Älvdaelien

tjïelte

Älvdalens kommun – Samisk förvaltningskommun
Älvdaelien tjïelte – Saemien reeremetjïelte
Älvdalens kommun är fr.o.m 2010 en samisk förvaltnings-kommun. Idre, Eajra
på samiska, är den sydligaste orten inom Sápmi - Sameland.
Älvdaelien tjïelte jaepeste 2010 saemien reeremetjïelte. Eajra, sijjienomme
saemien gïelesne åarjemes Sápmisne.

I årsskiftet 2010 trädde en ny lag i kraft i Sverige. Lagen
handlar om minoriteter i Sverige och deras språk. Lagen om
nationella minoriteter är i huvudsak utformad som en rättighetslagstiftning som utgår ifrån de mänskliga rättigheterna.
I samma stund blev Älvdalens kommun utsedd till förvaltningskommun för det samiska språket. Det innebär att
regeringen har gett kommunen ett ökat ansvar att stärka
och synliggöra det samiska språket.

Goeven minngiegietjesne 2010 orre laake Sveerjesne
tseegksovvin. Laake unnebelåhkoej bïjre Sveerjesne jïh dej
unnebegïelij bïjre. Laake unnebelåhkoej bïjre vihkelommes
goh reaktalaake mij almetji reaktaj maadtojste tjaalasovveme.
Seamman aejkien dellie Älvdaelien tjïeltem reeremetjïeltine saemien gïelese tseegksovvin. Reerenasse tjïeltese
stuerebe dïedtem vaadteme gïelem gorredidh jïh våajnoes
darjodh.

•

•
•

•
•

I Sverige finns det nu 19 förvaltningskommuner för
de samiska språken.
Berörda kommuner får statsbidrag för de merkostnader
som de nya bestämmelserna medför.
De nationella minoriteterna i Sverige är: Judar,
Romer, Samer, Sverigefinnar och Tornedalingar

•

Sveerjesne daelie 19 reeremetjïelth saemiej gïelide
Moenedh tjïelth staatedåarjegem åadtjoeh juktie 		
dovrehkåbpoe sjädta dej orre nännoestimmine.
Dah nasjovne unnebelåhkoeh almetjh leah:
Judarh, Romerh, Saemieh, Sveerjen-såevmehkh
jïh Tornedaelehkh.

Den nya lagen är väldigt tydlig med vilka krav som ställs på
myndigheterna inom förvaltningsområdena. Några exempel:
• Du som tillhör en minoritet ska kunna vända dig till
myndigheter på ditt språk.
• Få äldreomsorg eller förskola på ditt språk.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har i uppdrag att
följa upp den nya lagen som trädde i kraft den 1 januari 2010
om nationella minoriteter och deras språk.

Orre laake joekoen tjïelke magkeres krïbpesjh reeremh
utnieh reeremedajvine. Naan vuesiehtimmieh:
• Datne gieh unnebelåhkojne maahtah reereminie 		
bievnedh dov gïelesne.
• Båeries hoksesne jallh aarhskuvlesne saemiestidh.
Lieneståvroe Stuehkesne jïh Saemiedigkie barkoem utnieh
orre laakem gïehtjedidh mij tsiengelen 1 biejjeste 2010
sjïehtesovvin unnebelåhkoej bïjre jïh dej gïelij bïjre.

I Älvdalens kommun kommer det sättas upp skyltar på
sydsamiska, t.ex. på kommunbyggnader, bibliotek, turistinformation, badhus med mera. Ni har säkert sett att
skyltningen redan är påbörjad.

Älvdaelien tjïeltesne åadtjoen tsïeglh jarkoestidh
åarjelsaemien gïelese, v.g. tjïeltegåetide, gärjagåetide,
saerniesijjide, laavkomegåetide jïh jïjnjh vielie. Dijjieh gujhth
vueptiestamme mijjieh aalkeme mïerhkide jarkoestidh.

Lagar

Laakh

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. De tidigare rättigheterna om barn- och äldreomsorg på det egna språket
utökas till att gälla även på sydsamiskt område eftersom
förvaltningsområdet för samiska utvidgats med 13 kommuner.
Förvaltningsområdet för samiska språket gäller nu också
följande 13 kommuner:
Arvidsjaur, Berg, Dorotea, Härjedalen, Krokom, Lycksele,
Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre,
Älvdalen och Östersund. Kommuner som sedan tidigare
ingår i förvalt-ningsområdet är Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk
och Kiruna.

Tsiengelen 1 biejjien 2010 orre laakem sjïehtesovvin
unnebelåhkoej bïjre jïh dej unnebegïelij bïjre.
Dah öövtebe reaktah maanaj- jïh båeries almetji hoksojde
jïjtjedh gïelesne daam dajvem stueriedamme dovne åarjelsaemien dajvese juktie reeremedajve saemide vijriedamme
13 tjïeltijgujmie.
Reeremedajve saemiej gïelide sjiehteles daaj 13 tjïeltijde:
Aerviesjaevrie, Bïerje, Kraapohke, Herjedaelie, Krokomen,
Liksjoe, Maalege, Suarsa, Luspie, Straejmie, Upmeje,
Vualtjere, Ååre, Älvdaelie jïh Staare.Tjïelth mejtie aerebistie
meatan orreme reeremedajvesne leah: Aarjepluevie, Váhtjir,
Jåhkemåhke jïh Giron.

Den 1 juli 2009 infördes också en ny språklag i Sverige.
Språklagen slår fast att svenska är huvudspråket i det
svenska samhället, men också att det allmänna har en
skyldighet att skydda och främja det samiska språket,
liksom övriga nationella minoritetsspråk och det svenska
teckenspråket. Lagen säger också att alla som tillhör en
nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda minoritetsspråket.
Att ett språk blir erkänt som officiellt minoritetsspråk
är viktigt för att höja statusen på språket och motivera ett
språkbevarande. Sverige undertecknade i februari 2000
Europarådets minoritetsspråkskonvention som ger
minoritetsspråken ett långtgående skydd.

Snjaltjen 1 biejjie 2009 aaj orre gïelelaakem Sveerjesne
daajroehtin.Gïelelaake nännoestamme sveerjengïele
åejviegïele svïenske sïebredahkesne, men dovne abpe
sïebredahke dïedtem åtna saemien gïelem vaarjelidh jïh
eevtjedidh, seamma goh dah mubpie unnebelåhkoej gïelh.
Laake aaj jeahta gaajhkh dovnesh mah unnebelåhkojne,
edtjieh nuepiem utnedh unnebelåhkoen gïelem lïeredh,
öövtiedih jïh nuhtjedh.
Juktie gïelem dåhkasjehtedh byjjes unnebelåhkoej
gïeline dellie vihkeles jälloem lutnjedh jïh skraejrehtidh
gïelem gorredidh. Sveerje Europaraerien unnebelåhkoejkonvensjovnen nualan tjeeli goevten 2000 mejtie unnebelåhkoegïelide guhkiesvååjnoen vaarjelem vadta.

Samernas status som urfolk i Sverige har slagits fast i
grundlagen den 1 januari 2011.
Detta för att tydliggöra samernas särställning och ge uttryck
för att samerna inte bara är en minoritet utan även ett urfolk.

Saemiej daltese goh aalkoealmetjh Sveerjesne maadtoelaakesne nännoestamme tsiengelen 1 biejjeste 2011.
Daam dorjeme juktie tjïelkedh saemieh eah barre unnebelåhkoeh dah dovne aalkoealmetjh.

Datne deejrieh?

•

•

Det finns flera olika samiska språk samt flera varieteter.
Östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Dessa
kallas ibland huvuddialekter. Inom dessa finns även ett
flertal olika dialekter eller varieteter. I Sverige
talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska
och umesamiska.
Alla samiska språk är hotade språk enligt FN-organet
UNESCO.
De samiska språken har inte riksgränser, t.ex.
sydsamiska talas både i Sverige och Norge.
Samerna är ett folk som lever i 4 länder, Norge, Sverige,
Finland och Ryssland. Detta landområde kallas Sapmi.
Samerna har en egen flagga, en egen sk nationaldag
(6 februari) och nationalsång (Se samer.se, sapmi.se
och sametinget.)
Sametinget är ett folkvalt organ och en myndighet
under Sveriges regering.
I Älvdalens kommun finns det en sameby Idre sameby,
men även grannsamebyn Ruvhten sijhte har sitt vinterbete i kommunen.
Du som tillhör en nationell minoritet har speciella
rättigheter inom förskola och äldreomsorg, på ditt
minoritetsspråk.
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Ovmessie saemien gïelh gååvnesieh jïh gellie smaaregh.
Luvliesaemie, centralesaemie jïh åarjelsaemie. Dejtie
muvhtene gåhtjoeh åejviesmaaregh. Dej sjisnjelen dovne
gellie sjïere smaaregh jallh variteeth gååvnesieh.
Sveerjesne soptsestibie vuesehtimmie gaavhtan
noerhtesaemie, luvlesaemie, åarjelsaemie jïh upmejesaemie.
Gaajhkh saemien gielh lea aajhtoes gielh FN-åårgane
UNESCO.n mietie.
Dah saemiengïelh eah naan rijhkeraastem utnieh, vg.
Åarjelsaemiem dovne Sveerjesne jïh Nöörjesne
soptsestieh.
Saemieh leah almetjh mah 4 laantine veasoeminie,
Nöörje, Sveerje, Såevmie jïh Russlaante. Daate
laantedajve Sápmi.
Saemieh jïjhtsh saevegem utnieh, jïjhtsh naasjovnebiejjie
goevten 6 biejjien jïh jïjhtsh naasjovnelaavlome.
(Vuartesjh samer.se, sapmi.se jïh sametinget.se)
Saemiedigkie almetjeveeljemeåårgane jïh reereme
Sveerjen rerrenassen nuelelen.
Älvdaelien tjïeltesne Eajran saemiesijte ,jïh dej kraannah
Ruvhten sijte dovne daelvegegåatomem tjïeltesne.
Datne gie naasjovne unnebelåhkojsne sjïere reaktah
åtnah aarhskuvlesne jïh båerieshoksesne dov
unnebelåhkoegïelesne.
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SAMER
Det finns 20 000–35 000 samer i Sverige som talar
bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska,
sydsamiska och umesamiska.

Romer
Det finns 50 000–100 000 romer och resande i
Sverige bosatta över hela landet. Minoritetsspråket
heter romani chib.

Sverigefinnar
Det finns 450 000–600 000 sverigefinnar i Sverige.
Många bor i Stockholm-Mälardalen.

Judar
Det finns 20 000–25 000 judar i Sverige bosatta
över hela landet. Minoritetsspråket är jiddisch.
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Timrå
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Tornedalingar
Det finns cirka 50 000 tornedalingar i Sverige
framförallt bosatta i Tornedalen. Minoritetsspråket
heter meänkieli.

Ljus dal
Hudiks vall
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Ovanåker

Ors a

S öderhamn
B ollnäs
R ättvik

Mora

Ockelbo

Malung-S älen
F alun

Leks and

G ävle

Älvkarleby

Sandviken
T ors by

G agnef

V ans bro

Hofors

B orlänge
Säter

Ludvika

F ilips tad

Fors haga

G rums

Karlskoga

Hammarö
K ris tinehamn

B engts fors
Ströms tad

Åmål

Dals -Ed

Arboga
Örebro

Lekeberg
Degerfors
K umla
Halls berg

Norrtälje

K ungs ör
E s kils tuna Strängnäs

F len G nes ta Södertälje

V ingåker

K atrineholm

G ulls pång Laxå
As kers und
Maries tad
Mellerud
T öreboda
F ärgelanda
Motala
Munkedal
Götene
K arls borg
V äners borg Lidköping
Skövde T ibro

T anum

Sotenäs

Ös thammar

Upps ala

Lindes berg
Nora

Storfors

K arls tad

S äffle

Heby

Sala

Skinns katteberg
K nivs ta
Surahammar
E nköping
V äs terås
Håbo
Halls tahammar
Köping

Hällefors

K il
Årjäng

T ierp

F agers ta

Ljusnarsberg
Munkfors

Arvika

Hedemora

Aves ta
Smedjebacken
Norberg

Hagfors
Sunne
Eda

Nyköping

F ins pång

T ros a

Oxelös und
Norrköping

Söderköping
V ads tena
Linköping
Skara
G räs torp
Mjölby
Hjo
V ara
Trollhättan
Åtvidaberg V aldemars vik
E s s unga
Ödes hög
Lilla E det
F alköping Tidaholm
B oxholm
Alings ås
Herrljunga
T ranås
V årgårda
Ale
K inda
Habo
Mulls jö
Lerum
V äs tervik
Aneby
Ulricehamn
Y dre
G öteborg
B ollebygd
J önköping
B orås
Härryda
V immerby
Mölndal
E ks jö
Näs s jö
T ranemo
K ungs backa
V aggeryd
Mark

Lys ekil Uddevalla
Orus t

T jörn
Stenungs und
K ungälv
Öckerö
Partille
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V arberg
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V etlanda

Hults fred Os kars hamn
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Högs by
Uppvidinge

Hylte
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V äxjö
Ljungby

Alves ta

Halms tad

B orgholm
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Les s ebo
K almar

Markaryd

Älmhult
T ings ryd

Laholm
B ås tad

Os by

E mmaboda
Mörbylånga
T ors ås

Olofs tröm
Ängelholm Örkelljunga
R onneby
Ös tra G öinge
K arls krona
P ers torp
K arls hamn
Ås torp
Häs s leholm
B romölla
Hels ingborg B juv K lippan
S ölves borg
Höör
K ris tians tad
Svalöv
Lands krona
E s löv
Hörby
K ävlinge
Lomma

Höganäs

Staffans torp
B urlöv

Lund

S jöbo
T omelilla
Svedala
S imris hamn
V ellinge
Y s tad
T relleborg Skurup
Malmö

Utgiven: 2012

S To c K H o L mS o m r å d E T

G otland

• Botkyrka
• Haninge
• Huddinge
• Norrtälje
• Sigtuna
• Solna
• Stockholm
• Sundbyberg
• Södertälje
• Upplands-Bro
• Upplands Väsby
• Österåker

För mer information kontakta Älvdalens kommun, Malin Ripa 072-233 06 31,
malin.ripa@edu.alvdalen.se. Läs mer på minoritet.se • sametinget.se • samer.se
Vielie saernieh bievnesh Älvdaelien tjïelte, Malin Ripa 072-233 06 31,
malin.ripa@edu.alvdalen.se. Lohkh vielie daesnie: minoritet.se • sametinget.se • samer.se
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