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Vägrade
stanna
– polis
sprejade
LuLeå.
Biljakt, krossad ruta,
pepparsprej, bilstöld,
handfängsel och narkotika.Det blev dramatiskt
när polisen fattade
misstankar mot en bil
i går eftermiddag och
började följa efter den.

Fostermamma. Maria Gevokyian som snart fyller 3, har bott hos Lisa Marklund och hennes familj i Blåsmark sedan hon var en vecka. Alla i familjen deltog
i manifestationen på lördagen.
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Fallet Maria

De vill att familjen får stanna. Olivia Risberg, 13, Alva
Marklund, 13, (Marias storasyster) och Iza Bergvall, 13, deltog
i manifestationen i Piteå på lördagen. De hoppas att familjen
Gevokiyan ska få stanna i Sverige.

Marias bror. David Gevokiyan, 5, (i mitten) kom upp från
Byske med sin biologiske pappa.

● Familjen Gevokiyan kom
från Armenien till Sverige
för fyra år sedan.
● Maria är född i Sverige
och kom som liten
till familjen Marklund
i Blåsmark.
● Hennes pappa, mamma
och brodern David 5, bor
i Byske.
● Verkställighetshinder:
Begäran om prövning om
det finns hinder för att
verkställa avvisning.

Många samlades för
att Maria ska få stanna
Piteå

Det var mycket känslosamt vid manifestationen ”Låt Maria stanna” i Piteå.
Fostermamman Lisa Marklund var
rörd och glad över att så många
engagerat sig.

– På måndag måste vi åka till

Migrationsverket i Skellefteå.
De ska bland annat fotografera Maria för att göra allt klart
med resehandlingarna. Man
lever med en klump i magen
hela tiden, säger Jens Marklund, fosterpappa.
På lördagen samlades
hundratals personer på Byxtorget i Piteå för att visa sitt
stöd för att Maria Gevokiyan, 2 och hennes familj ska
få stanna i Sverige.
Familjen har varit i Sverige

i flera år och Maria kom som
liten till familjen Marklund i
Blåsmark.
Hennes bror David, 5 och
deras biologiska pappa hade
kommit upp från Byske där
de bor för att ta del av manifestationen.
Mamman ligger fortfaran-

de apatisk. Hon bor med sin
man i Byske.
–Han har skött henne i tre
år själv. Men nu har de äntligen fått hjälp av hemtjäns-

ten, berättar Karin Lindmark
från Byske som var en av talarna.

Familjen Gevokiyan blev pla-

cerad i Byske när de kom som
flyktingar till Sverige.
–Redan innan Maria föddes hamnade mamman på
sjukhus på grund av att hon
blivit apatisk. Det viktiga
nu är att familjen får ett beslut om att de får stanna. Då
finns det en chans att mam-

"

På måndag
måste vi åka
till Migrations
verket i Skellefteå.
De ska bland annat
fotografera Maria.
Jens Marklund, fosterpappa

man blir bra också, säger
Karin Lindmark.
Therese Derby kom till Byxtorget med sin familj från
Rosvik.
–De borde få stanna. Jag
kan leva mig in hur det skulle
vara om de skulle ta i från mig
min egen dotter, säger hon.
Hon tycker att vi i Sverige har möjlighet att ta emot
många människor från andra länder.
Marias fosterpappa har länge

kämpat för att Maria ska få
stanna.
– Vi väntar fortfarande på
svar från Migrationsverket
om den begäran som advokaten lämnat in om verkställighetshinder. De har gett otydliga besked om hur länge det
kan ta, säger han.
Många hade med sig pla-

kat med uppmaningar riktade till Migrationsverket. ”Låt
Maria och David stanna” är
bara ett exempel.
Efter flera talare och sång
av bland annat Hortlax barnkör avslutades manifestationen med att Marias fostermamma Lisa Marklund tårfyllt tackade alla som deltagit.
–Det är fantastiskt att ni
står upp för det som är rätt,
att Maria och hennes familj
ska få stanna. Barnens biologiska pappa, som också
är här tackar alla av hela sitt
hjärta, sa hon med Maria i
famnen.
Det hölls även manifestationer i Luleå, Boden, Gällivare, Umeå, Helsingborg, Stockholm, Östersund och Byske.
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Under söndagseftermiddagen stoppades en bil i Töre
efter att polis förföljt ekipaget en kortare sträcka. Det
ska inte ha handlat om några högre hastigheter men
det blev en liten biljakt innan föraren av bilen valde att
stanna. Men när bilen väl
var stoppad vägrade föraren och en passagerare att
öppna dörrarna. Poliserna
tvingades då krossa en ruta
för att få tag på personerna.
Väl ute ur bilen började en
av männen att göra motstånd och polisen valde att
använda pepparsprej för att
få kontroll på dem. Därefter
sattes handfängsel på personerna och de greps.
– Föraren är misstänkt
för drograttfylla och bilen
misstänker vi är stulen,
tändningslåset var brutet,
säger Catrin Hedqvist, vakthavande befäl.
I bilen hittades även narkotika.
Personerna i bilen är inte
kända av polisen sedan tidigare och ska vara finska
medborgare.
Polisenletarävenenannan
bil som de tror hörde ihop
med den stoppade bilen.
– Det finns en annan bil
inblandad, en bil som lämnade platsen, säger Catrin
Hedqvist.

Anders Appelgren

Ny bomässa
på gång i Luleå
LULeå

En ny hem- och bomässa
väntar Luleå. Utbudet på
mässan som går under
namnet Fair: Living täcker
hela boendekedjan. Arrangörerna lovar något för
alla, nybyggaren, hus- eller lägenhetsägaren samt
hus- eller lägenhetsdrömmaren. Liksom de
som letar nytt boende
eller vill förändra sitt hem.
Fair: Living genomsyras
av ett hållbarhetsperspektiv. Delar av intäkterna
från inträdet går till FN:s
flyktingorgan, UNHCR,
med fokus på människor
som är på flykt från Syrien.
Hållbarhetsperspektivet
syns även i valet av fikaoch matutbud, i föreläsningar och annat.
Mässan äger rum under
två dagar i mars och arrangeras av Meramedia, Märkvärdig och Kulturens hus.

