
"Vi prioriterar nu att nå ut till människor i Uppsalaområdet. Men vi vill snart utöka och jobba även i exempelvis 

Enköping, Heby och Tierp", säger Amil Sarsour ordförande i SIU. 

De kämpar för att få ut 
information till alla 
UPPSALA Samarbetsorganisationen för 

Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) har inlett en stor 

informationskampanj med målet att nå ut till Uppsalabor 

på 15 olika språk. Nu vill de se ett tätare samarbete med 

både kommunen och regionen. 

David Hallerby 
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De senaste dagarna har det framkommit att vissa invandrargrupper är särskilt 

drabbade av coronaviruset i Stockholmsområdet. Problemet har framförallt 

varit bristande information, där många med invandrarbakgrund inte haft 

möjlighet att tillgodogöra sig informationen som främst varit på svenska. 

Stockholms stad beslutade därför på onsdagen att sätta upp 6 500 flerspråkiga 

affischer runt om i staden.  

Den organisation som i Uppsala går i bräschen för att nå ut till invånare på 

andra språk än svenska och engelska är Samarbetsorganisationen för 

Invandrarföreningar, SIU. 

– Just nu har vi information på sex olika språk, och innan mars månad är slut 

är vårt mål att nå ut på 15 olika språk, säger Amil Sarsour, ordförande i SIU.  
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BILD: Ahmet Tirej Kaya | Radio SIU. Tareq Aljazar och Fayez Abo. 

Amil Sarsour säger att kommunikationen främst sker genom chattappen 

Whatsapp. Varje språk har en egen chattgrupp där människor kan ansluta sig 

för att ta del av dagligen uppdaterad information om coronaläget. I dag hämtar 

SIU fakta som från bland annat Folkhälsomyndigheten, WHO och olika svenska 

dagstidningar. Amil Sarsour vill dock se ett ökat samarbete med både Uppsala 

kommun och Region Uppsala. 

– Vi behöver mer lokal information över vad som händer här, i Uppsala, där 

folk bor och arbetar. Därför är det jätteviktigt att vi i dessa tider av kris slår 

samman våra krafter och samarbetar. 

Han menar att det är av yttersta vikt att informationen är pålitlig och korrekt. 

Många i samhället känner sig utanför när de inte kan ta del av officiell 

information på svenska och kanske måste förlita sig på tveksamma källor. 

– Människor är väldigt oroliga. Det finns en flod av information i sociala 

medier, och mycket av informationen är väldigt skrämmande. Det är inte bra 



om folk blir rädda. Det är däremot viktigt att vara försiktig så att man kan 

handla på rätt sätt.  

 
BILD: Ahmet Tirej Kaya | Idag finns chattgrupper på sex olika språk, målet är att nå ut på 15 olika språk innan mars 
månad är slut. 

Uppsala kommun säger att deras ambition är att kommunicera i så många 

kanaler som möjligt för att nå ut med rätt information. Stefan Berg, 

pressansvarig på kommunen, säger att civilsamhället har en viktig uppgift i 

detta. 

– Kommunen som helhet vill samarbeta med alla frivilligorganisationer. Vi vet 

att SIU gör väldigt mycket och är på gång att göra ännu mer. Det är vi väldigt 

tacksamma för. 



 
BILD: Ahmet Tirej Kaya | "Många människor känner sig utanför. På bara tre dagar har vi gått från cirka 20 till 170 
personer i den arabiska Whatsappgruppen", säger Amil Sarsour. 

För närvarande består Uppsala kommuns flerspråkiga kommunikation av 

länkar till Folkhälsomyndighetens hemsida, som erbjuder information på ett 

20-tal språk. 

Har inte kommunen själva också ett ansvar i att nå ut till alla Uppsalas 

invånare? 



 
BILD: Ahmet Tirej Kaya | Uppsala kommun är tacksamma för allt jobb som görs av SIU. "Vi vet att SIU gör väldigt 
mycket och är på gång att göra ännu mer. Det är vi väldigt tacksamma för", säger St.efan Berg, pressansvarig på 
kommunen 

– Absolut har vi det, ett jättestort ansvar. Så sent som i dag har vi pratat med 

SIU. Jag ser framför mig att vi kommer ha ännu tätare avstämningar i 

framtiden. Jag är övertygad om att SIU är den snabbaste och effektivaste vägen 

att nå ut med kommunikationen till invånare som inte har svenska som 

förstaspråk, säger Stefan Berg. 

Stockholms stad meddelade att de sätter upp 6 500 flerspråkiga 

affischer. Finns liknande planer i Uppsala? 



 
BILD: Ahmet Tirej Kaya | Just nu har SIU Whatsappgrupper på sex olika språk: Arabiska, amhariska, somaliska, 
kurdiska, persiska och dari. Inom bara någon vecka är ambitionen dock att ha 50 språk. 

– Vi behöver i så fall ha ett samarbete med regionen, länsstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten så att vi samordnar budskapen. Det pågår en dialog om 

att göra gemensamma affischer liknande de som Stockholms stad gjorde. 

Tidningen har sökt Region Uppsala för en kommentar om deras arbete med 

flerspråkig kommunikation. De har inte svarat, utan hänvisar till regionens 

planerade presskonferens på torsdagseftermiddagen. 

 


