStadslivet i de västra avvar
1989:18, varför det naturligt förtysktalande Ilicki vargrupper

dialekt tyska. Med all säkerhetfortsätta tala sinjudarna att egen av
åtminstone i viss mån ömsesidigtjiddisch i inledningsskedeettvar

levde judarna, och särskilt de judiskaförståeligt med tyska. Samtidigt
språk-såpass avskilt från det omgivande samhälletkvinnorna, att

familjen. tidigare påpekatsbevarande naturligt inom Som varvar
flerspråkiga. Kvinnorna hade dettradition störst närmännen ansvarav

vilket innebar både pojkartidiga barnen,gällde den attomsorgen om
Utbildningenjiddisch modersmål.flickor tillägnade sigoch som

innebar pojkarna lärde sig läsa ochjudarna själva, vilketsköttes attav
fram tilljiddisch ochhebreiska, och undervisningen bedrevsskriva

medvärldskriget i Polen. I sambandnågot efter andraäven att
språk. Ilickide sig omgivningensbörjade yrkesarbeta, lärdejudarna

hebreiskaspråksituation för diglossi, medkallar judarnas1989:19
lågspråk. sig vill kallahögspråk" jiddisch Vareoch mansomsom

i språken verkar haeller inte, kan instämmaför diglossidet attman
majoritets-och det omgivandekomplementära roller,spelat ävenatt

åtminstone förspråket viktigt, männen.var
påverkade de tyskaOmnämnda haskala-rörelsen,tidigareDen som

mindre effektupplysningstiden, hademycket starkt underjudarna
skriver Ilickiflera skål. Anledningarna,polska judarnade av

ekonomiskasin långsammaredels Polen1989:21, att p.g.a.var
de östeuropeiskaför idéerna, delsutveckling inte moget attvar

så starka behovställning inte hadepå grund sinjudarna trygga avav
chassidismentill majoriteten, delspå sin inställningändra attatt

inställd motvikt. Under 1800-talettill haskala ñentligtutgjorde en
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från till småstäderna,flyttade många judar krogarna landsbygden
samhällendär de kända schtetlach mindre östeuropeiska där judar

majoriteten befolkningen etablerades. typisktutgjorde Detta ettav var
fram förintelsen. ocksåför judarna leva ändra till Det isätt att var

fästen,miljöer chassidismen hade starka och därmeddessa varsom
vardagsspråket.jiddisch det naturliga

med nationalromantikens blomstring i Polen ökade antisemitis-I och
År område1882 begränsades judarnas bosättning till ett sommen.

Vitryssland, delar Polen och Litauen.omfattar nuvarande Ukraina, av
i skolorna, vissa yrken blev återigenJudiska elever kvoterades

socialistiska idéerna mycketförbjudna Bland judarna blev deosv.
enligt Ilicki språkan-slutet 1800-talet hängdepopulära. Under av

politisk åskådning. k maskilim,vändning och -lojalitet ihop med De s
propagerade för assimilationfåtaliga anhängarna till haskala,d.v.s de

område.ryska och tyska i respektive Deanvändning polska,och av
föra budskap jiddisch, och därmedtvingade sittdock utattvar

språk Ilickitill utvecklingen dettaenligt Ilicki indirektbidrog de av
för hebreiskan redanpropagerade däremotSionisterna1988:28.

språk,"de breda massornas"Jiddisch däremottiden.den här menvar
speladeförfattade,för "kultureliten"språkockså teater m.m.ett som

jiddisch.
År i Czerno-språkkonferensviktigjiddischförägde1908 rumen

språk förnationellterkännandefickjiddischBukovina, därwitz i som
hebreiskan.bredvidjudarna

1988:38-41IlickienligtkanvärldskrigentvåMellan de man
undergrupper:uppdelad ibefolkningjudiskaPolens trebetrakta som

ortodoxochlivsstiltraditionellprägladtredjedel,ungefär1 aven
chassider,Mångaschtetlach judar.främstreligion. menDessa varvar

s.k.chassidismentillmotståndarekategorin ävenfanns i den härdet
assimilationis-talspråk; 2jiddischhadeockså demithagim somsom

Dessajudarna.polska8-9% deendastomfattade varavterna, casom
självabetraktade sighandi förstaintellektuella,främst de somsom

övriga,Depolska. 3taladeDehand judar.och i andrapolacker,
någonstansspråkanvändningochlivsstilhademajoriteten,d.v.s. en

kläddepolska,taladeortodoxin,lämnadedessa två poler. Demellan
identitet.judiskhandi förstapolacker, hadesig ensom men

År mosaiskadentillhördepolacker79% alla1931 somuppgav av
1929-30Skolåretmodersmål.jiddisch derastrosbekännelsen att var

högskolestudenternahälften de judiskadock ungefär attavuppgav
bådeanvändesTroligtvishemspråk polska Ilicki 1988:41.deras var

beroendemindreellerparallellt i många hem,jiddisch och polska mer
Undersympatier.politiskareligiös orientering ochtradition,
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mellankrigstiden sekulärt kulturliv fram jiddischväxte inomett
för det socialistiska partiet Band.ramen

Perioden från sekelskiftet framoch till andra världskriget betraktas
många guldålder inom jiddisch och jiddischkulturen. Fleraav som en
de framstående författarna jiddisch, däribland nobelprista-mestav

Isaac Bashevis Singer, verksamma under denna tid.garen var
Jiddischteatern utbredd, hundratals tidningar jiddisch publicera-var
des i upplagor och jiddischska kulturella institutioner blomstrade.stora

mycketDet ovanligt minoritetsspråksgemenskap, stödär att utanen
från statsmakt, krafthar och möjlighet bygga sådanatten upp en
utvecklad både folklig kultur och "högkultur". Allt detta slogs sedan
i spillror, först gettotillvaron och därefter förintelsen.av av

Andra världskriget bekant helt förödande för de Östeuro-var som
peiska och tyska judarna, för judar i ockuperade områden.samt
Nazisternas förföljelser, förintelselägermassmorden och lämnade få
judar kvar i Tyskland och de ockuperade länderna, framförallt i öst.

fåtal överlevde eller kunde fly. 11%Bara I Polen lär endastett t.ex.
judarna ha kommit förintelsen livet behåll.med i Ungefärav ur

hälften den kvarvarande polskjudiska befolkningen lämnade Polenav
mellan 1946 och 1959. Främsta invandringsland Palestina/Israel.var
Sammanlagt utvandrade enligt Ilickis uppskattning 1988: 43, 46 ca
250 000 östeuropeiska judar före 1949. En liten del dessa tillätsav

till Sverige nedan.komma se
det dramatiskt minskade underlaget under efterkrigstidenTrots

uppgående till totalt 100 000 individer fannssammanlagt detca
ungefär 30 judiska skolor i Polen med jiddischspråkig undervisning i

förpolskningen blev stark samband medslutet 1940-talet. Men iav
skriver vanligtkommunistpartiets Övertagande. Ilicki 1988: 49 att ett

språkanvändningsmönster "föräldrarna talde jiddisch medattvar
varandra och polska med barnen." Ilicki den efter-att storamenar
krigsgenerationen inte har jiddisch modersmål, bl.a. därför detattsom
"inte fanns några heljudiska miljöer kvar."

Sznajdmann 970124 något annorlunda bildIzydor intervju ger en
roll perioden, nämligen språket behölljiddisch under den här attav

sin ställning hemspråk i många hem, de förändringarnatrots storasom
fannskommunisternas maktövertagande innebar. Bl.a. de judiskasom

i de polska städerna fram till början 1960-skolorna kvar större av
kontroll. barn, födda i Polen ochtalet, dock under statlig Hans ärsom

jiddischspråki Under periodentillhör efterkrigsgenerationen är t.ex. ga.
1968 utgjordes det judiska kulturlivet begränsat antal1958 till ettav

jiddischspråkiga tidningar, bokutgivning ochskolor, sommarkolonier,
Ilicki 1988:57. fanns också framteaterverksamhet, också enligt Det

särskilda judiska politiska partier.till Staliniseringen
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Judarnas situation i Polen började förvärras ytterligare i samband
med sexdagarskriget 1967. Bl.a. blev många judar avskedade från sina
tjänster. Alla judiska skolor avvecklades, bokförlaget lades ochner,
dagstidningen Folks Schtime blev Veckotidning, med nio sidoren
jiddisch och på polska ungefär hälften bortre prenumeranternaav
utanför Polen fortfarandeTeatern, finns, pjäser jiddisch,som ger.

delvis icke-jiddischspråkiga skådespelare Ilicki 1988: 60.men av
Ilicki uppskattar antalet judar lämnade Polen under periodensom
1968-1972 till 15 000, 2 500 kom till Sverige nedan.sevarav ca

i Sverige2.5 Judama

Judar har kommit till Sverige huvudsakligen fyraunder ellertre
historiska frånperioder: och med 1770-talet, vid förra sekelskiftet, i
samband med andra världskriget under 1950- och 60-talet. Påsamt

och vis går två sistade perioderna in i varandra. Desätt senare
invandringsgrupperna har successivt förstärkt och delvis förnyat den
ursprungliga svensk-judiska i många avseenden hargruppen, som
inriktat sig för judarna särskild assimilation,typen av som
beskrivs nedan i avsnitt 4.

förste jude tilläts invandra till SverigeDen Aaron Isaac,som var
anlände till Stockholm och ansökte få bosätta sig1774 därattsom om

arbeta sigillgravör. Krav ställdes på honom låta döpa sig,samt attsom
vilket vägrade, och århan det innan Gustav III 1775nästantog ett
utfärdade resolution tillät antal svenska skyddsjudarett atten som
bosätta sig i Stockholm, däribland nämnde IsaacAaron Byström

1993:58-59. Snart fick tillstånd hit fåtalJanarv Aaron Isaac att ta ett
frånsläktingar och sin hemstad Mecklenburg, så det skullevänner att

finnas vilket krävdes för10 skulle kunna hållamän attvuxna man
judisk gudstjänst. och med detta grundades judiskaI 1775 Stockholms

därefter etablerades judiskförsamling. Snart begravningsplats, ochen
judisk slaktare, lärare och rabbin fick invandra. samtidigtUngefären

ankomstmed Aaron Isaacs till Stockholm blev frihamn,Marstrand en
vilket innebar invånarna där hade religionsfrihet liksom handels-att
frihet. En judisk församling grundades 1780 Marstrand. När
frihamnsrättigheterna försvann 1794 bodde sextiotal judarett
Marstrand. Många dem flyttade sedermera till Göteborg.av

År 1782 utfärdades Kommerskollegium reglemente bl.a.ettav som
begränsade judarnas möjligheter bosätta de ville i landet,sigatt var
vilka de kunde gifta sig med bara andra judar, vilka sysselsätt-och

kundeningar de sig åt. Detta eftergift till borgerligheten,ägna var en
såg judarna hot handeln ochderas ställning inomett motsom som
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hadehantverket. Endast judarskråväsendets monopol över som en
Regeringen ochriksdaler fick invandra.förmögenhet på minst 2 000

oftapositivt inställda till judarna,ämbetsmännen, gavvar mersom
finansmän ochi första hand tillbefrielse från judereglementet, större

Valentin 1970:295.affärsmän
År förordning.judereglementet kunglig Deavskaffades1838 genom

judarna förbjödsfanns kvarfrämsta inskränkningar ägaattvarsom
fattig-från den allmännade uteslutnalandetmark samt att var

handvanlig ordning fortsattedock själva ivården, vilken de att ta om
ilskaledde till förbittring ochavskaffandeReglementetsse ovan. stor

upplopp i Stockholmjudarna; det blevmotståndarna tillbland t.o.m
återigenopinionen inskränktes1970:295. lugnaValentin För att

Norrköping ochStockholm, Göteborg,till städernabosättningsrätten
Karlskrona.

förbättra-då judarnas ställningrelativt lugn period,Därefter kom en
minskade. rad beslutfrån borgerligheten Enmotståndetdes, och

fick slutgi1tiggradvis tills desituationförbättrade deras eman-
ämbeten. Dettatill alla statligaerhöll tillträde1870 decipation när

och välviljai enighetValentin 1970:298genomfördes enligt stor
sigbörjade sprida iantisemitismenemellan. Närsvenskar och judar

hållningframstår Sveriges1800-talet,vid slutetövriga Europa somav
genomfördes i anda ochlikställighet"judarnasfå undantag, därett av

Valentin 1970:298.enligtsanning",
fråninvandringsgruppen,Sverige i den förstakom tilljudarDe som

fanns1995judar. Enligt Levyframförallt tyska1870,1770 till var
judari Göteborggrundade församlingende ävendock blanddet som

Vi åtminstonesefardisktholländsktochdanskt vet attursprung.av
eftersom Isaacjiddischtalare, Aaroninvandrarnatidigasteallrade var

års ålder.västjiddisch vid 72sinafaktiskt skrev1802 memoarer
"sneglandespråkSchulman beskriverSalomon sommemoarernas

ellerStavningenvissa svenska ord.inblandning ärmedtyska", merav
historiskt ochskrift bådebevaradefonetisk. Denna ärmindre ur

Eftersom judarnabetydelsefull.perspektiv mycketspråkvetenskapligt
därassimilationstänkandetTyskland under tidenfrånkom varsom

Sverigekom tilltänka sig dekanstark frammarsch, att varsomman
Schulmanassimilation.och gradpå vissinriktade typ aven

opåverkad bådeåtminstone Aaron Isaacdock1996: 196 att varmenar
helhethaskala-rörelse ochMendelssohnsMoses att somgruppenav

östeuropeiskajiddisch så viktigaföropåverkad denlikaså var av
chassidismen.

detjiddisch spelade undervilken rollsvårt exaktDet är vetaatt
skriver 1995 ibodde i Sverige. Levyjudarårhundradeförsta som
Swedish theof service instill have theförbigående "we textatt ona

458



Bilaga 5sou 1997;192

occasion of the wedding of the king in 1797", vilketyoung ger en
indikation svenska redan vid förra sekelskiftet spelade viss roll,att en

i gudstjänsten. Församlingslivet och gudstjänsterna både it.o.m.
Stockholm och Göteborg starkt tyskinfluerade. Det innebarvar annars

assimilationistisk inriktning, bl.a. i gudstjänstordningen, ien som
mitten reformerades.1800-talet 1995Levy skriver vissa bönerattav
under den här perioden i Göteborg lästes svenska, och att en
psalmbok helt på svenska författades. Den med orgelstora synagogan
i Göteborg byggdes på 1850-talet, och kristen kör sjöngen
hebreiska förstaunder de årens gudstjänster.

Allt detta dock ingenting vilket språk användes i desäger om som
judiska hemmen, där många viktiga judiska traditioner vidmakthâlls.

heller vi vilket språk talades affärerna,Inte i i de judiskavet som
skolorna och i informella judar emellan. Vi har inte hittat någramöten
uppgifter huruvida jiddisch eller judisk variant tyskaom en av
talades, eller det lästes och skrevs allmänt jiddisch bland deom

Eftersomhuvudsakligen tyskättade svenska judarna. tillfredsställ-man
inte minst för judarnalivets viktiga behov, den så centrala utbild-de

inom sin tämligen segregerade det fullt möjligtningen, är attgrupp,
kontinuerligt inom under åren 1770 tilljiddisch talades 1870.gruppen

beskriver den judiska kahal, särskilt före1970: 300Valentin
erkänd främlingskoloni", med bl.a."avemancipationen, statensom en

församling isjälvstyre,och vissträttsskipning änsnarare enegen
två-flerhundraårig ellerfanns dessutombemärkelse. Detkristen en
påbjudeni Tyskland,tradition inomflerspråkig även samtgruppen,

sidan,bevarades. andrajiddisch Atalar förAllt dettaendogami. att
inriktadedömaalltjudarnade tyskättadeeftersom att varav

ochmajoritetsbefolkningen,medfall i sinaallaassimilation, i möten
i religösanödvändig rollochspecifikhadeintejiddischatt en

Göteborg,ochStockholm ärreforminriktade ibland desammanhang
användasslutadevariantvästligajiddisch i dessmöjligtdet att

antyder1970:300Valentin1800-talets Sverige. atttillfälligt under
tid,judereglementetsanvändas underjiddisch fortsatte menatt

1830-talet. Hanemancipationenoch medbetydelse iförlorade sin
Intresset""Judiskasammanslutningenden förnämaskriver 301s. om

svensk-judiskabildade"elit dåtidensden bestod ungaatt avav en
ochlikställighet,judarnasivrade förgeneration", varsomsom

minnethålla idockbör"till språk, seder och sinnelag". Mansvenska
svensk-utsträckningibara för judarna uppenbarligen storatt att var

sinförlorathadejiddisch heltspråkiga behöver det inte betyda att
inomkommunikationbetydelse tal- och skriftspråk iävensom

be-judiskauppgick denEnligt Zitomersky 1988:122gruppen.
till 836.år 1870 1folkningen i Sverige år 1860 till 1 155 personer;
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gång medinvandringsperiod, denna1870 började ursprungen ny
Östeuropa, huvudsakligen Polen och Litauen se ovan.i pogromernas

antalet judar i landetresultat denna invandringviktigtEtt attvarav
1988:omfatta 6 000 år 1910 Zitomersky 122.fyrdubblades för att ca

annorlunda jämfört med demånga avseendenjudar iDessa var
i Sverige. Somjudarna redan fannshuvudsakligen tyskättade som

allmänhet mindre inriktadeösteuropeiska judar iangavs ovan var
ioch i förändringar detreformerna i gudstjänstenassimilation,

framgång blandhade haftallmänhet. Chassidismenjudiska livet i stor
fattiga flyktingar ifråni utsträckninginvandrarna,de stor varsomnya

Östeuropa.bosättningsområdet i Dennashzetlach i det judiska grupp
folk, baraminoritet,sig själva änsåg ett snarareen somsom

därmed mycketJiddisch speladei religiösmedlemmar engrupp.en
religiösa aktiviteterna blandvardagslivet och i deroll både istörre

tyskättade svensk-ha gjort bland devad det verkardessa judar än
bosatteflyktingar sigboende i Sverige. Dessasedan tidigarejudarna
Stockholmförsamlingar, främstetablerademed redandelvis i städer

Malmö.städer, bl.a. Lund ochdelvis tillGöteborg,och nya
skildring 1995 densin etnografiskabeskriver iSvensonAnna

Östeuropeiska Nöden ibostadsområdetbosatte sig ijudar somgrupp
med svenskatillsammansbodde judarnadenna stadsdelLund. I

tredjedel befolkningen. Detungefäroch utgjorde ärarbetare, aven
till Nöden ellerde blev hänvisade1995:47 oklartenligt Svenson om

boddedeanledning tillbo tillsammans. Ensjälva valdede attattom
för ortodoxaförbjudeteftersom detkantillsammans är attattvara

bo inomviktigtsabbaten, dettransportmedelanvända attvar
bosatte sigPå liknande1995:48.till sättgångavstånd ettsynagogen

i Stock-arbetarstadsdelarna Söderjudar framförallt iösteuropeiska
Öster Möllevångsområdenaochi Göteborg,holm, Haga samt senare

1995:32skriverSvensonZitomersky 1988:113.Malmöi att
fortsatteandra immigrantgrupperhögre gradmycketjudarna än att

hade fört i deden tillvaro destycken liknadei mångalivleva ett som
ytterligaresammanhållningen främjadesde lämnat."trakter attavsom

antingenmångakedjeinvandring, d.v.s.Lund viakom tilljudarna var
Relationernai ursprungslandet.redanmed varandra ellersläkt vänner
allt dömahär periodensvenskar under denjudar ochmellan attvar av

citeradför självavi höllskriverNeumanbra, trots att, oss osssom
vid dörren;funnits osynliglär ha1995:57. Det gränsi Svenson en

eller iutomhusetniskakunde umgåsoch gränserbarn övervuxna
varandraaldrig bjöd de hemsällan ellermiljöer,offentliga men

särskiltNödenräknar medOm1995:57.Svenson att somman
inreddes, ochbönehusetfrån 1875,daterasjudiskt område kan när att
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utflyttningen inleddes 1920-talet, kan Nöden fungera-säga attman
judisktde åtminstonei år.50centrumsom
finnsDet klar evidens för jiddisch spelade viktig roll iatt en

sekelskiftets judiska bostadsområden iNöden Lund. Svensont.ex.som
skriver 1995:117 jiddisch för många det språk det.ex. att somvar
talade de kunde läsa eller skriva. Två hon harmen som personer
intervjuat, tillhör den andra generationen födda 1910 1920som resp
berättar Svenson 1995:121 dede äldre kunde inte svenska--att

intebehövde det När de kom handla så kundeoch skulletorget
dessa icke-judiska kvinnor språk, såstod där så mycket derassom av
de visste precis vad de kilo sillmenade de sade jag vill hanär ett
eller så. Så det gick bra.

Enligt Svenson språkan-samtal 970317 följande vanligtettvar
vändningsmönster, särskilt bland familjernade ortodoxa sommer

frånhärstammade Nöden. Första generationen hade jiddisch som
modersmål; bedrivalärde sig dock del försvenska,männen atten
gårdfarihandel se Stare red. 1996. Andra generationen somäven är
mellan och 90 år jiddisch70 nu i Nöden medväxte somupp
modersmål, lärde sig ochsvenska parallellt sina kamratermen av

sinai skolan. I många fall använde medde svenskaattgenom
föräldrar, hittartilltalade dem jiddisch. I tredje generationensom

ivi individer har svenska modersmål, kunskapersomsom men vars
jiddisch avhängigaenligt Svenson mycket varierande och delvisär av

religiositet. ortodoxt de lever, jiddischderas Ju destomer mer
använder de. del fall har de åtminstone lärt sig såpass de kanI atten
kommunicera med far- och morföräldrarna dvs dessa talar jiddisch

barnbarnen talar svenska. Barnbarnen tillhör i så fall vad vioch
nedan kallar för "talarpotentialen". Svenson vidare denattmenar
fjärde generationen, har i många fallväxer ett stortsom upp nu
intresse för sina judiska och därmed för jiddisch. har viljaDerötter en

bevara traditionerna, inklusive jiddisch, någraoch dem läseratt av
språket på fritiden.kurser i

fannsAv allt döma det många hade jiddisch åt-att som som
sina modersmålminstone 1930-talet, många Nödensnärett av av

judar flyttade till Malmö eller Stockholm, och flyktinggruppnär nästa
började anlända till Sverige. Enligt David Beitner många judarvar

bodde i Karlstad under mellankrigstiden fortfarande dåligat.ex.som
svenska, och föredrog jiddischpå umgängesspråk sinsemellan.som

Enligt Zitomersky 1988: 106 bodde 41% judarna år 1920 utanförav
fyrade städerna, den majoriteten bodde fortfarande istoramen en

miljö. i kontrast den övriga befolkningen,urban Detta svenskamot
bara 43% bodde i städer alla storlekar år 1920.avvarav
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Under 1930-talet bedrev Sverige mycket restriktiv flyktingpolitiken
judiska invandrare. Gränserna för flestastängdes de judar,gentemot

och på universitetsorterna demonstrerade olika akademikergrupper mot
Årjudisk invandring. 1933 fick 3 000 utvalda tyska judar tillstånd att

invandra Stare 1996:117. Antagligen dessa inte jiddischtalare.var
Lomfors beskriver i sin avhandling 1996 invandringen 500av

Österrikejudiska barn från Nazityskland och i början kriget 1938-av
från39. invandring skedde mycket tack påtryckningarDenna vare

frågajudiska i Sverige. Hon beskriver dock barnen i somgrupper
"tyskspråkiga" i hemlandet. skriver emellertid vidare "BarnHon att

kom till judiska familjer i Stockholm, Göteborg och Malmösom
ofta kulturella miljön i hemmet. judiska fosterför-kände igen den De

åldrarna talade vanligtvis tyska och flera dem hade självaav an-
Lomfors 1996:181knytning till Tyskland" 1996:173. Hon menar

hadebarn levde i olika gruppboende bättredeatt typersom av
förutsättningar upprätthålla sitt kulturella barnen boddeånatt arv som

kunde barnen kommunicera på detfamiljer. de kollektiva hemmeni
döma detta språkspråket." barnensMen attursprung varegna av

Lomfors ftn Utifrån Lomfors beskrivning dettyska 1996: 129, 47. är
placerade i judiska hem utgjordetveksamt huruvida de barn blevsom

jiddischtalare ellernågot betydelsefullt tillskott till gruppen
del ömsesidigt förståeliga,Eftersom tyska och jiddisch till viss är är

tysktalande barn kunde tala tyska medmöjligt del dessadet att aven
fosterföräldrar. David Beitner beskriver hursina jiddischtalande

vad han kallarvid sekelskiftetet kundejiddischtalare korn pratasom
tysktalande. verkard.v.s. jiddisch anpassad till Dettaför "jadisch",

tyskjudiskasekelskiftsjudarnas barn träffadeockså ha varit fallet när
kriget. Förmodligen innebar dettaflyktingar i början att manav

möjligaste mån valde tyska ellerundvek slaviska uttryck och i
hebreiska ersättningsord.

judar till Sverige.norska och hela 8 000 danska1942 kom 900ca
allra flestajiddischtalare, och deoklart huruvida dessaDet är avvar

så derasrespektive Danmark vid krigsslutet,återvände till Norgedem
vilketjiddischspråkiga gemenskapen ideneventuella inverkan var

kortvarig.fall helstsom
utgjordes de ktredje invandringsgruppenHuvuddelen den av sav

kom tillöverlevande från koncentrationslägrend.v.s.45:orna, som
del Röda vita bussar,Sverige under 1945, Korsets menen genom

iuppsamlingslägret för "displaced persons" Bergenmånga från
med avsikten deförsta hand sjuka människorBelsen. I emot, atttogs

förraockså flytta vidare utomlands. Denskulle "repatrieras" eller
för denaturligtvis intemålsättningen fungerade merparten av

någoteftersom de inte hadefrån koncentrationslägren,överlevande
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hem eller släktingar kvar återvända till. Sverige hand totaltatt tog om
10-12 flyktingar000 vid krigsslutet 1945 Gordon Grosinca

1973:50. Mosaiska församlingen det för derasstörstatog ansvaret
omhändertagande, och i Borås bistodäven Stockholmsorter t.ex.som
församling med vigsel och begravningsförrättande på tidigt stadiumett
Sterner Carlberg 1994:164. Många, 2/3 inom den ursprungligaca

10-12 000, flyttade vidare, främst till Nordamerika ochgruppen
Palestina/Israel. Den övriga tredjedelen stannade i Sverige, och kom
liksom sekelskiftesflyktingarna igång viktig reaktiveringsättaatt en av
församlingslivet, enligt Gordon Grosin 1973:51. Dessutom
innebar deras uppsving för jiddischnärvaro i Sverige.ett

Efter vistelse i uppsamlingsläger och sjukhus blev många i den här
utplacerade i vissa kommuner. 45:orna fick enligtgruppen

uppgift bara i begränsad utsträckning bosätta sig i Stockholm. En
fick bosätta sig i Borås, där bara enstaka judar bott innant.ex.grupp

Borâsgruppendess. har beskrivits i Mirjam Sterner Carlbergs 1994
avhandling. De ville bosätta sig i Göteborg blev enligt Sternersom
Carlberg hänvisade till bo i Mölnlycke.att

Eftersom hel del 45:orna ursprungligen ifrånkom Polenen av
Östeuropa,och andra nazisterna ockuperade områden i mångaav var

dem således jiddischtalare. Liksom i andra efterstraxav grupper
kriget uppstod babyboom bland 45—orna. betyddeDettaen en
ytterligare ökning antalet judar i Sverige tillskott tillsamt ettav

jiddischtalare, i och med det förnaturligt dennaattgruppen var
judiska använda jiddisch i fallalla parallellt med svenskaattgrupp
och ibland andra språk i barnens primära socialisationäven under
åren efter kriget. och i vissDenna utsträckning deras barnävengrupp

fortfarande den gemenskapen aktiva språket,talareutgör största av
enligt flera källor.

Ytterligare tillskott till den judiska gemenskapen och gruppen
jiddischtalare kom under många50-talet, ungerska judar lämnadenär
Ungern i samband med Sovjetunionens inmarsch. Sverige tog emot ca
600 ungernjudar Gordon Grosin 1973:50. Ytterligare tillskott kom
1962 och från1969 dåvarande Tjeckoslovakien och, beskrivitssom

kom många judar från Polen i slutet på 60-talet och börjanovan,
70-talet, antisemitismen tilltog i samband sexdagarskriget inär med

ÄvenMellanöstern. dessa flyktingar i högre utsträckningom var
ungersk- respektive polsktalande, och i lägre grad religiöst ortodoxa

45:orna enligt Ilicki finns1988, det bland dem delän en som
jiddischanvände parallellt åt-med ursprungslandets huvudspråk

Årenminstone i vissa sammanhang. 1990 till mindre1993 kom
ryska judar till Sverige, huvudsakligen till storstädernagrupper av
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bland kanStockholm. De äldre dessaGöteborg ochMalmö, vara
David Schwarz.enligtjiddischtalare,

ihistoria i världen och Sverigegenomgång judarnasdennaEfter av
frågan huruvida jiddischtillframvi försöka kommaskall ett svar

innan viminoritetsspråk i Sverige idag. Men görkan ettvaraanses
jiddisch lite i detalj.språketskall vi beskrivadet mer

Jiddisch3

traditionella klassifice-språkvetarnasspråkJiddisch är trotsarett som
svårdefinierad språkgemen-jiddischtalarnaringsförsök, och utgör en

kan vissainternationellt Detta iländer ochi enskildabådeskap sett.
hosproblematiskt uttala sigavseenden detgöra statusenatt om

Sverige idag.jiddisch i
judiska talesätt påhär någraspråket återgesförsmakSom aven

1995 ityskaParallelltextenKerbel ävenjiddisch ur ger
indikationversionordagrannatämligennedanstående attomen

två språken oftadepåtagligt olika,tyskajiddisch och är atttrots
jämföras.brukar

bisl shreksimche mitjidnsdem a
skräckblandad medglädje‘judens är

verbundenSchreckenJuden ist mitFreude desdietyska:

hobn mazldarf oichshlimazltsum men
ha turmåsteockså i oturen man

Geschick habenMissgeschickauch im muss man

fil tsadikimvoltngelt,gekost keintsedoke hotoib geven
mångaha funnitsskulle dethade kostatvälgörenhet inte‘om pengar,

givmilda’
Wohltätevielewürde, gäbeGeld kostenkeinWohltätigkeitwenn es

vaiznkein shtekn nithuntgeshlogenenemfar tor mena
hundför slagenvisa käppenfår inteman

den Stock zeigendarf nichtHundgeschlageneneinem man

tydligtlitvischLitauen-jiddisch2 avfattadeordspråk ärdessaObservera somatt
bör kanskepöilisch-jiddisch. DetPolen-jiddischenutbreddasig från denskiljer mer

visa denlite speciellt, här poängenärordspråk ibland atti ärspråket menattnoteras
motsvarigheternajiddisch-meningarna och de tyskaskillnaden mellanspråkligarent-

tyskal.pöilisch ochjämförtvi hadevarit störrealltså skulle ännusom om
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Fortsättningsvis kommer översikt jiddischs historia ochöveren
språkets egenskaper En viss överlappning med föregåendeatt ges.
avsnitt oundviklig eftersom inte gårdet beskriva jiddischär att utan

hänsyn till språkets historia.att ta

tidiga historia3.1 Språkets

finns idag judiska utspriddaDet i alla delar världen.grupper av
förenasFörutom religiösa och etniska band talaratt man av en

majoritet judar jiddisch och/eller hebreiska, två språk starktärsom
förknippade med den judiska kulturen. Samtidigt har judarna alltid
varit mycket framgångsrika i tillägna sig det majoritetsspråkatt som
talas i det territorium de bebor, flerspräkighetoch bland judar regelår

undantag.änsnarare
Judarnas historia beskrevs översiktligt i det förra avsnittet. Här skall

beträffartilläggas vad det språkliga då de hebreisk-talanderent att
judarna några år förehundra Kristus migrerade till Babylonien började

tala arameiska, och hebreiskade och arameiska existerar sedan som
språk frånparallella judiska 600 f.Kr. till 400 Katleve.Kr.runt ca

1986:96. Under århundradena efter Kristi födelse förflyttar judarna
sig sedan till olika delar DärvidlagEuropa. kommer deras språk attav

respektivepåverkas vistelseorts språk i eller mindrestörreav
utsträckning.

tidigaVad beträffar jiddischs historia så påpekar Michal Rudawski
Nationalencyklopedin under uppslagsordetjiddischi det 900-att

fanns småsamhällentalet judiska utmed Rhen och Mosel där det
talades ur-jiddisch, från"ett språk med tysk bas och inslag hebreiska
och arameiska". Under följande århundraden emigrerade judar bosatta

Frankrike kallad Tsorfesi i region Katlev 1986:93,norra aven
inkluderande England och Italien till tysktalande territoriumäven ett

eller cf. Loth-i Lothars kungadöme vid Lotar Lotharingianamn
ringen, vidare Jacobs 1975, där viktigt jiddisch-centrumettse

Rheinland-Pfalzuppstod. Katlev 1986:93 definierar Lotar +som
Lothringen med de viktiga Mainz, och Speyer. DetWormscentra
språk Frankrike föregångaren tilldessa judar i talade, alltsåsom
jiddisch, har kallats definierats jude-romanskt språkloez och ettsom

nordfranskt Holm 1988:611. Birnbaum 1979:58av ursprung av
kallar detta språk för "zarphatic" eftersom det hebreiska pånamnet

antaglien Tsorfesvederbörande område i Frankrike Tsarfatvar
dock lite oklartefter bibliskt stadsnamn Zarephat. Deteng. ärett

romanska språk ytterligareexakt vilket detta pre-jiddischska var, men
Weinreichs monumentala Historyinformation därom finns hämta iatt
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konferensvo-of the Yiddish language 1980. Ett flertal bidragen iav
Origins of the Yiddish Language 1987 ifrågasätter detlymen

judiskanordfranska inslaget ijiddisch. Fuks 1987:25 deattmenar
samhällena i Lotar typiska romerska gränsbyar där judarna taladevar

zarfatiska, e.d., och övergången till någotjude-latin loezän attsnarare
århundraden anspråk. Marchand 1987:91germanskt språk islags tog

finns i jiddischpåstår något specifikt romanskt inslag intet.o.m. att
dit från alla möjliga omgivande områden.judarna i Lotar komutan att

dialekt,Jiddisch--blandspråk, kreol ellertysk3.2

ingetdera

språkvetare, alltifrån paleontolo-Jiddisch har i alla tider studerats av
finns subdisciplin inomgenerativa grammatiker. Dettill t.o.m. enger

"Yiddish linguistics". På grund sinlingvistik kallar sig avsom
jiddisch blandspråksforskare ochbakgrund intresserarheterogena även

vilseledande kallats fusions-Språket har medkreolister. termen
det innehåller elementWeinreich 1980, varmedspråk attmenas

bland världensgivarspråk. dock inget ovanligtdiverse Dettafrån är
det gäller minoritetsspråk. Kreolisten Holmi synnerhet intespråk, när
språket under avdelningen "Restructured1988:6l0-61 1 tar upp

såsomvarieties"med "Eastern EuropeantillsammansGerman"
Namibia, Unser-"Colonial German" Nya Guinea,Halbdeutsch,

språk därGastarbeiterdeutsch, m.fl. Alla dessaGuinea,deutsch Nya
endasthistoria ochdock sin speciellavarit inblandat har ärtyska

beträffar såjiddischgenerellt plan. Vadjämförbara ett anser
kreoli-pidginisering och/ellerdet uppståttkreolister ibland att genom

romanskt språk.högtyska och äldremellan gammalsering vid mötet
pidgin/-dock jiddisch otypisktHolm 1988:610 äratt urmenar

omständigheterna kring uppkomst. Handesskreolsynpunkt p.g.a.
kreolofoner helajiddisch-talarna i tillblivandede motsatsattanser

någonmodersmål, sig dettillbaka på sittkunde fallatiden vare var
citerande Fish-varietet. Holm dock,germanskromansk eller menar

förtysk-pidgin eller tyskt vuxen-L2 kan ha använtsattp.c., enman
kontakter intialt, dagens jiddisch intejudisk-kristna represente-attmen

pidgin kannärmande denna till tyska. Mangradvisett snarareavrar
språkförsta kanske endai takt med jiddisch blev ochsigtänka attatt

genomgick språket interna förändringar. Medgenerationerför nya
slavis-påverkades omgivandejiddisch dessutomtanke att senare av
vidareganska långt ifrån dagens tyska. Sedet hamnaspråk komka att

också det1991:l9ff., l89ff.. Wexler 1981Fishman poängterar
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faktum jiddisch uppstod massiv migration och språkbyteatt genom
inom förhållandevis homogen språkgemenskap vilken kundeen
använda sitt traditionella språk för inträgruppkommunikation. Detta
skulle innebära jiddisch inte kan kreolspråk i strikt mening.att ettvara

fallet jiddischI spelar tyska viktig roll givarspråk, i andraen som men
sammanhang andra språk inblandade: spanska i dzidyöär judespans-

ladino,ka, persiska i parsic arabiska i maaravic judisksamt
maghreb-arabiska; Birnbaum 1979:7. En relexifieringshypotes förse
jiddisch har hävdats i kontroversiella arbeten Wexler 1991, 1994,av

jiddisch uppstått ordförrådet i jude-sorbiskaatt attsom menar genom
med germanskt dito. Därav hans provokativa slagordersatts ett

"Yiddish--the fifteenth Slavic language". Wexler 1990 och Horvath
Wexler 1994 vidare i likaledes omdiskuterade studier attmenar

modern hebreiska inte något slavisktär närmare bestämtän ettannat
sorbiskt-jiddischskt substrat relexifierat med biblisk hebreiska.

Varieteter jiddisch3.3 av

Vad gäller utvecklingen jiddisch under medeltiden så detsägsav
vidare i Nationalencyklopedin perioden 1250-1500 innebaratt att
jiddischtalare "fick kontakt i Böhmenmed" slaver och Polen och
därefter folkgruppermed längre i Litauen, Ukraina, Vit-österut
ryssland och Ryssland. Det vanligen judarna emigreradeattanses

Marchand för1987:91österut, argumenterar separatamen geneser
Östeuropabeträffarvad öst-jiddisch i och väst-jiddisch i Centraleuropa

åsikt för övrigt väl med Wexlers relexifie-en stämmer överenssom
ringshypotes, observera den omstridd. Nationalencyklo-ärattmen
pedin perioden mellan 1500 och 1700 karakteriserasattmenar av en
förskjutning jiddischs migration medösterutcentrumav genom
åtföljande försvagning språket i centraleuropa.av

Mot slutet 1600-talet finner jiddisch områdeöver stortettav man
fråni Europa, Dnepr och Dvina i till Amsterdam i ochöster väster

Danmark i Sedermera sprids jiddisch till övriga Världsdelarnorr.
migration orsakad judeförföljelser i jfrEuropa avsnitt 2genom av

och språket idag i alla Världsdelar fleratalas totalt miljonerovan, av
människor. Birnbaum 1979:41 uppskattar antalet jiddischtalare före
andra världskriget till 12 miljoner. fördelade sig enligt följande:Deca
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Osteuropa
Polen 2,970,000
Sovjetunionen 2,870,000
Rumänien 760,000
Ungern 270,000
Tjeckoslovakien 250,000
Litauen 165,000
Lettland 85,000

Östeuropa totalt 7,370,000

Ovriga Europa
Storbritannien 120,000
Österrike 75,000
Frankrike 70,000
övriga länder 60,000

totalt 7,695,000Europa

USA 3,500,000
Canada 10,0001
Argentina 235,000: 3,845,000

Asien 205,000
Afrika, Australien 70,000

Totalt 11,815,000

ingå iHär kan jiddischtalare i Sverige väl börsägas att gruppen
sammanlagt Birnbaum"övriga i Europa", alltså 60,000utgörsom

inte direkt Sverige i sin översikt det han kom-nämner närmasteutan
about the"at time in the early seventeenth century theärmer same

North Sea also reached in the Netherlands by Yiddish and, atwas
the end of the in Denmark." 34.p.century,

sammanhang bör mellan denI detta också skillnadernanämnaman
europeiska kontinentala judiska befolkningen, sefarder, tidigtsom
befolkade Central- ochsydvästra Europa, den i det tysktalandesamt
Östeuropa syftadekallad ashkenazer. Enligt Katlev 1983:94

3 Sznajderman-Rytz siffra i bordeSusanne fann denna underkant och menade detatt
Birnbaumsig uppåt 100.000 Problemet inte exakt hurröra är att vetom personer.

"övrigadefinierar Europa".
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därefterförst tyskspråkiga på det judisktAshkenaz det Europa,
Östeuropa.tyskspråkiga och sedermera det jiddischtalandeEuropa

synnerhet ashkenazerAshkenazerna ha stark judisk identitet, ianses en
Nationalencyklopedin brukar östjiddisch delasPolen/Ryssland. Enligti

Rumänien, den mella-i dialekter: den sydöstliga Ukraina,treupp
nordöstligGalizien och Ungern ochnöstliga Polen, östra en

Dialektskillnaderna illustreras med följandeVitryssland.Litauen,
finatyska frasen drei schöne Hasen treöversättning den gute roteav

Katlev 1986:99:goda röda harar

hozn‘draj shejne rejtelitauisk-jiddisch: gute
huuzn5shajnepolsk-jiddisch: draa gite rojte

shejne rojte huznukrainsk-jiddisch: draj gite

standardiseradeför dagensLitauen-jiddisch litvisch utgör normen
två-skriftspråk. Något utmärker litvischjiddischska är ettsom

objektspronomi-direkta och indirektadet faktum attgenussystem samt
ligger dock detskillnadernakasusform. Dehar störstasammana

följande exempel, del1986:100lexikala planet. Katlev varav enger
karaktärfonologiskärsnarast av

kofe horb katshan aplsinobezhanjelitvisch
garb7kave glompmalpepöilisch pomerants

‘apelsin’‘kaffe’ ‘puckel’ ‘kfilrot;‘apa’
’slashas,
dumbom’

tyskliknandebeskylls också förjudarna änlitauiskaDe att vara mer
pedantiskaocksåinte bara i språketde polska attgenom vara mermen

1991:99. Däremot1986:100, Schulmanrationalistiska Katlevoch
genuinadenpolsk-jiddisch pöilischdet utgörkan sägas mestattnog

tysk-påverkad litvisch. Denmindrejiddisch och änvarieteten ärav
skriftspråket och hargrund förligger dock tilllitauiska varieteten
språkakademin YIVOjiddischskaprestige.traditionellt högre Densett

idag sitti Vilnius hargrundades för övrigt sätevidare nedanse men
York.i New

4 drei.draj uttaletför förekommerI stället även
krulik.5 föredrogsig frågande inför huuzn ochSznajderman-Rytz ställdeSusanne

respektive° Sznajdman lånord från ryskaenligt Izydordessa ordDe flesta ärav
brukadinte finnas någon äldre,majoriteten fallen verkar det dockpolska. I merav

jfr fotnot 7.jiddischterm dock
7 hoiker.föredrog i detta fall ordetSznajderman-RytzSusanne
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Ingredienser jiddisch3.4 i

Birnbaum 1979:58 beskriver jiddisch såsom byggt komponen-tre
hebreisk/arameiska, romanska och germaniska. Därtill bör läggaster:

slaviskt inslag. Kerbel 199525, Schulman 1991:98ett attmenar
70% ordförrådet i jiddisch medeltidstyskt, 15% slaviskt ochärav
15% hebreisk/arameiskt. Nationalencyklopedin endast 5% föranger
den hebreisk/arameiska delen, det kanske kan bero vissaattmen
ord svåra klassificera med avseende härkomst. Dessutomär äratt

naturligtvis så "teologiska" varieteter jiddisch har högredet att av
sekulariseradandel hebreiska ord dito. Ingen de här citeradeän av

gjorts, de baserar sigkällorna hur beräkningarna har t.ex. omanger
eller skriftspråk-genomgång jiddischlexikon eller tal-ett av enav
ordtyper ellerskorpus. heller vi beräkningarnaInte vet avserom -

jiddisch iförekomster. beskrivs först blandkaraktären hosHär
roll förallmänhet, och sedan de olika inputkomponenternastas

ordförråd och ordbildning i detalj.upp mer
siffror i jiddischSom ovannämnda så det romanskaär arvetanger

litetganska det germanska desto Slavisk påverkanstörre. ärmen mer
fenomen, liksom naturligtvis inflytande från engelska 0.d.ett senare

Katlev 1986:98 några underhållande exempel extremtger
blandade jiddisch-ord, balebateven tyrannisera’ från‘styra, dent.ex.
hebreiska balebat herre i huset’, det polska verbavlednings-stammen

infinitivändelsenaffixet den tyska Andra intressantasamt-ev -en.
icke-hebreiska ifenomen hebreisk pluraländelse ord, pajer-är som

från tyskansbönder i detta fall kan ändelsen dock härledasim även
plural-n jfr och tysk pluralböjning plus omljud i icke-tyskaBauern,

‘ansikten’. intressantord ponim ansikte pejnime En- annansom
språklig kontrast visar sig mellan där det ordet hartermpar ena en mer

prägel vad det andra har. exempel Katlevjudisk Ettän som
ordet för ’pojke’, kan heta både bokher och1986:101 ärger som

normalt icke-judiska pojkar ochshejgets. Det ordet användssenare om
får klang det användsdärför nedsättande eller skämtsamen om om

judiska pojkar.
slutligen några genuina jiddisch-ordKatlev 1986:102 nämner som

pá andra språk lånats fråninte har motsvarigheter utan snarare
såsom årsdag dödsfall, kosher sann’ ochjiddisch, jortsajt ‘ren,av

också uttrycket makhn shabes far zikh, bokstavligentrejf‘oren’. Märk
sin Davidsabbat för sig själv, ‘ha väg.göra rätt att egen

jiddisch-Beitner berättar ord meschuge inte klok ochatt som
för övrigttilltalsord för och används mångaavmamma pappa

frånjudar. Ordet barkis eller bergis lär härstammasvensktalande
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västjiddisch och används enligt Hellquist 1939/ 1970 framförallt i "de
gamla städerna" Stockholm, Göteborg och Norrköping, iävenmen
södra Sverige i allmänhet. Susanne Sznajderman-Rytz berättar att
ordet kommer från det jiddischska barkhesh sini härlett frånata, tur
hebreiskans baruch uttryck inleder välsignandetata, ett som av
brödet.

3.4.1 Hebreisk/arameisk komponent

Birnbaum det semitiska inslaget hebreiska, viaEnligt arameiskaär
hebreiska märkbart på alla plan på det fonologiska n.b.utom att
jiddisch tradition skrivs med hebreiskt alfabet.av

Katlev 1986 påpekar i och med uppkomsten det folkligaatt av mer
jiddisch började hebreiska och arameiska betraktas heligtatt ettsom

språk, s.k. loshn-kojdesh det heliga språket i tilljudiskt motsats
jiddisch, kallades mame-loshn. Loshn-kojdesh de religiösaärsom
anfädernas språk och har tradition talats kvinnor.män änav avav mer

vidare 1986:96 på hebreiska/arameiska ordKatlev skiljer som
icke-jiddischska former före-i jiddischintegrerats samt mer som

talesätt. deti satsliknande semitiska citat och T.ex.kommer är
värd jfr balebat härlett frånjiddischska ordet bale bos ‘herre, ovan

baal ha bajis herre i huset’. detta ord integrerats kanhebreiskans När
der i diminutiv:bestämd jiddischsk artikel baledet sättassamtta

bale’bosl med betydelsen ‘nygift man’. Märkder balebesl eller yngre
baleboste frun Alla ord i jiddischockså uttrycket di i huset’. som

från såsomreligiösa högtider kommer hebreiska,syftar t.ex.
dock intressantKatlev 1986:96. Detpejsakh eller pajsekh påsk är

ordförrådet i jiddischdet centraladelar ärävenatt notera att avav
sho‘hav’, kimat /kemat ‘néistan’,hebreiskt jfr jamursprung,

uttryck på jiddischexempel på parallella‘timme’. Det finns många
sin speciella syftning ellerhebreiska där respektive uttryck haroch

hebreiska‘bok’ uttryckas både med denassociation. Exempelvis kan
förra syftarsejfer icke-dito bukh, varvid denoch den tennentermen

David Schwarzvärldslig bok’. Enligtpå helig bok’ och den senare
innehåller. Katlevfler hebreiska uttryck detjiddisch "finare"är

för-hebreiska frasen kol1986:105 påpekar den ‘enatt mevaser
lövhyddohögtidensi bön underkunnande röst, förekommer ensom

kojlfolketymologi har omformats till mittredje sista dag, via vaser
dennapå den vitkâlssoppakål med vatten, vilket äterär namnet man
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dag.8,° chassidismenden tidigare nämndaockså påpekasDet bör att
Östeuropa pedagogiskt hjälpmedellanserade jiddisch1700-taletsi som

skrifterna Schulman 1991:98.heliga hebreiskauttolka deför att
Över motsättning mellanalltid ha funnitsverkar dethuvud taget en

språkideologi. Denjiddischistiskhebraistisk och attsenare menar
hebreiska, och under denviktigt språklikajiddisch är ett som

avsnitt 2 förklaradesi Czernowitzspråkkonferensen seberömda
lagt grunden tillhebreiska. Därmed hadelikvärdigt medjiddisch man

jiddisch.tiders odlande avsenare

komponent3.4.2 Romansk

detjiddisch Omdiskuterat,i ärromanska inslaget ärDet an-men
bentshnverbenl986:98litet. Katlevganska nämnertagligen

Pluraländel-‘léisa’.sabbatsmatréitt’ och lejenentsholnt‘véilsigna’, ‘en
franskan: bobe-sifrånibland kommajiddischi-es ansessen
‘br611opsba1daki—khupe—s‘fastrar/mostrar’,far/mormödrar, mume-s

franskderiverade. Katlevnågra ärner’. Det även attantas egennamn
JentlShnejer ‘Senior’,‘Benedikt’,exemplen Benderl986:98 ger

l980:395ff..WeinreichSe‘Esperanza’.‘Gentile’, Shprintse även

Gerrnansk komponent.4. 33

påtaglig på allamycketjiddischigermanska komponenten ärDen
går underspråket iblandför övrigtspråket. Observeranivåer i att

inlednings-sadesverkar detjudetyska. Detbeteckningen trots som
ochoch tyskamellan jiddischkontinuumnågot slagsfinnasvis
gårförmodligenmedan detjiddisch-talare förstå tyskaeventuellt kan

jiddischochpåpekar tyska1986:94hållet. Katlevandra attsämre
förklara vissakandialektsubstrat, vilketolikadelvisbygger

vissa dragförlorathar jiddischspråken emellan. Dessutomskillnader
egenskaperursprungligenvissaidag, ochtyska har gemensammasom

avslöjar hurjiddischdel ord i dagenshåll.olika Enutvecklatshar
både vit ochbetyder weissi nutidstyskaha låtit:medelhögtyska kan

ocksåvejs,vajs /vaasdistinktionenjiddischi‘vet’, görs sommen ~

folketymologi Vârfrudagen.3 för"våffeldagen",svenskaJfr en
uttryck, ochinte igenSznajdman känner detta° och IzydorSznajderman-RytzSusanne
i Danmark.förekommermöjligt det enbartdetKatlevkällan ärtanke ärmed attatt

krojt eller kapusta.kåljiddisch heterden förrasI
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gjordes i medeltidshögtyska: wiis weiss. Jiddisch dessutomsägs~
innehålla färre lågtyska 0rd dagens standardtyska.än Katlev har den
förmodligen kontroversiella åsikten skillnaden mellan jiddisch ochatt
tyska inte skall överdrivas det faktum judarna varitutan att attmenar
isolerade från tysk kultur dock i Polen-Litauen lett till att man

uppfattat de två språkenäven åtskilda. En bidragande orsak ärsom
säkert dessutom det faktum jiddisch tradition skrivits medatt av
hebreiskt alfabet. Jämför fallet serbiska kroatiska, där användandetvs.

två alfabet framhäver olikheterna mellan språken.separataav
Dessutom Katlev 1986:95 de medvetna kampanjerattmenar mot

högtyska1800-talets påverkan bedrivits jiddischska språkvur-som av
också bidragit till fjärma jiddisch från tyska. tyskaDetattmare

inflytandet under l800-talet mycket märkbart och yttrade sig blandvar
i de typiskt jiddischska prefixen ba, far- och der- hotadesannat att av

de tyska varianterna be-, och i ord batsoln ‘betala’,ver- -er som
farshtejn förstå och dertsejln berätta Katlev 1986:100. Denna
tyskimitation kallades dajtshmerish och bekämpades sagtsom av
jiddisch-traditionalister, ideal gick under jidishlekh.namnetvars

3.4.4 Slavisk komponent

Det påpekades i avsnitt 2 det kan förefalla underligt jiddisch-att att
talare inte slagit till slaviska språk jiddisch-centrum sedantrots attom
lång tid tillbaka befunnit sig i slavisk-talande områden. Katlev 1986
förklarar detta med de östeuropeiska judarna alltid behållitatt
kontakten med den tyska kultursfären jfr dock i avsnittresonemanget
2. Naturligtvis förekommer det slaviska inslag i jiddisch, dessamen

alltså datum hebreisk/arameiska,är romanska ochänav senare
germanska. Exempelvis innehåller jiddisch många slaviska vardagsord

betecknar husgeråd och redskap. berömdaDen ändelsen -niksom som
i kibbutznik frånperson kibbutz slavisktär Dessutomav ursprung.
pekar Katlev 1986:98 det faktum slaviska avledningsändelseratt
med diverse emotiva vanliga ijiddisch. Ex.:ärnyanser

Sara"°Sore ‘Sara’ Sor-ke lilla~

° Enligt SusanneSznajderman-Rytz Sore-le vanligare. Schulman 1991är :99 räknar
lång lista diminutivformerpå Josef varierandemed betydelsenyanser:upp en av

Joschke, Jozifl, Josel, Jasche, Josele, Josenyu, Josinke, Josinkele, Joschkele,
Joschenyu, loschkenyu. Intressant påpekar Schulman böjas iverb kanävenattnog
diminutiv, såsom schlofenyu sova lite’.
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mamma’‘lillamame—shimormame ~
vår Herre‘Gud’ G0t—enju käreGot ~
‘skenhelig’, ‘hycklare’from frum—akfrum ~
shnajder—uk ‘skréiddarstackare’shnajder skräddare ~

Övriga ingredienser3.4.5

ingrediensernaförutom de ovannämnda1991 :98Schulman attmenar
grekiskaochrumänska, moldaviskajiddisch så förekommeri även

talasså den jiddischdet idag tvivelsutanDessutomelement. är att som
den i Argentinaengelska element,innehåller mängder medi USA

dockföreteelseri Sverige svenska, Dessa ärspanska, den etc. av
0rdVad beträffar svenskade beskrivna.datummycket än ovansenare

följande exempel:Beitner i Malmöjiddisch Davidanvända i ger
hej,potatis,fest, skatt fylla år, bil,bjuden, etc.tomater, ses, språki flesta ochtämligen centrala dedessa ordObservera äratt

vanligt talaredockjiddisch. Detkan saknasknappas är attytterst
in ord frånlånarmindremottagarspråk eller permanentett merav

ord förredan harmottagarspråket självtmajoritetsspråket, atttrots
mottagarspråkets talaretydligtsärskilti fråga.begreppen Detta närär

Vi tillhör defallet här.flerspråkigahöggradigt två- eller ärsåär som
kodväxling och lån igår förklaradetinteforskare attatttrorsom

Enligtfunktionalistiskaindivider iflerspråkigasamtal mellan termer.
användningflitiginte hellerspråkkontaktsforskare behöverflertalet av

pågående språkbyte.inlånade inslag tyda

observationerspråkliga3.5 Allmänna

grammatiskaochfonologiskadiverseföljande avsnittetdetI tas
till visstgenomgående kopplasjiddischegenskaper hos ettutan attupp

detmed tyska,detjämförelser ärgivarspråk. den mån ärI görs som
naturligtvis inteinnebärjiddisch Dettaspråk påverkat attmest.som

följandetyska. Denunderavdelningskalljiddisch avsom enses
avsevärdaochstandardjiddisch,iegenskaperframställningen anger

förekomma.skillnader kandialektala

Även" mamma’.‘min lillamame-Ii
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3.5.1 Fonologi

Jiddisch inkluderar 35 fonem nio vokaler Birnbaum 1979:220-varav
223. Tyska språket har ungefär antal fonem, flersamma men
vokaler. Jiddisch har följaktligen fler konsonanter, bland palato-annat
alveolara frikativor, affrikator och nasaler, i Birnbaum 1979:222
återgivna /s/, /z’/, /c’/, /dz’/, /ni/ och /li/. Jiddisch saknarsom
främre rundade vokaler, vilket kan förenklingseffekt,ses som en
eftersom dessa språkljud markeradeär bland världens språk. T.ex.

tyskans Glück glik och Loflelmotsvaras lefl. Katlev 1986:95.av av
Långt /a/, /o/ och /e/ i tyska /o/, /oi/, /ei/: Tagmotsvaras av tog,~

grojs, geh gej Den tyska diftongen /ai/ /a:/gross iär~ ~
västjiddisch: Bein baan, i östjiddisch dock bajn /bain/. Tyskans~
/au/ /a:/ respektive /0i/: kaufenmotsvaras kaafen, kojfen. Blandav ~
skillnader i konsonanternas fonotax kan det faktumnämnas jiddischatt

fhar eller tyska harnär pf: Pferd ferd, Kopf kop Katlevp ~ ~
1986:95. Dessutom finns stark tendens liksom i engelskaatten t.ex.
reducera alla obetonade vokaler till schwa.

3.5.2 Skriftsystem

Av tradition skrivs jiddisch med hebreiska tecken. Det hebreiska
alfabetet konsonantiskt,är vissa konsonanttecken används förmen att
återge vokalljud i jiddisch. Det finns omfattande konventioneräven för

skriva jiddisch med romanskt alfabet. Betydandeatt språkvårdsarbete
med inriktning jiddisch bedrivs JIVO/YIVO Institute for Jewishav
Research i New York, organisation grundades 1925 ien som
nuvarande Vilnius under Judiska Vetenskapliga Institutetnamnet
Yidisher Visenshaftlicher Institut.

3.5.3 Morfosyntax

King 1987 diskuterar morfologi i jiddisch och dennaattmenar ger
de bästa ledtrådarna till jiddischs historia eftersom morfologin denär
komponent i språket bäst motstår språkförändringar. Hans åsiktsom

dockmotsäges den typiskt slaviska diminutiven -nik i jiddisch,av
bör tillhöra språkets egenskaper. Jiddisch skiljer intesom nyare

stark respektive adjektivböjning, förekommer i tyska, ochsvag som
genusreduktioner också utbredda.är Som generaliserad reflexiv kan
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gicksålunda heterpreteritum,Perfektzikh förekomma. ersätter
1986:95.Katlevtyska gingjfrgegangn

Eventuellt berorjiddisch.har gjortsstudiergenerativaMånga av
själv judelingvister, ärdenChomsky, störsteNoamdetta att av

Väldigthebreiska.mastersavhandlingsinskrevför övrigtoch om
fenomenBlandockså judar.efterföljareChomskys ärmånga manav

följande.sig förintresserat ärhar
trippel negation,medtill ochdubbel ellertillåter ettJiddisch som

humgeshlogenenemvisade: farordspråkeninledandede tor menaav
hund.för slagenkäppenvisafår intenit vaizn ‘mankein shtekn

olikavanlig imyckettyskaisaknas äregenskap t.ex.Denna men
världenkreolspråk över.

både huvudsatserobjekt iverbsubjektordföljdenJiddisch har ++
verbetnederländska harochtyskatillioch bisatser, t.ex. sommotsats

Även ordspråken,tidigaredeåterfanns idettai bisatser.sist ett av
intevälgörenhetgelt,...gekost kein ‘omhottsedokeoibnämligen

Santorini 1995,1990,DiesingvidareSehade kostat pengar,
1981.Prince

påståendesatsermycket oftaåstadkomsJa/nej-frågor attgenom
stigton.meduttalas

detinnebärV2-språk, vilketkallatutpräglat så attJiddisch är ett
bukhJfr doshuvudsatser.plats iandraalltid kommerverbetfinita
lästebokenlästMaxbok hardenordagrantgeleyenthot Max

på dennautpräglatdockJiddisch1990:44. ärDiesingMax’, mer
harspråketeftersomspråkgermanskaandra ärflestavad depunkt än

hayntikeshodJfr: tsaytni bisatser.V2-fenomenet även v0saes
synddetordagrant ärleyenenafile nit attmentshnfilkenen azoy
synddetläsainte ärmänniskor attså mångakannuförtiden ens

1990:44.Diesingnuförtiden,läsakanintemänniskorså många ens
1986.Platzackisländskaniför övrigtfinnsfenomenSamma

V2-fenomenettillkoppladjiddischföreter satstyp somDessutom en
innebärvilketfronting,stylistickallasgenerativa litteratureni den

transformationdennajiddischplats. I ärverb byterochsubjektatt
konjunktionunderordnandesaknardessai bisatserobligatorisk när

bukhdosgeleyenthot Maxhostu1990:73:Diesing gezogtven
duNärbokenlästMax attharduharnärordagrant sasagt

boken’.lästeMax
spetsställningtopikaliseringunikocksåviåterfinnerjiddischI en

heltopikaliserasvenska kanPåverbform.infinitivliknande enenav
hanbokenläser görfåochpredikatsdelverbfras nu,satser som

dosleyentleyenenheterjiddischmeningmotsvarandemedan er
Konstruktionstypennu.bokenhanläsa läserordagrantbukh yetst

1989.PrinceKällgrenividarebeskrivs
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jiddischinspireradI engelska förekommer något kallas Yiddishsom
movement, exemplifierat fallet she help. Bannieswants toav me
1994 diskuterar skillnader mellan vänsterpetning, topikalisering,
fokalisering och denna jiddisch-flytt. 1981.Se Princeäven

De morfosyntaktiska egenskaper jiddisch uppvisar in-ärsom
Åeftersom de så motsägande.är sidan förekommertressanta ettena

antal regulariseringsfenomen typiska för kontaktspråkär sesom
ÅWeinreich 1968. andra sidan innefattar jiddisch vi sågsom ovan

antal komplexa vilka mycket ovanligaär i blandsprâk.ett satstyper,
förhållandeDetta stärker intrycket jiddisch inte går placeraatt attav

i något bestämt fack, tvingas konstatera språket harutan attman en
mängd idiosynkratiska egenskaper.

Övrigt3.5.5

Jiddisch har rik litteratur och har i alla tider förekommiten som
skriftspråk i olika sammanhang. David Beitner 52 olikanämner att
dagstidningar på jiddisch utkom i mellankrigstidens Polen, till vilka
bör läggas antal övriga periodica publicerade på jiddisch iett stort
Polen under denna tid. Dessutom förknippas jiddisch med levandeen
berättartradition och det finns många och skrönorsägnersagor, som

intimt sammanbundna med det jiddischskaär idiomet Schulmanse
1988, 1996, Silverman 1988. Jiddisch förfogar rik floraöver en av
ordspråk och talesätt, samlats i jiddisch-svensk utgåvasom en av
Kerbel 1995, vilken det citerades Det bör också noteras attur ovan.
jiddisch det givna språket i den berömda judiskaär film-, sång- och
teatervärlden. Den förste ståupp-artisten, Lenny Bruce, förvaltade ett
judiskt och kryddade sin engelska med jiddischismer. Slutligen kanarv

jiddisch mycket synligtnämnas Internet medär antalatt ett
hemsidor och länkar.

4 Jiddisch i Sverige idag

dettaI avsnitt försöker bild i vilka sammanhang jiddischge en av
används tal- och skriftspråk i Sverige idag. Liksom för de flestasom

2 Susanne Sznajderman-Rytz mig uppmärksam pâ Yiddishgör mycketatt movement
ofta förekommer frågeintonationmed i den exemplifieras itypresponser av som
följande minidialog:

CanA: I help you
B: Me helpwant toyou
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aktiviteterna ganskaochutbredningeni Sverigespråkmindre är
viktigt ochmycketde kanmajoriteten, utgöraokända för ettmen

för språketsi livet utövare.levande inslag
tidskriftenförpensionerad redaktörnyligenSchwarz,DavidEnligt

evakueradesöverlevandeoch självMinoriteter,ochInvandrare somen
integration imodell förjudarnaharSverige 1950,till egenen
inte bara degällerSverige. Dettaalltsågäller ävenvärdlandet som

slår sigvarhelst denhelhet,efter kriget,kom utan somgruppensom
historiajudarnasgår igen idragmodelli dennakanMan somsener.

judarnas integra-beskriverSchwarzi världen.hålläven annat
generationersVissjälv-modell.dettionsstrategi gör avsom en

skall skyddastatsmakternaintelitarerfarenheternegativa attman
aldrigskyddsnät. Man närskapar vetett eget manutan mangruppen,

välkommensig inteförväntarochfly igen,behöver att varaman
negativmyckethafttidvisSverige harSchwarz.enligtnågonstans, en

Hillelskolan,beträffarvadbeteende,till dettainställning t.ex. en
Enligt1971:36-37.SchwarzStockholmi seheldagsskolajudisk

tacktidenförstaunder denskoladennaöverlevdeSchwarz vare
hållningsjälvständigfinansiering och genom engruppens egen

jiddisch ochförSällskapetharPåstatsmakten. sättgentemot samma
år fungeratföreningar i mångam.fl andraSverige utanjiddischkultur i
David Fischer.Schwarz ochenligteller kommun,frånbidrag stat

jiddisch för sinaihemspråksundervisningheller söktinteharJudarna
dylik ivelat hahemspråksundervisning harbegärtharDebarn. som

Sznajder-SusanneenligtdäremotBorås harIi stället.hebreiska man
sökt ochjudarnaharnågot. Därstrateginden härifrångåttman-Rytz

justföreningenjudiskadentillfrån kommunenbidragfått som
medlemmarföreningensandelhöginvandrarförening, att aveng.a.

överlevande.nämligenflyktingarär

Föreningsaktiviteter4.1

ochjiddischkringaktiviteterorganiserarSverigeiföreningarDe som
judiska försam-till deanknutnalöståtminstonejiddischkultur är

Stock-för1996:290-92,Fischerde enligtsåpålingarna, sätt att
får lånadestödindirektfall erhållervarjedel i attholms genom

dettaMenochsinaförförsamlingen mötenlokaler evenemang.av
före-olikai demedlemmarnaintekällorenligt flerabetyder att

församlingsmedlemmar.eller aktivareligiösaningarna är
församlingslivet;ifrancalinguaviss rollJiddisch har även somen

frånkommerrabbinerför Malmö. Nyadettasärskilt somrapporteras
i sinajiddischoftaanvändersvenska,därmed inte kanochutlandet
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tidiga kontakter med församlingsmedlemmar; de predikar delvis på
jiddisch, och förklarar engelska, enligt Davidt.ex. Beitner.
Hälsningsfraser och enstaka ord jiddisch används i Göteborgäven
i samband med gudstjänstbesök, enligt Izydor Sznajdman. Jiddisch
fungerar vidare allmänt umgängesspråk bland 45:orna isom
informella samtal.

4.1.1 Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur i Sverige

Den här föreningen, firade SO-årsjubileum i december 1996, finnssom
i alla de församlingarna i Sverige ochtre tidskrift:utger en gemensam
Jiddisch-kultur i Skandinavien. Föreningarna har likartade aktiviteter

alla Medlemmarna träffas regelbundettre förorterna. social och
kulturell där jiddisch spelar helt central roll. Aktiviteternasamvaro, en
kan bestå filmaftnar, vitsaftnar, teaterföreställningart.ex. ellerav
musikaftnar. För del dessa inbjuds artister frånen av evenemang
Polen eller Israel uppträda för publiken. Föreningarna iatt de tre
städerna samordnar dessa så den utländskaattevenemang, gruppen

turnégör med uppträdanden alla Dessa besök kanen tre orterna.
ske i samband med högtid, minnesdagen förintelsen. allaIt.ex.en av
fall i Göteborg översätts mycket det jiddischska innehållet tillav
svenska "för nå alla", enligt Izydor Sznajdman. I Malmö däremotatt
talar enligt David Beitner för det "90%" jiddisch iman mesta
samband med sammankomsterna. Bara i Malmö 280 hushållär
medlemmar i föreningen.

Tidskriften Jiddisch-kultur i Skandinavien kommer med tvåut
år. Hälften tidningen på svenska och hälftenärnummer per av

jiddisch. Halvorna dock inteär översättningar varandra, utanav
innehållet skiljer sig åt. Den jiddischska halvan skrivs på vanligt sätt
med hebreisk skrift. Innehållet omfattar bl.a. debatt, nyskrivna
artiklar, omtryck och översättningar tidningsartiklar, politiskaav
karikatyrer, vitsar, poesi och Den trycks medannonser. numera
laserskrift i A4-format i enfärg färgatmed omslag.men

4.1.2 Andra föreningar och aktiviteter

Jiddisch spelar viktig roll inom andra föreningaräven ären som mer
eller mindre anknutna till församlingarna. Framförallt gäller detta de
olika "överlevande"-föreningar finns. Inom dessasom samman-
slutningar talas enbart jiddisch,nästan eftersom i allastort sett som
tillhör överlevande jiddischtalare.är När de träffas talar degruppen
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sammankomstentillanledningensärskiltspråk,naturligtvis detta som
utländskaFöreläsningarupplevelser.derasär avgemensamma

hållstill äldreriktadehandförstade i är personer,ompersoner,
David Beitner.enligtMalmö,ijiddisch

Även deltar i kanjudarsvenskaaktiviteterandramånga som
högtidstalberättarDavid Fischerinslag.jiddischska attinnehålla t.ex.

föreningarsmitzvah ellerbatbar ellerbröllop,med t.o.msambandi
iddischmusikjiddisch. J ärpåvitsarinnehåller ettoftaårsmöten

leder IzydorGöteborgaktiviteter. Imångaiåterkommande inslag
iblandochjiddisch,sjungerlitenSznajdman somsomgruppen

integår detSznajdmanEnligtsammanhang.judiskaolikauppträder i
kanskesjungerjiddisch. Mansjungamusikkvällha attutanatt en

jiddisch.ochhebreiska10% på resten
judiskfastfeb. 1997Aktuelltenligt teaterscenharStockholml en

ochAktuellt kundenämndaIDjurgården.invigtsnyligen man se
1991stjärnorläserSchulmans NattenSalomonutdraghöra ett ur

jiddischbådedikterna,Uppläsningensvenska.ochjiddisch av
punkmusik,tilljiddischskamedvarvadessvenska tonsattpå texteroch

sjungerGlickersbandetjudiskamusiker. Detframförda somungaav
jiddisch mycketfrån ärsånger östjudiskamoderniserade gamla

Svenson.enligt AnnaLund,populärt i
Malmö.och ii Göteborgstudiecirkelformfinns ijiddischiKurser

DessutomDavid Beitner.SnajdmanIzydorledsDessa respav
Kurs-Stockholm.ijiddischlärareKerbelLennartfungerar som

gamla,ochbådestudiecirklarna ärförstnämndai dedeltagarna unga
nybör-Göteborguppgifter. Ilärarnasenligtbarn,dock inte enges

jiddisch-läserdäravancerade,föroch kursjarkurs manmeren
litteratur.

judiskapåförekommitjiddisch harpålitteraturUpplåsning av
varje falliGöteborgGöteborg. Ioch iStockholmibådenärradion

svenska.tilluppläsningarna översättasbrukar
använder1960-talet därsedanbibelkursMalmöI manman enger

tillförhållandeiförklaringsspråkochjiddisch umgänges-som
texterna.

dettillfället, ärförförekommerSverigebokutgivning iIngen men
Israel.frånjiddischpåböckerifå t.ex.lättganska tagatt

Spräkpotentialenicke-aktiva.4.2 De

organiserasÄven handförstaföreningsaktiviteter iovannämnda avom
enbartintebesöks de"överlevandegenerationen",imänniskor av

ochochfilmaftnarnaoftakommer teater-Yngredessa. personer
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musikföreställningarna. Enligt flera våra informanter förstår mångaav
i Sverige födda judar framförallt inom babyboom-generationen

många sällanjiddisch problem, talar språket. Detstörre ävenutan om
också ojämnt med läs- och skrivkunskaper inom den här generatio-är

nen.

Generationsskillnader4.3

970317 särskilt bland desamtalfinns enligt SvensonDet mer
jiddischsekelskiftesflyktingarna användaretillortodoxa ättlingarna av

generationen,mån fjärdetredje och i vissinom andra, även om man
antydsnedan. Somjiddisch" ganska brett sedefinierar "användare av
aktivt"överlevandegenerationen" dendockär mestsomgruppovan

Tillskriftspråket.talspråket ochgälleranvänder jiddisch, både detnär
kom tilljudarvissaaktiva användarna bör också räknasde som
pension-samtliga iSverige 60-talet. överlevandeunder 50- och De är

fall mycketmångasåldern. denna har jiddisch iFör storengrupp
världskri-andraexisterade förebetydelse länk till den världsom som

Även minnen,den världen omfattar oerhört smärtsammaget. om
tillassociationerpositivaverkar de flesta vi talat med enbart ha

jiddisch.
därvuxit i hem"Babyboom"-generationen har i många fall upp

Davidgällerjiddisch ofta parallellttalades, med svenska. Detta
Sznajderman-RytzBeitners och Izydor Sznajdmans barn Susannesamt

svenskafallöverlevande lärde sig i mångaoch hennes Deman.
verkardettaoerhört fort, och började använda det hemma,även men

språketha inneburit jiddisch försvann från hemdomänen,inte utanatt
barnengivna föräldrarna jiddisch ochhade sin roll. I vissa hem talade
med depå använde jiddisch i sambandsvarade svenska. I andra man

delarofta förekommande besöken släkt och från andravänner avav
50-taletvärlden. alla sådana sammanhang talades det jiddisch. PåI

fortfarande kundefanns det judiska kvarter i svenska städer där man
Fischer fallet på Söderhandla på jiddisch. Detta enligt David t.ex.var

i Borås, enligt Susannei Stockholm, mindre städerävenmen som
Sznajderman-Rytz.

Generationsfaktorn språkbevarandet.spelar klart viktig roll i Nären
"andragenerationsvis jämför "sekelskiftesflyktingarna" ochman

världskrigetflyktingarna" finns det intressantaoch deras ättlingar
likheter i språkanvändningsmönstret. båda har förstaI grupperna
generationen jiddisch huvudspråk, lär sig svenska. I bådamensom

sig andragenerationen jiddisch hemma sina föräldrar,lärgrupperna av
tenderar tilltala dem på svenska. tredje generationen finnerIattmen
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med varierande receptiva kunskaper, vad vi har kallatman personer
för "talarpotentialen".

Men detta inte hela historien. finns likheterDet inomär även en
och åldersgrupp, bland de föddes årende första eftertsamma ex som
andra världskriget, sig de ättlingar i tredje generation tillärvare
"sekelskiftesgruppen" eller i andrageneration till "överlevandegrup-
pen". De har vuxit under den tid då Israel bildades, och därstatenupp
hebreiskan har spelat delvis och viktigare roll för den judiskaen ny

etniskaDe har upplevt den väckelsen började i slutetgruppen. som av
60-talet och fortfarande pågår, vilken innebär intresserarattsom man

för språk.sig sitt etniska och kultur, sittävenursprung
Huruvida vill betrakta del den här generationenman en av som

"talare jiddisch" eller inte beror hur definierar begreppetav man
språk andra sammanhang har Boyd 1985 kallat"talare X". Iav

tvåspråkiga" ellerliknande talare för "receptivt "marginellt tvåspråki-
Dorian 1982 kallar liknande talare skotskga". grupp aven av

gaeliska för "semi-speakers". talare framföralltDessa är personer som
förstår språket ganska väl, och kan uppskatta musik, filmteater,som

antagligen mindre del kan läsa språket ocheller vitsar språket. En
få kan förmodligen skriva jiddisch. Dessa allt vadutgör trotspersoner

kändeskulle kunna kalla för "talarpotential". Om de störreettman en
färdigheter jiddisch, skulle förmodligenbehov utveckla sina i deattav

fort. Beitner beskriver exempelvis hurkunna detta ganska Davidgöra
till Israel och börjat arbetahans dotter efter ha utvandratatt som

där fick anledning utveckla sina färdigheter i jiddisch,sjukgymnast att
uppskattade de kunde få behandlingeftersom många äldre patienter att

jiddisch.hos sjukgymnasten

skillnaderGeografiska4.4

olika judiska försam-samstämmiga uppgifter skiljer sig deEnligt
gäller andelenUngarna/föreningarna i Sverige ganska markant vad

första hand vilkajiddischtalare. Detta beror i grupper som
församlingarna/föreningarna i antal. I Daviddominerar de olika

i Stockholms judiska församlingFischers enkät bland medlemmar
7% hade "mycket bra" kunskaper irespondenterna deattuppgav av

18% sina kunskaper till "ganska bra".jiddisch; ytterligare uppskattade
siffrorna något iintervju Fischer han kanI att tror varaen anger

kanske totalt 20% har "ganska bra" elleröverkant. uppskattarHan att
jiddisch bland församlingsmedlemmarna. I"mycket bra" kunskaper i

uppgift bilden ungefär densamma i Stockholm.Göteborg enligtär som
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Malmö församlingl och de "mindre" judiska föreningarna spelar
enligt flera källor däremot jiddisch betydligt roll i de tvåstörre änen

församlingarna.största Detta beror dessa församlingar ochatt
föreningar i utsträckning dominerasstörre anlända flykting-av senare

vilka i utsträckning har jiddisch modersmål. Här finnsstorar, som
också andel ortodoxa judar, vilkas språkanvändningstörreen
sammanfaller med de förras David Fischer i intervju. Som nämndes

har jiddisch alltid spelat roll bland de ortodoxastörreovan en mer
judarna bland de "liberala" eller reforrnerta.än Stockholms ochmer
Göteborgs församlingar har reforrnerad gudstjänstordning medanen
församlingen i Malmö och de på många mindre Boråsorter t.ex.som

ortodoxa. finns småDet ortodoxaär i både Stock-mer synagogor
holm och Göteborg, deras medlemmar tillhör församlingmen samma

de besöker den i respektive stad. Dettastorasom som synagogan
innebär andelen jiddischtalare aktiva eller "potentiella"-- säkertatt --

högre i Malmö och de mindreär i Stockholm ochänorterna
Göteborg. Vilka exaktade andelarna mycket svårtär attvore ange.

finnsDet judar, förmodligen majoritet,även stor gruppen en som
församlingarnainte alls med i eller föreningarna. SST:s årsbokär

1995 antalet "betjänade medlemmar i de judiska försam-anger
lingarna i Sverige något 10 300. Denna nettosiffra omfattaröversom
både församlingsmedlemmar och medlemmar i föreningar anknutna till
församlingarna. Byström Janarv 1996:61 totalantalet judar tillanger
20 000 och antalet församlingsmedlemmar till 7 000. Hon beräknade
antalet sekulariserade judar till 000.10över

Troligen finns det jiddischtalare bland de ickeförsamlingsanslutna,
källor någoningen våra hade klar uppfattning i vilkenmen av om

utsträckning. David Fischer och David Schwarz andelenattanger
jiddischtalare judar betydligt mindrebland icke-anslutna är än

Sznajderman-Rytzmotsvarande andel i församlingarna. Susanne gör
dock det viktiga många lämnar församlingarnapåpekandet utanatt att
för den skull upphöra judiskt vis; detta kan omfattaleva ävenatt
användningen jiddisch. det säkert svårare komma iMen är attav

~‘ Församlingarna egentligen "eklektiska".mycket Medlemmarna kan ha ganskaär
olika preferenser gudstjänstordning koscherhállning, allavad gäller och t.ex. men
tillhör församling, och olika respekterar varandras leva.de sätt attsamma grupperna

Fischers i själva,I enkät Stockholm 16% har strikt koscherdet.ex. attanger ca
49% imedan hela ansåg viktigt Församlingen strikt i gästköketdet har koscheratt

sessionssalen.Detta till såvälhänsyn ortodoxa församlingsmedlemmar gäster.av som
Även föreningar i SverigeSällskapet för jiddisch jiddischkulturoch ärt.ex.som
eklektiska vad gäller politiska uppfattningar, sionism underlagetgrund attavo.s.v.

varje inte till förening.räcker änort mer en

483



Bilaga 5 SOU 1997:192

kontakt med andra talare inte tillhör det nätverkom man som
församlingarna utgör.

Framtiden: pessimisterOptirnister och4.5

det ville alla våra informantervi direkt frågade uttala sigUtan att om
går uppgifternajiddischs framtid i Sverige. Men här vitt isär.om

jiddischs framtid, redovisarvi inte har ombetts uttalaTrots att oss om
olika uppfattningarna kom fram i intervjuerna. De kanvi här de som

"optimistiska" och "pessimistiska".indelas igrovt

hållningarPessimistiska4.5.1

jiddisch har begränsad framtid i Sverige.Pessimisterna attmenar en
äldre, ochde flesta de aktiva talarna deDe ärpoängterar attatt av

språket aktivt i första hand i samtal med äldre. Ianvänderyngre
"mycket bra" eller "ganska bra"avhandling uppgår andelenFischers

%, siffrarespondenterna själva till 25 medan motsvarandetalare bland
48% farföräldrarföräldrar och för ochför respondenternas är mor- ca

jiddisch i kommer ha55%. David Fischer uppskattar stort sett attatt
min grabb blir vuxen...". DavidSverige 20 år "närdött iut om

i Sverige i 50 år till.språket inte användsBeitner förutspår änatt mer
Även jiddischs1996:27,Salomon Schulman största supportersaven

Sverige "går mörk framtid tilljiddisch iSverige, skriveri att en
Östeuropeiska fundamentet har gått förlorat medeftersom "detmötes

skäl till minskningenDavid Beitnerkriget".det attsenaste anger som
jiddisch.undervisar i eller påutbildning och skolorfinnsdet inte som

Även jiddisch inte kommeråsiktMirjam Sterner Carlbergs är attatt
för anti-med räddtid. till ochnågon längre Honöverleva är att

jiddischicke-judaruppstå bland svenskasemitism skulle kunna om
Även David Schwarzminoritetsspråk.börja betraktasskulle som

pessimisternaantisemitism i Sverige. Förjudarnas rädsla förbetonar
"nostalgiskt",enbart positiva associationer: detändå jiddischhar är

och ikuriosum" pessimisterna,"pittoreskt", " För även storett o.s.v.
betydelse förför optimisterna, har jiddisch ingenutsträckning större
väl judei Sverige, dvs kan mycketden judiska identiteten att varaman

jiddisch. David Schwarzjudiskt liv användaoch leva attett utan
globalt plantill jiddisch negativaassociationerna är ettattmenar

"‘ iminoritetsspråk världen.förhållningssätt jiddisch ganska unikt blandDetta gör
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språket förknippas med gettotillvaron och förintelsen,attgenom men
positiva på det personliga planet.

4.5.2 Optimistiska hållningar

Optimisterna mycket ljusare jiddischs framtid i Sverige. Deser
Ävenpekar den talarpotentialen redovisadesstora som ovan. om

utanför den äldre generationen aktivt använder språket idag, förstår
väldigt många jiddisch, de. De pekar också den högamenar status
jiddisch har fått på tid, bl.a. Isaac Bashevis Singerattsenare genom

1978.fick Nobelpriset Optimisterna pekar också det faktum att
pessimisterna haräven positiv attityd till jiddisch, trots att statenen

Israel tidigare har haft mycket restriktiv politik språket. Dennamoten
politik håller mjukas eftersom hebreiskan väletable-att ärnu upp,
rad landets officiella språk.som

Även håll i världen, inte minst i USA, finns det vid sidanannat
de många jiddischtalarna och de gamla etablerade jiddischskaav

institutionerna nyvaknat intresse för jiddisch och jiddischkulturett
bland människor.även Kurser hålls både på it.ex.unga sommaren

Cambridge, Storbritannien och under terminstid vid olika universitet
i världen, framförallt i Nordamerika och i Israel. På tid har detsenare

fashionabelt studera jiddisch och användat.o.m ansetts att att
jiddischska iuttryck sin engelska eller svenska. Ett uttryck för det
nyvaknade intresset för judisk historia och kultur i Sverige kan vara

doktorsavhandlingarde har kommit under slutet 1980- ochutsom av
l990-talet.

Språket har stark koppling till judendom främst ortodox ditoen
judiskatill traditioner och kultur, bland icke-religiösa judar.ävensamt

Språket inte nödvändig komponent i judiskt sättett attanses som en
leva Fischer 1996: 168-170, något definitivt ökar känslanmen som

judisk gemenskap både i tid och Tidningar jiddischutav rum. ges
i rad länder, dagstidningar. Genomäven att etten prenumerera
antal jiddischska tidningar håller sig informerad vadman om som
händer överallt i den judiska världen, berättar David Beitner. För
optimisterna jiddisch inte bara språkär leva"."sättett ettutan att

5 Isaac Bashevis Singer intet språketsär sätt enda författare. informanterFlera
ansåg andra, bl.a. Singers bror Joshua, En annanstörre.att var som

förbekant icke-judisk publikär Sholemär Alejchem, bl.a. skrev novellernaen som
ligger till grund för musikalen "Spelman taket."som

Shmuel Josef Agnon, delade Nobelpriset 1966 judinnanmed Nelly Sachs, skrevsom
delvis jiddisch, dock huvudsakligen på hebreiska.men
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harspråktiden varitjiddisch helaharbeskrivitsSom ett somovan
ochfinnsbland judar. Detspråkmed andraparallellt storttalats ett

stoltamedjudarna över.på jiddisch, rätta ärviktigt kulturarv som
tidigaredenna:aktuella situationen ärpå denBeitnersDavid varsyn

hållerjiddisch. Nualla kundespråk, medanfolketslärdahebreiska det
jiddisch blirochhebreiska,judar kande flestablipådet tvärtom:att

universi-formellt,studeratde harspråkför dem t.ex.ett mersom
populärt igen.jiddisch blirmöjlighetfinns detmed dettaochI atttet.

under olikaminskatökat ochandra 0rdmedbetydelse harSpråkets
intesvårt slag,mycketinnebarförintelsenKriget ochperioder. ett

jiddisch.ocksåkultur,och dessjudiska folketdet motbara utanmot
6verdrivet".‘°betydligtdöddessryktet ärmångaMen att omanser

världenframtid ijiddischs ärgälleroptimist vadkvalificeradEn
redovisar1991. Han1981,FishmanJoshuaspråksociologen

underdöddöende ellerdömtsjiddisch harhur1991:325-334 ut som
ochbretonWalesiska,språkår, liksomhundratvå tnärmare exsom

varföranalyserarlevande språk. Hanidagallatlamländska, äränsom
icke-ochjudardöd, bådejiddischsförutspåttmänniskor harolika
Hanförutsägelserför dessaevidensenfinner tunn.ochjudar, som

inom deökajiddischtalare kommerantaletsjälv attförutsäger att
kallarhanvadfödelsetal inomgrund högablåren,närmaste ava

icke-judarinte barakretsar. Han utan"ultra-ortodoxa"för attmenar
holocaust andtheafterYiddish even"continuejudaräven to treat

worlds have becomeand MoslemChristian accusto-therebirth way
deathwithexpectations,deathwithwith denial,Jews:med treatto

1991:332.wishes"

utredningsfrågomatentativa påSlutsatser5 svar

Sverigejiddisch ihar använtslängeHur

lika längei Sverigejiddisch har använtsförfinns beläggDet somatt
år.omkring 225landet, d.v.s.ihar bottjudar

fickSingerpension 1978i närjust gått‘° hadefru RosaSznajdmansIzydor
skriva bokpensionärnyblivensig förNobelpriset. hade bestämtHon att en omsom

Singer hadetillkännagavGyllenstenLublin. LarsNärhemstaden attminnen frånsina
Singer skrev påSznajdman,enligtGyllensten,i litteratur, sadeNobelpriset attfått
vidare dettaSznajdman berättarut".på dö atthållerspråkjiddisch, "ett attsom

vilket honjiddisch,sin minnesbokskrivatill beslutetfruledde hansuttalande att
författarensi iPolenövrigt i Israel ochförgjorde. Bokenockså egnautgavs senare

översättning.polska
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Har jiddisch under denna tid kontinuerligtanvänts i Sverige från
generation till generation

kanDet ha funnits tid mitten 1800-talet jiddisch enbartrunt nären av
användes fåtal talare eller inte alls. Vi har svårtett detta.avgöraav att

Jiddisch modersmålet för det flertalet judiska flyktingar tillstoravar
ÖsteuropaSverige under 1900-talet, både bland de kom frånsom

under perioden 1870-1910, och de kom i samband med och eftersom
andravärldskriget. Jiddisch användes dagligen förstagenerationen;av
andragenerationen har det förstasprák och varierande receptivasom
kunskaper i språket; och tredje och i förekommande fall fjärde
generationen tillhör i många fall "talarpotentialen".

Vilka varieteter jiddisch används i Sverigeav

svensk varietetEn baserad östjiddisch, innefattande både litauiska
och polska varieteter. Dessa varieteter enligt uppgift iär stor
utsträckning ömsesidigt förståeliga, deras respektive talare verkarmen

hållamed isär dem.attvara noga

många" använder jiddischHur uppskattningsvis" i Sverige idag

uppskattningsvårt någon kvalificerad antaletVi har att avge mer
det inte helt givet hurSverige idag. Bljiddischanvändare i ära man

definiera jiddisch".ska "användare av
det möjligt kommafinns olika källorDet dock antal gör attett som

uppskattningar. Zitomersky sefram till någotsånär samstämmiga
Sverige 1980 till 16 500. Andrajudar iappendix 2 antaletanger

000till 20uppskattningar 1993:61bl Byström J att uppangeranarva
citerad iJewish Yearb00ksl979judar bor i Americanlandet. I

i slutet 1979Fishman totalantalet judar i Sverige1991 somavanges
i Sverige ligger16 000. Vi kan alltså antalet judardra slutsatsen att

någonstans beroende hurmellan 000 och 20 00015 manpersoner,
"jude".definierar begreppet

SST "samfundet"antalet "betjänade medlemmar" judiskaanger av
i Sverige vid årsskiftet omfattar inte bara94/95 till 10 378. antalDetta

7 Siffrorna varierar dels etniskgrund tillhörighet inte registreras iattav
Sverige, dels beroende hur definierar "jude". Klargörande diskussio-termenman

definitionsproblematiken finns i Lomfors 1996 Fischer 1996.ochner av a
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definition,församlingarnasenligtförsamlingsmedlemmar utanegen
anknuten tillstudieverksamhetdeltar isådana äräven t somexsom

flesta användarnafinner vi de allraAntagligenförsamlingarna. av
judar"."organiseradebland dessajiddisch

25%handenenkät vid1996David Fischers att avcagav
"mycket bra"talade jiddischStockholmsförsamlingenimedlemmarna

procettal antalettillämpar dettabra". Omeller "ganska man
i minimisiflrakommerenligt SST"betjänade medlemmar" man upp en

andelenflera källorjiddisch. Men2 500 talarepå drygt attuppgavav
och de mindrebland judar i Malmöbetydligtjiddischtalare störreär

så fallStockholm och Göteborg. Iden iförsamlingarnajudiska ärän
särskiltSverige,3 500 för helasiffran till åtminstoneökabör omman

utanförfaller SST:sjiddischtalarevisst antalmedräknar ett somman
uppskattningsifframedlemmar". Denna"betjänade ärsiffra för aven

"ganska bra"mycket bra" ellerjiddischtalarantalet sompersoner
skulle"talarpotentialen"med se ovanräknarOm dessutom manman

fler. högre000 eller Dennatill kanske 5siffran ytterligareökakunna
uppskattning samtalmed David Schwarz’ganska välsiffra stämmer

Sverige: 5-6 000jiddischtalare italare970130 antalet personer.avav
1991i FishmanYearbook 1979 citeradJewishI American

Andelenmodersmål till 3 200.med jiddischantaletuppskattas som
judar enligtmodersmål totalantaletjiddischhar sammaavsomsom

redovisningenför övriga länder iAndelarnadärmed .20.källa är
Storbritannien,Frankrike ochfrån för ländervarierar .15 tsom ex

och de flestaAustralien, SydafrikaKanada,ländertill .30 för somupp
alltså lägreAndelen för Sverigeländerna. änsydamerikanska är

bra".eller ganska"mycket bratalar språketför andelenFischers som
språkfärdighet inte moders-självskattadFischers siffra gälldeMen en

Stockholmsmedlemmar iutgångspunkthademål och den som
Sverige.alla judar iförsamling, inte

definieratYearbook harJewishhur AmericanVi inte termenvet
uppskattningar,till sinakommit frameller hur de har"modersmål",

antalvilja läggatill deras uppskattningåterigen skulle vi ett tusenmen
förmodligen inte"receptivt tvåspråkiga",eller"potentiella talare" som

betraktamodersmål och inte hellersittbetrakta jiddischskulle som
eller "ganska bra". Detta"mycket bra"färdigheter i språketsina som

definierarjiddisch","användaretotalantalettillägg gör att om manav
000 till 6 000i 5brett, skulle komma"användare"termen upp

personer.
1988 ochZitomerskySammanfattningsvis kan säga attman

likartade siffror förYearbook i Fishman 1991JewishAmerican anger
definierar vadkällornaSverige, ingenjudar itotalantalet även om av

språk-undersökning1996"jude". Fischersmed avsermenassom
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färdighet i jiddisch, och genomförd nyligen; American Jewishvar
Yearbooks språksiffra jiddisch modersmål och gäller slutetavser som

1970-talet. Trots olikheterna i årtal och vad språksiffranav avser
kommer med kombination Zitomerskys uppskattning ochman en av
Fischers enkätresultat, med liten korrigering fram till ungefären

siffra i American Jewish Yearbook: mellan 3 000 och 3samma som
500 Till dessa siffror skulle vilja lägga antalsagt ettpersoner. som

har receptiva kunskaper i jiddisch, kanske ett tusensom par personer,
vilket kommer fram till siffragör liknar Davidatt man en som
Schwarz uppskattning. Det svårt för exaktare siffra,är attoss ange en
därför dessa källor ställt andra frågor den vi blev ombeddaänatt att
besvara. Dessutom tycks kunskaperna, färdigheterna, modersmålsangi-
velserna och användningen variera mycket bland Sveriges judar, såväl
med avseende generation, hemort födelseland, vilket detgörsom
svårt generalisera utifrån de befintliga källorna.att

Vi avslutar med citat från Hugo Valentin 1964:221,rapporten ett
gäller jiddisch likaväl det judiska folket judiskoch kultur isom som

stort:

svenska judeenheten tillhörDen det svenska samhället och är
samtidigt del den judiska diasporan, dualism, berikaten av en som
dess liv. Dess fortlevande icke blott judiskt intresseär ett utan ett
svenskt. Ty det icke den jämnstrukna uniformiteten deär utan
många samklang skapar den nationella kulturenstonernas som
rikaste harmonier.
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Appendix Kana jiddischskaöver dialektomráden ur Bimbaum 1979:95.
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Appendix 2: Zitomersky,Antalet 1787-1980.och i Sverige, urandelen judar
1988: 122

01 101211Percentage the
Swedish populationof JewsNumberYear

006150 CS1.I787 max.
,0256311807
.0317851815
.03-18451825
.0308901830
.0298871835
0299111840
D97118-15
0279601850
0259351855
.0291.1551860
.0441.8361870
.0652.9931880
.0713.4021890
.0763.9121900
H0126,11910
m96.4691920
1086,6531930

.1258,000 CS1.1940 CSI.

.18413.000 CSK.1950 CS1. .180CSl.13.5001960 CSI.

.17914.500 CSI.1970 CS1.

.198CSl.16.5001980 CS1.
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Appendix 3:

SverigeJiddisch i

Boyd
970113

församlingarna:"lnterviustolpar" till kännare av

25%Stockholms församling harundersökningEnl Fischers ca avav
kunskaper i jiddisch.eller mycket brabramedlemmarna

Är fler, DuGöteborg/Malmö, ellerlika idet trora.

eller derasd.v.s. deuppfattning vilka dessadu någon är närb.Har om
till Sverigeanfäder kom

sådanai Göteborg/Malmöandrajiddisch vad du vet änAnvänds somavc.
församlingenimedlemmarär

språket församlingslivetiVilken roll spelar2.

gudtjänstemasamband medFormellt, ia.

församlingsmedlemmarsamtal mellanlnformellt, ib.

församlingenföreningslivet inomolika slagAktiviteter avc.

språketeller påUndervisas det id.

underhållning,bokutgivning,musik,aktiviteter T.ex.Kulturella teater,e.
annat

svenskaf talaranvändseller 0rd när öEnstaka fraser mansom

jiddischdärnågra offentliga sammanhang+/-tillKänner du3.
affärer, bokhandlar,församlingslivet t.ex.utanföranvänds regelbundet

mm

hemmenförsta hand ianvänds det iFör övrigt4.

språketdu har:Vilken roll5. anser
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för den etniska identiteten jude i allm isom och Sverige i synnerheta.
Förekommer det jiddisch används icke-judaratt av

för religionen identitetend.v.s. troende eller praktiserande Rel tillsom
ortodox judendom chassidismen

i förhållande till hebreiskanc.

d. Vilka positiva och negativa associationer finns till språketev

Varför användningend. har minskat enl Fischers resultat
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Jiddisch i Sverige

S. Boyd
970114

Frågor till infödda talare:

jiddisch första språket digVar det Du lärde barnsom
språk i bildenandra medFanns

beskriva Din språkanvändningKan du barn jiddischsoma.
språksvenska eller Med under vilka+ annat vem, var,

omständigheter

skolan kompisarNär Du gick i Med Fanns det andrab.
tvåspråkigajämnåriga som var

släktingar/vänner tvåspråkigaMedc. vuxna som var

gudstjänster helgfirande barndomI samband med och underd.
och ungdom.

användning jiddisch idagDin2. Hur utser av

släktingarfamiljen Föräldrar äldreInom den ocha. egna
fortfarande i livet

Med vännerb.

religiösa sammanhangIc.

musikLäsa/skriva Andra kulturella sammanhang teater,d.
m.m.

mångatill liksom vuxit3. Känner du andra Du uppsom
modersmåljiddischmed som

Är Sverige utomlands Om förra,de födda i eller det nära.
till Sverigeföräldrar eller anfäderkom deras
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Använder andra Du känner jiddisch ungefär dusom som
mindre,mer,gör andra sammanhang

4. Hur jiddischtalare i Sverige i dag, vadutser gruppen
känner tillDu

Finns det jiddischtalare bland dem födda i Sverigeära. som
När i så fall kom deras anfäder hit

b. Använder de kom flyktingar i samband medsom som
andra världskriget, och hade jiddisch första språksom som
fortfarande språket aktivt Med sina barn

Är judiskade polacker kom under 60- och 70-taletc. som
talare Använder de språket aktivt idag Till sina barn

Språkvariation:5.

östjiddischTalas det i Sverige Finns be-än detannata.
dialektskillnader inomtydande jiddisch i Sverige

b. Använder svenska 0rd ibland talar jiddisch inärman man
Sverige Jiddischord talar sådanasvenska mednär man som

jiddischkan lite

6. för DigVad är relationen mellan:

jiddisch och judendom religion jiddisch och ortodoxa. som
judendom chassidismen

jiddisch judiskb. och etnisk identitet Finns det icke-t.ex.en
judar jiddisch-talare Tvärtom finns ju.ärsom

jiddischsVad roll i förh till hebreiska det gäller denär närc.
judiska identiteten och judendomen i Sverige

vilken utsträckning jiddisch i judisk7. I har spelat roll
kulturliv i Sverige Vilken Singers Nobelprisbetydelse har
haft t.ex.
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8. i hebreiskans ställning-- betydelse förFörh Israel
jiddisch i Sverige
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Tjåangkan tjaaleme

Mijjieh barkoem åâdtjeme goeriehtidh jis jih guktie Sveerje edtja
ârrodh Europaraerien konventjonesne rijhkedajve jallhmeatan

unnebelâlücoegielen konvensjovnen bijre. Unnebelåhkoegiele konven-
sjovne edtja Europan Rijhkedajvem duedtedh jih vaarjelidh vihkeles
bielie Europan jienebhkultuvrij jih jienebhgielij aerpie.

Magkeres gielh mah leah Rijhkedajve unnebelâhkoegielh guktie
Konvensjovnesne Laartikelisnienännoestamme. tjâádtje.

j iereS veaksehke duedte ädta dej gieline mah leah däjpeliveasoeme-
maadtoem utnieh, mohte dah gielh mah eah lihkesdajvoe maadtoem
utnieh territorielle ov-garreds gielh unnebe duedtem âadtj0eh.Dellie

unnebelåhkoegieledaate konvensjovne vuesehte guktie lihkesdajvoe
kultuvrekonvensjovnen mietie sjädta.

Daelie vijhte laanth konvensjovnem dah leanännoestamme, Nöörje,
Såemie, NederländernaUngern, Vuelegeslaanth jih Kroatien.
Voestes njoktjen 1998 unnebelåhkoegiele konvensjovne aalka.

Dájpeliveasome rijhkedajve- jallh unnebelåhkoegiele Sveerjesne

Mijjieh båateme dahkoe ahte saemiegiele gaajhkh dah gielh, âar-
jelsaemie, luvliesaemie jih noerhtesaemien gielh, jih gaajhkh dah
sâemiegielh goh toarnedaeliesâemien/meän kieli jih maadtoesâemie jih
romani chib gaajhks dah gielh leah däjpeliveasomen rijhkedajve jallh
unnebelåhkoegielh Sveerjesne mah dennie konvensjovnesne
aartikelisnie tjåâdtje Saemien jih sâemiengiele däjpeli bijredajvoe
maadtoem konvensjovnen mietie utnieh mohte romani chib lea
teerritorielle ovgârreds giele Sveerjesne. Saemiegielem gujht gellieh
daaletje Sveerjen dajvijne nuhtjeme gellieh tjuehtie jarpieh, jih
såemiegielem bijre tjuehtie jaepie. Romani chib gielem ngieleuhtjeme
destie 1500 jaepeste.-

Eah leah moenehtasse kommittee dam jiddischegielem gaavneme
maah vuesehte guhkiem dam gielem jih jijnjes mah gielemman man
Sveerjesne nuhtjeme, guktie edtja dan mietie vuartasjidh jis rijhkedajve
jallh unnebelåhkoegiele maadoste Sveerjesne gielem nuhtjeme. Daelie
vuesehte vaenie almetjh mah dam gielem Sveerjesne nuhtjieh. dihte
vuesehte unnebelâhkoegiele-konvensjovnen nännoestimmesne jiddi-
schen tjââdtje.Sveerjesne

Dannasinie maehtieh dam sijjen barkoem mah gââvnesieh judarin
almetjh jih dam jiddisch jih jiddischkultuvrem vaarjelidh jih jiddisch
kultuvrem duedtem vedtedh mij raamkonvensjovnesne didtemseamma



gietedal-dâehkesnemubpieunnebelåhkoegielidenaatsjovnen maam,
tjåâdtje.aartikelisniedennie 2lemme

saemiegielem,danunnebeldhkoegiele konvensjoneMaahta Sveerjen
buektedhdaeliechib gielemromanijihsåemiegielem

konvensjovnemunnebelåhkoegielemaehtedhedtjaSveerjeJis
sjiehtedh mijnännoestimmidekriepesjemdellie tjuaranärmoestidh

dah edtjiehtjåådtjekonvensjovnesneaartikrlisnie2denniegâåvnese
Romanisjiehtesjidh.chibjih romanisâemiensaemien,gielidedej

gârreds giele.teeritoriellejuktie leasjädtasjierechibese
sjeahtaââdtje gielesekonvensjovnesneaartikelisniedennie 3iehtemhJ

veeljedhaajSveerje maahtalea.bijredajvoemaadtoeaktebarregosse
mahnéinnoestidhtj21édtje,gielidekonvensjovnesneaartikelisniedam 3

dellieaartikelemSveerje 3utnieh. Jis nännostemaadtoembijredajvoe
jiehtemhgaskoejallh boelkhtsiehkie35Sveerje tjuara unnemes

sjiehtieh.gielidefirhtenaartilelem mahdennie 3veeljedh
unnebelâhkoegie-jallhlaantedajvegååvnesejiehtemhjijnjhDaelie

jihjiehtemh laakesneåadtjoehgusnie duedtemSveerjesnelese
aaj.sjiehtedimmesnejeatjahöörnegisnie jih

Sveerjedellie vuejnebevuartasjibiekriepesjemkonvensjonenGosse
konvensjovnesneaartilelemdennie 2bäjjoedammekriepesjemjijnjem

aartikele konvens-dennie 3chib, jihromanijihsâemiensaemien,
tsiehkiehjih 30saemien åvtesteboelkhjallhtsiehkieh34jovnesne

daelieleajiehtemh mijbäjjoedidh. Dahåvtestesâemienboelkhjallh
kon-Unnebelâhkoegieletsiehkiebarkoe lea.gohvååjnoesgåvvnese

jihbäjjoedidhunnebelåhkoegielepolitikemahtesäjhtavensjovne
unnebelâh-laantedajve jallhbarkedhektiedimmiejihaktesne vuapsan
Sveerjesnepolitikedagkeresleah daelievedtedh.duedtemkoegielem

gáåvnesh.

unnebeláh-damedtjaguktiedaarpesjeSveerjesedarjoeMagkeres
raatiefiseredhmaehtedhkonvensjovnemkoegiele

rijhkesneRâajvarimmieh abpe

maehtedhkonvensjovnemunnebelâhkoegieleedtjaSveerjeJ
daerpieskriepesjemietievååjnoenmijjendaeliedellieraatieñseredh,

bijjievåâj-jihmaadtoemsemij sjähta dandarjoeektiedimmiejih orre
darjoevihkelesijtjedhSveerjesne. Jpolitikernunnebelâhkoegielenoem

romanijihkielisâemien jihsaemien, meänpolitikesne leadagkarinie
dâáhkasjehtedh.unnebelåhkoegielidehistovrienchib mij



Vihkeles lea aaj abpe laantesne jih dej aamhtsegievlesneovmese
gielem jih kultuvrem bäjjoedidh mah iektesne jih daerpies bielie destie
Sveerjen kultuvreste.

Vihkeles lea aaj jih daajroem dah gielh jih kultuvrem mij Sveerjesne
gaskoe jienebidie vuesiehtidh.

J dam edtja buektedh dam daajroem unnebelâhkoegiele histovrien
bijre jih kultuvre, histovrie mah dejtie sjiehtieh,edtja daelie goh
daaj roekriepesje learoeplaanesne gaajhkh learohkidie maadthskuvlesne
jih sjidtedh. Nimhtie daate daajroe Sveerjen bijre mijgymnaasesne
histovrie- våájnoe jieneb-gielh jih jieneb-kultuvrelaante maahta
jienebidie vuesiehtidh. Mijjieh jiehtebe aaj ahte aktebistie almetjijilles-
lcuvleste guhkies staate-duetem âadtjoedh guktie giele jih kultuvrejarn-

maahta árrodh.ge
J daate kultuvre mij gieline ektesne tjaakenem jih duedtemstoerre

åadtjoedh, edtjieh olkese jienebidie almetjidie bâetedh, raeriestibie aaj
dah jiehtemh mah staateduedtem stuvrehte dej kultuvrenovmese
haamose sjiehtieh guktie jieneb vierhtieh dej saemien,saemien
tomedaelien jih kultuvrese sjidtieh.roman

Raeriestibie aaj kultuvreraerie goh âejvine lea mah åejviesstaaten
jih ektiedimmie lea dennie politikesne laavenjassem åâdtje, dejtie
saemien, sâemien, tornedaelien jih kultuvride dennie Sveerjenroman
kultuvrepolitikesne buerebe stealladidh. Daerpies aaj jienebh darjoe

gielem duedtedh guktie edtja maehtedh veasodh jih öövtiedidhgosse
guktie unnebelåhkoegiele konvensjovne tjaaleme. Vihkeles ahte
maanah jih ööhpetimmiem gielem åadtjoeh. Mijjieh raeriestibienoeres
ahte Staaten skovleâejvie laavenjassem áådtje jihiktesth ietnien
gieleööhpetimmiem jih göökte gielhööhpetimmiem daan histovriem
unnebeláhkhoegielide vuartasjidh.

Mijjieh raeriestibie aaj ahte akte universiteete jallh akte jilleskuvla
ñerhten gielen åvteste laavenjassem åâdtje jih ööhpehtimmiem jih
goerehtimmem dejtie gielide buektiedidh. Raeriestibie aaj ovmese
darjoe dam svienske laantedajven jallh unnebelåhkoegielen tsiehkie
dennie meedisne, raadio jih TV:esne jih saernietjaelegisnie duedtedh.

Raerestibie aaj darjoe edtja veaksehke duedte tjaalaldahkide dej
gieline sjidtedh, jih duedtem dan barkoese tjöönghkedimmem,gosse
vuarhkoem jih daajroebarkoem aarnhtesen gieline sjidtedh.
Unnebelâhkoegiele konvensjovnen sisvege nännoestimmem vaalteme
gusnie jeahta dah mah gielem nuhtjieh jijtjeraerie veaksehke darjoe
sjädta gielem nuhtjieminie. Vihkeles lea dejtie mah jietjedhgosse
gielem nuhtjieh árrodh jih raeriestidh dam raeriemmeatan gosse
buektiedidh.

Raeriestimmem vaedtebe dejtie mah mijjen histovrien unnebelahk-
hoegielem nuehtjieh jih nuepiem raeriestimmem åadtjoeh.
Unnebelâhkoegiele konvensjovnesne nännoestimmie gåâvnese mij aaj



bäjjoedidh juktienaatsjovneraasth bijjelenbarkoemiktesthsäjhta
gielinemahunnebelåhkoegielen kultuvrhmaehtedh jallhlaantedajv

duedteh.lihkesdajve daltesemdaltese jihnaatsjovnenektesne dan
nuehtjieh dellienoerhtilaantine aajunnebeláhkoegielhDah mijjen

sjiehtelesnoerhti iktesthbarkoemSveerje edtja damahteraeriestibie
dej kultuvrhunnebelâhkoegiele jihrijhkedajve jallhjih dejbäjjoedidh,

duedtedh.

Lihkesdajve

stoerrebe lihkesdajvesneUnnebelåhkoegiele konvensj otnegemsovovne
denniemijnännoestimmestejienebh destiesjädta ahteDihteutnieh.

tjââdtje edtjaaartikelisniejihaartikelisnie 32konvensjovnesne
unnebelåh-rijhkedajve jallhgusniedajveles dajvesedamsjiehtelidh
Idtjieh mijnuehtjieh.daaletje biejjiemjihmaadterenkoegielem sov

konvensjovnesemijdâastoedidhrijhkemaehtieh aktem gorresamme,
kriepesje jih dejkonvensjovnevaedtsedhguhkebejis säjhta maamean

nuhtjedh.Daaletjebäjngoldenmijdagkeridie dajvhnännoestimmide
maehtieh dandah gielhsâemiensaemien jihmah dandajroe maam

stoerrebemaahgorresidh båatemeSveerjesnedäjpelimaadtoem
rijhkesne lij.

sjidtemenjoelkedasshgieleööhptimmieietnierijhkesneAbpe
kultuvriaamhtsidie. Gosseduedte dejgoh staaten ovmeseseamma

edtjaSveerjedaerpies jisnjoelkedasshmagkeresraeriestarnme orre
sâemienjihsaemienunnebelâhkoegielemdanektiedidhmaehtedh
tjoerebenuhtjeih,sâemiegielemjihmah saemiedahkonvensjovnese,

lieredhgielemmaehtieh damgaajhkesbäjjoedidhrijhkesneabpe
guhkeberaeriestimmineDaejnielea.gusnienuhtjedh seamma

jihraeriestimmiesjierekriepesje. Gossekonvensjovnevaadtseme ean
sjädta,dlesâemien gielesesaemien jihduedtenjoelkidasshorre

gielengusniedajvelsdajvidebyöroebööremesraeriestibie
Saemiennuehtjieh.dam gielemguesnie jienebhleadajvelesveadta

Jillievaerie,leah, Gierene,vaerietjielthNoerhtinieljedajvesne
Tornedaelien,tjielhthvijhtejih Såemesnejih Aarjeploge,ohkemehkieJ

ÖvertorneâPajala, illevaerie.jih JGiereneHaparanda,
fiereguhtejijhtjeguktievaadtemeraeriestimmemtjieltideDejtie

åesiestammine jihnuhtjedhgielemåádtje damreakta gossesov
maehtieh. Dahdaaroenjissoptsestidhdööpmiáejvine seamma

utnieh jihmââhtedimmemdööpmieâejviehreeremedimmieh jih
säjhta damjijtjedihte ñereguhtesoptsestidh jissâemienjallhsaemien

nuhtjedh.gielemsov
nuhtjedhmaehtedhlihkesdajvesneguktie dam laakemraerieAkte

ñereguhtejijtje reaktoemlaakejeahta, daatekonvensjovneguktie



vaadta jis jeatja gielem daaroe gielem nuhtjedh reeremisnieean gosse
jih dööpmiåejvine soptsestidh, vuejnebe daate gaajh dovres
sjädta.Daate ovdäjpeles jih dovres sjädta jis abpe rijhkesne sjidtedh.
Mijjieh raeriestibie dan konvensjovnen mietie dah njoelkedassh edtja
sjidtedh desnie gusnie saemien jih såemien guhkies däjpeli veasomes
aerpie jih daan beajjetjen årroeh. Daennie dajvesne stuerebeveasomes
nuepiem gujht sjädta reeremeside jih dööpmieåejvide jih dam
kriepesjem bäjjoedidh jih gielem nuhtjedh saemien jih såemien
soptsestidh. Njoelkedassen reakta jih gielem nuhtjedh,bäjjes-sov
ektiedimmesne Noerhtelaanten dajvesne daate dajve däjpeles orreme
jih daelie aaj gellie gielh jih gellie kultuvrh aajme utnieh

Gosse vuertasjidh dam lihkesdajve laakesjidtemem jih gielem
duedtedh dejtie dajvide mij destie sjidteme, dellie raeriestbie
barkedáehkie Länsteståvroen nualan Norrbottens län diedtem ââdtje,
laakesjidtemem jih lihkesdajve ñerhten jaepien darjoe jih raeriem
buektiedidh guktie vielie darjoe jih duedtem gielide jih dan saemien jih
tornedaelien kultuvrem dah dajvide vaarjelidh. Mijjen raeriestimmie
dej lihkesdajvesen laakesjidtemem reakta mietie dâastoem saemie
sâaemie gielese aalkoeskuvlebarkosne jih vâariesbarkosne âadtjodh

Mijjen raeriestimmie âvtele jih goeriehtidh dejtie tjielhtideorreme
jis dah daelie maehtieh bäjjese veasodh daan laakese jih duedtem
bööredh aalkoeskuvlese jih våaroesbarkose dejtie maah saemien jih
sâemien soptsestieh.

Vielie darjoe j ih duedte dan saemien gielese jih sâaman abpe rijhkesne

ieh vuejnebeMij j vihkeles saemien jih sâemien almetjh reakta dåastoem
gielese dennie aalkoeskuvlebarkosne jih vâaroesbarkosne åadtjoehsov

abpe rijhkesne.
Maanah mij saemie jallh sâemie ietniegielem utnieh jis guagktagielh

lieredh dellie vihkeles aalkoeskuvlesne nuepiem reakta dâastoem sov
gielese åadtjoeh. Dannåvteste raeriestibie bäjjoevâåjnoe tjuara sjidtedh
guktie dah maanah dâastoem gielese âadtjoeh dennie tjielhtensov
maanabarkosne.

iehtebe darjoe tjuaraJ aaj idtedh dej tjielhtine gusnie jijnjh eejhtegh
maah sijhtieh sijjen maanah saemien jallh såemien aalkoeskuvlesne
soptsesth dam buektiedidh. Vuartasjibie jih jiehtebe dan aalkoeskuv-
lebarkoese nuepie sjädta jih dejnie aelkedh.

vihkeles darjoe dåastoemAkte lea reakta gielese åadtjodh denniesov
våaroesbarkosne jijnjhgusnie dan bâeries almetjh, mij joekoen
såemiensoptsth almetjide maah lihkemes jaepiem daerpies nuepiem

,
vâaroesbarkoem åvteste daarpesjh, dajroes lea guktie dah bâeries
almetjh dam minngemes Iiereme gielem maehtieh dassedh.sov



tjielhtideedtja sjidtedh dejtieraeriestbie bäjjoevååjnoeDanâvteste
gielem nuhtjiehmij saemien jallh såemienbåeries almetjhgusnie jijnjh
goeriehtimmiedaarpesjh. Dagkeresvâaroebarkoemnuepiemjih

dåastoem gielese våaroesbarkonelaakereaktavuejnebemaadtone sov
almetjh dam nuepiemgusnie jijnjh båeriessjidtedhtjielhtine tjuara

utnieh.
unnebeláhkoekonvensjovnem.raatiñseredhSveerje tjuara

unnebelâhkoekon-raatieñseredh damSveerje tjuaravuejnebeMijjieh
gohkieli jih romani chibsåemien jihsaemien,vensjovnem meän

Sveerjesne.unnebeláhkoegieledäjpeli
gaajhunnebelâhkoegielerijhken jallhdaate däjpelidiedteVihkeles

jihaerpie reaktadäjpelikultuvrenSveerjen jih Europanvihkeles
diedtevieliemaehtedh veasodh. Akteâtna jisjih diedtemnuepiem

veaksehkenuhtjieh dahunnebelâhkoemdäjpeli rijhke jallhmahdah
däjpeli rijhke jallhbääjoedidh gohgielemutnieh jih damvaajtelem sov

vierhtemveajkoejsnebeajjetjelea.unnebelåhkoegiele Daan ovmese
jihSaemie, såemieSveerjese båateme.almetjhjeatja rijhkenguktie

jaepiehiektsht gellie tjuetiekultuvrh mij gielinejih dejromanichib
jih giele sjidteme.däjpeli, kultuvremij veaksehkeSveerjesne orreme

unnebelâhkoekonvensjovnemSveerjetjuaraDaanâvteste
veahksebeâvteste,jih romani chibensaemiemséemienraatieñseeredh

denniemah vihkeles aerpieunnebelähkoegielidedäjpelidejtieduedtem
veasodh daanedtja maehtedhjiskultuvreaerpesnejih tjielhtenSveerjen

beajjetjen.



Saéhidipe

Svedskai thaj §aj phandeldali trubuldias i buöi dikhasAmenge tete sar
konvencia regionalno ili minoritetiandi Evropaki Godjidimaski epes

éhibengi konvencia.
thaj pomoiil iutiléhibengi konvenciaki idea site arakhelMinoritetiE te

anda Evropakojek but kuö deliregionalno ili minoriteti éhiben esare
thaj bute éhibengo barvalipe.bute kulturengo

minoiiteti, odluöildriava regionalno iliéhiba ande jek phuvSave pes
jek andi konvencia. Specialno butdefiniciake jekhipasa ando artiklie

geografikanj bazaistorikani thajpomoiil okole éhibenge kas sopes
geografikanikas naj bazaande phuv driava, okola Öhibagoja soso -
specialno pomoiipeéhiba, del baroteritoiialno naphandle olenge pesna

i minoriteti konvencia jekpodI§ka. Golese §aj phenel kajpes
Dji akana pandj phuva driaveregionalno kultumo konvencia.

Finska, Madjarska,gola si:ratiñcisarde i konvencia, phuva Norveéa,
Nizozemska thaj i Hrvatska.

maniÖhibengi konvencia lel vaåil katarMinoriteti 1998.E lte 0

Svedskaäziba andiIstorisko regionalno ili minoriteti

sydsamjsko,éhib, variante:dikhlam kaj isamisko saAmen e
finsko, variante finsko:luleosamisko, thaj nordsamisko, sa e

finske romani éhib,tomedalsfmko/mean kieli thaj standard thaj i sa e
regionalno ili minoritetivariante, akala Öhiba istoriskoromanes sa

Svedska arriklo andathaj uöharen katar i definjcia andoÖhiba andi lpes
i konvencia.

thaj i finsko éhibminoiiteti defmiciasa, i samiskoAndo Jekhjpe e
Svedska, i romani éhibthaj geografsko baza andilen istoiisko

SvedskaÖhib vaöarel andi butteritorialno naphandli Öhib. SamiskaI pes
i éhib vaéarel ber§amilja ber§a, i finsko jek milja ber§a, romani 500pes

anda bets.1500
vaéardas butamkhla dokaz kaj i jidi§ ÖhibO Komiteti nasti pes vreme

jekdokaz kaj vaéardas katar butthaj nasti arakhlas manuäa sarpes
Svedska saj dikhel kaja Öhibtradicionalno éhib andi kaj te te sarpes pe

kaj kaj javudie iidivoraregionalno ili minoriteti Öhib. KamipeO te
katar i javudiskoéhib thaj i iidis kultura jek deliarakhel i jidis sarpes
ramkonveciasaiidovskoku1tura, golese pomoiil ando jekhipepes e



arakhimaske minoriteti, golesanacionalno éerel buéi i sekcia II.e

Svedska öhibengiPherel uslovora konvencia kanai agive minoritete e
isamisko,ando fimsko thaj äiibsi puéipe i romani

SvedskaKaj saj i ratiñciril minoriteti Öhibengi konvencia kanate te e
Svedskaando puöipe i samisko, fmsko thaj i romani Öhib, i trubul te

pherel propisora anda deli andi i konvencia. éhibakeE Romanee sar
jek naphandli öhib, vaiin propisora. Propisora deliandaE IIIna sa e 0

Svedskaanda i konvencia vaåin öhibenge len geografsko baza. Isoe
äaj bin" thaj ratificiril deli, gial deli anda konvenciaiIIIte te sar o 0

Svedskaéhibenge len geografsko baza. ratiñcisardas iTe IIIe so 0
Svedskadeli, i biril maj zala toöke ili kotora katar propisora35temora e

ando andi thajkonvencia ka koristin akala öhiba.III so pes pe
SvedskaAgive andi but propisora den regionalno ilisave eso

minoriteti öhibenge zakoneske propisenc thaj naredbenc thaje avere
buéenc arakhipe thaj pomoiipe iutipe. analizisardam iKana amen

Svedskadikhlamkonvencia, kaj i pherel but uslovora ando deliIamen
anda konvencia samisko, finsko thaj romani éhib, dikhlampe pe amen

kaj pherel toéke kotora ando deli anda i konvencia kana34 IIIgova pes
toékeando puéipe i samisko Öhib thaj ili kotora finsko Öhibake.30 e

akala propisora agive, olengo karakteri naj buvlo.Sa so
Minoriteti éhjbengi konvencia rodel ovel jek buvli minoritetiE te

öhibengi politika kaj kerel ovel kordinirimo kaj saj tete teso pesso sa
del regionalno ili minoriteti éhibenge iutipe.arakhipe pomoiipepes e

SvedskaAgive gasavi politika andi naj.

SvedskaS0 trubul kerel kaj ratificiril.saj i minoriletile te tepes e
äiibengi konvencia

ka keren andi i phuv gdriavaBgéa so pes sa

SvedskaKaj saj i ratificiiil minoriteti éhibengi konvencia,te te e
mislinas gindinas kaj gola buöa andikeren agiveamen sa so pes

Svedska, trubul kordirin thaj keren varisave buéa kajte tepes pes neve
saj kerel telipe thaj kaj saj jek buvliosnova ovel minoritetite te te tepes

éhibengi politika. Jek katar najvaino buéa andi gasavi politika te0
priznail i samisko, ñnsko-meän kieli thaj i romani öhib istoriskopes sar

Svedskaminoiiteti Öhiba. ek andi i akalaJ vazdenvaizno teaver sa pes
Chiba thaj kulture ando pole but kuö deli katar svedskako0 sa 0 sar e
kulturako baivalipe. siril buvljarel djanipeBut pesvaino te pes
informacia akala Öhiba kulturengiandar thaj akale istoria maskar 0

Svedska.majoiiteti andi

2



obaveznoovelpredloiisarasovelKaj saj tetete amensa gova,
andothaj istotiaÖhiba, olengi kulturaminoritetiistoriskodjanipe akalape

teluni skolaandikaj siéonande skola Öhavengesikavimasko plani e
§ajskola gimnazia. Gialmaskarutnithaj andiskolaosnovno te

Svedska thajfronti anda iando buvloinfonnaciabuvljarel djanipepes
kulturengiÖhibengi thaj butistorisko butjekdikhel latete sarpes pe

zala jekÖhibake majovel sako jekhepredloiisarasphuv. Amen te
lenge deluniverziteti thajskola narodnomanusengi uéi te pes
kaj sajdriavno pomoiipe,Iungovremesko dugovremeno tete von

kulturakoöhibako thajfunkcimin centro.sar
thajavel but thanjekhipe Öhibasaando§aj i kulturaKaj tete eso

majoriteti,ovel maskargoja kulturathaj kaj åajpomoiipe te te amen0
pomoiipase kultumopropisoradriavnokerenpredloiisaras te epes neve

finsko-tomedalskodel samisko,kaj åajbuéake ando fonne te te pes esa e
pomoiipe.driavnodovolno deli katarkulturake jekthaj 0e romane‘

kulturako godjidipe Statenspredloiisaras DriavnoAmen gova, o
genera1nokordiniIimasko karakteribuvlovlastiKulturråd, sax so

finsko-avel samisko,saj kajpolitika, kerelandi kulturaki tete esa so
kulturako djivdipe.than andokulturaketomedalsko thaj e romane

éhibasaj golaéhibenge kajkerel golevariso trubulVi tete pesaver
andodjan anglaldjivde majodori thajthaj tetete ovenzoraren pes
avel§ajkonvenciake propisenca. KajÖhibengiminoritietjekhipe tetee

siöon peskitrubunfaza, öhavore thajgasaviande jek teteme peeepes
buéikeripe Statensskolakopredloåisaras O Driavnoöhib. Golese amen

éhiba, delistorisko minoritetikalaskolverk, kani ando puéipe te pes
thaj sikavipedaki öhibpratil sikavipebuéi redovnooleske i te pe0peo

maj cira minimumdel buöipredloiisaras vadjiÖhiba.duj Amen te pes
organizilil gole éhibengeili skolakejekhe univerzitetiske uöe te sa

buéathajpredloiisarasistraiivipe.rodkeripe Amensikavipe, avera so
éhabengi pozicia,minoritetisvedskakere regionalno ilika zoraren e

iumalia.novineradio, thajmasmedia, TV
litaraturakedeli pomoiipejek barotredloiisaras delAmen te peepes

djanikanomatriali, arhiviripe,éhidelpomoiipekala éhiba thaj te pes
éhibake matiialesa.butikeripenauöno e

kaj terdolisi propisoraéhibengi konvenciaAndi minoiiteti so
kerel olengedjanengola éhiba lenkajsavore vaéaren te so pespravoso

anglalkaj butmislisaraspeski idea. vaino,thaj den Amenéhibasa te
gola éhiba, delkajéhibasa, okolakerel vaxiso olenge vaéaren te pespes

kerel olengebuéagindin mislinphenen olaolenge sajpe te pespe soso
minoritetipredlozisaraséhibasa. Golese vaéaren amaresavore soamen

saipe.éhiba del lengete gasavopes
iliregionalnokonvencia, kaj zurarelöhibengiAndi minoriteti te pes e

éhibencar, propisoraando jekhipethaj kultureminoriteti Öhiba esoe
thaj regionalno nivoko nacionalnokerel butiden saipe te pessave so

nacionalno granice. Golesekatarmaskar avn so amaregrupe ee



minoriteti éhiba ando nordiska phuva driave,vaéaren pes sa e amen
Svedskapredloåisaras i kajkerel saj ovel jek maj barote tesa so

maskarbutikeripe suradnja ando nordi kaj saj pomoiil akalete te pes
regionalno ili minoriteti olengeéhiben thaj kulture.

keren regjonalnoBuéa so pes

Jek but baro deli katar minoriteti éhibengi konvencia regionalno.e
Kamel phenel kaj maj baro deli katar propisora ando thaj andote pes e

delianda i konvencia geografikaneIII kerde thanenge kaje so e
regionalno ili minoriteti Öhiba tradicionalno thaj kajvaéaren vaéarenpes

vadji katar but Jek phandelphuv andimanusa. konvencia, tepes so pes
kamlas goja phuv voj saj upotrebil konvenciake propisora avrite e
katar regionalno thana.e

Dji akana gola kerdebuöa samisko thaj fmsko éhibakesa so e e
akala Öhiba saj klasificiiin Öhiba len istorisko thajte sarpes so

Svedskageografsko baza andi jek majbaro deli olendar vaiin andi isa
Svedska. ZakoniO siéovimaske daki öhib thaj zakoni driavnope 0 e

Svedska.pomoiimase kultumo buöake forme,ando vaiil andi ie sa e sa
gindisardamKana zakonora trubul keren kaj sajte teamen save neve pes

Svedskai phandel andi minoriteti éhibengi konvencia samiskote pes e
thaj fmsko öhibake, dikhlam kaj gola zakonora trubun vaåintee amen

åvedska.andi i Jekhe predlogosa djassaj maj dur katarsa gasave amen
rodel i konvencia.gova so

andoKana puöipe vaxisave predlogora zakonenge kae neve save so
arakhen thaj ka pomoiin samisko thaj finsko éhibake,so e e amen
predloiisaras varisave katar zakonoragola graniéin thajte teneve pes
vaiin ande gola geografsko kajthana akale éiben geografsko tarso
koreno thaj kaj vadji katar butvaéaren Gasave thana,manusa.so pes
kana ando puöipe i éhibsamisko komune: Kiruna, Gällivare,0
Jokkomokk thaj Arjeplog, kana ando puöipe i finsko éhibgola komunne

Övenomeå,si: Tornedalen, Haparanda, Pajala, Kiruna thaj Gällivare.
Amen predloiisaras ande akala komune kerel zakoni kajte pes nevo
sako jek djeno §aj vaöarel peski öhib ande vlastenge khera thajteso pe

ando krisi sudo thaj i svedsko öhib ovel obavezno.te na
kaj birinE Manusa peski öhib ande vlastengevaéaren khera thajte pe

ando sudo, vlastenge thaj sudomanusa vaöarel lencar andetee 0 mora
jek katar lenge öhiba, samisko ili fmsko.

Amen predloiisaras gola zakonora regionalno ando jekhipete oven e
konveciake propisencar, kaj sako jek apsolutnomanus teso pravo
vaöarel peski öhib ande vlastenge khera thaj ando sudo, golesepe sa e so

rodel but kerdes golaTe zakonora vaiin andi itegova resurora. pes sa
Svedska, naj ovel praktiéno thaj ekonomiéno. Golesetegova amen
predloiisaras jekhipeando konvenciake propisencar gola zakonorae neve

4



kaj i samisko i finsko éhib len jek bariande gola thana thajvaåinte so
gola Chiba djivde thajistorisko tradicia thaj kaj vadji vaöarenso pes

gola thana kaj saj gola Öhiba andesako give. Ando vaéarente pesso
thaj ando sudo, vlasti djanel komunicirilvlastenge khera tete0 mora pe

finsko éhib. Gola zakonora kaj saj vaöarelsamisko thaj te tepe pes
peski éhjb ande varisave thana ando Norrboten län, sikavel kajputardo pe

thaj vadji istorisko but öhibenge thaj but kulturengegola thana sas
thana.

dikhel rezultati ka ovel katar jekKaj saj tete pes savo gasavo
zakoni thaj kaj saj zurarel gole Öhibengi situacia anderegionalno te te pes

buéikerimaskigola predloiisaras kerel jekthana, te grupaamen pes
kerel buti tela Norrbottens Länsstyrelse, gojaradna grupa ka gmpaso

rezultati katar jek zakoni thajka dikhel sako bers savo 0 gasavo 0
regionalna predloiilrezultati katar buöa thaj buöateavera save nevesa e

keren kaj saj gole Öhibengi kultura, samisko thajte tete zurarenpes
tomedalsko, gola thana.pe

regionalno zakonesa uéharel thaj jek ograniéimopredlogAmaro e
vaöarel éhavencar andi angloskolaki buéite pespravo e

thaj ando arakhipe äldreomsorgenförskoleverksamheten phurengo pe
finsko éhib. baziril jek anketa,samisko thaj predlogKavape pes pe amen

ando gola komune kaj saj dikhas sode but saj gola komunete tesamas
finsko andizakonithaj keren buéi samisko thaj éhjbpheren te pe pe0

fdrskoleleverksamheten thaj ando phurengo arakhipaangloskolaki
äldreomsorgen kaj gola Öhiba.manuåenca vaöaren

Vadji buda trubun keren kaj pomoål thajäajvarisave te te Ieso pes pes
Svedskassamisko thaj finska äzibarakhen andii ite pes

gindinas kaj but jek vaéarel samiskomislinas sakoAmen vaino, so
ñnsko ovel len vaéarel lenca andi angloskolakiili öhib te tepravo pes

Förskoleverksamheten phurengo arakhjpebuéi thaj ando
äldreomsorgen lengi éhib.pe

Öhave kas samisko ili finsko dajaki éhibKaj §ajte tee so oven
djanen duj Öhiba, but ovel len saipadujéhibenge vaino te tete

lenca vadji ande angloskolaki buéi lengi Öhib. Golesevaéarel pes pe
dikhel sode but vaöarel lenca lengipredloiisams sajte te.amen pes pes pe

kommunalaéhib, maskar komunalno Öhavengo arakhipen0
barnomsorg. mislinas kaj ka ovel sukar golaAmen te zoraren pes

organiziñn thana, ande but dejakomune kaj saj golate tevon pe save
rodjteli kamen olenge Shave djan andi ang1i§ko1a kajthaj dada teso so

vaöarel éhavenca samisko ili fmsko Öhib.personali ka lenge Kana0
angloskolaki buöi, akcentisaras ovel saipe starcilando puöipe i te teamen
ang1o§kolaki buöi katar daja thaj dada.koperaciapes e



predloiisarasAmen ovel phure vaearel peslencamanusente tee pravo
lengi éhib, specialno okola phure kaj finsko, golese butvaéarenpe so

Svedska.olendar kana phure, bistren öhjbmanusa i siklile andiso
Golese predloiisaras dikhel ande komune thaj sode butteamen pes save
phure ande gola komunemanusa samisko ili finsko éhib thajvaéaren
kaske trubul phurengo arakhipe äldreomsorgen. Jekheso gasave
rodkeribasa istrazivibasa baza, predloiisaras kerel jektesar amen pes
zakoni ka del saipe phurenge ando gola komune kaj butsavo so e so
phure thaj kaj butmanusa phure gola éhiba, vaéarelvaéaren manusa teso

lenca lengi éhib.pes pe

Svedska trubul1 ratificiril äzibengi konvenciaminoriletile e

Svedskamislinas gindisarasAmen kaj sukar i ratificiril minoritetite e
éhibengi konvencia samisko, finsko-meéin kieli thaj i romani éhibpe sar

Svedska.istorisko minoriteti öhiba andi
Golese kala istorisko regionalni ili minoriteti éhiba jek but kuéso

Svedskakobawalo deli katar thaj evropako kultumo thaj istoriakoe e
barvalipe thaj olen thaj tmbul tedel lengesar gasave pravo pes
pomoiipe thaj arakhipe kaj saj egzistirin thaj maj odori. E Manusate te
kaj kala istonsko regionalno ili minoritetivaéaren éhiba, sikade baro
kamipe olenge éhiba oficialno ptizcnajme istorisko regionalnote oven sar
ili minoriteti Öhjba.

Agive potenciril ando but situacie but kulturengo kuéipe andipes e
Svedska kaj ande kana avile katarmanusa phuva. samisko,Ipesa e avera
finsko thaj i romani Öhib thaj gola kulture ando jekhipe golesa so

§vedskaéhibenca, egzistirisaren andi but sela bersa thaj peske
Svedskaegzistenciasa kerde i ovel jek istorisko but kulturengi thaj butte

éhibengi phuv. Golese but kala istorisko éhiba thajvaino, kulture te
Svedska.priznain thaj vazden jek deli katar but kulturengitepes pes sar

SvedskaGolese i trubul ratificiril minoriteti éhibengi konvencia kanate e
ando puéipe i samisko, fmsko-meän kieli thaj i romani Öhib thaj gial te

del kale istorisko minoriteti éhibenge jek vaéardo pomoiipe thajmuesa
arakhipe, kaj §aj egzistirin maj odori jek but delibaro katarte tevon sar

svedskako kultumo barvalipe thaj jek deli katar svedskakoe sar e
sakodivesko jekhipe zaednica agive.
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