 Bרעקאמענדאציע פון די מיניסטארן קאמיטע פון דעם קאונסיל אוו אייראפע צו די שוועדישע
אפליקאציע אז מען זאל גילטיג מאכן די טשארטער רעקאמענדאציע  RecChL(2011)3פון די
מיניסטארן קאמיטע פארן גילטיג מאכן דעם אייראפעאישן טשארטער צו די רעגיאנאלע אדער
מינאריטעט שפראכן אין שוועדן.
(אדאפטירט דורך די מיניסטראן קאמיטע אום  12אקאטבער  ,1122ביי די -2211סטע באראטונג פון
די מיניסטארן'ס דעפיוטיס)
די מיניסטארן קאמיטע,
אין איינקלאנג מיט ארטיקל  61פון דעם אייראפעישן טשארטער פאר רעגיאנאלע אדער מינאריטעטן
שפארכן ,יבענדיג גענומען אין באטראכט די דעקלאראציע וואס איז געמאכט געווארן דורך שוועדן דעם
-9טן פעברואר ;0222
האבענדיג אין אכט גענומען די אפשאצונג וואס איז געמאכט געווארן דורך די עקספערטן קאמיטע
איבער'ן טשארטער וואס אנבאלאנגט די אפליקאציע פון דעם טשארטער דורך שוועדן;
האלטענדיג אין געדאנק אז די אפשאצונג איז באזירט אויף אינפארמאציע וואס איז צו געשטעלט
געווארן דורך שוועדן אין איר נאציאנאלן באריכט ,צוגאב אינפארמאציע וואס אזי צו געשטעלט געווארן
דורך די שוועדישע אויטאריטעטן ,אינפארמאציע וואס איז צו געשטעלט געווארן דורך קערפערשאפטן
און פאראיינען וואס זענען לעגאל עטאבילירט אין שוועדן ,און אינפארמאציע וואס איז געשאפן געווארן
דורך די עקספערטן קאמיטע אין פארלויף פון איר באזוך-אויפן-פלאץ;
האבענדיג גענומען צו קענטעניס די קאמענטארן וואס זענען געמאכט געווארן דורך די שוועדישע
אויטאריטעטן איבער דעם אינהאלט פון די עקספערטן קאמיטע'ס באריכט,
רעקאמענדירט אז די אויטאריטעטן אין שוועדן זאלן אין באטראכט נעמען אלע אבסערוואציעס און
רעקאמענדאציעס פון די עקספערטן קאמיטע ,און זאל פריאריטיזירן:
 .6צו פארשטארקערן די ערציאונג פאר אלע רעגיאנאלע אדער מינאריטעטן שפראכן ,דורך אראפטירן
אן אלגעמיינעם און סטרוקטירטן צוגאנג ,באזירט אויף די געברויכן פון די רעדענדע און לויט די
סיטואציע פון די שפראכן;
 .0צו פארזיכערן אז "מוטער שפראך" ערציאונג קומט נאך די פאדערונגען פון דעם טשארטער און
שטעלט צו עכטע און גענוגענדע שפראך אינסטרוקציע ,צו דערמעגליכן די סטודענטן צו עררייכן
ערוואקסענע ליטעראסי אין די באטרעפענדע שפראכן;
 .3צו פארגרעסערן די מאס פון צוויי-שפראכן ערציאונג וואס איז פאראן אין פינניש און סעמי ,און צו
עטאבילירן צוויי-שפראכן ערציאונג אין מענעקיילי;
 .4עטאבילירן אן איבערגעגעבענע און געהעריג-פינאנצירטע סיסטעם פון טרענירן לערער פאר אלע
רעגיאנאלע אדער מינאריטעט שפראכן;
 .5שאפן לערער' און לערנונג מאטריאלן פאר אלע רעגיאנאלע אדער מינאריטעט שפראכן.

