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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V34 

 
Vecka34 

201808 21- 28 

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 

Dari 

15:00- ? 

 

 

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 
  

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
  

  

 

Svenska 
kl 17 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 
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LOKALA NYHETER 

Anti-våldsmanifestation i Gottsunda. 

Natten till måndagen den 20 augusti hittades en 17 åring knivhuggen till döds i Kvarngärdet, 

Uppsala.  

 En rad händelser den senaste tiden har på allvar skakat staden och det är dags att vi tänker 

över situationen. 

 Amil Sarsour, riksdagskandidat (S) och Rasmy el-Masry, Gottsundabo, bjuder därför in till 

en anti-våldsmanifestation för att fler ska engagera sig i frågan.  

 Kom och visa ert stöd! 

 Vi samlas i Gottsunda Centrum, torsdagen 23 augusti, samling kl 18:00. 

Mvh 

Källa: Amil Sarsour. Tel. nr. 0736853052 

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

Skärpta straff för barnmisshandel     

En mamma som friades i tingsrätten för att ha tvångs badat sin sexåriga dotter i kallt vatten 

döms hovrätten till  fängelse, rapporterar P4 Uppland.  Kvinnan döms till fem års fängelse för 

synnerligen grov misshandel.       

Samtidigt skärper hovrätten straffet mot flickans pappa från 1,5 års fängelse till 5,5 års 

fängelse och utvisning. Han döms också för synnerligen grov misshandel.           

Det var i december 2017 som den sexåriga flickan hittades nedkyld i en bostad i Uppsala län.     

Källa: SVT text-TV 

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

Förhöjda halter av legionellabakterier 

Den 31 juli togs vattenprover vid vård- och omsorgsboendet Årstagården. Provsvaren visade 

på förhöjda halter av legionellabakterier i fastighetens vattensystem, men ingen har veterligt 

insjuknat. 

Rikshem, som ansvarar för fastigheten, har tillsammans med verksamheten därefter vidtagit 

en rad åtgärder för att förhindra smittspridning och säkerställa hygienrutiner. Bland annat har 

vattentemperaturen i fastigheten höjts och en kemisk spolning är planerad till 20 augusti. 

Utöver det ska alla tappställen, det vill säga kranar, spolas dagligen. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………. 

Alliansen: Köerna i vården måste minska 
Alliansen vill korta köerna i vården – genom att återinföra den så kallade kömiljarden. 

– Det mest akuta problemet handlar om att vårdköerna måste kortas, säger M-ledaren Ulf 

Kristersson. 

Ett annat förslag är att sjuksköterskor ska få betalt för att vidareutbilda sig. 

Alliansen presenterade i dag sista delen i den gemensamma politik man går fram med inför 

valet, något de kallar för sin reformagenda. Inför detta val går man inte fram med något 
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gemensamt valmanifest men berättar vad man tillsammans vill göra på vissa områden om man 

vinner regeringsmakten.  

För att få ner köerna vill Alliansen återinföra den så kallade kömiljarden, en stimulansåtgärd 

till landstingen som togs bort 2015 av den rödgröna regeringen. Men den nya reformen ska 

vara förändrad och även inkludera återbesök och rehabilitering. 

Även Socialdemokraterna har den senaste tiden presenterat en rad förslag och vallöftenpå 

vårdområdet. 

Källa: Aftonbladet 

 

RIKSNYHETER 

Sveriges befolkning har ökat till närmare 10,2 miljoner 
Under första halvåret ökade Sveriges befolkning med 51.282 personer, fördelade på 23.567 

kvinnor och 27.715 män. Det betyder att Sveriges folkmängd var 10 171 524 personer vid 

halvårsskiftet, detta enligt Statistiska centralbyrån, SCB. 

Invandringsöverskottet stod för fyra femtedelar av folkökningen. Jämfört med första halvåret 

2017 har invandringen minskat med knappt 4 procent. 

Syrien är fortfarande det vanligaste födelselandet med 8 199 personer, trots en minskning med 

34 procent eller 4 281 personer jämfört med förra året. 

Störst ökning mot förra året stod personer födda i Indien för. Första halvåret invandrade 3 270 

personer vilket var drygt 1 100 personer fler än under samma period 2017. 

Källa: Statskoll 

……………………………………………… 

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare 
Lunds universitet genomför en intensivutbildning för nyanlända utomeuropeiska läkare som 

saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens 

kunskapsprov för läkare i december. 

Den 20 augusti startar den femton veckor långa utbildningen för ett 20-tal läkare utbildade 

utanför EU/EES. De har fått sina platser i tuff konkurrens. 

Genom strukturerad repetition av deltagarnas teoretiska medicinska kunskaper ges de 

möjlighet att på bästa sätt göra sig förberedda för att klara Kunskapsprovet och på så sätt 

komma ett steg närmare svensk legitimation. All undervisning sker på svenska och det 

kommer även att vara svenskundervisning i utbildningen via institutionen Språk- och 

litteraturcentrum vid Lunds universitet. 

Källa: Statskoll 

…………………………………………….. 

 


