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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V32 

 
Vecka 32 

201802 08-14 

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 

  

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 
 

Inbjudan Valdebatt i Uppsala 2018 

SIU bjuder ER, politiska partierna i Uppsala till paneldebatt: 

  Datum Dag Tid Plats 

1 15 augusti onsdag 18.00-20.00 Stenhagen (plats meddela senare) 

2 22 augusti onsdag 18.00-20.00 Gottsunda Kulturpunken 

3 29 augusti onsdag 18.00-20.00 Sävja (plats meddela senare) 

4 3 september måndag 18.00-20.00 Stan, SIUs lokal 

 

Vi skickar ämnet och frågorna en vecka innan paneldebatten. 

Kan ni vara snälla och informera oss vem som kan komma att representera era partier i de fyra 

områdena? 

Alla är varmt välkomna 

För mer information kontakta: Andargachew Meshesha  info@siuppslaa.se 

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

 

SIUs program för kulturnatten på lördag 8 september 2018 

SIU firar sin 33 årsdag med Musik, folkdans, Te och Kaffe ceremoni 

 

SIUs PROGRAM FÖR KULTURNATTEN, lördag 8 september 2018, Plats UKK, Uppsala 

Konsert & Kongress Sal B, kl. 14-18,  

 

• 14.00-14.05: välkomstal, Amil Sarsour. 

• 14.10.-14.25: folkdans och musik från Eritrea, eritreanska förbundet (14 personer). 

• 14.30-14.40:Turkiska och Kurdisk zazaiska musik och sång ( Ismail Ötekivilcim). 

• 14.45.-15.00: dans från Eritrea, eritreanska förbundet (14 personer). 

• 15.05.-15.20: Folkdans och musik, Salsal, afganska förening i Uppsala (10 personer). 

• 15.25-15.45:Folkdans och musik från Djibouti, Etiopien och Eritrea, Afarvänner 

förening (12 personer). 

• 15.50-16.05: Palestinsk Musik och folkdans, Fayez grupp ( 10 personer). 

• 16.10-16.25: Persiska traditionella musik, (Mohammed Assayesh grupp, 5 personer). 

• 16.30-16.35: Poesi, Martin piano, Yttrandefrihetsgruppen. 

• 16.35.-17.00: Rayane Tarab Blicksjö med elever, dansgruppen (orientalisk dans). 

• 17.00-17.30:Holy Spirit Bandet/ ASCU- African Student Community in Uppsala (10 

personer). 

• 17.30-17.40:  Oromo folkdans, Oromoförening . 

• 17.30-17.40:Kaffe-ceremoni från Etiopien, Female integrity. 

• 17.40-17.50: Te-ceremoni från Iran, Iranska kvinnor Solidaritet . 

• 17.50.-18.00:  Kaffe-ceremoni från Arabiska världen, Palestinska folkets förening. 
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LOKALA NYHETER 

Så många nyanlända har Uppsala tagit emot 

Enligt bosättningslagen är landets kommuner skyldiga att ta emot ett visst antal personer med 

uppehållstillstånd, som väntar på Migrationsverkets boenden.  

I år ska landets kommuner ordna boende åt totalt 15 200 nyanlända. Enligt statistik från 

Migrationsverket som tidningen Hem och Hyra har bearbetat har 47 procent av årets totala 

antal anvisningar avklarats under årets sju första månader. Det motsvarar 7157 personer.  

Enligt Hem och hyra är andelen genomförda mottagningar nästan densamma som i fjol vid 

samma tidpunkt – men då hade kommunerna drygt 800 fler personer att ta emot.  

– Vid samma tidpunkt förra året var 49 procent av anvisningarna avräknade. Vi kan 

konstatera att det inte skiljer sig särskilt mycket mellan 2017 och 2018 när det kommer till 

detta, säger Nike Larsson, presskommunikatör på Migrationsverket till tidningen.  

I Uppsala ska 331 nyanlända få boende, 147 har fått boende, 184 har inte fått och 44 procent 

är avklarade. 

Källa: 24uppsala.se 

………………………………………………………………………………………….… 

Poliskontor i Gottsunda – var god dröj 

Ett poliskontor har utlovats i Gottsunda och Valsätra i över ett års tid. Nu ska en lokal finnas, 

men när den ska öppnas är ännu oklart. 

Frågan om polisens närvaro i området har blivit en riktig följetong. En närpolisstation 

öppnade 1996 men utsattes redan natten innan öppnandet för en brandbombsattack. Efter fyra 

år slog den igen på grund av problem med skadegörelse och att närpolisen bantades ned. 

Sedan dess har röster höjts, ofta från boende i området, om att man vill ha poliser stationerade 

här igen. 

Skulle ha öppnat för ett år sedan 

Förra året gick regionpolischefen Carin Götblad ut och lovade ett poliskontor i Gottsunda som 

skulle slå upp portarna förra våren, bemannas av områdespolis samt ha en fast öppettid i 

veckan. Starten har dock skjutits fram flera gånger. Att det har dragit ut på tiden beror enligt 

regionpolischefen bland annat på handgranatsattacken mot polishuset i höstas. Nu ska polisen 

och kommunen vara överens om en lokal i alla fall. 

– Det vi håller på med nu är att titta på utrustningen, säger Carin Götblad. 

Ett år försenade. 

I Gottsunda finns det flera som längtar efter ett eget poliskontor. 

–  Det behövs, säger Kurda Aziz.   

Vad tänker du om att det dröjer? 

– Jag tänker att det öppna snabbare, säger Kurda Aziz. 

– Det är mycket problem med ungdomarna, den behövs, säger Kurda Aziz. 

– Det är kanske inte en dålig idé. Det kanske behövs. Det känns som att de är här ganska 

mycket ändå, så då kan de lika gärna vara här som att åka hit hela tiden, säger Agnes 

Fransson. 

– Jag tycker att det borde ske så snart som möjligt. Hellre förr än senare, om de vill öppna 

poliskontoret, säger Mahdi Shirazi. 

Källa: SVT.se 
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…………………………………………………………………………………………... 

Fler ålar i Fyrisån 

I Fyrisån finns asptrappan, en konstruktion som hjälper fiskar att ta sig förbi Islandsfallet. 

I år har ovanligt många ålar simmat uppför trappan, rapporterar P4 Uppland. 

Från 2009 till förra året simmade bara fem ålar där, enligt Länsstyrelsen. Men i år har det varit 

25 ålar. 

-Det är en starkt hotad art och det är inte ofta man kommer i kontakt med dom, tyvärr. Det är 

minst 25 ålar i år men det kan röra sig om upp till hundra ålar till och med, så det är mycket ål 

faktiskt, säger Oscar Olseryd vid Länsstyrelsen, till P4 Uppland. 

Källa: P4 Uppland 

 

 

RIKSNYHETER 

Regeringen vill rusta upp brandförsvaret 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterar ytterligare åtgärder mot 

skogsbränder vit en pressträff på tisdagen. 

Efter att de viktigaste släckningsinsatserna för sommarens skogsbränder är avklarade föreslår 

regeringen flera åtgärder för framtida brandbekämpning. 

Rent konkret behövs mer materiel, mer utbildning för räddningstjänsten och förstärkning av 

det luftburna brandstödet, för att Sverige i framtiden ska vara bättre rustat för att bekämpa 

skogsbränder, enligt inrikesminister Morgan Johansson (S) vid en pressträff i Rosenbad i 

Stockholm. 

Materielen kan till exempel handla om slangar, motorsågar och annat som i dag finns 

magasinerat i olika depåer runt om i landet. 

– Vi har använt delar av alla de här depåerna, och vi har klarat den materialtillgången. Men vi 

ser att för framtiden behöver vi helt enkelt köpa på oss mer utrustning. 

När det kommer till flygburet understöd handlar det om en inventering av hur Försvarets, 

Sjöfartsverkets och den privata sektorns helikoptrar ska kunna bistå i brandbekämpning. 

– Där vill vi att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska kunna göra en 

analys av hur kostnadseffektivt det är, säger Johansson och tillägger: 

– Vi har också en pågående förhandling vad gäller EU-kapacitet. Den förhandlingen kommer 

att fortsätta under hösten. 

Källa: Aftonbladet 

………………………….. 

Regeringen miljonsatsar mot antidemokrater och rasister 

Mer folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna. Det satsar 

regeringen på för att bemöta den ökade aktiviteten från olika anti-demokratiska, rasistiska och 

auktoritära organisationer. Därför får folkbildningens organisationer 4,4 miljoner kronor i 

stöd. 

Pengarna fördelas till Folkbildningsrådet som därefter kan fördela medel till studieförbund 

och folkhögskolor som vill göra särskilda insatser för att försvara det demokratiska samhället. 

Hédi Fried, som själv överlevt nazisternas koncentrationsläger, är en av initiativtagarna till  
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– Att försvara och stärka demokratin är ett evigt uppdrag och jag kommer aldrig att sluta 

kämpa. Jag är glad över regeringens engagemang och den investering som nu görs i 

folkbildningens demokratiarbete. Tillsammans kan vi vinna mot extremism och 

främlingsfientlighet, säger Hédi Fried. 

Tillskottet av medel till folkbildningens demokratiarbete är bara ett exempel på hur 

regeringen arbetar för att främja demokratin. Den 20 juni i år fattade regeringen beslut om en 

samlad demokratistrategi. 

Källa: Statskoll 

 

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

SD tappar i ny mätning – rysare mellan blocken 

 

Den enskilt största förändringen bland partierna är att Sverigedemokraterna tappar 1,5 

procentenheter, från 20,5 till 19,0. Socialdemokraterna ökar med en procentenhet till 24,9 

procent, men är fortfarande långt under 31,0 procent som de hade i förra riksdagsvalet. 

– I juni hade vi tre ganska jämnstora partier i topp, Moderaterna och Sverigedemokraterna var 

lika stora. Nu dras skillnaden isär mellan de tre största partierna, mellan Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraterna skiljer 5,9 procentenheter, jämfört med 3,4 i den förra mätningen, 

säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio. 

Källa: Aftonbladet 

 

 


