Lov Information
Denne info gives af G8 Jura Support Gruppen. Der er "Legal Observers" til stede ved protesterne iført orange "hagesmække".
Observatørernes rolle er at iagttage politiet og samle vidner til anholdelser. Vi er ikke vejledere eller organisatorer. Vær venlig
at samarbejde med observatørerne. Mere detaljeret information på www.g8legalsupport.info
Standsning og Ransagning
• Politiet har ikke ret til ubegrundet at ransage dig. Bed dem om begrundelse for ransagningen og husk, hvad de siger.
• Når en Paragraf ("Section") 60 ordre er i kraft, giver det uniformeret politi ret til at ransage dig (og køretøjer) uden
begrundet mistanke om våbenbesiddelse. Politiet kan også kræve at man fjerner genstande, som de mener
hovedsageligt er til maskering af din identitet.
• En Paragraf 44 (Terrorisme Loven) ordre tillader også uniformeret politi at ransage dig uden begrundet mistanke.
• Politiet må kun udføre "patdown" ransagning (klap på lommer mv.), og det er kun påkrævet, at du fjerner overtøj i
offentlighed.
• Du må kun ransages af en betjent af samme køn som dig selv.
• Du er ikke tvunget til at oplyse dit navn og adresse, hvis du ransages under Paragraf 44 eller 60, og du er ikke
tvunget til at besvare spørgsmål.
• Vi råder dig til at svare "Ingen Kommentar" til alle spørgsmål.
• Du har ret til at få skriftlig dokumentation for ransagningen  også selv om du ikke oplyser dit navn.
Hvis du tilbageholdes
• Dette sker fordi, der ikke er tilstrækkelige beviser til at anholde dig, og de gerne vil forhøre dig.
• Råb et navn højt, så andre ved, hvor du befinder dig.
• Du har ret til at vide, hvorfor du tilbageholdes  så spørg.
• Skriv numrene på betjentene ned.
• Du er ikke tvunget til at oplyse andet end navn og adresse. At oplyse din fødselsdato kan være en god ide, da det kan
fremskynde løsladelsen.
• Vi råder dig til at svare "Ingen Kommentar" til alle spørgsmål.
• Du har ret til at få en person informeret om, hvor du tilbageholdes, og du har ret til at få en advokat informeret om
tilbageholdelsen.
Hvis du anholdes
• Råb et navn højt, så andre ved, hvor du befinder dig.
• Du har ret til at vide, hvorfor du tilbageholdes  så spørg.
• Skriv numrene på betjentene ned.
• Du er ikke tvunget til at oplyse andet end navn og adresse. At oplyse din fødselsdato kan være en god ide, da det kan
fremskynde løsladelsen.
• Du har ret til at få en person informeret om, at du er blevet anholdt.
• Du har ret til gratis at tale med en advokat.
• Vi råder dig til at kontakte en advokat og svare "Ingen Kommentar" til alle spørgsmål, indtil du har talt med en
advokat. Skriv eller underskriv ikke en udtalelse eller politi notesbog.
Hvis du overværer en anholdelse
• Skriv personens navn eller en beskrivelse ned.
• Skriv det præcise tidspunkt og sted ned.
• Giv detaljerne til en Observatør eller aflever dem ved et af vores "Legal Info" steder, via email eller websitet.
G8 Jura Support Gruppen
Kontakt os, hvis du tilbageholdes, anholdes eller overværer en anholdelse (og giv os besked, når du løslades).

Tlf: 0845 223 5258 / 07704 265 843
Email: g8legalsupport@riseup.net
Web: www.g8legalsupport.net

Advokater på vagt 24 timer i døgnet:
Firm A: Bertrami Berlow – 0131 554 0999 / 0141 554 0999
Firm B: Clare Ryan – 0141 558 0234 / 07977 000 312

Gå ikke i panik  Udtal dig ikke  Du er snart ude!

