
V28 
1 

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V12 

 
Vecka 28 

202007 07-15 

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 

SIUs årsmöte för SIU 

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala den 5 juli 2020, och vi har haft 

socialdistansering. 37 deltagare ( en med digital) som representerar 22 föreningar. Det var 

mycket intressant och intensivt årsmöte i tre timmar.  

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Styrelse: 

Rozik Artounian; armeniska kulturföreningen och Pascal Ntumba (ASCU) har lämnat styrelse  

Bitota Mudibu Sparf ( African Student Community in Uppsala – ASCU, och Ali Rizai ( Salsal 

förening ) har ivalt till styrelse. 

Amil Sarsour till ordförande har ett år kvar mars 2021  

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

Ett år kvar för sex styrelseledamöter juli 2020 – mars 2021 

• Andargachew Meshesha (ERDAU). Vice ordförande  

• Jamal Ahmed Hussien (Somaliska hjälpkommittén.) Kassör  

• Najia Afzali (Afganska förening) Sekreterare 

Nebiat Tzebh (Eritreanska förbundet)  

• Zuhier Ammya (Yarmouk; Syrien Palestinska Hjälpkommitté - YSPH) 

• José Sanchez (ASOVEN)  

Val av övriga ledamöter i  

2 år: juli 2020-mars 2022 

Årsmötet beslutade att 

  Fana Habteab (Femal intergrity).  

 Francia Ericsson(SANKAYO).  

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

Val av ersättare 

Årsmötet beslutade att  

välja fyra suppleanter för ett år juli 2020 - mars 2021 

• Ali Rizai ( Salsal förening ) 

• Mahvash Khorrami (Iranska Kvinnosolidaritet) 

• Bahar Mufti (Kurdistans förening i Uppsala) 

• Bitota Mudibu Sparf ( African Student Community in Uppsala – ASCU.) 

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

Val av valberedning 

Valberedning på ett år; 2020-21 

Babiker El-Obeid, sammankallande, Alexandra Valedez ( Mama Killa), Zahirul Isalm, 

suppleant (Parishad förening;Bangladesh) 

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

Val av revisor 

välja till revisor/er ett år; 2020–21 

Hassan Baygan (Multikulturföreningen) och Nawal Ahmed Mahmod (Kurdiska 

vänskapsförening) 

Suppleant Shifa  Ahamad ( Afarvänner) 
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UPPSALA NYHETER 
 

Unga förverkligar sina företagsidéer i sommar 

Under fyra veckor deltar 210 gymnasieungdomar i ett entreprenörsprogram i Uppsala. De får 

en introduktion i att driva företag, hjälp att utveckla en affärsidé och en handledare att bolla 

frågor med. Ungdomarna får 2 000 kronor i startbidrag och pengarna de tjänar i företaget är 

deras egna. 

 

– Mitt projekt heter Våga hitta glädje. Jag vill göra något för samhället och de unga eftersom 

många unga känner stor press och inte mår så bra. Med Våga hitta glädje erbjuder jag 

föreläsningar för skolungdomar, föräldrar och idrottsföreningar, berättar Lotta Weyhenmeyer, 

en av deltagarna i entreprenörsprogrammet. 

Föreläsningarna handlar om hur man kan hantera press på sig själv och press som man 

upplever att samhället ställer på en. Idén till Våga hitta glädje kommer från Lottas egna 

erfarenheter. Hon har tidigare ställt lite för höga krav på sig själv, både inom skolan och 

idrott. 

Källa: Uppsala kommun 

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

 

AI ska underlätta upptäckt av covid-19-patienter med ökad risk för 

livshotande hjärtsjukdom 

Över 15 procent av patienter med bekräftad covid-19-infektion rapporteras ha drabbats av 

livshotande hjärtpåverkan såsom rytmrubbningar och hjärtmuskelinflammation och av dessa 

finns rapporter om en hög andel plötslig hjärtdöd. I en internationell studie, ledd från 

Akademiska sjukhuset, utvärderas om EKG-analys baserad på artificiell intelligens (AI) kan 

underlätta att förutse vilka som löper sådan risk. 

Källa: Uppsala Akademiska sjukhuset 
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RIKSNYHETER 

Migrationssamtal bröt samman           

Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om en ny migrationspolitisk 

har brutit  samman, enligt uppgift till SVT.       

  -Förhandlingarna har brakat samman eftersom Socialdemokraterna valde att lyssna på den 

gröna elefanten i rummet (Miljöpartiet), säger Moderaternas Maria Malmer Stenergard till 

TT.  Enligt Malmer Stenergard får nu migrationskommitténs sekretariat lägga fram ett förslag 

för partierna i kommittén att ta ställning till senast den 23 juli.                           

Källa: SVT text 

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

Äldre har i vissa fall inte fått träffa läkare 

En majoritet av de som avlidit i covid-19 är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på ett 

särskilt boende. En granskning från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar fall där äldre 

inte fått en individuell bedömning av läkare. 

Vid 91 äldreboenden har granskningen påvisat brister som föranleder vidare granskning, 

enligt Ivos generaldirektör Sofia Wallström. Vid dessa boenden kommer man att gå vidare 

med journalgranskning. 

– Det finns exempel på personer som inte fått en individuell bedömning av läkare, utan man 

har fått en generell bedömning. Man har gjort en generell bedömning som visat sig inte vara 

det som den här personen behöver, säger Sofia Wallström. 

Det kan handla om att man inte gjort någon bedömning alls, man har inte fått kontakt med 

läkare eller så har det under någon fas av pandemin funnits instruktioner om att man inte gör 

individuella bedömningar och personer har då råkat illa ut. 

Källa: UNT 

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

 


