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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 

 
Vecka 10 

201803 06-12 

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 

 

 

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  
 

• 2 mars besökte en Turkisk  delegation på 20 personer  SIU angående SIUs projekt. 

• 3 mars SIU och Salsal förening har ordnat en fotbollsturnering i Tiundeskolan. Ca 200 

ensamkommande i 25 fotbollslag har deltagit.  

• 3 mars har SIUs förening " Oromo förening" ordnat en mycket lyckad kväll för oromo 

folket i Etiopien i Vaksalaskolan. 

• 5 mars möte med representant från Länsstyrelse. 

• 5 mars en kväll för internationella kvinnokaféet. 

• 6 mars möte med Linneskolans rektor och rektor för Komvux för yrkesutbildning. 

• 6 mars SIUs styrelse möte. 

• 6 mars datakurs för äldreprojekt. 

• 7 mars en kurs " Starta eget företag" för nyanlända. 

• 7 mars Kvinnor för fredsmöte på SIUs lokal. 

• 7 mars kulturkväll för projekt " Uppsala vision 2030". 

• 7 mars möte för äldre på Gottsunda. 

• 8 mars kultursamtal för " Uppsala vision 2030". 

• 8 mars SIU uppmärksamma internationella kvinnodagen. 

• 10 mars SIU deltar på en konferens i Missionskyrka. 
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LOKALA NYHETER 

 

Uppsala en av Sveriges mest segregerade städer 

Uppsala är den tredje mest ekonomiskt segregerade kommunen i Sverige. Något som enligt 

forskaren Charlotta Mellander är en följd av Uppsalas framgång – men som kan bädda för 

social oro. 

– Attraktiva städer som Uppsala har en stark arbetsmarknad, en ökad tillväxt och en växande 

befolkning. Men med framgången kommer ofta en kostnad, nämligen ökad ojämlikhet, säger 

Charlotta Mellander, som är professor i nationalekonomi vid handelshögskolan i Jönköping 

och som har tittat på löne- och inkomstskillnader i Sveriges 290 kommuner samt var personer 

med olika bakgrund och inkomst bor i respektive stad. 

Att Uppsala är tredje mest segregerade staden, vad innebär det? 

– Det innebär att de som är högutbildade, har kunskapsjobb och tjänar bra i hög grad samlas i 

samma bostadsområden medan de som har låg utbildning, enklare jobb och låga inkomster 

bor i andra områden. Jag har delat in områden efter postnummer.  

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

 

 

Apoteas nya byggnad invigd 

Under måndagen kom drygt 300 inbjudna gäster till invigningen av Apoteas nya 

logistikcenter i Morgongåva. 

På byggnadens tak finns också Sveriges största takplacerade solcellsanläggning som kommer 

göra byggnaden självförsörjande på energi. 

 

Det ekade i den gigantiska salen då de fyra talarna höll sina invigningstal på en scen som 

placerats centralt i ena änden av lokalen. Enligt Henrik Lindley, vd för Morgongåva 

företagspark som hyr ut byggnaden till Apotea, får hela 630 långtradare plats i den 38 000 

kvadratmeter stora byggnaden om man skulle parkera fordonen här inne. 

 

Det var bara fyra år sedan som Apoteas första lokal invigdes i företagsparken. Den lokalen 

kommer nu Bonnierägda Adlibris att ta över. 

Källa: UNT 
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RIKSNYHETER 

 

Pensionärer med lägsta inkomsterna kan få 1 300 kr i påökt 

Pensionärer som har det tuffast kan få upp till 1.300 kronor mer per månad. Ett 

utredningsförslag med den innebörden har överlämnats till den parlamentariskt sammansatta 

Pensionsgruppen, som enats om att förstärka garantipensionen och höja bostadstillägget. 

För ett år sedan initierade regeringen och partierna som står bakom pensionssystemet en 

översyn av pensionssystemets grundskydd – garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och 

bostadstillägget. Huvudfokus har varit att modernisera grundskyddet och förbättra situationen 

för de pensionärer som har det tuffast, vilket ofta är äldre ensamstående kvinnor. 

Översynen är en del i Pensionsgruppens arbete för mer jämställda pensioner och den första 

utredningen av hela grundskyddet sedan pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan. 

Utredningens slutrapport innehåller ett paket av åtgärder som tillsammans ger ett mer 

träffsäkert grundskydd och en ökad trygghet för de som behöver det mest. Paketet innebär 

bland annat att garantipensionen höjs med 200 kronor för alla garantipensionärer, samt att det 

utökas med ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ogifta och 200 kronor för 

sammanboende garantipensionärer. 

Bostadstillägget föreslås även bli mer träffsäkert och att taket höjs från 5 600 till 7 000 

kronor. Tillsammans gör förslagen att de pensionärer som har det tuffast kan få upp till 1 300 

kronor mer per månad. 

Källa: Statskoll 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Ny dom kan ge eritreaner rätt att stanna 

 

Ett dna-test kan ge en eritreanska och hennes fyra barn uppehållstillstånd i Sverige.  

Eritreaner på flykt, som har svårt att skaffa pass i hemlandet, kan i framtiden lättare få 

uppehållstillstånd i Sverige. Ett dna-test kan räcka för att fastställa identiteten. 

Det står klart sedan Migrationsöverdomstolen på måndagen upphävt ett beslut i underrätten, 

där en familj nekats uppehållstillstånd med hänvisning till att de inte kunde styrka sin 

identitet. En eritreanska med fyra barn som flytt till Etiopen bör beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige, fastlår överdomstolen, trots att de inte kunnat skaffa pass. 

Ett undantag från passkravet kan göras i detta fall, resonerar Migrationsöverdomstolen. För att 

komma i fråga för eritreanskt pass måste kvinnan exempelvis betala en tvåprocentig skatt till 

eritreanska staten, en skatt som ifrågasatts av bland annat FN. 

Källa: Aftonbladet 

 

 

 


