
V42 
1 

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V42 

 
Vecka 42 

201910 15-22  

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. 

RADIO RIU 

INSPELLNINGS TIDSSCHEMA 

 

TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDA

G 

SÖNDAG 

Sändningsmaterial skickas 
     

Sändningsmaterial skickas 
 Dari 

13:00-15:00 
   

Sändningsmaterial skickas 

 Sorani 

15:00 -17:00 
Afariska 

16:00-17:00 

------------- 

Svenska 

17:00-17:30 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 

 

Tigrinja 

Jämna 

veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda 

veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

Amharinja 

17:00-18:00 

Sändningsmaerial skickas 
Persiska  

18:00-20:00 
 

Spanska 

18:00-19:00 
  

Sändningsmaerial skickas 
 

    

Sändningsmaerial skickas  
    

Sändningsmaerial skickas  
    

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

• 14 okt. möte med Gottsunda biblioteket 

• 14 okt möte för Internationella kvinnokaféet 

• 15 okt möte med projekt Sträck ut din hand mot min hand 

• 15 okt. engelska kurs för vuxna kl. 17-18.30 

• 16 okt. engelska kurs för nybörjare kl. 17-18.30 

• 17 okt. en grupp kvinnor som läser SFI tränar ”Tai Chi Chuan" på SIUs lokal 

• 17 okt. dialogmöte med UNHCR i Stockholm om flyktingar 

• 17 okt. tecknings och målnings kurs, kl. 18-19 

• 18 okt. en grupp från OS besöker SIU 

• 19 okt. SIUs ordförande konferens 

 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 
Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset 

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även 

under tisdagen och onsdagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på 

sjukvårdsmaterial. 

Stoppet för planerad vård gäller fram till torsdag morgon. Undantag görs för medicinskt 

angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas. 

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av 

distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala. 

Källa: Region Uppsala 

…………………….. 

Dalälven kan rädda Uppsala från vattenbrist 

Uppsala behöver hitta nya dricksvattenkällor på grund av att befolkningen ökar. Ett av 

förslagen som man nu tittar på är att dra en sju mil lång pipeline från Dalälven. 

Källa: P4 Dalarna 
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RIKSNYHETER 
 

Migrationsverkets rättschef: "Vi kommer att uppdatera vår bedömning om 

läget i Syrien." 

Efter Turkiets nyligen inledda militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket 

utvecklingen i landet extra noga.  

– Med tanke på vad som sker på marken i Hassakah kommer vi att behöva uppdatera vår 

bedömning, förmodligen i början av nästa vecka. 

Sedan Turkiet under onsdagseftermiddagen inledde sin militäroffensiv i nordöstra Syrien 

följer Migrationsverket utvecklingen i landet noggrant. Myndighetens land- och 

omvärldsanalytiker håller sig ständigt uppdaterade om säkerhetsutvecklingen och hur den 

påverkar civilbefolkningen. De försöker också, utifrån en rad olika faktorer, skapa en bild av 

hur situationen kan tänkas utveckla sig och vilka faktorer som talar för en utdragen respektive 

snabb lösning av konflikten. 

Källa: Migrationsverket 

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

 

Sverige stoppar export av krigsmateriel till Turkiet 

Sverige drog på tisdagen tillbaka alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet.  

– Vi gör det mot bakgrund av konflikten i norra Syrien och efter de uttalanden som regeringen 

och EU har gjort, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på Inspektionen 

för strategiska produkter (ISP). 

Enligt ISP har Sverige ingen export av vapensystem till Turkiet. De tillstånd som nu dras in 

gäller så kallad övrig krigsmateriel. 

Enligt ISP rör sig om ”elektronisk utrustning”, ”pansar- och skyddsutrustning”, 

”maskeringsutrustning”, ”programvara” och ”tekniskt bistånd”. 

Den krigsmateriel för strid som levererats har uteslutande avsett krut och sprängämnen. 

På sin webbplats skriver ISP att ”Inga nya exportaffärer till Turkiet har godkänts sedan april 

2017. ISP handlägger för närvarande inte några ansökningar om utförsel av krigsmateriel till 

Turkiet.” 

ISP vill inte uppge vilka affärer det handlar om, men Carl Johan Wieslander säger att de 

berörda företagen har informerats. 

– Om de vill återuppta exporten måste de ansöka igen. De nuvarande tillstånden gäller inte 

längre. 

ISP handlägger för närvarande inte några ansökningar om utförsel av krigsmateriel till 

Turkiet. 

Källa: DN 

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

Abiy Ahmed får Nobels fredspris 2019 

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris 2019. 

Det meddelade den norska Nobelkommittén på en pressträff. 



V42 
4 

Han får det för att ha slutit en historisk fred med grannlandet Eritrea. 

Vi på SIU gratulerar SIUs viceordförande Andergachew Meshesha och alla från Etiopien och 

Afrika. 

 


