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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V20

Vecka 20
202005 12-18
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
Dari
13:00-15:00
Sorani
15:00 -17:00
Amharinja
17:00-18:00

Sändningsmaterial skickas

Sändningsmaterial skickas

Afariska
16:00-17:00
------------Svenska
17:00-17:30
Jämna veckor Signe
Udda veckor Martin

Sändningsmaerial skickas
Sändningsmaerial skickas

Sändningsmaerial
skickas
Sändningsmaerial
skickas

Persiska
18:00-20:00

Spanska
18:00-19:00

Tigrinja
Jämna veckor
(Rezene)
15:00-16:00
*********
Udda veckor
(Nebiat)
14:00-16:00
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SIU NYHETER
13 maj videomöte för integrations grupp som representerar civilsamhället. Mötet handlar om
kommande samråd med Arbetsmarknadsdepartement
15 maj LÖK Representations guppmöte via Skype å torsdag 15 maj. Det handlar öm Lokal
överenskommelse förningars arbete i Uppsala under Corona.

UPPSALA NYHETER
Just nu pågår Krisberedskapsveckan.
Det är en årlig kampanj från MSB som ska öka människors motståndskraft inför
samhällskriser. I år vill MSB visa att en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss, är
vår vilja att hjälpa varandra. Budskapet i kampanjen är därför: När det behövs som mest,
hjälps vi åt som bäst.
Varje dag tas fina initiativ av privatpersoner, organisationer och företag. De förtjänar att lyftas
fram.
Klockan 15, varje dag under veckan, uppträder en artist live på instagram för att hylla olika
initiativ under krisen. På instagram kan också alla som vill skicka in en personlig hyllning till
någon som gjort något litet eller stort för att hjälpa andra.
För att se artisterna uppträda och alla andra hyllningar, går man in på
instagramkontot@dinsakerhet. För att skicka in ett bidrag mejlar du till sverigehyllar@msb.se
eller skickar ett meddelande i appen.
…………………………………………………………………………………………………..

Dagens budskap handlar om hur man eldar och grillning när man är ute i
naturen.
Det är många fler personer som är ute i skog och mark nu i Corona-tider. Några kanske vill
göra en eld eller grilla och då finns några saker man ska tänka på:
• Det är den som tänder elden som är ansvarig för de skador som kan uppstå vid eldningen.
• Välj en plats där elden inte kan sprida sig. Elda helst i en anlagd eldstad eller på grus eller
sand där elden inte kan sprida sig. Om man eldar på marken i skogen kan glöden ligga kvar
och pyra i jorden och sedan flamma upp igen.
• Elda aldrig på klipphällar eller nära stora stenar. De spricker av elden och förstörs.
• Man får plocka pinnar och grenar som ligger på marken. Man får däremot inte samla ved
från levande träd eller från stora vindfällen. Ta gärna med egen ved om du ska elda.
• Lämna aldrig en eld eller grill som glöder. Släck elden ordentligt med vatten så att all glöd
slocknar.
• Kolla på din kommuns webbplats innan du eldar om det råder eldningsförbud. I
naturreservat är det vanligtvis förbjudet att elda utom på anlagda grillplatser.
• Elda inte skräp. Ta med engångsgrillen hem efter att du grillat.
• Skulle elden sprida sig ska man larma brandförsvaret på telefon 112.
……………………………………………………………………………….………………..
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Röda Korset står för det samordnande ansvaret av frivilliginsatser i samband med Covid-19
där vi sammanställer insatser som pågår och länkar samman föreningar och behövande.
Tillsammans kan vi minska den sociala oro och minska smittspridningen.
Har ni några förslag på hur vi kan arbeta tillsammans för att möta barn och unga? I sommar
blir många ungdomar hemmavarande och har kanske sedan en längre tid mist möjligheter till
fritidsaktiviteter och annan aktivering. Vi tar tacksamt emot förslag från er.
Har ni frivilliga/föreningsaktiva som vill och kan trygghetsvandra under sommaren med fokus
på utsatta grupper och ungdomar för att bryta oro?
Maila gärna era idéer och input med vändande mail så tänker vi tillsammans.
Emelie De Geer
Samordnare Samverkan
…………………………………………………………………………………………………..

Destination Uppsala: Pandemin har slagit ner med full kraft
Under Corona pandemin har det sett tufft ut för turistnäringen i landet.
Enligt Helena Bovin, som är marknadschef på Destination Uppsala, är staden inget undantag.
Källa: PN Uppland
…………………………………………………………………………………………………..

Mohamad Hassan (L) sjuk med coronasymtom
Uppsalas kommunalråd Mohamad Hassan (L) har troligen drabbats av corona. Han
insjuknade efter fullmäktige i måndags.
Aftonbladet var först med att berätta nyheten och när UNT når Mohamad Hassan har han
kraftig hosta.
– Jag har inte testats för corona. Men under veckan har jag haft alla symtom som hosta, feber
och ont i halsen. Under onsdagen och torsdagen hade jag svårt att andas och fick verkligen ta i
för att få luft. Då var jag nära att åka till akuten. Men sjukdomen går upp och ned. I morse så
kände jag mig bättre, men under eftermiddagen har jag blivit sämre igen, säger han.
De första symtomen kom efter måndagens fullmäktigemöte. Vem som smittat honom vet han
inte.
–Tur att mötet hölls digitalt. Flera var kritiska till det. Men hade vi varit där på UKK hade jag
kunnat smitta många andra, säger Mohamad Hassan.
Under frånvaron ersätts han av kommunalrådet Helena Hedman Skoglund (L).
Källa: UNT
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RIKSNYHETER
Oxfilé från Brasilien kopplas till avverkningen av Amazonas
Avverkningen av Amazonas eskalerar.
Samtidigt har brasilianskt nötkött från bolag som kopplats till skövlingen sålts öppet i svenska
butiker.
– Efterfrågan på brasilianskt kött driver jakten på ny betesmark i Amazonas, säger Karin
Lexén på Naturskyddsföreningen.
Källa: Aftonbladet
……………………………………………………………………………….………………..

20200512 . 57 nya dödsfall - totalt 3 313
Ytterligare 57 personer har avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige. Det innebär att det totala
dödstalet nu är 3 313. Det är den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten. Även här
sker det en viss eftersläpning. De uppdaterade siffrorna visar även att totalt 27 272 har
bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige.
1 765 personer får eller har fått intensivvård. -Sjukdomen sprids fortfarande aktivt och vi har
ett stort antal nya fall varje dag och ett stortantal dödsfall, säger Karin TegmarkWisell,
Folkhälsomyndigheten.
Källa: SVT text
……………………………………………………………………………….………………..

V kräver snabbt besked om pengar
Vänsterpartiet kräver ytterligare 25 miljarder kronor till kommuner och regioner. Ger
regeringen inte besked inom en vecka, hotar V med att föra samtal med andra partier i
riksdagen.
Källa: SVT text
……………………………………………………………………………….………………..

Antalet coronasmittade ökar i Nacka och Skarpnäck
Ökningstakten av antalet coronasmittade per stadsdel går nu ner i Järvaområdet och Södertälje
– men ökar i områden som Skarpnäck, Nacka och Ekerö.
– Det är tydligt att coronafaran är långtifrån över. Smittspridningen pågår i hela länet, säger
sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).
Källa: DN

