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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V39 

 
Vecka 39 

2018 september 25-oktober 02 

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/ 

GILLA→ http://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 ONS

DAG 

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  
 

Kinesiska  

12:00-14:00 
  

  

Sorani 

14:00 -16:00 
  

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

16:00-18:00 
 Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
 

Dari 

17:00 

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
  

  

 

Svenska 
kl 17 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 

  

 
 

    

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

SIU:s ORDFÖRANDEKONFERENS 2018 

 

Lördag 20 oktober 2018 
PROGRAM:  

• 90.30-10.00 Registrering. 

• 10.00 -10.10 Välkomnande och presentationsrunda. 

• 10.10 –11:10 SIUs Representations; roll och aktivitet under 2018, budget och 

verksamhetsplan år 2019.  

• 11.10-11.30 Paus. 

• 11.30–13.00 Medlemmarnas aktiviteter, varje förening kan berätta om sina aktiviteter 

och erfarenheter.  

• 13:00 –14.00 Lunch (grillat kött – kyckling).  
Hjärtligt välkomna till en givande dag. 
DATUM & TID: lördagen den 20 oktober kl. 10.00– 13.00. 
PLATS: SIUs lokal Skolgatan 18. 
Sista anmälan är 10 oktober 2018. 
SIU:s styrelse via 
Amil Sarsour/SIU:s ordförande 
 

 

LOKALA NYHETER 

Inbjudan till Dialogkonferens 

Enligt den lokala överenskommelsen. Alla föreningar och ideella organisationer i 

Uppsala kommun är välkomna! 

Uppsala Konsert & kongress onsdag 7 november 18.00-21.00 

Program 

• Politiska representanter inleder och välkomnar till årets dialogkonferens 

• Konferensens moderator Anna-Karin Berglund (SKL) presenterar kvällens program 

• Daniel Nilsson (processledare KLK) och Sven Borgmästars 

(processledare föreningslivet) 

Vad är överenskommelsen? Hur samverkar kommunen och föreningslivet inom ramen för 

överenskommelsen? Vad åtar sig kommunen att utföra de kommande åren? 

• Fika 

• Malin Lindberg (professor och innovationsforskare) 

Innovativ samverkan i idéburen sektor. Sveriges strävan efter hållbar tillväxt och 

förverkligandet av FN:s globala hållbarhetsmål kräver nytänkande lösningar och samarbeten 

över etablerade organisations- och sektorsgränser. 

• Anna-Karin Berglund (SKL) 

Samverkan nu och framledes mellan offentlig sektor och civilsamhället. Presentation av 

SKL:s kartläggning av hur Sveriges kommuner, landsting och regioner samverkar med 

civilsamhällets organisationer. 
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• Workshop 

Hur kan vi arbeta för en bättre samverkan mellan Uppsala kommun och föreningslivet? Vad 

vill föreningslivet att kommunen ska förändra eller bli bättre på? 

• Avslutning 

Läs om överenskommelsen och anmäl dig här: www.uppsala.se/overenskommelsen 

Sista anmälningsdag 29 oktober. Välkomna! 

18 09 10044 

Källa: Uppsala kommun 

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

I januari 2019 startar vi tre kostnadsfria yrkeshögskoleutbildningar till 

Kontakttolk - i språken arabiska, somaliska och tigrinja.  
Kanske har ni medlemmar i er organisation som skulle kunna vara intresserade av att gå 

någon av dessa utbildningar?  

I så fall hoppas jag att ni har möjlighet att dela med er av detta till alla som kan tänkas vara 

intresserade. 

Som kontakttolk är du länken mellan individen och myndigheten, sjukvården eller annan 

offentlig verksamhet. Du har hög kompetens i svenska och ditt modersmål, samtidigt som du 

har kunskap och insikt om de olika samtalsämnena. Med ditt stora intresse för människor och 

samhällsfrågor lotsar du nyanlända in i det svenska samhället och som kontakttolk har du stor 

betydelse för människor som inte kan kommunicera på svenska. Utbildningen är på heltid och 

på distans, vilket betyder att du själv väljer när och var du ska studera. Den är kostnadsfri och 

berättigad till CSN. Detta kombineras med givande dagar i Stockholm. 

 

Som kontakttolk arbetar du med samhällets sociala områden såsom hälso- och sjukvård, 

psykiatri, juridik och rättsväsende, asyl- och migrationsärenden, hbtq-frågor, jämställdhet, 

etnicitet, etik och religionstillhörighet. 

Oavsett område så ser du till att personer som talar ditt språk och svensktalande handläggare 

på myndigheter förstår varandra. I ditt yrke möter du alla typer av människor och du kan 

känna av olika situationer. Samtidigt som du är opartisk och neutral inger du trygghet och 

förtroende. 

Arbetet är både varierande och ibland oförutsägbart, så därför lär du dig använda olika 

tolkningstekniker och metoder. För att tolka inom hälsa och sjukvård har du kunskap i bland 

annat grundläggande anatomi, vanliga behandlingsmetoder, rehabilitering och tolkning för 

barn i sjukvården, och även vanligt förekommande sjukdomar, mediciner och behandlingar 

inom psykiatri. Som tolk behöver du också ha goda kunskaper om det svenska samhället och 

därför lär du dig om det svenska samhällets styrning på lokal, regional, nationell och EU-nivå. 

Du kan även förmedla vilka rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare, 

immigrant eller asylsökande. 

Utbildningen innehåller praktiska moment såsom rollspel, tolkningsövningar, 

memoreringsövningar och terminologiöversättningar. 

Sista ansökningsdatum är den 1 november 2018. Ansök direkt till oss på TUC hemsida. 

Vid antagningen prövas kunskaperna genom muntliga och skriftliga prov och intervjuer. 

Poäng: 300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år) 

Studietakt: 100% 

Antal platser: 12 

Utbildningsort: distans med träffar i Stockholm 

Kontakta Carin Magg 

070-685 33 86, carin.magg@tucsweden.se 

Källa:www.tucsweden.se 
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……………………………………………………………………………………………. 

RIKSNYHETER 

Här är riksdagens nya talman 

Sveriges riksdag fick under måndagen nya talmän.  

Moderaten Andreas Norlén utsågs till talman. Men Sverigedemokraterna, som nominerat 

Björn Söder till både andra och tredje vice talman, blev helt utan någon post.  

Moderaten Andreas Norlén är ny talman. Talmannen är det högsta ämbetet som går att väljas 

till. Förutom att leda riksdagens arbete har talmannen också en nyckelroll när det kommer till 

regeringsbildningen – det är talmannens uppdrag att sondera terrängen och erbjuda det 

starkaste alternativet att bilda regering genom att föreslå ny statsminister.Andreas Norlén har 

suttit i riksdagen i tolv år, är doktor i juridik samt ordförande i riksdagens 

konstitutionsutskott. Tidigare har han varit ledamot i civilutskottet och suppleant i 

justitieutskottet. 

Källa:SVT 

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

Statsminister Löfven (S) bortröstad 

Statsminister Stefan Löfven (S) röstades ned av oppositionen i riksdagens 

statsministeromröstning.  

Han ska nu lämna in sin avskedsansökan till talmannen  

Som väntat röstade en majoritet av riksdagen mot Löfven som statsminis-ter. Röstsiffrorna 

blev 142 för Löfven och 204 mot.  

Den nye talmannen Andreas Norlén (M) kommer nu att inleda arbetet med att  få till en ny 

regering. Norlén väntas be Löfven leda en övergångsregering tills en ny regering kan 

tillträda.   

Källa: SVT 

………………………………………………………………….……………………… 

Sprickan i Alliansen växer – kommer inte överens om SD 
Ebba Busch Thor: Vi bör bilda regering 

De har röstat bort Stefan Löfven – men nu vidgas sprickan i Alliansen om plan B. 

Jan Björklund säger blankt nej till att bilda regering utan stöd från S. 

Ebba Busch Thor vill gå fram ändå – även med stöd från Jimmie Åkesson. 

– Vår linje är att Alliansen bör bilda regering om det finns stöd i riksdagen, säger hon. 

På tisdagsförmiddagen röstades Stefan Löfven som väntat bort som 

statsminister. Alliansens plan är nu att söka stöd för en alliansregering och handen är utsträckt 

mot Socialdemokraterna. 

Stefan Löfven ger Alliansen kalla handen med motiveringen att han leder det största blocket 

och bör få bilda regering. Hur Alliansen ska agera om han inte ändrar sig är de fyra 

alliansledarna djupt oense om. 

– Inget av blocken har tillräckligt stöd så vi behöver samarbeta över blockgränsen. Om 

Sverige inte kan bilda ny regering så går Sverige mot nyval, säger Jan Björklund. 

Annie Lööf (C) delar Jan Björklunds åsikt. Hon tänker inte göra sig beroende av SD utan vill 

få stöd av S för att bilda regering. 

– Alliansen har tydligt sagt att vi förhandlar eller samarbetar inte med SD, vi söker 

blocköverskridande samtal. 

Källa: Aftonbladet 
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………………………………………………………………………………………………… 

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket kan börja fatta 

bifallsbeslut 

Migrationsöverdomstolen kom på tisdagen med besked angående den nya gymnasielagen. 

Beskedet innebär att Migrationsverket upphäver beslutsstoppet som fattades i somras, och kan 

börja fatta bifallsbeslut med stöd av lagen. 

Ansökningstiden sträcker sig till och med söndag den 30 september. Det är fem dagar kvar så 

det är viktigt att lämna in sin ansökan så snart som möjligt till Migrationsverket. Ansökan ska 

skickas in till Migrationsverket. Det gäller även om asylärendet just nu är överklagat och ska 

prövas av domstol. 

Det går bra att komplettera sin ansökan efter ansökningsdatumet, men det är viktigt att själva 

ansökan kommer till Migrationsverket före den 1 oktober. 

Källa: Migrationsverket 


