Yks askel etheenpäin
Meänkieli språkpaket

- med tips och inspiration till föräldrar
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”Jag fick inte lära mig språket och fann längre fram att
det faktumet hade stulit mina släktingar från mig. Den
historiska upprinnelsen till att jag inte fått lära mig
meänkieli, hade berövat mig min möjlighet att tala med
mina släktingar medan de levde.”
Daniel Särkijärvi
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Meänkieli – ett språk som förstärker gemenskaper
och förenar olika världar och personer.

D

u som får det här paketet kommer att bli
eller har blivit förälder. Antagligen bär du
eller din partner på ett minoritetsspråk
som ni funderar på att föra över till ert
barn. Kanske är meänkieli ett språk du inte
fått lära dig, men som du vill upptäcka och
lära dig tillsammans med ditt barn. Varför
föräldrar väljer att lära sina barn meänkieli
skiljer sig från person till person. Kanske vill
du att dina barn ska kunna prata med sina
släktingar, föra vidare ett tornedalskt kulturarv, känna en starkare tillhörighet med
minoritetsgruppen, öka chanserna till jobb så
småningom eller möjliggöra tillgång till någon
annan av de många dörrar som flerspråkighet

kan öppna upp. Har du funderat på varför
meänkieli är viktigt för just dig och din familj?
Det här språkpaketet har tagits fram av ungdomsorganisationen Met Nuoret – ett språkrör för alla unga som känner tillhörighet till
den tornedalska minoriteten, språket och det
ursprungliga kulturområdet. Vi i Met Nuoret
tillhör en generation där det inte alltid var
en självklarhet för våra föräldrar att lära oss
meänkieli. I vårt arbete möter vi många unga
vuxna som upplever en sorg över att de inte
fick med sig språket som barn och som vuxna
försöker ta tillbaka vårt språk, meänkieli.
Vi pratar med nyblivna föräldrar som gärna >>
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vill föra språket vidare till sina barn. Oavsett
om de själva behärskar det fullt ut eller själva
precis börjat erövra språket. Nu vill vi hjälpa
de föräldrar som vill föra vidare meänkieli till
nästa generation.
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Med detta språkpaket vill vi ge dig som förälder möjligheten att göra ett medvetet val om
vilka språkvärldar du bjuder in ditt barn till. Du
kommer få svar på vanliga frågor om flerspråkighet, inspireras av hur andra har tänkt samt
lära dig om dina och ditt barns rättigheter som
nationell minoritet. Dessutom vill vi ge lite tips
på vägen som kan underlätta för dig om du vill
prata meänkieli med ditt barn.
Tornedalingar och meänkielitalande är
inte ensamma om att behöva anstränga sig

Met Nuoret är en ungdomsorganisa-

tion till Svenska Tornedalingars Riksför-

lite extra för att behålla minoritetsspråket.
Sverigefinska ungdomsförbundet och Sáminuorra har båda tagit fram varsitt språkpaket
och vi vill tacka dem för inspirationen. Nu är
det Met Nuorets tur att presentera ett eget
språkpaket. Vi önskar att meänkieli ska få leva
vidare med kommande generationer och att
barn och unga ska få möjlighet att bekanta
sig med språket för att beredas goda förutsättningar att längre fram i livet utveckla ett
intresse för minoritetsspråket.
Vi hoppas du vill ta vara på de fantastiska
möjligheter flerspråkighet innebär. Trevlig
läsning och all lycka på ert språkäventyr!

Met Nuoret

Tack till finansiärerna

bund – Tornionlaaksolaiset och utgör
ett språkrör för alla unga som känner
tillhörighet till minoriteten, språket och
det ursprungliga kulturområdet. Organisationen för dialog med myndigheter
och medier gällande minoritetspolitiska ärenden som är viktiga för barn och
unga. Medlemskap i Met Nuoret är gratis
och vi hoppas att ni och era barn vill bli

förvaltningskommun för
finska och meänkieli

Haparanda
stad

och förbli medlemmar. Varje medlem
räknas och bidrar till att vi kan få mer
medel att lyfta de frågor som vi och våra
medlemmar tycker är viktiga.
Läs mer om Met Nuoret, styrelsen, minoritetsrättigheter och medlemskap med
mera på www.metnuoret.se. Vi tar gärna
emot synpunkter på språkpaketets innehåll och tips på vad ni som medlemmar
vill se att Met Nuoret utvecklar och fokuserar på.

MEÄNKIELEN KIELIPAKETTI

Medarbetare: Juliana Bergman, Maja Mella,
Astrid Kruukka och Johanna Hjärtström
Skribenter: Susanne Redebo, Regina Veräjä
Översättare: Märta, Karin och Linnéa Nylund
Formgivning: ByaTryck
Tryckning: Arkitektkopia, Luleå
Copyright: Met Nuoret
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Familjen Alldén-Kiviniemi

David och Emma
pratar bara meänkieli med sina barn
My, 5 år och Samuel, 1 år, växer upp med föräldrar
som konsekvent pratar meänkieli med dem.
– Det funkade klockrent tills My började på dagis.
Numera svarar hon nästan bara på svenska, men vi
märker ju att hon förstår allt, säger David Alldén, 32.
TEXT: SUSANNE REDEBO. FOTO: KIM KANGAS.
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D

avid Alldén och Emma Kiviniemi jobbar
båda skift hos LKAB i Kiruna. Ingen av
dem pratade meänkieli som barn men
som vuxna har de tagit steget fullt ut och
lärt sig.
David är uppvuxen i Junosuando, hans
föräldrar pratade meänkieli med varann men
aldrig med sonen som blev svenskspråkig. För
några år sedan startade han skogsbolag och
då hände något.
– Jag var mycket i Finland, handlade och
gjorde affärer. Jag var tvungen att lära mig
för att göra mig förstådd.
Emma började prata meänkieli för sex
år sedan, 30 år gammal. I dag har paret en
medveten strategi för att bevara språket: de
pratar bara meänkieli med barnen.
Storasyster My var innan hon började
förskolan i Jukkasjärvi helt meänkielitalande.
Inför starten fick David och Emma besked att

det fanns personal som pratade finska. Men
verkligheten blev en annan.
– Tyvärr har det varit långa perioder då
ingen personal på hennes avdelning kunnat
meänkieli, berättar Emma. Men framför allt
har inga barn använt språket så lekspråket på
dagis har alltid varit svenska för My.
Emma och David håller dock fast vid
meänkieli hemma.
– My förstår ju allt på finska men svarar på
svenska, säger David. Bara om hon MÅSTE
prata meänkieli så gör hon det.
Drömmen hade varit om barnen fått gå
på en finsk förskoleavdelning men den enda
som finns i närheten är full. Det är flera års
väntetid dit.
Idag har My en finsktalande modersmålslärare som en gång i veckan samlar barnen i 40
minuter.
– Det är alldeles för lite, jag hade velat ha
en lärare som pratar med dem hela tiden,
säger David.
Emma berättar att nivån på lektionerna hittills varit att lära sig enklare ord, inte att prata
och träna på den ganska svåra grammatiken.
David har en strategi för att få igång My
med pratet därhemma.
– Jag brukar säga att hon får det hon vill ha
bara hon säger det på finska.
Ett positivt lockbete?
– Det är lite utpressning, ja, men det ger
effekt, ha ha!
Familjen har stuga i Ylläs i Finland och där
finns finsktalande kusiner till barnen. Då växlar My ledigt över till det andra språket. Under
en påsk i Ylläs slutade hon prata svenska helt
och hållet eftersom alla andra talade finska.
– Att omgivningen tilltalar henne på meänkieli är jätteviktigt, konstaterar Emma.
Har det hänt att My blandat ihop svenskan
och meänkieli?
– Nej aldrig, säger David. Hon kan sära på
personer också och vet att vissa personer kan
inte finska så då får hon prata svenska med
dem. Hon lägger sig också på olika nivåer,
beroende på vem mottagaren är. Barn är
jättesmarta.
David tycker fler föräldrar borde låta barnen lära sig meänkieli.
– Det är lätt att bära med sig ett språk och
det är en jäkla fördel om man är ute och reser,
till exempel. l

”Jag brukar säga att
hon får det hon vill ha
bara hon säger det på finska.”
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– Vi vill verkligen överföra vårt kulturella arv till barnen, men ibland är det lättare sagt än gjort. Men vi övar, det är
därför vi har så många barn, skrattar Lisa Hennix-Raukola.

Familjen Hennix - Raukola

Flytt till Tornedalen – för kulturens skull
Familjen Hennix-Raukola summerar två år som pajalabor. Fem personer
har blivit sex, lägenheten har bytts till hus. Och meänkieli har flyttat in
på riktigt.
– Språket verkar följa med hem på ett naturligare sätt när man är
omgiven av det i sin vardag, reflekterar Lisa Hennix-Raukola.
TEXT: REGINA VERÄJÄ

L

isa är visserligen inte meänkielitalande
själv – än. Hon är uppvuxen i ett svenskspråkigt hem i Luleå. Men det ligger i
hennes intresse att lära sig meänkieli och
att förankra sig i sitt ursprung.
För hon har delar av sitt rotsystem här,
i byar i Pajala kommun. Och här bor hon
numera, i ett före detta pensionat mitt i
centralorten. Övriga familjemedlemmar är
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maken Anton Hennix-Raukola, med rötterna i
Övertorneå, och barnen Joar, elva år, Nea, nio
år, Aili, fem år, och nyfödda Brita.

Majoritetsspråkets kraft

Antons första språk är meänkieli och delvis
finska, svenska lärde han sig i förskolan.
När Joar föddes bestämde Anton och Lisa
att också han skulle växa upp i tvåspråkighet.

”En youtube-kanal på meänkieli
kanske vore en idé? Våra barn
har utvecklat sin engelska väldigt
mycket genom youtube.”

Anton talade konsekvent meänkieli med Joar
under föräldraledigheten.
– Och det gick bra, på tu man hand i
hemmets lugna vrå. Men tillbaka i vardagskarusellen, och i en huvudsakligt svenskspråkig
miljö, blev det svårare. Varför vi människor
alls pratar är ju för att kommunicera och det
är lättast på det språk som majoriteten talar,
säger Anton.
– Att inte vi heller kunde prata meänkieli
sinsemellan gjorde kanske det hela än mer
omständligt och onaturligt, funderar Lisa.
I matvarubutiken i Luleå talade Anton
svenska med barnen. Det kunde Lisa ifrågasätta.
– Man ville väl inte riktigt dra uppmärksamheten till sig. Men här i Pajala är det
ingenting märkvärdigt och det uppskattar jag
verkligen. Det är också väldigt bra för våra
barn att höra fler använda språket, inte bara
jag. Det stärker deras självkänsla.

Omgivna av kulturen

Samtidigt har barnen varit omgivna av den
tornedalsfinska kulturen under hela sin uppväxt.
– Och jag tror att det har betydelse för
dem. Antons föräldrar har alltid pratat finska
sinsemellan och med honom och nu har
farmor börjat prata finska med våra barn. Joar
och Nea har läst meänkieli i Antnäs, nu läser
Nea meänkieli i grundskolan. Aili går på en
förskola där meänkieli talas i vardagen och
hennes språk utvecklas snabbt, säger Lisa.
Aili tar till orda. Hon bränner av några
ramsor på meänkieli, en sång, räknar till tio
och berättar att hon har lekt kurragömma
och fiskat med Maija-Paavo. Maija-Paavo är
Daniel Särkijärvis papegoj-handdocka som
flaxar runt bland förskolorna i Norrbotten
och interagerar med barnen.
– Maija-Paavo kan bara meänkieli, upplyser
Aili.
– Jag tror att barnen har blivit medvetna

på ett annat sätt om att meänkieli inte enbart
är ett språk, utan en del av en hel kultur,
säger Anton.

Vägar till språk

En levande kultur – det var en av de tyngsta
anledningarna till att Hennix-Raukola valde
Pajala.
Att de sökte sig till Tornedalsteatern föll
sig naturligt, båda är professionella mångkonstnärer.
– Det känns jättebra att bo här. Jag vill lära
mig meänkieli och jag märker att det praktiska meänkieliutövandet i teaterproduktionerna är en effektiv väg in i språket. Så är det
också för barnen, när orden stöds av handling
behövs nästan ingen översättning till svenska.
Lisa tillägger att SVT:s tidigare meänkielispråkiga barnprogram Fieteri är ett konkret
exempel på inspirerande och effektiv språkträning.
– Aili var väldigt förtjust i Fieteri och kunde
alla avsnitt. Så vi lekte Fieteri, hon regisserade och jag och Anton fick spela alla roller.
– En youtube-kanal på meänkieli kanske
vore en idé? Våra barn har utvecklat sin engelska väldigt mycket genom youtube.
Anton tror att det skulle kunna talas ännu
mer meänkieli i samhället, om de som har
språket naturligt också i första hand talade
det med yngre generationer.
– Men det finns ett glapp där, det är synd.
Man utgår ifrån att det är svenska som gäller.
Familjens yngsta medlem Brita ska snart
börja forma sina språk. Anton drar lärdom av
tidigare erfarenhet; vill man lära barnen ett
minoritetsspråk bör man skapa en stabil rutin
för det, som står sig i mötet med majoritetskulturen.
– Jag pratar meänkieli med Brita och i
andra sammanhang där jag vet att folk kan
språket. Och nu kommer det automatiskt, jag
behöver inte översätta det i huvudet först. l

”... när orden
stöds av handling behövs
nästan ingen
översättning
till svenska.”

”... nu kommer
det automatiskt,
jag behöver inte
översätta det i
huvudet först.”
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Familjen Stridsman

Använd meänkieli i vardagen

Att använda enkla ord och korta fraser i vardagen kan vara ett sätt att lära sina barn
meänkieli på. Sofia Stridsman i Luleå tycker inte man ska ställa så stora krav på sig som
förälder.
– Är du ute och bygger snögubbar med dina barn kan ordet ”lunta” vara ett ord de tar
till sig den dagen, säger Sofia.
TEXT: SUSANNE REDEBO

40

-åriga Sofia har tidigare suttit hemma
i Mariefred i Mälardalen och tragglat
meänkieli med sina barn vid köksbordet. Sedan 2016 bor hon med maken
Jens Kärrman och barnen Maja, 10 och Ellen,
6 i Luleå. En stor del i flytten berodde på att
barnens mormor och morfar bor i Korva utanför Övertorneå. Och att Sofia tidigt upptäckte
att barnen hade ett driv att lära sig meänkieli,

det språk som morföräldrarna behärskar.
– Vi har länge längtat norrut, förklarar Sofia. Efter riktiga vintrar, naturen och människorna. När det dök upp ett spännande jobb i
Luleå sökte jag det.
Maja och Ellen får modersmålsundervisning en timme i veckan i skolan. Gruppen är
liten och undervisningen anpassad efter var
och en.

FOTO: PRIVAT
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”Jag blir rätt förundrad över
hur mycket de ändå lär sig på
den där enda timmen.”

När familjen precis hade flyttat till Luleå
hamnade yngsta dottern i en förskola där två
av hennes lärare pratade meänkieli. Redan
där, på förskolan Vågen på Bergnäset, blev
Ellen bekant med språket i vardagen.
– Det var ren bonus för det hade vi inte
räknat med.
6-åringen ljudar och har av naturliga skäl
inte kommit lika långt idag som storasyster
som både läser och skriver.
– De tycker det är väldigt roligt. Vi märker
att deras ordförråd växer hela tiden.
Sofia säger att ingen kan lära sig ett helt
språk på en lektion i veckan, men det väcker
ett intresse och en nyfikenhet.
– Jag blir rätt förundrad över hur mycket
de ändå lär sig på den där enda timmen.
Sofia försöker själv fräscha upp sina kunskaper i språket och bygger ut sitt ordförråd
samtidigt som barnen lär sig.
Ett bra sätt att uppmuntra meänkieli i
vardagen är att lyssna på radio, tycker Sofia.
Finnmix på fredagarna är till exempel ett
ypperligt tillfälle för inlärning.

– Till och med min man som är smålänning
tycker Finnmix är jättekul och påminner oss
så fort vi glömt att sätta på radion. Han ser ju
att barnen tar till sig språket.
Sofias tips till andra småbarnsföräldrar är
att använda meänkieli i vardagen genom att
sticka in små ord eller meningar här och där.
– Vi försöker hålla språket levande så det
inte blir isolerat till enbart undervisning eller
till besök i Korva.
– I skolan använder de ofta ord som är
kopplade till här och nu, det som händer i
barnens vardag. Det tror jag är ett väldigt bra
sätt att lära sig språk på.
1960- och 70-talisterna är kanske de största språkförlorarna om man ser till generationer, just därför känns det viktigt för Sofia
att göra en insats. Inte minst för kommande
generationer.
– Nu när jag bor här uppe och hör meänkieli omkring mig märker jag att jag har ett
större ordförråd än jag tidigare trott. Det
känns uppmuntrande. l

”I skolan använder de ofta
ord som är
kopplade till
här och nu, det
som händer
i barnens
vardag.”

Sofias språktips:
• Gör det inte komplicerat med barnen. Även om du själv inte

talar meänkieli flytande kan du alltid några ord eller uttryck på

FOTO: PRIVAT

meänkieli som du använder i en viss vardaglig situation. Är ni

ute och bygger snögubbar kan ordet ”lunta” vara ordet för den
aktiviteten.

• Ta del av de verktyg som finns på nätet: radioprogram för barn,
Finnmix … Låna enkla böcker på biblioteket.

• Lär dig språket tillsammans med ditt barn om du själv inte
behärskar det.
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The Magnettes

De tog meänkieli till New York
The Magnettes från Pajala använder sitt ursprung för att sticka ut i den
tuffa musikbranschen. Meänkieli och kulturen vid Polcirkeln har blivit
deras budbärare ut i världen. Numera går till och med New York-borna
och nynnar ”turpa kiinni” på Manhattans avenyer.
TEXT: SUSANNE REDEBO

T

he Magnettes (Sanna Kalla, Rebecka
Digervall och Tomas Bäcklund Thuneström) har nästan tappat räkningen för
hur många gånger bandet varit i Kanada
och The big apple för att möta publik.
Att de idag delvis sjunger på meänkieli
hänger ihop med ett stipendium 2012 som
ledde till hyllningslåten ”Ei se kannatte” med
text av Torvald Pääjärvi. Verserna var på engelska men refrängen på meänkieli.
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– Låten blev väldigt hyllad. Folk reagerade
på att den var så annorlunda och vi körde den
också i New York 2014, säger Sanna Kalla.
Media skrev att The Magnettes tagit Tornedalen till USA. Det blev en grej som gjorde
bandet intressant. Tjejerna från dalen fick
snabbt uppmärksamhet med deras kaxiga attityd och udda språk.
– Som musiker måste man hitta något som
är speciellt med dig för det är så hård konkur-

”Huija,
det säger vi
ofta.”

rens. Vi märkte att språket tog oss till en ny
nivå, och vi fortsatte använda det greppet.
”Turpa kiinni minun haters” följdes av ”Pajala state of mind” där engelska mixades med
små instick på meänkieli.
– För oss kommer den här kombinationen
väldigt naturligt. I texterna sjunger vi också
om ” the valley girls” (”tjejerna från dalen”).

effekt. De står stadigare än någonsin i den
tornedalska myllan.
Baksidan är att bandet får räkna med extra
resdagar.
– Men för mig är inte musiken allt, det
finns så mycket mer i livet. Naturen, att köra
skoter, familj och vänner. Det känns viktigt
att komma hem till allt det.

Många tycker att ni är viktiga förebilder för
unga i Tornedalen eftersom ni bor kvar trots
att ni har nästan hela världen som arbetsfält?

Vad är tornedalsk kultur för dig?

– Vårt mål är att visa att det går att uppfylla
sina drömmar fast man bor i Pajala. Många
unga tjejer har sagt att vi gett dem möjligheten att se att det faktiskt går!
Bandets medlemmar har blivit utsatta för
påtryckningar att flytta till Stockholm men
för Sanna och Rebecka har det fått motsatt

– Mycket Men bland annat att vi tar hand om
varandra här uppe. Man sätter andra före sig
själv på olika sätt. Många kvinnor har till exempel i generationer haft ett speciellt ansvar
för att alla ska få mat i sig.
Ditt favorituttryck på meänkieli?
– Huija, det säger vi ofta.

FOTO: SUSANNE REDEBO
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Tips till föräldrar

– olika vägar till flerspråkighet
Det är jättebra om ni som föräldrar så tidigt
som möjligt, helst redan innan barnet föds,
bestämmer vilka språkstrategier ni ska ha i
hemmet och även när ni tillsammans rör er
utanför hemmets väggar.
Om bägge föräldrarna talar meänkieli så tala det konsekvent med barnen. Låt de lära sig svenskan utanför hemmet. Majoritetsspråket behöver ni inte vara orolig för, det
kommer att ta över mer och mer. Därför är det bra med
en stabil grund i minoritetsspråket medan barnen är små.
Tänk också på hur och när du själv talar meänkieli. Om
du använder det så ofta du kan, också med andra i din
omgivning, så märker barnen att meänkieli har ett värde.
Berätta gärna för släkt, vänner och andra i barnets omgivning om ditt/ert beslut att tala meänkieli aktivt med
barnet. Uppmuntra dem som talar meänkieli att tala det
med ditt barn.
Talar den ena föräldern meänkieli och den andra svenska
så kan ni bestämma er för en person/ett språk-principen.
Du som talar meänkieli med ditt barn, gör det i alla
vardagssituationer, även utanför hemmet. När du går och
handlar, när du besöker vårdcentralen osv. Och gör det
även när svenskan tar över mer och mer i barnets vardag
och barnet kanske börjar svara bara på svenska.
Tala, sjung och lek på meänkieli så mycket som möjligt,
det utvecklar språket. Läs böcker och kolla vad det finns
för utbud på nätet.

Om ni talar olika språk till barnen så gör det också då ni
är tillsammans allihop. Vuxna emellan talar ni ert gemensamma språk och med barnen använder ni det språk ni
gör i vanliga fall. I flerspråkiga familjer blir det naturligt
att parallellt använda båda språken.
Tänk på att det inte finns någon gräns för hur många
språk vi kan lära oss. Ju fler språk vi kan ju rikare är vi.
Två- och flerspråkighet lönar sig. Det gynnar barnets utveckling på flera sätt och ökar dess språkliga medvetenhet.
Det är ingen fara om barnen blandar sina språk. Det får
så småningom en känsla för att det är olika språk. Sen kan
ju barn likväl som ungdomar och vuxna medvetet på ett
lekfullt sätt blanda sina olika språkliga resurser.
Om du inte själv kan meänkieli eller kan lite och vill att
ditt barn ska lära sig det, skapa situationer där barnet
hör meänkieli av andra personer. Släktingar, vänner kan
bli språkliga förebilder. Kanske mormor eller farfar alltid
talar meänkieli med barnet. Var tydlig på förskolan med
att ni vill att barnen får höra meänkieli mycket. Kanske
finns där en från personalen som bara talar meänkieli till
ditt barn.
Lär dig meänkieli tillsammans med ditt barn. Bestäm
vissa situationer då ni övar på ord, fraser, ramsor och
sånger. Kanske vid matbordet, vid påklädning osv. Sätt
upp post-it lappar på saker och ting och också på fraser
som ni vill påminna er själva om att använda ofta. Rita
memorykort tillsammans med barnet på ord ni vill lära er.

Astrid Kruukka			

Leena Huss

pedagog och språkaktivist

professor emerita
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Länkar – Linkit
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Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
www.riksdagen.se – Sök lag om nationella minoriteter
och minoritetsspråk
OBS! Förändringar i lag (2009:724) samt Skollag (2010:800)
träder i kraft 1 januari 2019.
Skolverkets information om förskola, förskoleklass och
skola – ladda ned pdf:en om rättigheter i skolan
www.skolverket.se – Sök nationella minoriteter i förskola,
förskoleklass och skola

Meänkieli på nätet – Meänkieli internetissä
Meänkieli-ruotti sanakirja
gtweb.no/dict/meankieli
Meänkielen sanakirja meankielensanakirja.com
Meän kläpit – barnprogram på meänkieli
sverigesradio.se/meanklapit
Sveriges radio Meänraatio
sverigesradio.se/meanraatio
Gränslöst – ditt trespråkiga program på meänkieli, finska
och svenska sverigesradio.se/granslost

FOTO: KJELL KANGAS

UR Play (använd sökordet meänkieli, här finns bl a sagor)
urplay.se
SVT Play (använd ex sökordet meänkieli, tornedaling och
Tornedalen) www.svtplay.se
SVTs öppet arkiv (använd ex sökord meänkieli, tornedaling och Tornedalen – där hittar du gamla avsnitt av bl a
Kexi). www.oppetarkiv.se

FN:s barnkonvention – FN:in lapsikonvensjuuni
Artikel 30: Minoritets- och urbefolkningsbarn
I de stater där det finns etniska, religiösa eller
språkliga minoriteter eller personer som tillhör en
urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att
tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha
sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin
egen religion eller att använda sitt eget språk.
Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannen.se.
Finns information på meänkieli och svenska.

Litteratur – Kirjoja
Barents publisher www.barentspublisher.se
Tornedalica www.tornedalica.se/
Lumio förlag 27663.shop.textalk.se/tornedalen
Black Islands books www.blackisland.se
Kaamos Nordkalottförlag www.str-t.com/shop

Senaste nytt - Uutisia

om nationella minoriteter
hittar du på www.minoritet.se/
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