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Ordlista : resandespråket romani / [sammanställd och utgiven] 
av Resande folkets riksorganisation. - Malmö: Föreningen 
Resande folkets riksorganisation, 2006. - 96 s. 
 
Rosengren, Jasmine, Miro rakkrar romani = Jag talar 
romani. - Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2007. - 
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<http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/24/05/pdf1942.pdf>
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Lärobok i modersmål för resande i Sverige. Boken är avsedd 
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Med utgångspunkt i "tattarkravallerna" i Jönköping 1948 
diskuterar medverkande i teaterföreställningen Resa utan slut 
om liknande attacker mot romer kan inträffa i dagens Sverige. 
Medverkar gör också Ralph Novak Rosengren, själv av 
resandesläkt. 
 
Personligt! [Ljudupptagning] : med Ralph Novak 
Rosengren/UR. - Stockholm : Utbildningsradion, 2006. - 
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Jag tillhör en etnisk minoritet i Sverige som tidigare kallades 
för tattare. Själva säger vi att vi är romanoa. Så säger Ralph 
Novak Rosengren, som berättar om sin uppväxt i Halmstad. 
 
Resandefolket [Videoupptagning] /producenter: Bo Hazell och 
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1 : Anna och Kennet. - 15 min. 
2 : Solweig och Gullivi- 15 min. 
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4 : Jasmine och Roger. - 15 min.  
En serie program om resandefolket av Bo Hazell och Lars-
Göran Pettersson. Här möter du resande både i Europa och i 
Sverige. 
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