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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 

 
Vecka 48 

2019 11/26 12/03 

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 ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG 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 

• 25 nov. SIU möte med Arbetsmarknadsnämnden. SIU ordförande Amil Sarsour, 

Meshesha och Najia Afzalai fått en tid att prata inför politiker och tjänstemän om SIUs 

verksamheter . 

• 25 nov- datakurs för äldre i Gottsunda 

• 26 nov. internationella kvinnokaféet aktivitet i Gottsunda och visar en film 

• 26 nov. engelska kurs för hög nivå 

26 nov- datakurs för äldre i Gottsunda 

• 27 nov. möte med Äldre nämnden om Uppsala som vänligt kommun för äldre 

• 27 nov. engelska kurs för nyanlända 

• 27 nov. SIU ordnar en mångfald poesiafton i Gottsunda. Martin Ekström " Svenska", 

Kameran Hersan kurdisk, Marjam Omar "somalisk", Walid Khalid " Irak" och Fairoz 

Baker " Jordanien" 

• 28 nov möte med MR, Mänskliga Rättigheter dagarna 

• 28 nov. samtal på svenska för nyanlända 

• 28 nov. målning kurs för vuxna 

• 29 nov. musik och sång i Gottsunda 

• 30 nov. datakurs för nyanlända, tre grupper.  

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Fritidsplats till alla barn i Uppsala kommun 

Från 1 januari 2020 kan alla elever i Uppsala kommun söka plats på fritidshem. 

Nuvarande regler har inte gjort det möjligt för elever som har vårdnadshavare som är 

arbetslösa eller föräldralediga att vara en del av verksamheten. När kommunfullmäktige 

tidigare i höst tog ett beslut om en riktad satsning på fritidshemmens verksamhet öppnas nu 

möjligheten för att ändra reglerna.  

Elever som har vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande kommer från 1 

januari 2020 ha rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Rätten gäller 

inte innan skoldagen börjat eller under skollov. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Sabina Danielsson får pedagogiska lärarpriset grundskola 

Sabina lyfter elevernas styrkor och pushar dem att nå nya mål. Hon skapar en trygg lärmiljö 

där alla elever får möjlighet att komma till tals och utvecklas. Orden kommer från 

motiveringen som gör att Sabina Danielsson, lärare på Vattholmaskolan, vinner det 

pedagogiska lärarpriset grundskola 2019. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………….………………. 
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Knappt hälften av länets kommuner har parkeringsavgifter 

Enköping, Uppsala och Knivsta är de kommuner i länet som tar betalt för parkering på sin 

mark. Resten av kommunerna har gratis parkering. 

Förra året fick landets kommuner och regioner in minst 2,4 miljarder kronor i 

parkeringsavgifter, och generellt i landet så ökar intäkterna från parkeringar. 

"Vi ser parkeringsavgifter som ett sätt att styra trafiken och få biltrafik dit vi vill ha den", 

säger Oscar Forss, chef för trafikenheten i Enköpings kommun. 

Källa: P4 Uppland 

 

RIKSNYHETER 

Barnkonventionen fyller 30 år 

20 november var det Internationella barndagen och barnkonventionens födelsedag. För att 

förbättra de ekonomiska villkoren för barnfamiljer har Sverige haft barnbidrag sedan 1948. 

2018 betalade Försäkringskassan ut 31,7 miljarder i barnbidrag. 

Källa: Försäkringskassa 

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

Storvarsel skakar om Stockholms sjukvård 

Det blev en svart måndag för sjukvården i Stockholmsregionen. Först kom beskedet att 

Södersjukhuset varslar 100 anställda. En timme senare meddelade Danderyds sjukhus att 100 

tjänster måste bort även där. 

På måndagsmorgonen meddelade Södersjukhuset att 100 tjänster måste bort. 50 

undersköterskor, 25 läkare och 25 administrativ personal omfattas av varslet. En timme senare 

stod det klart att även Danderyd ska bantas med totalt 250 personal och att sjukhuset nu 

varslar omkring 100 tjänster. Nyheten kommer bara tre veckor efter att Karolinska aviserade 

att man kapar 600 tjänster – där varslas 250 läkare och 350 undersköterskor. 

Enligt Södersjukhusets vd Mikael Runsiö är sjukhusets ekonomi den främsta orsaken till 

varslet. Sjukhuset har en budget på fem miljarder och måste spara 300 miljoner till och med 

nästa år. 

Källa: DN 

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

Schizofreniförbundet om nedskärningarna: Omdömeslöst och hjärtlöst 

På tisdagen ska budgeten för Sahlgrenska i Göteborg klubbas igenom. Enligt ett förslag ska 

19 miljoner sparas och 14 tjänster bort inom verksamheten Psykiatri Psykos, där framför allt 

patienter med schizofreni och liknande sjukdomar vårdas. 

Källa: DN 

……………………………………………………………………………….………………. 
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 M: Frågor kring Irak-minister kvar     

Frågetecken kvarstår. Det menar Hans Wallmark (M) ordf i försvarsutskottet efter mötet om 

den irakiske försvarsministern Najah al-Shammari, som är svensk medborgare och som utreds 

för krigsbrott och bidragsbrott i Sverige. 

Wallmark kallar nu till ett extra möte i utskottet i morgon. Han vill veta hur Sverige avser att 

ta upp förtroendeproblemet med Irak i den internationella insatsen mot IS i Irak.          

Det råder olika uppfattning om den militära insatsen i Irak ska fortsätta. Varken S eller KD 

vill avbryta medan SD villkorar en fortsättning. 

Källa: SVT texttv 

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

Terrorlag föreslås omfatta propaganda  

Regeringens utredare föreslår en ny terroristbrottslag. Förslaget är att slopa dagens 

uppräkning av vilka brott som kan anses vara terroristbrott. I stället ska alla brott vara 

terroristbrott om de begås med terrorismavsikt. Förslaget är också att utvidga brottet offentlig 

uppmaning till terrorism. Syftet är att kriminalisera propaganda som innebär ett mer allmänt 

stöd för terrorism.                             

Dagens lagstiftning mot terrorism är spridd på tre lagar. Utredningen föreslår att de tre slås 

ihop till en lag - terroristbrottslagen.        

Källa: SVT text tv 

 


