Informação Legal
Esta informação é fornecida pelo grupo de apoio legal G8. Existem observadores legais nas demonstrações G8com batas cor de laranja.
O papel dos observadores legais é de observar a policia e recolher testemunhas a detenções. Não somos seguranças ou organizadores.
Informação legal detalhada pode ser encontrada no www.g8legalsupport.info
Parar e revistar:
1. Não existe nenhum direito geral para apolicia te revistar, portanto pedelhes para identificarem o poder que estao a utilizar e lembrate
do que for dito.
2. Onde uma Ordem de Secção 60 está implementada permite a um policia em uniforme revistar te (e viaturas) sem suspeita para
armas. A policia pode tambem requerir que qualquer artigo que a policia pense seja total ou parcialmente para esconder a identidade
seja removida (mascaras, etc).
3. Secção 44 do Acto Terrorista também permite um agente em uniforme revistarte sem suspeita.
4. A policia só pode efectuar uma revista manual superficial e pedirte para remover roupa exterior em público.
5. Só podes ser revistado por um agente do mesmo sexo.
6. Não tens de dar o teu nome e morada se fores revistada/o sobre S60 ou S44 ou responder quaisqueres perguntas a qualquer altura.
7. Nós aconcelhamoste a responder "sem comentario" a qualquer pergunta.
8. Tens o direito a receber uma prova escrita da revist, mesmo sem dares os teus detalhes.
Se Fores Detido:
1. Isto é porque não hà provas suficientes para te prender e eles querem questionarte.
2. Grita um nome para que te possão localizar mais tarde.
3. Tens o direito de saber porquê  portanto pergunta.
4. Toma nota dos números dos agentes da policia.
5. Não tens de dar qualquer informação além do teu nome e morada. Podes querer dar a tua data de nascimento pois isto pode
acelarar a tua liberta.
6. Nós aconcelhamoste a responder "sem comentario" a qualquer pergunta feita.
7. Tens o direito a ter uma pessoa informada do local da tua detenção e ter um solicitador informado da tua detenção.
8. Após seis horas tens de ser ou liberta/o ou presa/o.
Se Fores Presa/o:
1. Grita um nome par ate poderem localizar mais tarde.
2. Tens o direito de saber porquê  portanto pergunta.
3. Toma nota dos números dos agentes da policia.
4. Não tens de dar qualquer informação para além do teu nome e morada. Podes querer dar a tua data de nascimento pois isto pode
acelalar a tua liberta.
5. Tens o direito a ter uma pessoa informada da tua prisão.
6. Também tens o direito de falar com um solicitador de borla.
7. Nós aconcelhamoste a contactar um solicitador e dizer "sem comentario" a quaisqueres perguntas até falares com ela/ele. Não
escrevas ou assines uma declaração ou caderno da policia.
Se Testemunhares uma detenção:
1. Toma nota do nome da pessoa ou uma descrição.
2. Toma nota da hora e local exacto.
3. Passa os detalhes a um observador legal, ou nos nossos pontos de informação legal, via o nosso website ou email.

G8 Grupo de Apoio Legal
Contactanos se fores detida/o, presa/o ou testemunhares uma Solicitadores disponiveis 24 horas por dia
detenção (e informanos quando fores liberta/o).
Firma A: Bertrami Berlow  0131 554 0999 / 0141 554 0999
Tel: 0845 223 5258 / 07704 265 843
Firma B: Clare Ryan – 0141 558 0234 / 07977 000 312
Web: www.g8legalsupport.info
Email: g8legalsupport@riseup.net
NAO ENTRES EM PANICO  NAO FALES  EM BREVE ESTARAS SOLTA/O

