LEGAL INFORMATION
Denna Information utges av G8 Legal Support Group. Det kommer att finnas rättsobservatörer (Legal Observers) som bär orange haklappar
under protesterna. Deras roll är att övervaka polisen och samla ögonvittnen. Observatörerna tillhör inte organisationsgruppen och är inga
stewardar (ombud). Var god och samarbeta med observatörerna! Detaljerad information på engelska hittar du på deras hemsida
www.g8legalsupport.info
OM DU BLIR STOPPAD OCH VISITERAD
•

Polisen har ingen allmän rätt att visitera dig. Fråga därför vilken lag de använder sig av och kom ihåg vad de säger!

•

Om en Section 60 Order gäller har uniformerade poliser rätt att visitera dig (och fordon) utan misstanke om vapeninnehav. De kan också
kräva att du avlägsnar föremål som enligt deras uppfattning kan användas för att dölja din identitet (masker och liknande)

•

Section 44 Terrorism Act tillåter även uniformerade poliser att visitera dig utan misstanke om brott.

•

Polisen kan dessutom utföra en så kallad "pat down search” där du endast behöver avlägsna ytterplagg (på offentlig plats).

•

Du får endast kroppsvisiteras av en polis av samma kön!

•

Du behöver inte uppge namn eller adress om du blir visiterad under S60 eller S44. Du behöver inte ens svara på frågor.

•

Vi rekommenderar att du svarar "No Comment" på alla frågor

•

Du har rätten att få en skriftlig rapport över visitationen även om du inte har uppgett namn eller adress.

OM DU BLIR ANHÅLLEN
•

Detta sker om det inte finns tillräckligt med bevis för att arrestera dig och de vill ställa ytterligare frågor.

•

Ropa ut ditt namn så att du kan hittas senare

•

Du har rätt att veta varför du anhålls, så fråga!

•

Skriv upp polismännens nummer

•

Du behöver inte uppge mer än namn och adress. Om du anger ditt födelsedatum kan det kanske påskynda processen

•

Vi rekommenderar att du svarar "No Comment" på alla frågor

•

Du har rätt att informera en person om var du hålls anhållen och att informera en advokat.

•

Efter sex timmar måste du antingen släppas fri eller häktas.

OM DU ARRESTERAS
•

Ropa ut ditt namn så att du kan hittas senare

•

Du har rätt att veta varför, så fråga!

•

Skriv upp polismännens nummerDu behöver inte uppge mer än namn och adress. Om du anger ditt födelsedatum kan det kanske
påskynda processen

•

Du har rätt att informera en person var du hålls anhållen

•

Du har också rätt att kostandsfritt prata med en advokat

•

Vi rekommenderar att du svarar "No Comment" på alla frågor tills dess att du har pratat med en advokat. Varken skriv eller underteckna
någon förklaring eller gå med på att skriva i något anteckningsblock!

NÄR DU BEVITTNAR EN ARRESTERING
•

Skriv upp personens namn (eller teckna en beskrivning)

•

Skriv upp exakt tid och plats

•

Lämna denna information till någon av rättsobservatörerna eller lämna den vidare genom Infostånden (Legal Info Point), vår hemsida eller
email.

G8 Legal Support group
Kontakta oss nä du är anhållen, arresterad eller bevittnar
en arrest (och glöm inte att informera oss när du släpps fri)
Tel: 0845 223 5258 & 07704 265 843
Email: g8legalsupport@riseup.net Web: www.g8legalsupport.info

Advokater som kan ringas dygnet runt:
Beltrami Berlow 0131 554 0999 & 0141 554 0999
Clare Ryan 0141 558 0234 & 07977 000 312

