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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V347 

 
Vecka 47 

201811 20-27 

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. 
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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 
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SIU NYHETER 
 

 

 

• 17 nov. SIU har haft informationsbord och ´bidraget med folkdans Dabekeh. 

• 19 nov. SIU internationella kvinnokaféet hade spelat bingo. 

• 19 nov. datakurs för nyanlända. 

• 20 nov. styrgrupp möte för projekt " Sträck ut din hand mot min hand". 

• 20 nov. grammatik kurs på svenska för nyanlända. 

• 21 nov dialogmöte för demokratiprojekt i Gottsunda. Tema var renovering i 

Gottsunda. 

• 22 nov. en grupp från   Trappan Resurscenter, ABF Uppsala län besöker SIU. 

• 22 nov. kultur samtal för " Uppsala vision 2030". 

• 22 nov. Datakurs för nyanlända. 

• 23 nov. Datakurs för nyanlända. 

• 24 nov. Datakurs för nyanlända. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vecka 47 
3 

LOKALA NYHETER 

Fri badentré för barn födda 2011-2012 

Det är fri badentré på Fyrishov och Gottsundabadet för alla barn i Uppsala kommun som är 

födda 2011-2012. Erbjudandet gäller till och med 31 december 2018. 

Barnet måste ha minst en vuxen med sig som betalar ordinarie badentré. Som vuxen kan du ha 

max tre barn med dig per gång som utnyttjar erbjudandet. När du kommer till badet ska du 

fylla i en enkel kupong i kassan. 

Den fria badentrén har gjorts möjlig tack vare att Uppsala kommun i samarbete med Fyrishov 

AB fått statlig finansiering under 2018 för att öka vattenvana och simkunnighet hos barn i 

förskoleklass. Erbjudandet är utöver de fem inbokade besök förskoleklasser får tillsammans 

med en simledare. 

Källa: Uppsla kommun 

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

Demonstration mot utvisning 

Uppgifter om att ett 50-tal personer skulle utvisas till Afghanistan ledde till demonstrationer 

utanför migrationsverket i Märsta på måndagen. Under kvällen fördes en buss med omkring 

tio personer därifrån. 

Demonstranterna kritiserade beslutet om utvisning mot bakgrund av säkerhetsläget i landet. 

En av dem som demonstrerade var Johanna Strandh från Uppsala, som är med i nätverket Vi 

står inte ut och som hoppades att demonstrationen skulle leda till att utvisningarna stoppas.  

Migrationsverket motiverar utvisningar till Afghanistan med möjligheten till internflykt, det 

vill säga att uppehålla sig i huvudstaden Kabul som är säkrare än andra delar av landet. Iréne 

Sokolov på presstjänsten betonar att var och en av dem som nu ska utvisas har fått sina fall 

prövade individuellt av både Migrationsverkets handläggare och av migrationsdomstolarna. 

Källa: P4 Uppland 
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RIKSNYHETER 

Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om 

människohandel 

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som 

kommer in till polisen. 

– Den ökning vi sett de senaste åren beror till stor del på att Migrationsverket identifierar och 

rapporterar fler fall till oss, säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell 

rapportör i människohandelsfrågor på polisen. 

Antalet anmälda brott som gäller människohandel för sexuella ändamål med barn ökade 

mellan 2015 och 2017 från 15 till 23 fall. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. I 

de flesta fallen låg Migrationsverket bakom anmälan. 

– Vi ser Migrationsverket som en väldigt viktig aktör i arbetet mot människohandel, säger 

kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg. 

Källa: Migrationsverket 

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

Pressmeddelande: Talmannen ger nytt sonderingsuppdrag 

Publicerat: 15 november 2018 klockan 14.52 

Talman Andreas Norlén har gett Annie Lööf (C) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en 

regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutredovisas till talmannen senast den 22 

november. 

– Detta sonderingsuppdrag är något annorlunda än de tidigare. Partierna har redan fört många 

samtal och jag bedömer att uppdraget kan utföras på en vecka, självklart med möjlighet till 

förlängning om det blir motiverat. Uppdraget är brett, både vad gäller möjliga 

partisammansättningar och statsministerposten, säger talman Andreas Norlén. 

Källa: Sveriges Riksdag 

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

Annie Lööf: Syftet är att Alliansen håller ihop och bildar regering 

Annie Lööf har haft en lång rad möten med de andra partiledarna under sin sonderingstid. 

Samtalen har handlat om politiska reformområden och vägen framåt – och hon hoppas 

fortfarande att Alliansen kan bilda regering. 

– Syftet med mitt sonderingsuppdrag är att hitta en lösning där Alliansen kan hålla ihop och 

bilda regering, säger C-ledaren. 

Annie Lööf (C) mötte pressen på väg in till Centerpartiets gruppmöte i riksdagen under 

torsdagseftermiddagen. Då berättade hon om hur hennes sonderingsuppdrag gått så här långt. 

Det var i förra veckan som talmannen gav Lööf uppdraget, efter att både Stefan Löfven (S) 

och Ulf Kristersson (M) misslyckats med att bilda regering. På torsdag ska hon slutrapportera, 

men det finns en möjlighet till förlängning. 

Källa: Aftonbladet 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Åklagare i SD-mål jävig 

 En åklagare i Blekinge som väckt åtal mot en SD-politiker för hets mot folk  grupp har 

befunnits jävig av överåklagaren, meddelar Åklagarmyndigheten.    

SD-politikern polisanmäldes i november  i fjol för att ha uttalat sig nedsättande om muslimer i 

ett inlägg på Facebook, och åtalas i tingsrätten.    

Men sedan det framkommit att åklagaren i målet själv delat en film i sociala medier som är 

kritisk till SD anmäldes hon för jäv. Nu meddelar överåklagare Mats Svensson att åklagaren 

var jävig, och handläggningen av ärendet tas därför över av en annan åklagare.   

Källa: SVT text TV 

 


