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Gratis bokpaket om, med och för romer
Erbjudande att gratis beställa ett bokpaket med sex titlar om, med och för romers
språk och kultur. Erbjudandet är en del av regeringens strategi för romsk inkludering. En liten men viktig insats för att öka kunskap om och intresse för den romska
nationella minoriteten. Beställ redan idag, ett av de 400 gratis bokpaketen!
Skicka din beställning via e-post till; agneta.rapp@fsproflog.se
Ange i ärendefältet; Beställning SKV15, Bokpaket – Romsk inkludering
Lämna i meddelandefältet uppgifter om;
Namn
Postadress
Ange var du arbetar inom skolområdet eller hur du är engagerad för romers utbildningssituation.

1. Fakta och Framtid
Den här boken riktar sig till unga romer men kan läsas av alla som vill veta mer om
hur det är att vara ung rom i Sverige idag. Boken innehåller texter om romsk kultur
och andra för ungdomar viktiga områden i samhället. Texterna kan användas som
underlag för diskussion och för att inspirera ungdomar att söka mer information.
Boken kan även fungera i undervisning i gymnasieskola, folkhögskola eller i studiecirklar. Fakta och Framtid finns på svenska på romani arli, kelderash, lovari och på
polsk romani.
Skolverket best nr: 13:1348
Utgiven år:2014
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2. Vi läser om romer
Romer har bott i Sverige sedan 1500-talet, ändå är romers historia okänd. I den här
boken lär vi känna 19 romer, intervjuade av 10 unga romer. De personliga berättelserna passar lika bra som högläsning som för enskild läsning. Längst bak i boken
finns ett innehållsrikt kapitel om romers historia, språk och kultur. En unik och
angelägen bok för alla som vill veta mer om Europas största minoritet.
Romska Ungdomsförbundet,
Utgiven år 2013

www.rufs.org

3. Katten Maja
Leo gillar katten Maja även fast hon är busig. I boken för vi följa Leo och katten
Maja på språken arli och svenska. Bilder och berättelser om katten Maja öppnar för
samtal som kan stärka språkutvecklingen hos barn med både romsk och svensk
bakgrund.
Skolverket best nr: 13:1350
Utgiven år:2013

4. Django
Levi Pinfolds berättelse om den lille pojken Jean och hans märkliga vän. När Jean
först träffar på Djangon ser han bara en besvärlig varelse som ställer till kaos vad
han än företar sig. Djangon har sönder Jeans pappas banjo och hittar på alla möjliga andra upptåg. Men det är alltid Jean som får skulden, eftersom ingen annan kan
se Djangon. Jean vill ha tillbaka sitt liv så som det var innan Djangon dök upp. Men
han blir samtidigt allt mer osäker på om det verkligen kommer att göra honom
lyckligare.
Boken Django finns på de romska dialekterna arli och kelderash.
ERG-förlag, sök förUtgiven år:2014
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5. Det var en gång det som inte var
Tre sagor som berättats i generationer för romska barn runt om i världen. Nu finns
de för första gången samlade i en humoristisk, tankvärd och spännande bok, som
bjuder på många skratt och överraskningar. Sagor är ett fint sätt att föra över erfarenheter vidare till nya generationer och denna samling ger en inblick i en rik och
omfattande berättartradition.
Kabusa Böcker,
Utgiven år:2013

www.kabusabocker.se

6. Ramiz Resa
Ramiz är på flykt i en skåpbil. Han gömmer sig bakom några kartonger tillsammans
med sin mamma och fyra syskon. Ingen vet var bilen är på väg. De har betalat
smugglare som ska rädda dem undan krig och förföljelse. Smugglaren har en plan,
han ska försöka ta dem till Sverige. Den här boken bygger på en verklig händelse.
Ramiz är en romsk pojke från Kosovo men berättelsen kunde lika gärna handla om
ett barn från Syrien, Afghanistan eller Etiopien. Ramiz har berättat sin historia för
Gunilla Lundgren som skrivit ner den.
Bokförlaget Tranan, sök
Utgiven år:2013

Kontaktperson på Skolverket:
Mats Wennerholm
Undervisningsråd
0733-773585
mats.wennerholm@skolverket.se
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