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Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk 

 
European Charter for Regional or Minority Languages 
 
Strasbourg, 5.XI.1992 
 
 
 
 
 
Preamble 
 

Inledning 
 

The member States of the Coun-
cil of Europe signatory hereto, 
 

De medlemsstater i Europarådet 
som har undertecknat denna 
stadga, 
 

Considering that the aim of the 
Council of Europe is to achieve 
a greater unity between its 
members, particularly for the 
purpose of safeguarding and 
realising the ideals and prin-
ciples which are their common 
heritage; 
 

beaktar att Europarådets mål är 
att uppnå en ökad sammanhåll-
ning mellan dess medlemmar, 
särskilt för att värna om och för-
verkliga de ideal och principer 
som utgör deras gemensamma 
arv, 
 

Considering that the protection 
of the historical regional or 
minority languages of Europe, 
some of which are in danger of 
eventual extinction, contributes 
to the maintenance and develop-
ment of Europe's cultural wealth 
and traditions; 
 

anser att värnandet om historiska 
landsdels- och minoritetsspråk i 
Europa, av vilka somliga hotar 
att småningom utslocka, bidrar 
till att upprätthålla och utveckla 
Europas kulturella rikedom och 
traditioner,  
 

Considering that the right to use 
a regional or minority language 
in private and public life is an 
inalienable right conforming to 
the principles embodied in the 
United Nations International 
Covenant on Civil and Political 
Rights, and according to the 
spirit of the Council of Europe 
Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental 
Freedoms;  
 

anser att rätten att använda 
landsdels- eller minoritetsspråk i 
det privata och offentliga livet är 
en omistlig rättighet som 
stämmer överens med principer-
na i Förenta nationernas interna-
tionella konvention om med-
borgerliga och politiska rättig-
heter och med andan i Europa-
rådets konvention angående 
skydd för de mänskliga rättig-
heterna och grundläggande 
friheterna, 
 

Having regard to the work 
carried out within the CSCE and 
in particular to the Helsinki Final 
Act of 1975 and the document of 
the Copenhagen Meeting of 
1990; 
 

beaktar det arbete som utförs av 
Konferensen om säkerhet och 
samarbete i Europa och särskilt 
slutakten från Helsingfors 1975 
och dokumentet från Köpen-
hamnsmötet 1990, 
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Stressing the value of intercultu-
ralism and multilingualism and 
considering that the protection 
and encouragement of regional 
or minority languages should not 
be to the detriment of the official 
languages and the need to learn 
them; 
 

betonar värdet av mellan-
kulturell miljö och flerspråkighet 
och anser att skydd och 
främjande av landsdels- eller 
minoritetsspråk inte skall gå ut 
över de officiella språken och 
behovet att lära dessa, 
 

Realising that the protection and 
promotion of regional or mino-
rity languages in the different 
countries and regions of Europe 
represent an important contribu-
tion to the building of a Europe 
based on the principles of de-
mocracy and cultural diversity 
within the framework of national 
sovereignty and territorial 
integrity; 
 

är medvetna om att skydd och 
främjande av landsdels- eller 
minoritetsspråk i olika länder 
och regioner i Europa utgör ett 
viktigt bidrag till uppbyggandet 
av ett Europa som vilar på 
demokratiska principer och 
kulturell mångfald inom ramen 
för nationell suveränitet och 
territoriell integritet, 
 

Taking into consideration the 
specific conditions and historical 
traditions in the different regions 
of the European States,  
 

beaktar de särskilda förhål-
landena och historiska tradition-
erna i olika regioner av de 
europeiska staterna, 
 

Have agreed as follows: 
 

har kommit överens om följan-
de: 
 

Part I - General provisions 
 
Article 1 - Definitions 
 

Del I  Allmänna bestämmelser 
 
Artikel 1 Definitioner 
 

For the purposes of this Charter: 
a “regional or minority langua-
ges” means languages that are: 
 
i traditionally used within a 
given territory of a State by 
nationals of that State who form 
a group numerically smaller than 
the rest of the State's population; 
and 
 

I denna stadga avses med 
 
a) "landsdels- eller minoritets-
språk" 
 
i) språk som av hävd används i 
ett visst territorium inom en stat 
av medborgare i den staten, som 
utgör en grupp, som till antalet 
är mindre än resten av 
befokningen i den staten, och 
 

ii different from the official 
language(s) of that State; 
 

ii) som är annorlunda än det eller 
de officiella språken i den staten; 
 

it does not include either dialects 
of the official language(s) of the 
State or the languages of mig-
rants; 
 

det innefattar inte vare sig 
dialekter av det eller de officiella 
språkten i staten, eller språk som 
talas av invandrare, 
 

b “territory in which the regional 
or minority language is used” 
means the geographical area in 
which the said language is the 
mode of expression of a number 

b) "territorium där landsdels- 
eller minoritetsspråket används" 
det geografiska område inom 
vilket detta språk är uttrycksme-
del för ett så stort antal personer 
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of people justifying the adoption 
of the various protective and 
promotional measures provided 
for in this Charter; 

att det motiverar de olika åt-
gärder för skydd och främjande 
som avses i denna stadga, 

 
c ”non-territorial languages” 
means languages used by 
nationals of the State which 
differ from the language or 
languages used by the rest of the 
State's population but which, 
although traditionally used 
within the territory of the State, 
cannot be identified with a 
particular area thereof. 
 

 
c) "territoriellt obundna språk" 
språk som används av med-
borgare i en stat som avviker 
från det eller de språk som 
används av resten av befolk-
ningen i den staten, men som, 
trots att de av hävd används 
inom den statens territorium, inte 
kan identifieras med en bestämd 
del av den. 

 
Article 2 - Undertakings 
 

 
Artikel 2 Åtaganden 
 
 

1 Each Party undertakes to apply 
the provisions of Part II to all the 
regional or minority languages 
spoken within its territory and 
which comply with the 
definition in Article 1. 
 

1. Varje part förbinder sig att 
tillämpa bestämmelserna i del II 
på alla landsdels- eller minori-
tetsspråk som talas inom dess 
territorium och som motsvarar 
definitionen i artikel 1. 
 

2 In respect of each language 
specified at the time of ratifi-
cation, acceptance or approval, 
in accordance with Article 3, 
each Party undertakes to apply a 
minimum of thirty-five 
paragraphs or sub-paragraphs 
chosen from among the 
provisions of Part III of the 
Charter, including at least three 
chosen from each of the Ar-
ticles 8 and 12 and one from 
each of the Articles 9, 10, 11 and 
13. 

2. Vad avser vart och ett av de 
språk som anges vid 
ratificeringen, godtagandet eller 
godkännandet i enlighet med 
artikel 3, föbinder sig parterna 
att tillämpa minst 35 punkter 
eller stycken utvalda bland 
bestämmelserna i del III i 
stadgan, däribland minst tre från 
vardera artikel 8 och 12 och en 
från vardera artikel 9, 10, 11 och 
13. 

 
Article 3 - Practical arrange-
ments 
 

 
Artikel 3 Praktiska åtgärder 

1 Each contracting State shall 
specify in its instrument of 
ratification, acceptance or 
approval, each regional or 
minority language, or official 
language which is less widely 
used on the whole or part of its 
territory, to which the 
paragraphs chosen in accordance 
with Article 2, paragraph 2, shall 
apply. 

1. Varje stat som undertecknar 
denna stadga skall i sitt ratifika-
tions-, godtagande- eller godkän-
nandeinstrument ange varje 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller officiellt språk som används 
mindre allmänt inom hela eller 
en del av dess territorium och på 
vilket de enligt artikel 2 punkt 2 
utvalda punkterna skall 
tillämpas. 

 
2 Any Party may, at any sub-

 
2. En part får när som helst med-
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sequent time, notify the Se-
cretary General that it accepts 
the obligations arising out of the 
provisions of any other parag-
raph of the Charter not already 
specified in its instrument of 
ratification, acceptance or 
approval, or that it will apply 
paragraph 1 of the present article 
to other regional or minority 
languages, or to other official 
languages which are less widely 
used on the whole or part of its 
territory. 

dela generalsekreteraren att den 
åtar sig de förpliktelser som 
följer av bestämmelserna i varje 
annan punkt i stadgan som inte 
redan har angetts i dess ratifika-
tions-, godtagande- eller god-
kännandeinstrument eller att den 
avser tillämpa punkt 1 i denna 
artikel på andra landsdels- eller 
minoritetsspråk eller på andra 
officiella språk som används 
mindre allmänt inom hela eller 
en del av dess territorium. 

 
3 The undertakings referred to in 
the foregoing paragraph shall be 
deemed to form an integral part 
of the ratification, acceptance or 
approval and will have the same 
effect as from their date of 
notification. 

 
3. De åtaganden som avses i 
föregående punkt skall anses 
utgöra en integrerande del av 
ratificeringen, godtagandet eller 
godkännandet och skall ha 
samma verkan från den dag då 
meddelandet lämnades. 

 
Article 4 - Existing regimes of 
protection 

 
Artikel 4 Gällande skyddssys-
tem 

 
1 Nothing in this Charter shall 
be construed as limiting or 
derogating from any of the rights 
guaranteed by the European 
Convention on Human Rights. 

 
1. Ingenting i denna stadga skall 
tolkas som en inskränkning eller 
försämring av någon av de 
rättigheter som garanteras i den 
Europeiska konventionen om 
mänskliga rättigheter. 

 
2 The provisions of this Charter 
shall not affect any more 
favourable provisions con-
cerning the status of regional or 
minority languages, or the legal 
regime of persons belonging to 
minorities which may exist in a 
Party or are provided for by 
relevant bilateral or multilateral 
international agreements. 

 
2. Bestämmelserna i denna 
stadga skall inte inverka på de 
gynnsammare bestämmelser om 
status för landsdels- eller mino-
ritetsspråk eller det regelverk för 
personer som tillhör minoriteter 
som kan finnas i en part eller 
som tillgodoses av bestämmelser 
hänförliga till bilaterala eller 
multilaterala internationella 
överenskommelser. 

 
Article 5 - Existing obligations 

 
Artikel 5 Gällande förpliktel-
ser 

 
Nothing in this Charter may be 
interpreted as implying any right 
to engage in any activity or 
perform any action in contra-
vention of the purposes of the 
Charter of the United Nations or 
other obligations under in-
ternational law, including the 
principle of the sovereignty and 
territorial integrity of States. 

 
Ingenting i denna stadga skall 
tolkas ha innebörden att berättiga 
till någon verksamhet eller några 
åtgärder som strider mot FN-
stadgans syften eller andra 
folkrättsliga åtaganden, 
inbegripet principen om staters 
suveränitet och territoriella 
integritet. 
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Article 6 - Information 

 
 
Artikel 6 Information 

 
The Parties undertake to see to it 
that the authorities, organisations 
and persons concerned are infor-
med of the rights and duties es-
tablished by this Charter. 

 
Parterna förbinder sig att tillse 
att berörda myndigheter, organi-
sationer och personer informeras 
om rättigheter och skyldigheter 
enligt denna stadga. 

 
Part II - Objectives and prin-
ciples pursued in accordance 
with Article 2, paragraph 1 

 
Del II Mål och principer enligt 
artikel 2 punkt 1 

 
Article 7 - Objectives and prin-
ciples 

 
Artikel 7 Mål och principer 

 
1 In respect of regional or 
minority languages, within the 
territories in which such 
languages are used and accor-
ding to the situation of each 
language, the Parties shall base 
their policies, legislation and 
practice on the following 
objectives and principles: 

 
1. I fråga om landsdels- eller 
minoritetsspråk inom de territo-
rier där sådana språk används, 
och i enlighet med situationen 
för varje språk, skall parterna 
bygga sin politik, lagstiftning 
och praxis på följande mål och 
principer: 

 
a the recognition of the regional 
or minority languages as an 
expression of cultural wealth; 
 

 
a) erkännande av landsdels- eller 
minoritetsspråk som uttryck för 
kulturell rikedom, 

b the respect of the geographical 
area of each regional or minority 
language in order to ensure that 
existing or new administrative 
divisions do not constitute an 
obstacle to the promotion of the 
regional or minority language in 
question; 

b) respekt för det geografiska 
området för varje landsdels- eller 
minoritetsspråk för att trygga att 
gällande eller ny administrativ 
indelning inte utgör hinder mot 
främjande av ifrågavarande 
landsdels- eller minoritetsspråk, 

 
c the need for resolute action to 
promote regional or minority 
languages in order to safeguard 
them; 
 

 
c) behov av beslutsamma åtgär-
der för att främja landsdels- eller 
minoritetsspråk i syfte att skydda 
dem, 

d the facilitation and/or encou-
ragement of the use of regional 
or minority languages, in speech 
and writing, in public and 
private life; 

d) underlättande och/eller upp-
muntran av användning av 
landsdels- eller minoritetsspråk i 
tal och skrift i det offentliga och 
privata livet, 
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e the maintenance and deve-
lopment of links, in the fields 
covered by this Charter, between 
groups using a regional or 
minority language and other 
groups in the State employing a 
language used in identical or 
similar form, as well as the 
establishment of cultural 
relations with other groups in the 
State using different languages; 

 
e) upprätthållande och utveck-
ling av förbindelser inom de om-
råden som omfattas av denna 
stadga mellan grupper som 
använder ett landsdels- eller 
minoritetsspråk och andra grup-
per i samma stat som använder 
ett språk som brukas i identiskt 
samma eller liknande form, samt 
upprättande av kulturella 
förbindelser med andra grupper i 
staten som använder andra språk, 

 
f the provision of appropriate 
forms and means for the 
teaching and study of regional or 
minority languages at all 
appropriate stages; 

 
f) tillhandahållande av lämpliga 
former och medel för under-
visning i och studier av lands-
dels- eller minoritetsspråk på alla 
vederbörliga nivåer, 

 
g the provision of facilities 
enabling non-speakers of a 
regional or minority language 
living in the area where it is used 
to learn it if they so desire; 

 
g) tillhandahållande av möjlig-
heter för dem som inte talar ett 
landsdels- eller minoritetsspråk 
som bor i det område där ifrå-
gavarande landsdels- eller mino-
ritetsspråk används, att lära sig 
detta om de så önskar, 

 
h the promotion of study and 
research on regional or minority 
languages at universities or 
equivalent institutions; 

 
h) främjande av studier och 
forskning om landsdels- eller 
minoritetsspråk vid universitet 
eller motsvarande läroanstalter, 

 
i the promotion of appropriate 
types of transnational exchanges, 
in the fields covered by this 
Charter, for regional or minority 
languages used in identical or 
similar form in two or more 
States. 

 
i) främjande av transnationellt 
utbyte i lämpliga former inom de 
områden som omfattas av denna 
stadga för de landsdels- eller 
minoritetsspråk, som används i 
identiskt samma eller liknande 
form i två eller flera stater. 

 
2 The Parties undertake to 
eliminate, if they have not yet 
done so, any unjustified dis-
tinction, exclusion, restriction or 
preference relating to the use of 
a regional or minority language 
and intended to discourage or 
endanger the maintenance or 
development of it. The adoption 
of special measures in favour of 
regional or minority languages 
aimed at promoting equality 
between the users of these 
languages and the rest of the 

 
2. Parterna förbinder sig att, om 
så inte redan har skett, avskaffa 
alla oberättigade åtskillnader, 
undantag, restriktioner eller 
preferenser som gäller använd-
ning av ett landsdels- eller 
minoritetsspråk och som syftar 
till att motverka eller äventyra 
dess fortbestånd eller utveckling. 
Vidtagande av särskilda åtgärder 
till förmån för landsdels- eller 
minoritetsspråk som syftar till att 
främja likhet mellan användarna 
av dessa språk och resten av 
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population or which take due 
account of their specific con-
ditions is not considered to be an 
act of discrimination against the 
users of more widely-used 
languages. 

befolkningen, eller som tar 
behörig hänsyn till deras 
särskilda förhållanden, skall inte 
betraktas som diskriminering 
mot dem som brukar mera 
allmänt använda språk. 

 
3 The Parties undertake to 
promote, by appropriate 
measures, mutual understanding 
between all the linguistic groups 
of the country and in particular 
the inclusion of respect, 
understanding and tolerance in 
relation to regional or minority 
languages among the objectives 
of education and training 
provided within their countries 
and encouragement of the mass 
media to pursue the same 
objective. 

 
3. Parterna förbinder sig att med 
lämpliga åtgärder främja ömse-
sidig förståelse mellan alla 
språkliga grupper i landet och 
särskilt verka för att respekt, 
förståelse och tolerans med 
avseende på landsdels- eller 
minoritetsspråk inkluderas bland 
målen för olika slag av under-
visning och utbildning i sina 
länder samt att uppmuntra mass-
media att sträva mot samma mål. 

 
4 In determining their policy 
with regard to regional or 
minority languages, the Parties 
shall take into consideration the 
needs and wishes expressed by 
the groups which use such 
languages. They are encouraged 
to establish bodies, if necessary, 
for the purpose of advising the 
authorities on all matters 
pertaining to regional or 
minority languages. 

 
4. Vid fastläggande av sin politik 
i fråga om landsdels- eller 
minoritetsspråk skall parterna ta 
hänsyn till de behov och 
önskemål som uttrycks av de 
grupper som använder sådana 
språk. De uppmuntras att i mån 
av behov upprätta organ för att 
ge råd till myndigheterna i alla 
frågor som sammanhänger med 
landsdels- eller minoritetsspråk. 

 
5 The Parties undertake to apply, 
mutatis mutandis, the principles 
listed in paragraphs 1 to 4 above 
to non-territorial languages. 
However, as far as these 
languages are concerned, the 
nature and scope of the measures 
to be taken to give effect to this 
Charter shall be determined in a 
flexible manner, bearing in mind 
the needs and wishes, and 
respecting the traditions and 
characteristics, of the groups 
which use the languages 
concerned. 
 

 
5. Parterna förbinder sig att i 
vederbörliga delar tillämpa 
principerna i punkt 1 - 4 ovan på 
territoriellt obundna språk. I 
fråga om dessa språk skall 
emellertid arten och omfatt-
ningen av de åtgärder som skall 
vidtas för att verkställa denna 
stadga bestämmas på ett flexibelt 
sätt, med beaktande av behoven 
och önskemålen hos de grupper 
som använder ifrågavarande 
språk och med respekt för deras 
traditioner och egenart. 



 

 

 

8

 
Part III - Measures to promote 
the use of regional or minority 
languages in public life in 
accordance with the 
undertakings entered into 
under Article 2, paragraph 2  
 
 
Article 8 - Education 
 

Del III Åtgärder för att främja 
användning av landsdels- eller 
minoritets-språk i 
samhällslivet i enlighet med 
åtagandena i artikel 2 punkt 2 
 
 
Artikel 8 Utbildning 

1 With regard to education, the 
Parties undertake, within the 
territory in which such langu-
ages are used, according to the 
situation of each of these 
languages, and without prejudice 
to the teaching of the official 
language(s) of the State: 

1. Parterna förbinder sig till 
följande i fråga om utbildning 
inom det territorium där sådana 
språk används, i enlighet med 
situationen för vart och ett av 
dessa språk, och utan att för-
sämra undervisningen i statens 
officiella språk: 

 
a i to make available pre-school 
education in the relevant 
regional or minority languages; 
or 

 
a) i) att tillhandahålla förskole-
undervisning på ifrågavarande 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 

 
ii to make available a substantial 
part of pre-school education in 
the relevant regional or minority 
languages; or 

 
ii) att tillhandahålla en väsentlig 
del av förskoleundervisningen på 
ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 

 
iii to apply one of the measures 
provided for under i and ii above 
at least to those pupils whose 
families so request and whose 
number is considered sufficient; 
or 

 
iii) att tillämpa någon av de 
åtgärder som avses i i) och ii) 
ovan, åtminstone för de elever 
vars anhöriga så begär och vars 
antal bedöms vara tillräckligt, 
eller, 

 
iv if the public authorities have 
no direct competence in the field 
of pre-school education, to 
favour and/or encourage the 
application of the measures 
referred to under i to iii above; 

 
iv) om myndigheterna saknar 
direkt behörighet beträffande 
förskoleundervisning, att gynna 
och/eller uppmuntra tillämpning 
av de åtgärder som avses i i) iii) 
ovan, 

 
b i to make available primary 
education in the relevant 
regional or minority languages; 
or 

 
b) i) att tillhandahålla under-
visning i de lägre årskurserna i 
grundskolan på ifrågavarande 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 

 
ii to make available a substantial 
part of primary education in the 
relevant regional or minority 
languages; or 

 
ii) att tillhandahålla en väsent-
lig del av undervisningen i de 
lägre årskurserna i grundskolan 
på ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 
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iii to provide, within primary 
education, for the teaching of the 
relevant regional or minority 
languages as an integral part of 
the curriculum; or 

 
iii) att tillse att i undervisning-
en i de lägre årskurserna i 
grundskolan som en integrerande 
del av läroplanen ingår un-
dervisning i ifrågavarande 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 

 
iv to apply one of the measures 
provided for under i to iii above 
at least to those pupils whose 
families so request and whose 
number is considered sufficient; 

 
iv) att tillämpa någon av de 
åtgärder som avses i i) - iii) 
ovan, åtminstone för de elever 
vars anhöriga så begär och vars 
antal bedöms vara tillräckligt, 
 

 
c i to make available secondary 
education in the relevant 
regional or minority languages; 
or 

 
c) i) att tillhandahålla under-
visning i de högre årskurserna i 
grundskolan och i gymnasiesko-
lan på ifrågavarande landsdels- 
eller minoritetsspråk, eller 

 
ii to make available a substantial 
part of secondary education in 
the relevant regional or minority 
languages; or 

 
ii) att tillhandahålla en väsent-
lig del av undervisningen i de 
högre årskurserna i grundskolan 
och i gymnasieskolan på ifråga-
varande landsdels- eller minori-
tetsspråk, eller 

 
iii to provide, within secondary 
education, for the teaching of the 
relevant regional or minority 
languages as an integral part of 
the curriculum; or 

 
iii) att tillse att i undervisning-
en i de högre årskurserna i 
grundskolan och i gymnasiesko-
lan som en integrerande del av 
läroplanen ingår undervisning i 
ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 

 
iv to apply one of the measures 
provided for under i to iii above 
at least to those pupils who, or 
where appropriate whose 
families, so wish in a number 
considered sufficient; 

 
iv) att tillämpa någon av de 
åtgärder som avses i i) - iii) 
ovan, åtminstone för de elever 
som så önskar, eller, i före-
kommande fall, för dem vars 
anhöriga så önskar och vars antal 
bedöms vara tillräckligt, 

 
d i to make available technical 
and vocational education in the 
relevant regional or minority 
languages; or 

 
d) i) att tillhandahålla teknisk 
utbildning och yrkesutbildning 
på ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 

 
ii to make available a substantial 
part of technical and vocational 
education in the relevant 
regional or minority languages; 
or 

 
ii) att tillhandahålla en väsent-
lig del av den tekniska utbild-
ningen och yrkesutbildningen på 
ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 
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iii to provide, within technical 
and vocational education, for the 
teaching of the relevant regional 
or minority languages as an 
integral part of the curriculum; 
or 

iii) att tillse att i den tekniska 
utbildningen och yrkesutbild-
ningen som en integrerande del 
av läroplanen ingår undervisning 
i ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 

 
iv to apply one of the measures 
provided for under i to iii above 
at least to those pupils who, or 
where appropriate whose 
families, so wish in a number 
considered sufficient; 

 
iv) att tillämpa någon av de 
åtgärder som avses i i) - iii) 
ovan, åtminstone för de elever 
som så önskar, eller, i före-
kommande fall, för dem vars 
anhöriga så önskar och vars antal 
bedöms vara tillräckligt, 

 
e i to make available university 
and other higher education in 
regional or minority languages; 
or 

 
e) i) att tillhandahålla univer-
sitetsutbildning och annan högre 
utbildning på ifrågavarande 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 

 
ii to provide facilities for the 
study of these languages as 
university and higher education 
subjects; or 

 
ii) att tillhandahålla resurser 
för studier av dessa språk som 
ämnen i universitetsutbildningen 
och den högre utbildningen, eller 

 
iii if, by reason of the role of the 
State in relation to higher 
education institutions, sub-
paragraphs i and ii cannot be 
applied, to encourage and/or 
allow the provision of university 
or other forms of higher 
education in regional or minority 
languages or of facilities for the 
study of these languages as 
university or higher education 
subjects; 

 
iii) att, om till följd av statens 
roll i förhållande till institutioner 
för högre utbildning, stycke i) 
och ii) ovan inte kan tillämpas, 
uppmuntra och/eller tillåta 
tillhandahållande av universitets-
utbildning eller andra former av 
högre utbildning på landsdels- 
eller minoritetsspråk eller av 
resurser för studier av dessa 
språk som studieämnen vid 
universitet eller högre utbild-
ningsanstalter, 

 
f i to arrange for the provision of 
adult and continuing education 
courses which are taught mainly 
or wholly in the regional or 
minority languages; or 

 
f)  i) att tillse tillhandahållande av 
kurser för vuxen och vidare-
utbildning där undervisningen 
helt eller delvis sker på lands-
dels- eller minoritetsspråk, eller 

 
ii to offer such languages as 
subjects of adult and continuing 
education; or 

 
ii) att erbjuda dessa språk som 
ämnen inom vuxen- och vidare-
utbildningen, eller 

 
iii if the public authorities have 
no direct competence in the field 
of adult education, to favour 
and/or encourage the offering of 
such languages as subjects of 

 
iii) att, om de statliga myndig-
heterna saknar direkt behörighet 
i fråga om vuxenutbildningen, 
gynna och/eller uppmuntra att 
sådana språk erbjuds som ämnen 
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adult and continuing education; inom vuxen- och vidareut-
bildning, 

 
g to make arrangements to 
ensure the teaching of the history 
and the culture which is reflected 
by the regional or minority 
language; 

 
g) att vidta åtgärder för att 
tillgodose undervisning i historia 
och kultur som hänför sig till 
ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, 

 
h to provide the basic and further 
training of the teachers required 
to implement those of 
paragraphs a to g accepted by 
the Party; 

 
h) att tillhandahålla grundut-
bildning och fortbildning av 
lärare som behövs för att ge-
nomföra de av punkterna a till g 
som har accepterats av en part, 

 
i to set up a supervisory body or 
bodies responsible for 
monitoring the measures taken 
and progress achieved in 
establishing or developing the 
teaching of regional or minority 
languages and for drawing up 
periodic reports of their findings, 
which will be made public. 

 
i)  att inrätta ett eller flera 
övervakningsorgan för att följa 
vidtagna åtgärder och uppnådda 
framsteg i fråga om upprättande 
eller utveckling av undervisning 
i landsdels- eller minoritetsspråk, 
och för att periodiskt avge 
rapport om sina resultat, som 
skall offentliggöras. 

 
2 With regard to education and 
in respect of territories other 
than those in which the regional 
or minority languages are 
traditionally used, the Parties 
undertake, if the number of users 
of a regional or minority langu-
age justifies it, to allow, 
encourage or provide teaching in 
or of the regional or minority 
language at all the appropriate 
stages of education. 

 
2. I fråga om utbildning och 
avseende andra territorier än de 
där landsdels- eller minoritets-
språk av hävd används, förbinder 
sig parterna, om antalet 
användare av ett landsdels- eller 
minoritetsspråk motiverar det, att 
tillåta, uppmuntra eller till-
handahålla undervisning på eller 
i ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk på alla veder-
börliga utbildningsnivåer. 

 
 
Article 9 - Judicial authorities  
 

 
 
Artikel 9 Rättsväsendet  
 

1 The Parties undertake, in 
respect of those judicial districts 
in which the number of residents 
using the regional or minority 
languages justifies the measures 
specified below, according to the 
situation of each of these 
languages and on condition that 
the use of the facilities afforded 
by the present paragraph is not 
considered by the judge to 
hamper the proper admini-
stration of justice  
 

1. Parterna förbinder sig till 
följande i de domsagor där 
antalet bosatta personer som 
använder sådana landsdels- eller 
minoritetsspråk som berättigar 
till de åtgärder som anges här 
nedan, i enlighet med situationen 
för vart och ett av dessa språk, 
och på villkor att utnyttjandet av 
de möjligheter som 
tillhandahålls enligt denna punkt 
av domstolen bedöms inte hindra 
en rättsenlig handläggning: 
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a in criminal proceedings: a) i brottmål: 
 

i to provide that the courts, at the 
request of one of the parties, 
shall conduct the proceedings in 
the regional or minority 
languages; and/or 

i)  att tillse att domstolarna, på 
begäran av någon av parterna, 
håller rättegången på landsdels- 
eller minoritetsspråk, och/eller 

 
ii to guarantee the accused the 
right to use his/her regional or 
minority language; and/or 

 
ii) att ge en anklagad rätt att 
använda sitt eget landsdels- eller 
minoritetsspråk, och/eller 

 
iii to provide that requests and 
evidence, whether written or 
oral, shall not be considered 
inadmissible solely because they 
are formulated in a regional or 
minority language; and/or 

 
iii) att tillse att inlagor och 
bevisning, i skriftlig eller munt-
lig form, inte skall avvisas 
endast av den anledningen att de 
är upprättade på ett landsdels- 
eller minoritetsspråk, och/eller 

 
iv to produce, on request, 
documents connected with legal 
proceedings in the relevant 
regional or minority language, if 
necessary by the use of 
interpreters and translations 
involving no extra expense for 
the persons concerned; 

 
iv) att på begäran tillhandahålla 
handlingar hänförliga till ett 
rättsligt förfarande på ifrågava-
rande landsdels- eller minori-
tetsspråk, vid behov med hjälp 
av tolkar och översättningar, 
utan att detta medför någon extra 
kostnad för de berörda, 

 
b in civil proceedings: 

 
b) i tvistemål: 

 
i to provide that the courts, at the 
request of one of the parties, 
shall conduct the proceedings in 
the regional or minority 
languages; and/or 

 
i)  att tillse att domstolarna, på 
begäran av någon av parterna, 
håller rättegången på landsdels- 
eller minoritetsspråk, och/eller 

 
ii to allow, whenever a litigant 
has to appear in person before a 
court, that he or she may use his 
or her regional or minority 
language without thereby 
incurring additional expense; 
and/or 

 
ii) att när en part i en tvist 
måste inställa sig personligen i 
rätten, han eller hon får använda 
sitt eget landsdels- eller 
minoritetsspråk utan att detta 
medför extra kostnader, och/ 
eller 

 
iii to allow documents and 
evidence to be produced in the 
regional or minority languages, 
if necessary by the use of 
interpreters and translations; 

 
iii) att tillåta att handlingar och 
bevisning läggs fram på ett 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
om nödvändigt med hjälp av 
tolkar och översättningar; 

 
c in proceedings before courts 
concerning administrative mat-
ters: 

 
c) i förvaltningsmål inför dom-
stol, 

i to provide that the courts, at the 
request of one of the parties, 

i) att tillse att domstolarna på 
begäran av någon av parterna 
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shall conduct the proceedings in 
the regional or minority 
languages; and/or 

håller rättegången på landsdels- 
eller minoritetsspråk, och/eller 

 
ii to allow, whenever a litigant 
has to appear in person before a 
court, that he or she may use his 
or her regional or minority 
language without thereby 
incurring additional expense; 
and/or 

 
ii) att när en part måste inställa 
sig personligen i rätten, han eller 
hon får använda sitt eget 
landsdels- eller minoritetsspråk 
utan att detta medför extra 
kostnader, och/eller 

 
iii to allow documents and 
evidence to be produced in the 
regional or minority languages, 
if necessary by the use of 
interpreters and translations; 

 
iii) att tillåta att handlingar och 
bevisning läggs fram på ett 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
om nödvändigt med anlitande av 
tolkar och översättningar; 

 
d to take steps to ensure that the 
application of sub-paragraphs i 
and iii of paragraphs b and c 
above and any necessary use of 
interpreters and translations does 
not involve extra expense for the 
persons concerned. 

 
d) att vidta åtgärder för att tillse 
att tillämpningen av styckena i) 
och iii) i punkterna b och c ovan 
och allt behövligt bruk av tolkar 
och översättningar inte medför 
någon extra kostnad för de 
berörda personerna. 

 
2 The Parties undertake: 
 
a not to deny the validity of legal 
documents drawn up within the 
State solely because they are 
drafted in a regional or minority 
language; or 

 
2. Parterna förbinder sig 
 
a) att inte vägra att godkänna 
giltigheten av juridiska doku-
ment som upprättats inom staten 
endast av den anledningen att de 
är avfattade på ett landsdels- 
eller minoritetsspråk, eller 

 
b not to deny the validity, as 
between the parties, of legal 
documents drawn up within the 
country solely because they are 
drafted in a regional or minority 
language, and to provide that 
they can be invoked against 
interested third parties who are 
not users of these languages on 
condition that the contents of the 
document are made known to 
them by the person(s) who 
invoke(s) it; or 

 
b) att inte vägra att godkänna 
giltigheten av juridiska doku-
ment upprättade parterna emel-
lan i landet endast av den an-
ledningen att de är avfattade på 
ett landsdels- eller minoritets-
språk, och tillåta att de åberopas 
gentemot berörda tredje personer 
som inte använder detta språk, 
under förutsättning att innehållet 
i handlingarna görs tillgängligt 
för dem av den eller de personer 
som åberopar dem, eller 

 
c not to deny the validity, as 
between the parties, of legal 
documents drawn up within the 
country solely because they are 
drafted in a regional or minority 
language. 

 
c) att inte vägra att godkänna 
giltigheten av juridiska doku-
ment upprättade parterna emel-
lan i landet endast av den an-
ledningen att de är avfattade på 
ett landsdels- eller minoritets-
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språk. 
 
3 The Parties undertake to make 
available in the regional or 
minority languages the most 
important national statutory texts 
and those relating particularly to 
users of these languages, unless 
they are otherwise provided. 

 
3. Parterna förbinder sig att på 
landsdels- eller minoritets-
språken tillhandahålla de vikti-
gaste lagtexterna och de texter 
som särskilt hänför sig till de 
personer som använder dessa 
språk, såvida dessa inte till-
handahålls på annat sätt. 

 
Article 10 - Administrative 
authorities and public services 

 
Artikel 10 Förvaltningsmyn-
digheter och samhällsservice 
 

1 Within the administrative 
districts of the State in which the 
number of residents who are 
users of regional or minority 
languages justifies the measures 
specified below and according to 
the situation of each language, 
the Parties undertake, as far as 
this is reasonably possible: 

1. Inom de administrativa 
områden i en stat där antalet 
invånare som använder lands-
dels- eller minoritetsspråk moti-
verar de åtgärder som anges 
nedan, och i enlighet med situa-
tionen för varje språk, förbinder 
sig parterna i rimlig utsträckning 

 
a i to ensure that the admini-
strative authorities use the 
regional or minority languages; 
or 

 
a) i) att tillse att de administrati-
va myndigheterna använder 
landsdels- eller minoritetssprå-
ken, eller 

 
ii to ensure that such of their 
officers as are in contact with the 
public use the regional or 
minority languages in their 
relations with persons applying 
to them in these languages; or 

 
ii) att tillse att de statstjänste-
män som är i kontakt med 
allmänheten använder landsdels- 
eller minoritetsspråken i sitt 
umgänge med personer som 
kontaktar dem på ett sådant 
språk, eller 

 
iii to ensure that users of 
regional or minority languages 
may submit oral or written 
applications and receive a reply 
in these languages; or 

 
iii) att tillse att personer som 
använder landsdels- eller mino-
ritetsspråk får göra framställ-
ningar i muntlig eller skriftlig 
form och få svar på dessa språk, 
eller 

 
iv to ensure that users of regional 
or minority languages may 
submit oral or written 
applications in these languages; 
or 

 
iv) att tillse att personer som 
använder landsdels- eller minori-
tetsspråk får göra framställningar 
i muntlig eller skriftlig form på 
dessa språk, eller 

 
v to ensure that users of regional 
or minority languages may 
validly submit a document in 
these languages; 

 
v) att tillse att handlingar som 
inges av personer som använder 
landsdels- eller minoritetsspråk 
och som är upprättade på dessa 
språk anses giltiga, 
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b to make available widely used 
administrative texts and forms 
for the population in the regional 
or minority languages or in 
bilingual versions; 

 
b) att tillhandahålla ofta före-
kommande förvaltningstexter 
och formulär avsedda för be-
folkningen på landsdels- eller 
minoritetsspråken eller i två-
språkig version, 

 
c to allow the administrative 
authorities to draft documents in 
a regional or minority language. 

 
c) att tillåta förvaltningsmyndig-
heterna att upprätta handlingar 
på ett landsdels- eller minori-
tetsspråk. 

 
2 In respect of the local and 
regional authorities on whose 
territory the number of residents 
who are users of regional or 
minority languages is such as to 
justify the measures specified 
below, the Parties undertake to 
allow and/or encourage: 

 
2. I fråga om lokala och 
regionala myndigheter, inom 
vilkas territorier de invånare som 
använder landsdels- eller 
minoritetsspråk är tillräckligt 
många för att motivera de nedan 
angivna åtgärderna, förbinder sig 
parterna att tillåta och/eller 
uppmuntra 

 
a the use of regional or minority 
languages within the framework 
of the regional or local authority; 

 
a) användning av landsdels- eller 
minoritetsspråk inom den 
regionala eller lokala myndig-
heten, 

 
b the possibility for users of 
regional or minority languages 
to submit oral or written 
applications in these languages; 

 
b) möjlighet för användare av 
landsdels- eller minoritetsspråk 
att göra framställningar i muntlig 
eller skriftlig form på dessa 
språk, 

 
c the publication by regional 
authorities of their official 
documents also in the relevant 
regional or minority languages; 

 
c) att regionala myndigheter ger 
ut sina officiella dokument 
jämväl på ifrågavarande lands-
dels- eller minoritetsspråk, 

 
d the publication by local autho-
rities of their official documents 
also in the relevant regional or 
minority languages; 

 
d) att lokala myndigheter ger ut 
sina officiella dokument jämväl 
på ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk, 

 
e the use by regional authorities 
of regional or minority langu-
ages in debates in their assem-
blies, without excluding, 
however, the use of the official 
language(s) of the State; 

 
e) att regionala myndigheter i 
sina sammanträden använder 
landsdels- eller minoritetsspråk 
utan att för den skull det eller de 
i staten använda officiella 
språken utesluts, 

 
f the use by local authorities of 
regional or minority languages 
in debates in their assemblies, 
without excluding, however, the 

 
f) att lokala myndigheter i sina 
sammanträden använder lands-
dels- eller minoritetsspråk utan 
att för den skull det eller de i 
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use of the official language(s) of 
the State; 

staten använda officiella språken 
utesluts, 

 
g the use or adoption, if neces-
sary in conjunction with the 
name in the official language(s), 
of traditional and correct forms 
of place-names in regional or 
minority languages. 

 
g) att traditionella och korrek-
ta former av ortsnamn på lands-
dels- eller minoritetsspråk an-
vänds eller införs, vid behov 
jämsides med namnen på det 
eller de officiella språken. 

 
3 With regard to public services 
provided by the administrative 
authorities or other persons 
acting on their behalf, the Parties 
undertake, within the territory in 
which regional or minority 
languages are used, in 
accordance with the situation of 
each language and as far as this 
is reasonably possible: 
 

 
3. I fråga om samhällsservice 
från förvaltningsmyndigheterna 
eller av andra personer som 
handlar på deras uppdrag, för-
binder sig parterna inom det 
territorium där landsdels- eller 
minoritetsspråk används, i 
enlighet med varje språks situa-
tion, och i rimlig utsträckning, 
 

a to ensure that the regional or 
minority languages are used in 
the provision of the service; or 
 

a) att tillse att landsdels- eller 
minoritetsspråk används vid 
tillhandahållande av ifrågavaran-
de tjänster, eller 
 

b to allow users of regional or 
minority languages to submit a 
request and receive a reply in 
these languages; or 
 

b) att tillåta användarna av 
landsdels- eller minoritetsspråk 
att göra framställningar och få 
svar på dessa språk, eller 
 

c to allow users of regional or 
minority languages to submit a 
request in these languages. 
 

c) att tillåta användarna av 
landsdels- eller minoritetsspråk 
att göra framställningar på dessa 
språk. 
 

4 With a view to putting into 
effect those provisions of 
paragraphs 1, 2 and 3 accepted 
by them, the Parties undertake to 
take one or more of the follo-
wing measures: 
 

4. Parterna förbinder sig att 
vidta en eller flera av följande 
åtgärder för att uppfylla de 
åtaganden i punkterna 1, 2 och 3 
som de har antagit: 
 

a translation or interpretation as 
may be required; 
 

a) tolkning eller översättning vid 
behov, 
 

b recruitment and, where neces-
sary, training of the officials and 
other public service employees 
required; 
 

b) anställning och vid behov 
utbildning av erforderligt antal 
tjänstemän och andra offentligt 
anställda, 
 

c compliance as far as possible 
with requests from public 
service employees having a 
knowledge of a regional or 

c) att så långt möjligt till-
mötesgå begäran från stats-
tjänsteman med kunskaper i ett 
landsdels- eller minoritetsspråk 
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minority language to be ap-
pointed in the territory in which 
that language is used. 
 

att bli förordnade i det 
territorium där det språket 
används. 
 

5 The Parties undertake to allow 
the use or adoption of family 
names in the regional or 
minority languages, at the 
request of those concerned. 
 

5. Parterna förbinder sig att 
tillåta att släktnamn används 
eller antas på landsdels- eller 
minoritetsspråk på begäran av de 
berörda. 
 

 
Article 11 - Media 
 

 
Artikel 11 Massmedia 
 

1 The Parties undertake, for the 
users of the regional or minority 
languages within the territories 
in which those languages are 
spoken, according to the situa-
tion of each language, to the 
extent that the public authorities, 
directly or indirectly, are 
competent, have power or play a 
role in this field, and respecting 
the principle of the inde-
pendence and autonomy of the 
media: 
 

1. Parterna förbinder sig till 
följande för dem som använder 
landsdels- eller minoritetsspråk 
inom de territorier där dessa 
språk brukas, i enlighet med 
situationen för varje språk, i den 
utsträckning som de offentliga 
myndigheterna är direkt eller 
indirekt behöriga, har 
befogenhet eller inflytande 
härvidlag och under respekte-
rande av principen om massme-
dias oberoende och självständig-
het, 
 

a to the extent that radio and 
television carry out a public 
service mission: 
 

a) i den mån radio och TV står i 
det offentligas tjänst: 
 

i to ensure the creation of at least 
one radio station and one 
television channel in the regional 
or minority languages; or 
 

i) att tillse att minst en radiosta-
tion och en TV-kanal inrättas på 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 
 

ii to encourage and/or facilitate 
the creation of at least one radio 
station and one television 
channel in the regional or 
minority languages; or 
 

ii) att uppmuntra och/eller 
underlätta inrättande av minst en 
radiostation och en TV-kanal på 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 
 

iii to make adequate provision so 
that broadcasters offer 
programmes in the regional or 
minority languages; 
 

iii) att vidta lämpliga åtgärder 
för att radiostationer och TV-
kanaler skall tillhandahålla 
program på landsdels- eller 
minoritetsspråk, 
 

 
b i to encourage and/or facilitate 
the creation of at least one radio 
station in the regional or 
minority languages; or 
 

 
b) i) att uppmuntra och/eller 
underlätta inrättande av minst en 
radiostation på landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 
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ii to encourage and/or facilitate 
the broadcasting of radio 
programmes in the regional or 
minority languages on a regular 
basis; 
 

ii) att uppmuntra och/eller 
underlätta regelbunden sändning 
av radioprogram på landsdels- 
eller minoritetsspråk,  
 

c i to encourage and/or facilitate 
the creation of at least one 
television channel in the regional 
or minority languages; or 
 

c) i) att uppmuntra och/eller 
underlätta inrättande av minst en 
TV-kanal på landsdels- eller 
minoritetsspråk, eller 
 

ii to encourage and/or facilitate 
the broadcasting of television 
programmes in the regional or 
minority languages on a regular 
basis; 
 

ii) att uppmuntra och/eller 
underlätta regelbunden sändning 
av TV-program på landsdels- 
eller minoritetsspråk, 
 

d to encourage and/or facilitate 
the production and distribution 
of audio and audiovisual works 
in the regional or minority 
languages; 
 

d) att uppmuntra och/eller 
underlätta produktion och dis-
tribution av radio- och TV-
program på landsdels- eller 
minoritetsspråk, 
 

e i to encourage and/or facilitate 
the creation and/or maintenance 
of at least one newspaper in the 
regional or minority languages; 
or 
 

e) i) att uppmuntra och/eller 
underlätta att minst en tidning 
grundas och/eller upprätthålls på 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
eller 
 

ii to encourage and/or facilitate 
the publication of newspaper 
articles in the regional or 
minority languages on a regular 
basis; 
 

ii) att uppmuntra och/eller 
underlätta regelbunden publice-
ring av tidningsartiklar på lands-
dels- eller minoritetsspråk, 
 

f i to cover the additional costs 
of those media which use 
regional or minority languages, 
wherever the law provides for 
financial assistance in general 
for the media; or 
 

f)  i) att täcka extrakostnaderna 
för de massmedia som använder 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
där enligt lag statligt stöd ges till 
massmedia, eller 
 

ii to apply existing measures for 
financial assistance also to 
audiovisual productions in the 
regional or minority languages; 
 

ii) att tillämpa gällande be-
stämmelser för finansiellt stöd 
även till TV-program på lands-
dels- eller minoritetsspråk, 
 

g to support the training of 
journalists and other staff for 
media using regional or minority 
languages. 
 

g) att stödja utbildning av 
journalister och annan personal i 
massmedia som använder 
landsdels- eller minoritetsspråk. 
 

2 The Parties undertake to 
guarantee freedom of direct 
reception of radio and television 

2. Parterna förbinder sig att 
garantera friheten att från 
grannländer direkt ta emot radio- 
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broadcasts from neighbouring 
countries in a language used in 
identical or similar form to a 
regional or minority language, 
and not to oppose the 
retransmission of radio and 
television broadcasts from  
neighbouring countries in such a 
language. They further under-
take to ensure that no restrictions 
will be placed on the freedom of 
expression and free circulation 
of information in the written 
press in a language used in 
identical or similar form to a 
regional or minority language. 
The exercise of the above-men-
tioned freedoms, since it carries 
with it duties and responsi-
bilities, may be subject to such 
formalities, conditions, restric-
tions or penalties as are 
prescribed by law and are 
necessary in a democratic 
society, in the interests of 
national security, territorial 
integrity or public safety, for the 
prevention of disorder or crime, 
for the protection of health or 
morals, for the protection of the 
reputation or rights of others, for 
preventing disclosure of 
information received in con-
fidence, or for maintaining the 
authority and impartiality of the 
judiciary. 
 

och TV-sändningar på språk som 
brukas i samma eller liknande 
form som ett landsdels- eller 
minoritetsspråk och att inte 
motsätta sig återutsändning av 
radio- och TV-sändningar från 
grannländer på ett sådant språk.  
De förbinder sig även att tillse 
att inga inskränkningar görs i 
fråga om yttrandefriheten och 
den fria informationsspridningen 
i den tryckta pressen på ett språk 
som brukas i samma eller 
liknande form som ett landsdels- 
eller minoritetsspråk.  Eftersom 
utövandet av de ovannämnda 
friheterna innebär förpliktelser 
och ansvar, kan det underkastas 
sådana formaliteter, villkor, 
inskränkningar eller straff som 
lagen föreskriver och som är 
nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle, i den nationella säker-
hetens, den territoriella integri-
tetens och den allmänna säker-
hetens intresse för att förebygga 
oordning och brott, skydda hälsa 
eller moral, skydda annans goda 
namn och rykte och rättigheter, 
förebygga avslöjande av 
uppgifter som har mottagits i 
förtroende, samt upprätthålla 
rättsväsendets auktoritet och 
opartiskhet. 
 

3 The Parties undertake to 
ensure that the interests of the 
users of regional or minority 
languages are represented or 
taken into account within such 
bodies as may be established in 
accordance with the law with 
responsibility for guaranteeing 
the freedom and pluralism of the 
media. 
 

3. Parterna förbinder sig att 
tillse att de personers intressen 
som använder landsdels- eller 
minoritetsspråk företräds eller 
beaktas i sådana organ som med 
stöd av lag kan komma att 
inrättas med ansvar att garantera 
frihet och pluralism för mass-
media. 
 

Article 12 - Cultural activities 
and facilities 
 

Artikel 12 Kulturell verksam-
het och kulturella inrättningar 
 

1 With regard to cultural ac-
tivities and facilities - especially 
libraries, video libraries, cultural 
centres, museums, archives, 

1. I fråga om kulturell verk-
samhet och kulturella inrätt-
ningar - särskilt bibliotek, vid-
eobibliotek, kulturcentra, musé-



 

 

 

20

academies, theatres and cinemas, 
as well as literary work and film 
production, vernacular forms of 
cultural expression, festivals and 
the culture industries, including 
inter alia the use of new 
technologies - the Parties 
undertake, within the territory in 
which such languages are used 
and to the extent that the public 
authorities are competent, have 
power or play a role in this field: 
 

er, arkiv, akademier, teatrar och 
biografer, ävensom litterära verk 
och filmproduktion, ut-
trycksformer för folklig kultur, 
festivaler och kulturell före-
tagsamhet, innefattande bl.a. 
användning av ny teknologi - 
förbinder sig parterna till följan-
de inom det territorium där 
sådana språk används och i den 
utsträckning som de offentliga 
myndigheterna är behöriga, har 
befogenhet eller inflytande: 
 

a to encourage types of expres-
sion and initiative specific to 
regional or minority languages 
and foster the different means of 
access to works produced in 
these languages; 
 

a) att uppmuntra uttrycks-
former och initiativ som utmär-
ker landsdels- eller minoritets-
språk och främja olika sätt att få 
tillgång till verk framställda på 
dessa språk, 
 

b to foster the different means of 
access in other languages to 
works produced in regional or 
minority languages by aiding 
and developing translation, 
dubbing, post-synchronisation 
and subtitling activities; 
 

b) att främja olika sätt att på 
andra språk få tillgång till verk 
framställda på ett landsdels- eller 
minoritetsspråk genom att stödja 
och utveckla översättning, 
dubbning, eftersynkronisering 
och framställning av undertexter, 
 

c to foster access in regional or 
minority languages to works 
produced in other languages by 
aiding and developing 
translation, dubbing, post-
synchronisation and subtitling 
activities; 
 

c) att främja tillgång på lands-
dels- eller minoritetsspråk till 
verk framställda på andra språk 
genom att stödja och utveckla 
översättning, dubbning, efter-
synkronisering och framställ-
ning av undertexter, 
 

d to ensure that the bodies 
responsible for organising or 
supporting cultural activities of 
various kinds make appropriate 
allowance for incorporating the 
knowledge and use of regional 
or minority languages and 
cultures in the undertakings 
which they initiate or for which 
they provide backing; 
 

d) att tillse att de organ som är 
ansvariga för att anordna eller 
stödja olika slags kulturell 
verksamhet avsätter tillräckliga 
medel för att inkludera kunska-
per i och användning av lands-
dels- eller minoritetsspråk och 
deras kultur i produktioner som 
de initierar eller stöder, 
 

e to promote measures to ensure 
that the bodies responsible for 
organising or supporting cultural 
activities have at their disposal 
staff who have a full command 
of the regional or minority 
language concerned, as well as 

e) att främja åtgärder för att tillse 
att de organ som är ansvariga för 
att anordna eller stödja kulturell 
verksamhet förfogar över 
personal som helt behärskar 
ifrågavarande landsdels- eller 
minoritetsspråk liksom den 



 

 

 

21

of the language(s) of the rest of 
the population; 
 

övriga befolkningens språk, 
 

f to encourage direct partici-
pation by representatives of the 
users of a given regional or 
minority language in providing 
facilities and planning cultural 
activities; 
 

f)  att uppmuntra direkt delta-
gande av företrädare för dem 
som använder ett visst landsdels- 
eller minoritetsspråk vid 
anskaffande av resurser för och 
planering av kulturell verksam-
het, 
 

g to encourage and/or facilitate 
the creation of a body or bodies 
responsible for collecting, 
keeping a copy of and presenting 
or publishing works produced in 
the regional or minority langu-
ages; 
 

g) att uppmuntra och/eller 
underlätta upprättande av organ 
med uppgift att insamla samt 
förvara, presentera eller offent-
liggöra verk framställda på 
landsdels- eller minoritetsspråk, 
 

h if necessary, to create and/or 
promote and finance translation 
and terminological research 
services, particularly with a view 
to maintaining and developing 
appropriate administrative, 
commercial, economic, social, 
technical or legal terminology in 
each regional or minority 
language. 
 

h) att vid behov skapa och/el-
ler främja och bekosta tjänster 
som avser översättning och 
terminologisk forskning, särskilt 
i syfte att bevara eller utveckla 
lämplig administrativ, kommer-
siell, ekonomisk, samhällelig, 
teknisk eller rättslig terminologi 
på vart och ett av landsdels- eller 
minoritetsspråken. 
 

2 In respect of territories other 
than those in which the regional 
or minority languages are 
traditionally used, the Parties 
undertake, if the number of users 
of a regional or minority langu-
age justifies it, to allow, 
encourage and/or provide 
appropriate cultural activities 
and facilities in accordance with 
the preceding paragraph. 
 

2. I fråga om territorier där 
landsdels- eller minoritetsspråk 
inte används av hävd, förbinder 
sig parterna, om antalet använ-
dare av ett landsdels- eller 
minoritetsspråk motiverar detta, 
att tillåta, uppmuntra och/eller 
tillhandahålla lämplig kulturell 
verksamhet och kulturella in-
rättningar i enlighet med före-
gående punkt. 
 

3 The Parties undertake to make 
appropriate provision, in 
pursuing their cultural policy 
abroad, for regional or minority 
languages and the cultures they 
reflect. 
 

3. Parterna förbinder sig att ta 
vederbörlig hänsyn till lands-
dels- eller minoritetsspråk och 
den kultur dessa ger uttryck för 
när de sprider sin kultur utom-
lands. 
 

 
Article 13 - Economic and 
social life 
 

 
Artikel 13 Ekonomiska och 
sociala förhållanden 
 

1 With regard to economic and 
social activities, the Parties 

1. I fråga om ekonomisk och 
social verksamhet förbinder sig 
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undertake, within the whole 
country: 
 

parterna till följande med av-
seende på hela landet: 
 

a to eliminate from their legisla-
tion any provision prohibiting or 
limiting without justifiable 
reasons the use of regional or 
minority languages in docu-
ments relating to economic or 
social life, particularly contracts 
of employment, and in technical 
documents such as instructions 
for the use of products or 
installations; 
 

a) att från sina lagar ta bort 
varje bestämmelse som obe-
rättigat förbjuder eller begränsar 
användning av landsdels- eller 
minoritetsspråk i handlingar som 
har avseende på ekonomiska och 
sociala förhållanden, särskilt i 
anställningskontrakt och i 
tekniska dokument som t.ex. 
bruksanvisningar för varor och 
utrustning, 
 

b to prohibit the insertion in 
internal regulations of compa-
nies and private documents of 
any clauses excluding or 
restricting the use of regional or 
minority languages, at least 
between users of the same 
language; 
 

b) att i företags interna regler 
och privata handlingar förbjuda 
införande av klausuler som 
utesluter eller inskränker an-
vändningen av landsdels- eller 
minoritetsspråk, åtminstone 
mellan personer som använder 
samma språk, 
 

c to oppose practices designed to 
discourage the use of regional or 
minority languages in 
connection with economic or 
social activities; 
 

c) att motsätta sig praxis som 
syftar till att motverka använd-
ning av landsdels- eller minori-
tetsspråk i ekonomisk och social 
verksamhet, 
 

d to facilitate and/or encourage 
the use of regional or minority 
languages by means other than 
those specified in the above sub-
paragraphs. 
 

d) att underlätta och/eller 
uppmuntra användning av lands-
dels- eller minoritetsspråk med 
andra medel än vad som anges i 
föregående stycken. 
 

2 With regard to economic and 
social activities, the Parties 
undertake, in so far as the public 
authorities are competent, within 
the territory in which the 
regional or minority languages 
are used, and as far as this is 
reasonably possible: 
 

2. I fråga om ekonomisk och 
social verksamhet förbinder sig 
parterna i den utsträckning de 
offentliga myndigheterna är 
behöriga inom territorier där 
landsdels- eller minoritetsspråk 
används, och inom rimliga 
gränser, till följande: 
 

 
a to include in their financial and 
banking regulations provisions 
which allow, by means of 
procedures compatible with 
commercial practice, the use of 
regional or minority languages 
in drawing up payment orders 
(cheques, drafts, etc.) or other 
financial documents, or, where 

 
a) att i sina regler för finans- och 
bankinstitut ta in bestämmelser 
som, genom förfaringssätt som 
är förenliga med god 
affärsmannased, medger an-
vändning av landsdels eller 
minoritetsspråk vid utfärdande 
av skuldebrev (checker, växlar, 
osv.), eller andra betalningsför-
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appropriate, to ensure the 
implementation of such 
provisions; 
 

bindelser, eller, när så är lämp-
ligt, att tillse att sådana bestäm-
melser införs, 
 

b in the economic and social 
sectors directly under their 
control (public sector), to 
organise activities to promote 
the use of regional or minority 
languages; 
 

b) i de ekonomiska och sociala 
sektorer som står under deras 
direkta kontroll (den offentliga 
sektorn) att vidta åtgärder för att 
främja användning av landsdels-
eller minoritetsspråk, 
 

c to ensure that social care 
facilities such as hospitals, 
retirement homes and hostels 
offer the possibility of receiving 
and treating in their own 
language persons using a 
regional or minority language 
who are in need of care on 
grounds of ill-health, old age or 
for other reasons; 
 

c) att tillse att i social omsorg 
vid institutioner såsom sjukhus, 
pensionärshem och vårdhem 
möjlighet erbjuds att på deras 
eget språk ta emot och behandla 
personer, som använder ett 
landsdels- eller minoritetsspråk 
och som är i behov av vård på 
grund av ohälsa, hög ålder eller 
av annan orsak, 
 

d to ensure by appropriate means 
that safety instructions are also 
drawn up in regional or minority 
languages; 
 

d) att på lämpligt sätt tillse att 
säkerhetsanvisningar även av-
fattas på landsdels- eller minori-
tetsspråk, 
 

e to arrange for information 
provided by the competent 
public authorities concerning the 
rights of consumers to be made 
available in regional or minority 
languages. 
 

e) att tillse att den information 
om konsumenters rättigheter 
som ges ut av de behöriga 
myndigheterna tillhandahålls på 
landsdels- eller minoritetsspråk. 
 

 
Article 14 - Transfrontier ex-
changes 
 

 
Artikel 14 Utbyte över grän-
serna 
 

The Parties undertake: 
 
a to apply existing bilateral and 
multilateral agreements which 
bind them with the States in 
which the same language is used 
in identical or similar form, or if 
necessary to seek to conclude 
such agreements, in such a way 
as to foster contacts between the 
users of the same language in the 
States concerned in the fields of 
culture, education, information, 
vocational training and 
permanent education; 
 

Parterna förbinder sig 
 
a) att tillämpa gällande bilaterala 
och multilaterala avtal som 
binder dem till stater där samma 
språk används i samma eller 
liknande form eller att, vid 
behov, söka ingå sådana avtal 
för att främja kontakter mellan 
dem som använder samma språk 
i de berörda staterna i fråga om 
kultur, utbildning, information, 
yrkesutbildning och vidareut-
bildning, 
 

b for the benefit of regional or b) att underlätta och/eller främja 
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minority languages, to facilitate 
and/or promote co-operation 
across borders, in particular 
between regional or local 
authorities in whose territory the 
same language is used in identi-
cal or similar form. 
 

samarbete över gränserna till 
förmån för landsdels- eller 
minoritetsspråk, särskilt mellan 
regionala och lokala myndig-
heter på vilkas territorium 
samma språk används i samma 
eller liknande form. 
 

 
Part IV - Application of the 
Charter 
 

 
Del IV Tillämpning av stadgan 
 

Article 15 - Periodical reports 
 

Artikel 15 Periodisk rapporte-
ring 
 

1 The Parties shall present 
periodically to the Secretary 
General of the Council of 
Europe, in a form to be pres-
cribed by the Committee of 
Ministers, a report on their 
policy pursued in accordance 
with Part II of this Charter and 
on the measures taken in 
application of those provisions 
of Part III which they have 
accepted. The first report shall 
be presented within the year 
following the entry into force of 
the Charter with respect to the 
Party concerned, the other 
reports at three-yearly intervals 
after the first report. 
 
2 The Parties shall make their 
reports public. 
 

1. Parterna skall periodiskt, i 
en form som skall bestämmas av 
ministerkommittén, till Euro-
parådets generalsekreterare avge 
rapport om den politik de har 
följt i enlighet med del II av 
denna stadga och om de åtgärder 
som de har vidtagit för att 
tillämpa de bestämmelser i del 
III som de har antagit.  Den 
första rapporten skall avges 
inom ett år efter stadgans 
ikraftträdande med avseende på 
den berörda parten.  De följande 
rapporterna avges med tre års 
mellanrum efter den första 
rapporten. 
 
 
2. Parterna skall offentliggöra 
sina rapporter. 
 

 
 
Article 16 - Examination of the 
reports 
 

 
 
Artikel 16 Granskning av 
rapporterna 
 

1 The reports presented to the 
Secretary General of the Council 
of Europe under Article 15 shall 
be examined by a committee of 
experts constituted in accordance 
with Article 17. 
 

1. De rapporter som avges till 
Europarådets generalsekreterare 
enligt artikel 15 skall granskas 
av en expertkommitté inrättad i 
enlighet med artikel 17. 
 

2 Bodies or associations legally 
established in a Party may draw 
the attention of the committee of 
experts to matters relating to the 
undertakings entered into by that 
Party under Part III of this 

2. Organ eller sammanslut-
ningar lagligt upprättade i en 
part får fästa expertkommitténs 
uppmärksamhet på frågor som 
hänför sig till de åtaganden som 
ifrågavarande part har gjort 
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Charter. After consulting the 
Party concerned, the committee 
of experts may take account of 
this information in the 
preparation of the report 
specified in paragraph 3 below. 
These bodies or associations can 
furthermore submit statements 
concerning the policy pursued 
by a Party in accordance with 
Part II. 
 

enligt del III i denna stadga.  
Efter samråd med den berörda 
parten får expertkommittén ta i 
beaktande dessa uppgifter när 
den sammanställer den rapport 
som avses i punkt 3 nedan.  
Dessa organ eller sammanslut-
ningar får även avge yttranden 
om den politik som följs av en 
part i enlighet med del II. 
 

3 On the basis of the reports 
specified in paragraph 1 and the 
information mentioned in 
paragraph 2, the committee of 
experts shall prepare a report for 
the Committee of Ministers. This 
report shall be accompanied by 
the comments which the Parties 
have been requested to make and 
may be made public by the 
Committee of Ministers. 
 

3. På grundval av de rapporter 
som avses i punkt 1 och de 
uppgifter som avses i punkt 2 
ovan skall expertkommittén 
sammanställa en rapport till 
ministerkommittén.  Denna 
rapport skall åtföljas av de 
kommentarer som parterna har 
ombetts att göra och får offent-
liggöras av ministerkommittén. 
 

4 The report specified in parag-
raph 3 shall contain in particular 
the proposals of the committee 
of experts to the Committee of 
Ministers for the preparation of 
such recommendations of the 
latter body to one or more of the 
Parties as may be required. 
 

4. Den rapport som avses i 
punkt 3 skall särskilt innehålla 
expertkommitténs förslag till 
ministerkommittén för beredning 
av dennas eventuella re-
kommendationer till en eller 
flera av parterna. 
 

5 The Secretary General of the 
Council of Europe shall make a 
two-yearly detailed report to the 
Parliamentary Assembly on the 
application of the Charter. 
 

5. Europarådets generalsekre-
terare skall vartannat år avge en 
detaljerad rapport till parla-
mentarikerförsamlingen om 
tillämpningen av stadgan. 
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Article 17 - Committee of 
experts 
 

Artikel 17 Expert- 
kommittén 
 

1 The committee of experts shall 
be composed of one member per 
Party, appointed by the 
Committee of Ministers from a 
list of individuals of the highest 
integrity and recognised 
competence in the matters dealt 
with in the Charter, who shall be 
nominated by the Party 
concerned. 
 

1. Expertkommittén skall bestå 
av en medlem från varje part 
som förordnas av minister-
kommittén från en av den be-
rörda parten upprättad lista över 
personer med högsta integritet 
och erkänd sakkunskap i de 
frågor som stadgan avser. 
 

2 Members of the committee 
shall be appointed for a period of 
six years and shall be eligible for 
reappointment. A member who 
is unable to complete a term of 
office shall be replaced in 
accordance with the procedure 
laid down in paragraph 1, and 
the replacing member shall com-
plete his predecessor's term of 
office. 
 

2. Medlemmarna av kommit-
tén skall utses för en tid av sex år 
och skall kunna omväljas.  En 
medlem som inte kan fullgöra en 
mandatperiod, skall ersättas i 
enlighet med förfarandet i punkt 
i och ersättaren skall fullfölja sin 
företrädares mandatperiod. 
 
 

3 The committee of experts shall 
adopt rules of procedure. Its 
secretarial services shall be 
provided by the Secretary 
General of the Council of 
Europe. 
 

3. Expertkommittén skall anta en 
arbetsordning. Sekretariats-
funktionen skall tillhandahållas 
av Europarådets general-
sekreterare. 
 

 
Part V - Final provisions 
 
Article 18 
 

 
Del V Slutbestämmelser 
 
Artikel 18 
 

This Charter shall be open for 
signature by the member States 
of the Council of Europe. It is 
subject to ratification, acceptan-
ce or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or app-
roval shall be deposited with the 
Secretary General of the Council 
of Europe. 
 

Denna stadga skall vara öppen 
för undertecknande av Europa-
rådets medlemsstater.  Den skall 
ratificeras, godtas eller god-
kännas.  Ratifikations-, godta-
gande eller godkännandeinstru-
ment skall deponeras hos Euro-
parådets generalsekreterare. 
 

 
Article 19 
 
1 This Charter shall enter into 
force on the first day of the 
month following the expiration 

 
Artikel 19 
 
1. Denna stadga skall träda i 
kraft den första dagen i den 
månad som följer efter utgången 
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of a period of three months after 
the date on which five member 
States of the Council of Europe 
have expressed their consent to 
be bound by the Charter in ac-
cordance with the provisions of 
Article 18. 
 

av en tid på tre månader räknat 
från dagen då fem medlemsstater 
i Europarådet har uttryckt sitt 
samtycke till att vara bundna av 
stadgan i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 18. 
 

2 In respect of any member State 
which subsequently expresses its 
consent to be bound by it, the 
Charter shall enter into force on 
the first day of the month 
following the expiration of a 
period of three months after the 
date of the deposit of the 
instrument of ratification, 
acceptance or approval. 
 

2. För en medlemsstat som 
senare uttrycker sitt samtycke till 
att bli bunden av stadgan, skall 
den träda i kraft den första dagen 
i den månad som följer efter 
utgången av en tid på tre 
månader efter dagen för depone-
ring av ratifikations-, godtagan-
de- eller godkännandeinstru-
mentet. 
 

Article 20 
 
1 After the entry into force of 
this Charter, the Committee of 
Ministers of the Council of 
Europe may invite any State not 
a member of the Council of 
Europe to accede to this Charter. 
 

Artikel 20 
 
1. Sedan denna stadga har trätt 
i kraft får Europarådets 
ministerkommitté inbjuda stater 
som inte är medlemmar av 
Europarådet att ansluta sig till 
den. 
 

2 In respect of any acceding 
State, the Charter shall enter into 
force on the first day of the 
month following the expiration 
of a period of three months after 
the date of deposit of the in-
strument of accession with the 
Secretary General of the Council 
of Europe. 
 

2. För varje stat som ansluter 
sig skall stadgan träda i kraft den 
första dagen i den månad som 
följer efter utgången av en tid av 
tre månader efter dagen för 
deponering av anslutningsin-
strumentet hos Europarådets 
generalsekreterare. 
 

 
Article 21 
 
1 Any State may, at the time of 
signature or when depositing its 
instrument of ratification, 
acceptance, approval or acces-
sion, make one or more reserva-
tions to paragraphs 2 to 5 of 
Article 7 of this Charter. No 
other reservation may be made. 
 

 
Artikel 21 
 
1. En stat får när den under-
tecknar stadgan eller deponerar 
sitt ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslutnings-
instrument avge en eller flera 
reservationer till punkterna 2 - 5 
i artikel 7 i stadgan.  Inga andra 
reservationer får göras. 
 

2 Any Contracting State which 
has made a reservation under the 
preceding paragraph may wholly 
or partly withdraw it by means 
of a notification addressed to the 

2. En fördragsslutande stat som 
har gjort en reservation enligt 
föregående punkt får helt eller 
delvis återta denna genom ett 
meddelande till Europarådets 
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Secretary General of the Council 
of Europe. The withdrawal shall 
take effect on the date of receipt 
of such notification by the 
Secretary General. 
 

generalsekreterare. Återtagandet 
skall träda i kraft den dag då 
generalsekreteraren mottar ett 
sådant meddelande. 
 

Article 22 
 
1 Any Party may at any time 
denounce this Charter by means 
of a notification addressed to the 
Secretary General of the Council 
of Europe. 
 

Artikel 22 
 
1. En part får när som helst säga 
upp denna stadga genom ett 
meddelande till Europarådets 
generalsekreterare. 
 

2 Such denunciation shall 
become effective on the first day 
of the month following the 
expiration of a period of six 
months after the date of receipt 
of the notification by the 
Secretary General. 
 

2. Uppsägningen skall träda i 
kraft den första dagen i den 
månad som följer efter utgången 
av en tid av sex månader efter 
den dag då generalsekreteraren 
mottog meddelandet. 
 

Article 23 
 
The Secretary General of the 
Council of Europe shall notify 
the member States of the Coun-
cil and any State which has 
acceded to this Charter of: 
 

Artikel 23 
 
Europarådets generalsekreterare 
skall meddela rådets medlems-
stater och alla andra stater som 
har anslutit sig till denna stadga 
om 
 

a any signature; 
 
b the deposit of any instrument 
of ratification, acceptance, 
approval or accession; 
 

a) varje undertecknande, 
 
b) deponering av varje ratifika-
tions-, godtagande-, godkännan-
de- eller anslutningsinstrument, 
 

c any date of entry into force of 
this Charter in accordance with 
Articles 19 and 20; 
 

c) varje datum för denna stadgas 
ikraftträdande enligt artikel 19 
och 20, 
 

d any notification received in 
application of the provisions of 
Article 3, paragraph 2; 
 

d) varje meddelande som mottas 
om tillämpning av bestämmel-
serna i artikel 3 punkt 2, samt 
 

e any other act, notification or 
communication relating to this 
Charter. 
 

e) varje annan rättsakt, notifika-
tion eller meddelande som rör 
denna stadga. 
 

In witness whereof the undersig-
ned, being duly authorised 
thereto, have signed this Charter. 
 

Till bekräftelse härpå har under-
tecknade, därtill vederbörligen 
bemyndigade, undertecknat den-
na stadga. 
 

Done at Strasbourg, this 5th day 
of November 1992, in English 

Upprättad i Strasbourg den 5 
november 1992 på engelska och 
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and French, both texts being 
equally authentic, in a single 
copy which shall be deposited in 
the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General 
of the Council of Europe shall 
transmit certified copies to each 
member State of the Council of 
Europe and to any State invited 
to accede to this Charter. 

franska språken, vilka båda 
texter är lika giltiga, i ett enda 
exemplar som skall deponeras i 
Europarådets arkiv.  Europarå-
dets generalsekreterare skall 
överlämna bestyrkta avskrifter 
till varje medlemsstat i Europa-
rådet och till varje annan stat 
som har inbjudits att ansluta sig 
till denna stadga. 

 


