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Kontakt

W Němskej su žiwe štyri připóznate awtochtone 
(ze starogrjekšćiny „starozasydlene“) narodne mjeńšiny/
ludowe skupiny:

 Łužiscy Serbja,

 Danojo w Južnoschleswigskej,

 němscy Sintojo a Romojo

 a Frizojo.

Jim spožča so w Němskej přez Zwjazk a kraje wosebity škit 
a specifiske spěchowanje.

Tole potrjechi tež nimo němčiny nałožowane mjeńšinowe 
rěče danšćinu, sewjero- a satersku frizišćinu, hornjo- a 
delnjoserbšćinu kaž tež romowšćinu Sintow a Romow. 
Škitana je w Němskej tohorunja regionalna rěč 
delnjoněmčina (platt).

Štyri narodne mjeńšiny w Němskej

Awtochtone narodne mjeńšiny 

a ludowe skupiny w Němskej

Łužiscy Serbja

Danojo w Južnoschleswigskej

Němscy Sintojo a Romojo

Frizojo

Tuta publikacija spěchuje so 
přez Zwjazkowe ministerstwo 
nutřkowneho a ze srědkow 
Zwjazkoweje republiki Němskeje. 

hornjoserbsce



Pod awtochtonej narodnej mjeńšinu/ludowej skupinu 
ma so zrozumić zhromadźenstwo,

  kotrež sydli na teritoriju jednoho stata jako cyłk 
 abo rozbrojene,
 kotrež je po ličbje mjeńše hač zbywace 
 wobydlerstwo stata,
 kotrehož přisłušnicy su wobydlerjo tutoho stata,
 kotrehož přisłušnicy dadźa so přez etniske, rěčne   
 a kulturelne přiznamjenja wot zbywacych staćanow  
 rozeznawać a kiž chcedźa tute swojoraznosće   
 wobchować,
 kotrehož přisłušnicy přez generacije a wobstajnje 
 na wotpowědnym teritoriju sydla.

Wuwzaće tworja němscy Sintojo a Romojo. 
Woni su žiwi po wšej zwjazkowej republice.

W lěće 2005 zarjadowa so za zwjazki awtochtonych narod-
nych mjeńšinow w Němskej Mjeńšinowy sekretariat w 
Berlinje.

Mjeńšinowy sekretariat štyrjoch awtochtonych narodnych 
mjeńšinow a ludowych skupinow je zwjazowaca instanca 
za zwjazki mjeńšinow k zwjazkowym organam Zwjazkowy 
sejm, zwjazkowe knježerstwo kaž tež Zwjazkowa rada.

Na prěnim městnje stejitej wosebje wobkedźbowanje a 
přewodźowanje parlamentariskeho dźěła Zwjazka a jeho 
wuběrkow z widom na mjeńšinowopolitiske naležnosće a 
problemy.

Ćežisća dźěławosće:

1 Zastupnistwo a narěčny partner za awtochtone, 
 narodne mjeńšiny

2  Koordinowanje, planowanje a wjedźenje mjeńšino- 
 weje politiki w Němskej z wida mjeńšinow

3  Dohladowanje a monitoring zakonjow a    
 wuwjedźenskich postajenjow

4  Wudźěłanje stejišćow a pozicioněrowanje k   
 mjeńšinoworelewantnym temam 

5 Poradźowanje a posrědkownje wědy

6  Zjawnostne dźěło
7  Nawjazanje a pěstowanje kontaktow k syćam, 
 organizacijam a institucijam na regionalnej, 
 narodnej a europskej runinje

8  Spěchowanje dorosta

9  Management a organizacija zarjadowanjow
 a projektow

Mjeńšinowa rada zaběra so ze zakładnymi naležnosćemi 
štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow – Danow, 
Friesow, němskich Sintow a Romow kaž tež Łužiskich 
Serbow. Wona zasadźuje so za jich spěchowanje a škit a 
zastupuje zhromadnje zajimy štyrjoch mjeńšinow napřećo 
zwjazkowemu knježerstwu a Němskemu zwjazkowemu 
sejmej.

Mjeńšinowej radźe přisłušeja předsydźa kaž tež dwaj 
dalšej zastupnikaj štyrjoch awtochtonych narodnych 
mjeńšinow Němskeje:

Domowina –  
Zwjazk Łužiskich Serbow/
Zwězk Łužyskich Serbow/
Bund Lausitzer Sorben
www.domowina.de 

Sydslesvigsk Forening /
Južnoschleswigske towarstwo (SSF) 
www.syfo.de

Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW)
www.ssw.de 

Centralna rada Němskich Sintow 
a Romow
www.zentralrat.sintiundroma.de   

Frasche Rädj/ Friziska rada sekcija sewjer, 
Seelter Buund
www.friesenrat.de 

Předsydstwo Mjeńšinoweje rady je po rotaciskim prin-
cipje rjadowane. Zhromadne prawidłowne wuradźowanja 
Mjeńšinoweje rady přewjeduja so wjackróć wob lěto.

Što zrozumimy pod awtochtonej narodnej 
mjeńšinu/ludowej skupinu?

Mjeńšinowy sekretariat Mjeńšinowa rada


