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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V12 

 
Vecka 12 

201803 121-26 

RIU 98,90 FM 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU 

Skolgatan 18 

 753 16 UPPSALA  

Telefon: 018 - 69 45 80 

http://www.siuppsala.se/radio 

 

ladda ner sändningsmaterial 
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/ 

GILLAhttp://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala Ni kan boka om på 

nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail varann och byta tider. 

Skicka mail till radio.riu@siuppsala.se  om ny tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  

 

Kinesiska  

12:00-14:00 

 

  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

--------------- 

Svenska 

Efter kl 16 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

_____ 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

KL: 

16:00 

 
Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  

 

Spanska 

18:00-19:00 

 

  

      

 
 

  

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:18:00 

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:17:00 

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 

• 17 mars 2018 SIUs årsmöte på SIUs lokal, Skolgatan 18, kl. 10-13 

35 deltagare från 22 föreningar har deltagit på årsmöte. Årsmöte beviljade Styrelse 

ansvarsfrihet för år 2017, godkänner fyra nya föreningar, valde en ny styrelse, 

revisorer, valberedning och godkänner verksamhetsplan och budget för år 2018 och 

uppdatering av SIU stadgar. Årsmötes ordförande var Eva Adler. 

• 19 mars datorkurs för kvinnor. 

• 19 mars möte med Atrium- Ljungberg. 

• 20 mars datakurs för äldre. 

• 21 mars dialogmöte för demokratiprojekt om " Kvinnors roll i Gottsunda.". 

• 21 mars " Starta eget" för nyanlända. 

• 22 mars möte med en teatergrupp " Alhakawati". 

• 22 mars kultursamtal för " Uppsala vision 2030". 

• 23 mars datakurs för nyanlända. 

• 23 mars SIU deltar i Stockholm i Integration i Norden. 

• 23 mars möte med Arbetsförmedlingen. 

• 23 mars SIU deltar med Litteraturfestival på UKK. 

• 24 mars Nouruz fest i Vaksalaskolan av " Multikultur förening". 

• 24 datakurs för fyra grupper nyanlända. 

 

 

 

LOKALA NYHETER 
“Lördag 24 mars ordnas final i Poesi utan gränser. Det är en tävling för elever på högstadiet 

och gymnasiet  i att skriva dikter på vilket språk som helst utom svenska och engelska. 

Meningen är att många språk ska höras. Elever skriver, en jury väljer ut tre dikter per språk 

som går till finalen. I år finns dikter på arabiska, dari, franska, sydkurdiska, lettiska, persiska, 

ryska, somaliska, spanska, tyska och ungerska. Domare från de olika språken bedömer. Alla 

elever som är med i finalen får pris. Finalen hålls i UKK sal D lördag 24 mars kl. 13 – 16.” 

……………………………………………………………………………………………….… 

 

Ny typ av fågelinfluensa i Östhammar 

För första gången har fågelinfluensa av typen H5N6 konstaterats hos tamfågel i Sverige, 

meddelar Jordbruksverket. Upptäckten gjordes i en mindre hobbybesättning i Östhammar. 

Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar men har aldrig smittat till människa, enligt 

Jordbruksverket. 

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare 

varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 

gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak 

eller under ett skydd utomhus. 

Källa: Upplands nyheter 
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RIKSNYHETER 

Ingen anledning att fortsatt stoppa utvisningar till Zimbabwe 

Säkerhetsläget i Zimbabwe bedöms ha stabiliserats sedan maktskiftet i november 2017. 

Därför har Migrationsverket bestämt att inte längre stoppa beslut i asylärenden och 

verkställighet av utvisningar. 

Den 17 november 2017 beslutade Migrationsverket att det fanns anledning att inte fatta några 

avvisnings- eller utvisningsbeslut till Zimbabwe samt att verkställighet inte skulle ske av 

lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till landet. Anledningen var att 

händelseutvecklingen i Zimbabwe medförde en osäkerhet och politisk instabilitet i landet. 

Källa: Migrationsverket 

,…………………………………………………………………………………………………. 

Brandfarlig laddare återkallas 

De som använder laddaren riskerar både bränder och elchocker. Arkivbild. 

Elsäkerhetsverket har beslutat att återkalla en datorladdare från tillverkaren Firstcom, skriver 

myndigheten på sin hemsida. Laddaren, som är avsedd för Apple-datorer, har brister som 

innebär att användaren riskerar både elchocker och brand i såväl laddare som dator. 

Produkten är av modell A1184 och har sålts i den svenska nätbutiken Chargestuff, som nu 

inte längre har tillåtelse att saluföra den. 

Elsäkerhetsverket uppmanar alla som köpt datorladdaren att antingen återvinna den eller 

lämna tillbaka sitt exemplar till försäljningsstället. 

Källa: Aftonbladet 

………………………………………………………………………………………………… 

Fler nyanlända kvinnor söker jobb 

Arbetslösheten fortsätter att minska och är nu 7,4 procent, jämfört med 7,8 procent för ett år 

sedan. Samtidigt är allt fler nyanlända kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen.  

I slutet av februari var 366 000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är 12 000 

färre än för ett år sedan. Nedgången är koncentrerad till män, där antalet arbetslösa minskat 

med 13 000 personer till 199 000. Bland kvinnor var det tvärtom en ökning med omkring 

1 000 personer, till 168 000. 

Det här innebär att skillnaden i arbetslöshetsnivån mellan män och kvinnor krymper. 

Arbetslösheten är dock fortsatt högre bland män, 7,7 procent, jämfört med 7,0 procent bland 

kvinnorna. 

Den senaste statistiken visar också att fler arbetslösa varit utan arbete i mer än ett år. Det 

gäller särskilt kvinnor, en ökning med 4 000 på ett år till 74 000. Samtidigt har antalet män 

som varit utan arbete i ett år eller längre ökat med 2 000 till drygt 81 000. 

Källa: Arbetsförmedlingen 


