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In Düütschland leevt veer autochthone (ut dat Ooltgreek-
sche „wat hier al jümmers ween is“) natschonale Minner-
heiten/Volksgruppen, de de Staat anerkennt hett:

 de Lausitzer Sorben,

 de Dänen in Süüdschleswig,

 de düütschen Sinti un Roma

 un de Fresen.

In Düütschland hoolt de Bund un de Länner de Hand 
över düsse Gruppen, de extra Stütt kriegt.

Düt gellt ok för de Spraken, de blangen Düütsch snackt 
warrt. Dat sünd de Minnerheitenspraken Däänsch, 
Noord- un Saterfreesch, Baven- un Neddersorbisch un dat 
Romanes vun de Sinti un Roma. Bistand kriggt in Düütsch-
land ok de Regionalspraak Nedderdüütsch (Platt).

De veer natschonalen Minnerheiten 
in Düütschland

De autochthonen natschonalen 

Minnerheiten un Volksgruppen 

in Düütschland

Lausitzer Sorben

Dänen in Süüdschleswig

Düütsche Sinti un Roma

Fresen

Düt Blatt kriggt Stütt vun dat 
Bunns-Binnenministerium, dat 
dorför Geld vun de Bunnsrepublik 
Düütschland geven hett.

platt 



En autochthone natschonale Minnerheit/Volksgrupp 
is en Grupp, 

 de in dat Flach vun en Staat tosamen oder verdeelt  
 tohuus is,
 to de weniger Minschen tohöört as to de anner 
 Bevölkerung vun den Staat,
 de ehr Lüüd Börgers vun düssen Staat sünd,
 bi de een rutkennen kann: De ehr Lüüd sünd anners  
 as de anner Börgerslüüd in den Staat – ethnisch, vun  
 de Spraak un vun de Kultur her. Un se wüllt ok, dat 
 dat so blifft,
 de ehr Lüüd al siet Generatschonen in de Gegend  
 tohuus sünd.

Wat anners is dat bi de düütschen Sinti un Roma. 
Se wahnt överall in Düütschland.

In dat Johr 2005 is för de Verbännen vun de autochthonen 
natschonalen Minnerheiten in Düütschland dat Minner-
heitensekretariat in Berlin inricht worrn.

Dat Minnerheitensekretariat vun de veer autochthonen 
Minnerheiten un Volksgruppen is de Mittlersteed vun de 
Verbänn vun de Minnerheiten hen na de politischen 
Organen Bunnsdag, Bunnsregerung un Bunnsraat.

Bavenan steiht, dat de Arbeit in’t Parlament un in de 
Utschüsse nipp un nau ankeken warrt, vör allen, wenn 
dor wat verhannelt warrt, wat de Minnerheiten angeiht 
un wat för jüm vun Belang is.

Wat bi de Arbeit bavenan steiht:

1 Snacken un instahn för de autochthonen 
 natschonalen Minnerheiten

2  De Minnerheitenpolitik in Düütschland vun de Kant  
 vun de Minnerheiten ut tohoopbringen, planen un 
 den Kurs vörgeven

3  Op Gesetzen un Utföhrungsbestimmungen kieken, 
 wat se ok inhollen un wiederentwickelt warrt

4  To Themen, de för de Minnerheiten vun Belang sünd,  
 Poppiern utarbeiten un den egen Standpunkt fastleggen 

5 Raat geven un Saken, de bekannt sünd, wiedergeven

6  Öffentlichkeitsarbeit
7  To Nettwarken, Organisatschonen un Inrichtungen  
 Kuntakten opboen un plegen, wat de nu in de Region,  
 in Düütschland oder in Europa ünnerwegens sünd

8  Junge Lüüd Hölp geven

9  Veranstaltungen un Projekten vörplanen un op 
 de Been stellen

De Minnerheitenraat kümmert sik üm grundsätzliche The-
men vun de veer autochthonen natschonalen Minnerhei-
ten – de Dänen, Fresen, de düütschen Sinti un Roma un de 
Lausitzer Sorben. He sett sik dorför in, dat de Minnerheiten 
Stütt un Schuul kriegt. He steiht in för de Belange vun de 
veer Minnerheiten, un dat gegenöver de Bunnsregerung 
un den Düütschen Bunnsdag.

To den Minnerheitenraat höört de Vörsitters un noch twee 
anner Vertreders vun de veer autochthonen natschonalen 
Minnerheiten in Düütschland to:

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

Sydslesvigsk Forening (SSF) 
www.syfo.de

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)
www.ssw.de 

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
www.zentralrat.sintiundroma.de   

Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord, 
Seelter Buund
www.friesenrat.de 

De Steed vun den Vörsitter geiht na faste Regeln vun 
een Verband na den annern. Mehrere Malen in’t Johr 
sett sik de Liddmaten vun den Minnerheitenraat an 
een Disch.

Wat heet dat egens: en autochthone, 
natschonale Minnerheit/Volksgrupp?

Dat Minnerheitensekretariat De Minnerheitenraat


