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Vecka 17 

201804 25-30 

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 ONS

DAG 

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 

16:00-18:00 
 Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
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SIU NYHETER 

• 23 april SIU styrelse och Internationell kvinnokaffe har firat Fana Habtab 80 års 

födelsedagen. Fana sitter på SIU styrelse i många och ordförande till familj Integrite 

förening. 

• 24 april Möte för LÖK representations grupp. 

• 24 april datakurs för Äldre. 

• 24 april SIU styrelsemöte. 

• 24 april SIU deltar med konferensens UNHCR Regional Representation for Northern 

Europe om integration. 

• 25 april SIU deltar i Styrgrupps möte gör KÖK Utbildning med Uppsala kommun. 

• 25 april Starta eget kurs för nyanlända. 

• 25 april möte i Gottsunda för Äldre. 

• 26 april Möte med Äldre nämnde. 

• 26 april Kultur samtal med nyanlända för integrations projekt " Uppsala vision 2030 . 

*************************************************************************** 

Kan ni vara snälla och sprida inbjudan till era nätverk?  Översätt inte den raden.  

 

• Onsdag 2 maj kommer ordförande för Bostadsförmedling i Uppsala  Patrik Hedlund 

för att hålla en föredrag på SIUs lokal kl. 18 om bostäder i Uppsala. 

• Onsdag 9 maj SIU ordnar en dialogmöte i Gottsunda centrum, mittemot biblioteket om 

" Utbildning och arbete" kl. 18-20. 

• Torsdag dem 10 maj SIU ordnar i Drake flygardagen kl. 13-16. Plats De 5 kullarna i 

hagen vid Nåntuna–Sävja, efter rondellen på väg 255, 200 m från ICA. 

 

LOKALA NYHETER 

65 miljoner satsas på sjukvårdspersonalen 

Sjukvården i Uppsala län förstärks med 65 miljoner kronor. Pengarna ska gå till olika 

satsningar på personalen. Det beslutet fattade regionstyrelsen idag vid sitt sammanträde. 

Satsningen finansieras genom riktade statsbidrag, den så kallade professionsmiljarden 

respektive personalmiljarderna. 

Satsningen ska användas till att öka bemanningen, avlasta sjukvårdspersonal från 

administration och för att förbättra arbetsvillkoren. Cirka elva miljoner går till att finansiera 

utbildningsplatser så att sjuksköterskor kan läsa till specialistsjuksköterskor, med bibehållen 

lön under studietiden. Tio miljoner kronor ska gå till aktiviteter och projekt inom e-

hälsoområdet. 

Källa: Region Uppsala 

……………………………………………………………………………………………. 
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Snabbare integration med 350 vuxenutbildningar som leder till jobb 

Från 23 april till 8 juni är det möjligt att söka kommunens 350 kurser och utbildningar för 

vuxna. Det är snabba vuxenutbildningar som leder till jobb. Utbildningarna matchar nämligen 

de bristyrken som Arbetsförmedlingen ringat in. Nytt för i år är ett stort antal 

yrkesutbildningar. 

Prioriterade målgrupper för Uppsala kommuns vuxenutbildningar är unga utan 

gymnasiebehörighet eller utan arbete och kvinnor med utländsk bakgrund utan arbete. 

Kommunen erbjuder yrkesutbildningar för vuxna inom bristyrken som vård och omsorg, barn 

och fritid, elektriker och VVS. Vilka yrken som är bristyrken definieras av 

Arbetsförmedlingen – och Uppsala kommun erbjuder utbildningar inom de yrken som har 

särskilt stora rekryteringsbehov. 

Över hela året erbjuds kurser på grundläggande nivå, teoretiska gymnasiekurser, gymnasiala 

yrkeskurser och olika yrkespaket. Det är sammanlagt 350 kurser och utbildningar. 

En utbildningsmässa 3 maj på Kungsgatan 85 och en minimässa 17 maj i Gottsunda centrum 

ska locka flera att söka till kommunens olika vuxenutbildningar. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Dags att stoppa privatiseringarna 

Välfärd och vård en av de viktigaste framtidsfrågorna för hela regionen. Både för oss 

socialdemokrater och för alla andra som bor i Uppsala län. Och medborgarnas besked är 

tydligt: Det är i dag för svårt att hitta rätt vård i rätt tid i Uppsala och privatiseringshetsen 

måste ta slut. 

Det betyder att samhället måste stå starkare. Så att vi kan förbättra välfärden och snabbare 

leda varje patient till rätt plats. Det klarar vi inte om vi accepterar Moderaternas 

privatiseringspolitik. Det klarar vi inte med om vi lägger pengarna på dyra konsulter i stället 

för på den faktiska välfärden. Utförsäljningar är inte bara dyrt för medborgarna – det gör 

dessutom vården och välfärden krångligare och mindre tillgänglig för många. 

I stället för att sänka skatterna och låta marknadstänket styra kommer vi att axla ansvaret för 

en rättvis vård. 

Socialdemokraternas val inför valet 2018 är så tydligt det kan bli: Vi vill satsa på vården och 

välfärden. Så skapar vi trygghet och effektivitet. Vi kommer inte att chansa med vårdslösa 

privatiseringar. 

Källa: UNT 
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RIKSNYHETER 

C–beskedet: Ja till regeringens förslag om de ensamkommande 

  

Centerpartiet går emot resten av Alliansen och släpper igenom regeringens förslag om de 

ensamkommande. 

Därmed får 9 000 unga en ny chans att stanna i Sverige. 

– Vi väljer att ta ansvar i ett läge där miljöpartister och socialdemokrater har försatt unga i en 

mycket utsatt situation, säger C-ledaren Annie Lööf. 

Källa: Aftonbladet 

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

Svenskarna mer nöjda med samhället 

GÖTEBORG. Optimismen har stigit bland svenskarna på flera sätt inför årets val. Fler gör 

positiva bedömningar av ekonomin och är nöjda med demokratin. Förtroendet för polis och 

skola ökar. Det visar den årliga SOM-undersökningen som presenteras på tisdagen. 

Källa: DN 

 

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

En fjärdedel av all personlig assistans utförs av nära anhöriga 

En ny analys från Försäkringskassan visar att nära anhöriga står för över en fjärdedel av all 

utförd personlig assistans – men det ser olika ut beroende på faktorer som exempelvis den 

assistansberättigades ålder. 

Personlig assistent är en stor yrkesgrupp där de nära anhöriga står för över en fjärdedel av all 

utförd assistans. För assistansmottagare upp till och med 18 år utför nära anhöriga drygt 50 

procent av all utförd assistans. Den största gruppen assistenter till nära anhöriga är föräldrar, 

framför allt bland barnen, och en majoritet av dem arbetar minst 20 timmar per vecka, men 

många över 40 timmar. 

Analysen visar också att för barn med funktionsnedsättning är det betydligt vanligare att 

mamman arbetar som assistent än att pappan gör det. 

Källa: Försäkringskassa 


