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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V8 

 
Vecka 8 

2019 02 26 – 03 05 

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 

      

  
    

  

Sorani 

14:00 -16:00 
  

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

  
 

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/
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SIU NYHETER 

 

• 5 feb Samia Mohammad från Gottsunda bibliotek har besökt Internationella 

kvinnokaffet och pratade om olika aktiviteter i Gottsunda bibliotek. 

• 29 feb. datakurs för nyanlända. 

• 26 feb. möte med Karin Davin Resettlement Associate UNHCR Stockholm och 

Nodira Aminova FN projektledare om flyktingar och volontärer. Det är ett gemensamt 

projekt mellan Sverige, Frankrike, Spanien och Ungern . 

• 26 feb. möte med Arbetsförmedlingen. 

• 26 feb. datakurs för nyanlända. 

• 26 feb. möte för äldre i Gottsunda. 

• 27 feb. datakurs för äldreprojekt. 

• 27 feb. datakurs för nyanlända. 

• 28 feb. möte för " Allsång för integration" för integrationsprojekt " Uppsala vision 

2030. 

• 28 feb. årsmöte för förening Families For International Friendship (FIF) på SIUs lokal. 

• 1 mars datakurs för nyanlända. 

• 2 mars datakurs för nyanlända. 
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LOKALA NYHETER 

Åklagaren om Gottsundabranden: Flickorna hade inget motiv 

Utredningen om vad som hände när Gottsundaskolan i Uppsala brann i höstas har nu 

avslutats. 

Utredningen har bedrivits som en så kallad LUL 31-utredning, det vill säga en utredning då 

någon som är under 15 år kan misstänkas för ett brott. Nu ska utredningen lämnas vidare till 

socialtjänsten. Enligt åklagaren hade flickorna inget motiv. 

– Det finns inget i utredningen som tyder på att det här var en planerad händelse. De hittade 

tändvätska och tändstickor och de bestämde sig för att tända eld på möblerna,  säger 

kammaråklagare Arash Zavosh. 

Källa: Sveriges radio 

................................................................................................................................... 

Uppsala kommun satsar mot hedersrelaterat våld 

Kartläggningen omfattar alla elever som under våren 2018 gick i årskurs nio i kommunala 

skolor i Uppsala tätort.  

1 063 ungdomar har besvarat enkäten och totalt 13 skolor har deltagit i studien. 

Kartläggningen lyfter särskilt tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen och vad unga tycker 

om lagen om tvångsäktenskap som trädde i kraft 1 juli 2014. 

Det övergripande resultatet visar att var femte flicka (20%) och var tionde pojke (10%) 

förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Långt större andel flickor (66%) än pojkar (35%) 

med utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Resultatet visar 

ett tydligt samband mellan ett uttalat oskuldskrav och upplevd oro över att inte få bestämma 

sin framtida partner. 41% av flickorna och 31 % av pojkarna som har ett uttalat oskuldskrav 

har en oro för att inte få bestämma sin framtida partner. 

Källa: Uppsala kommun 

......................................... 

Fler Uppsalabor ska försörja sig långsiktigt 

Uppsala kommun har satt som mål att andelen Uppsalabor som mottar ekonomiskt bistånd ska 

sjunka till under fyra procent under innevarande mandatperiod. Arbetsmarknadsnämnden har 

därför gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att nå målet. Under 

2017 var det 4,9 procent av befolkningen som tog emot ekonomiskt bistånd 

. 

– Idag har vi många individer som får försörjningsstöd och vi måste jobba ännu mer aktivt så 

att fler kommer i arbete. Genom att satsa på utbildning och arbetsmarknadsinsatser kan vi nå 

det långsiktiga målet att minska behovet av försörjningsstöd. Att gå från arbetslöshet till jobb 

skapar en positiv utveckling som leder till självständighet och att individer blir förebilder för 

sina närmaste, särskilt för barn som behöver se och få uppleva att sina föräldrar har ett jobb 

att gå till, säger Mohamad Hassan, ordförande för arbetsmarknadsnämnden. 

Källa: Uppsala kommun 

................................. 
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RIKSNYHETER 
 

Källa: Regeringskansliet 

............................................. 

Förundersökning mot Computer Sweden    

                                         

Polisen har inlett en förundersökning  mot tidningen Computer Sweden, skriver 

Medievärlden.                          

Detta sedan vårdentreprenören Medhelp polisanmält tidningen, som avslöjat  att 2,7 miljoner 

samtal till 1177  Vårdguiden legat på en oskyddad server sedan 2016.                            

En av artiklarna ska ha visat hur man  själv kunde komma åt uppgifterna.   Anmälningarna 

gäller misstänkt data  intrång, misstänkt anstiftan till  dataintrång och obehörigt röjande av 

personuppgifter. 

Källa: SVT textTV 

................................... 

 

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb 

Företag som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med 

omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, enligt ett förslag som Finansdepartementet idag 

skickar på remiss. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. 

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 

kronor per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. 

Sänkningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort 

så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Syftet är att 

främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar samtidigt som det inte ska inverka på 

skolgången. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter 

den 31 juli 2019. 


