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Tvingas lämna familj och vänner
–Joseph Ronald Perez, 19, visas ut från landet, till ingenting
NÖDINGE. Hemma på 
Filippinerna finns ing-
enting – inga vänner, 
ingen släkt, inget hem.

Ändå är det dit som 
Migrationsverket vill 
visa Joseph Ronald 
Perez, 19.

Nu tar elever och per-
sonal i Ale gymnasium 
strid för sin kamrat.

Historien om 19-årige Joseph 
Ronald Perez från Filippiner-
na engagerar. Halva skolan 
har bara på några dagar skri-
vit under protestlistor och en 
nystartad Facebook-grupp 
fick över 400 vänner över en 
natt.

– Vi ska göra allt för att 
Joseph ska få stanna. Det 
måste vara fel någonstans. 
Skicka hem honom? Han är 

ju hemma. Hans familj bor 
här. På Filippinerna känner 
han ingen, säger en upprörd 
och mycket engagerad Ninni 
Andersson Zito.

Det var i måndags som 
eleverna fick besked om att 
kompisen Joseph Ronald 
Perez hade fått veta att inom 
en månad ska han ha lämnat 
landet. Joseph kom till Sveri-
ge sedan hans mamma flyttat 
hit ett år tidigare, då hon gift 
sig med en svensk man. Att 
han inte flyttade med samti-
digt berodde på goda råd från 
ambassaden. I oktober 2008 
återförenades Joseph med 
sin mamma och styvpappa. 
De bor i Surte och studierna 
sker i Ale gymnasium.

– Jag stortrivs och det fung-
erar jättebra i skolan, berättar 
Joseph på hygglig svenska.

Eleverna fyller i.
– Han är väldigt omtyckt 

och har lyckats bra i skolan.
Telefonsamtalet från Mig-

rationsverket slog dock ner 
som en bomb. 

Ingenting
– Vart ska jag åka? Jag har ing-
enstans att ta vägen på Filip-
pinerna. Min moster är psy-
kiskt sjuk och min morfar är 
77 år gammal, utan förmåga 
att hjälpa mig. Idag går jag i 
skola, lever med min familj 
och umgås med mina vänner. 
Jag är rädd för att förlora allt, 
säger Joseph Ronald Perez.

Stödet från skolan är kom-
pakt. Eleverna har delat in sig 
i olika arbetsgrupper med di-
verse ansvarsområden. Syftet 
är inte bara att kortsiktigt 
rädda Joseph kvar i landet, 

utan även att lägga en grund 
för framtida bekymmer.

– Vi vet att sånt här händer 
ibland och därfär tänker vi 
skapa en fond där vi kan spara 
pengar. Dessa ska kunna an-
vändas för att hjälpa utvis-
ningshotade elever. Om 
någon tvingas lämna landet 
får de ofta göra det utan en 
enda krona på fickan. Då 
kanske vi kan bidra med lite 
från fonden, berättar Ninni 
Andersson Zito.

Välgörenhet
I kampen för att rädda Joseph 
kommer ett antal insamling-
ar att starta. En fotbollsmatch 
mellan elever och perso-
nal planeras. Entrépengarna 

ska oavkortat gå till fonden. 
Broshan.com och hans kol-
lega Två världar kommer att 
lansera en låt till förmån för 
Joseph.

– Vi tänker sprida berättel-
sen om Joseph till alla medier 
vi kommer i kontakt med. 
Alla ska få reda på hur myn-
digheterna agerar och hur en 
ensam pojke ska skiljas från 
sin familj mitt i studierna,  
bara för att han har fyllt 19 
år och anses vuxen. Han har 
ju inte ens gått ut gymnasiet, 
påpekar Frida Lövberg.

Maximal publicitet ska för-
hoppningsvis få Migrations-
verket att ompröva beslutet.

Själv säger Joseph Ronald 
Perez att han bara kan 

hoppas.
– Sverige är ett av världens 

bästa länder att bo i. Skolan 
är gratis och allt fungerar så 
bra. Att tvingas till Filipiner-
na vore väldigt jobbigt. Där 
har jag ingenting, inte ens en 
vän – och då kan det bli svårt 
att klara sig.

Migrationsverket gör tyd-
ligen en annan bedömning 
eller saknades ett par bitar 
när de lade pusslet? Det har 
ju hänt förr.
Mejla raddaronald@hotmail.com för 
mer information kring kampen.

Rädda Joseph Ronald Perez. Elever i bland annat klass ES1A tar strid för att utvisningshota-
de Josef ska få stanna i Sverige. Från vänster: Ninni Andersson Zito, Emelie Alkenhoff, Josef 
Ronald Perez och Frida Lövberg.

UNDRANDE?

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Utställning av detaljplan för

VÄG 1996 GENOM NYGÅRD
Lilla Edets kommun
Ett planförslag finns upprättat och ställs ut för granskning från och med 1 februari, till 
och med 1 mars 2010 i Lilla Edets kommunhus och på Lödöse bibliotek, se nedan. 
Kommunen inbjuder allmänheten till informationsmöte den 11 februari kl 18.00, i 
Föreningslokalen ”Nalle Maja”, Trädvägen 17, Nygård.
Med planen avses i första hand att möjliggöra en separerad gång- och cykelväg 
parallell med Väg 1996 genom Nygård. I öster avgränsas planområdet strax öster om 
infarten till Elektrolux och i väster strax väster om infarten till väg 1998. Syftet är att 
öka den i dag otillfredsställande trafiksäkerheten utmed Väg 1996. Det tillkommande 
gång- och cykelstråket kommer att ta mindre delar av privata fastigheter i anspråk. 
I planförslaget föreslås också en ny busshållplats utmed Väg 1996 samt en ny 
bussvändslinga på Kattungavägen. Planområdet omfattar även vissa befintliga 
bostadsfastigheter.
Detta är den andra utställningen. Ett tidigare planförslag ställdes ut 2007. Förslaget 
har därefter justerats och planområdet har utökats, vilket föranleder en ny utställning 
enligt Plan- och Bygglagen 5:23.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen, med det undantaget att föreslaget 
vägområde tar i anspråk ett mindre markområde inom Gårdaåns strandskyddsområde. 
Strandskyddets syfte, tillgängligheten till friluftsliv och livsvillkoren för växt- och djurliv, 
bedöms dock inte påverkas negativt.

Fastigheter som kommer att beröras av inlösen:
Skaven: 1:12, 1:16, 1:22, 1:37, 1:62, 1:70, 1:71, 6:5 
Nygård:  1:6, 1:7, 1:14, 1:41, 1:42, 1:60, 7:9 

Marksamfälligheter som kommer att beröras av inlösen:
Nygård s/87 (följande delägande fastigheter: Boda 2:28, Nygård 1:5, 1:51, 7:1)
Kattunga s:6 (följande delägande fastigheter: Kattunga 1:32, 1:35-37, 2:4, 2:11, 2:26-
27, 3:24, 3:33, 17:1, 18:1, Nygård 7:1, Boda 1:14, Svengård 1:3, 5:1, 1:20), Skaven 
ga:1.

Fastigheter dit mark kommer att tillfalla:
Nygård: 1:8, 1:40, 1:44, 6:1
Skaven 1:33, 1:37

Utställningslokaler:
• Kommunledningskontoret, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet, öppet under kontorstid.
• Lödöse bibliotek, Långgatan 9, Lödöse, bibliotekets öppettider.    

Vill ni ha ytterligare information kontakta:
Susanne Klint, Tyréns AB, tel: 040-698 16 00
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun, tel: 0520-65 95 52        

Skriftliga synpunkter skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 
2010-03-01. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande. 
Efter vägning av inkomna synpunkter förs planen upp för antagande.

Postadress: Lilla Edets kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 463 80 Lilla Edet
Tel: 0520-65 95 00, Fax: 0520-65 74 20, E-post: miljo.bygg@lillaedet.se, 
Hemsida: www.lillaedet.se

LE KOMMUNA

Babymassage
Vill du lära dig babymassage? Babymassage är ett sätt att med medveten och 
kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn, träna er i 
lyhördhet för varandra samt medverkar till att ge ditt barn en bra start i livet.
Under våren 2010 erbjuder vi 2 kurser, då vi träffas 1 gång i veckan. (Totalt 6 ggr.)
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och leds av leg.sjuksköt. och 
cert.instruktör för babymassage Birgitta Liljeqvist. Lämplig ålder ca. 1-6 mån.
Anmälan senast 1 vecka före varje kursstart!
Avgift: 350:- inkl.material. (6ggr.) Ale kommun subventionerar del av avgiften.

Kurs 1: Start, torsdag 25 februari 
Tid: 12.00 – c:a 13.30
Plats: Älvängens Missionskyrka

För information och anmälan 070–4610841 

Kurs 2: Start torsdag 22 april 
Tid: 12.00 – c:a 13.30
Plats: Älvängens Missionskyrka


