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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 

 
Vecka 11 

201803 14-19 

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 

• 8 mars SIU Internationella kvinnokaffet har uppmärksammat Internationella 

kvinnodagen. Ca 65 deltagare har kommit. Under firandet visade Francia Eriksson en 

powerpoint representation om IKK aktiviteter under 2017.  Fana Habteab partade om 

könsstympning. Amil Sarsour pratade kort om SIU, Vivianne Macdisi region råd 

Uppsala län pratade om sin resa till Sverige. 

Anders Bergström Rektor i Komvux yrkesutbildningar i Linnéskolan, Ekeby och Jälla 

pratade om yrkesutbildning. Patrik Hedlund " Ordförande till Bostadsförmedling" 

berättade om Bostadsförmedlingen och behovet av bostäder och uppfattningen om 

förmedlingen bland invandrargrupper och speciellt invandrarkvinnor. 

Martin piano spelade piano för underhållning. 

• 12 mars möte med Parishad förening. 

• 12 mars möte i Arbetsmarknadsdepartementet om integration. 

• 12 mars Inreternationella kvinnokaffer med en föreläsare från Stadsmission. 

• 13 mars datakurs för äldreprojekt. 

• 13 mars möte med Villa Vänge och projektledare för ” Sträck ut din hand mot min 

hand” angående en simkurs. 

• 14 mars möte för äldreprojekt i Gottsunda. 

• 14 mars årsmöte för FIF. 

• 15 mars torsdag kultursamtal. 

• 17 SIUs årsmöte på SIUs lokal från kl. 9.30-13. 

 

Sök bidrag till invandrarförening 

  

Nu är det dags att ansöka om verksamhetsbidrag och stimulansbidrag från Uppsala kommuns 

arbetsmarknadsnämnd. Årets ansökningstid är förlängd till och med den 31 mars. 

 Verksamhetsbidrag kan sökas av lokala föreningar och organisationer som är bildade på 

etnisk grund. Stimulansbidrag kan sökas av föreningar bildade på etnisk grund som bedriver 

utåtriktad integrationsstödjande verksamhet och som uppfyller villkoren enligt Normer och 

villkor för bidrag. 
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LOKALA NYHETER 

Uppsala kommun får över 10 miljoner extra till extratjänster 

Uppsala kommun får 10,2 miljoner kronor i bonus av staten för att arbetet med extratjänster år 

2017 gick över förväntan. 219 personer hade under året en extratjänst. 

Extratjänsterna är till för att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en 

stärkt position på arbetsmarknaden. 

Under 2017 uppmuntrade staten kommunerna att arbeta med extratjänster och utlovade en 

bonus till kommuner som arbetade aktivt med insatsen. Eftersom Uppsala kom upp till mer än 

förväntade 129 anställningar får kommunen i vår en bonus på 10,2 miljoner kronor. Bonusen 

ska användas för att förstärka exempelvis handledningen till extratjänsterna. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Många outbildade jobbar i förskolorna 

I Uppsala kommuns förskolor saknar 3 av 10 anställda utbildning för att arbeta med barn. En 

nackdel menar både förskollärare och kommunens förskolechef. 

– Det finns för många outbildade i förskolan. Då måste de utbildade lägga ner ännu mer jobb, 

säger Anders Olsson som jobbar som förskollärare i Uppsala. 

I hela Sverige saknar 28 procent av de anställda på förskolorna utbildning för att jobba med 

barn.  Fri-förskolor har en större andel outbildad personal än kommunala förskolor, enligt 

Skolverkets statistik. 

I Uppsala län har kommunerna Håbo och Heby störst andel outbildade inom förskolan - på 

omkring 40 procent. 

Källa: P4 Uppland 

………………………………………………………………………….………………………. 
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RIKSNYHETER 
De vill förbjuda religiösa skolor 

Ingen skola i Sverige får tvinga barnen att tro på en viss religion. 

Men det finns religiösa skolor där lärarna till exempel ber till gud med sina elever. 

Nu vill Socialdemokraterna att de religiösa skolorna ska bort. Partiet tycker att de skolorna är 

dåliga för barnen. Det är bättre om elever från olika religioner möts i samma skolor. 

Socialdemokraterna föreslår också hårdare kontroll av ledarna för företag 

som vill starta skolor. – Företag som inte tar jobbet på allvar ska inte få ha skolor, säger 

Ardalan Shekarabi i Socialdemokraterna. 

Källa: 8sidor 

………………………….. 

Högerextrem kampanj på Södertörns högskola 

Södertörns högskola med omnejd drabbades av en omfattande propagandakampanj från en 

högerextremistisk grupp på måndagen. Lärosätet och ett antal lärare pekas ut som 

representanter för en marxistisk indoktrinering, en ”globalistisk kraft” med den dolda avsikten 

att förstöra västvärlden.  

Följ skribent 

Den högerextrema gruppen tejpade på måndagen upp affischer, klistermärken och flygblad på 

lärosätet och i Flemingsbergs centrum, men det främlingsfientligt motiverade budskapet 

stoppades också i brevlådor i bostadsområden i Tullinge och Huddinge. Högskolan påstås 

utbilda studenterna i ”vänsterpolitiska idéer” – rentav marxistiska – och förhindra dem från 

logiskt, kritiskt eller självständigt tänkande. 

Källa: DN 

…………………………………………. 

Ny analys från RMV påverkar flickors ärenden 

Som en följd av Rättsmedicinalverkets (RMV:s) justering av sannolikhetsskalan för 

medicinska åldersbedömningar som avser flickor, kan Migrationsverket komma att begära 

kompletterande yttranden i berörda ärenden. 

De kompletterande yttrandena kommer att grundas på redan genomförda undersökningar av 

tand respektive knä. Det kommer alltså inte krävas av personerna att de genomgår de 

medicinska undersökningarna igen. 

Sammanlagt rör det sig om ungefär 200 ärenden där kompletterande utlåtanden kan behövas. 

Runt hälften av dessa ärenden rör personer som väntar på beslut hos Migrationsverket. 

Källa: Migrationsverket 

…………………….. 

 


