BROOK HOUSE TYRIMAS
Koks yra „Brook House tyrimo“ tikslas?
Mes tiriame netinkamą elgesį su „Brook House imigrantų sulaikymo centre“ sulaikytaisiais
nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Netinkamas elgesys reiškia elgesį,
kuris prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsniui.
Tyrimo tikslas yra sužinoti netinkamo elgesio mastą „Brook House imigrantų sulaikymo
centre“ įgaliojimuose nurodytu laikotarpiu. Tyrimo metu bus tiriama atsakomybė už
netinkamą elgesį ir ar buvo pažeidinėjama sistemingai. Tyrimas bus atliekamas renkant
įrodymus ir viešųjų posėdžių metu, tiriant įvykių apskaitą „Brook House imigrantų sulaikymo
centre“ ir paskelbiant ataskaitą, bus pateiktos rekomendacijos, kad visos atitinkamos
organizacijos galėtų pasimokyti iš to, kas įvyko.

Nepriklausomas nuo vyriausybės
Šis tyrimas yra nepriklausomas, teisės aktais nustatytas tyrimas, tiriantis įvykius „Brook
House imigrantų sulaikymo centre“ nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
•

„Būti nepriklausomu“ reiškia, kad tyrimas nėra vyriausybės dalis ir valdomas
vyriausybės departamento;

•

„Nustatytas teisės aktais“ reiškia, kad tyrimas iš atliekamo tyrimo buvo pakeistas į
tyrimą pagal 1995 m. Tyrimų įstatymą ir turi teisę priversti asmenis liudyti bei pateikti
dokumentus.

Kaip su mumis susisiekti
Ar buvote laikomas „Brook House imigrantų sulaikymo centre“ nuo 2017 m. balandžio 1 d.
iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.? Jei taip, norėtume su jumis pasikalbėti. Jūs galite su mumis
susisiekti naudodamiesi mūsų Susitikimo forma arba vienu iš toliau nurodytų būdų:
Telefonu:

0800 181 4363

El. paštu:

enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

Parašyti mums:
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Ar turiu bendrauti su jumis angliškai?
Jei pageidaujate kalbėti kita kalba nei anglų, praneškite mums ir mes pasirūpinsime, kad
galėtumėte kalbėtis per mūsų vertimų paslaugas teikiančią tarnybą.

Noriu dalyvauti šiame tyrime
Jei jūs jau turite advokatą, veikiantį jūsų vardu, pasikalbėkite su juo, kad taptų pagrindiniu
dalyviu. Jei dar neturite advokato arba dar nesusisiekėte su mumis, susisiekite su mumis
pasinaudodami aukščiau nurodytais būdais.

Kur galiu rasti daugiau informacijos?
Daugiau informacijos galite rasti mūsų tinklapyje, įskaitant posėdžių datas, informaciją apie
mūsų vietą ir naujienas apie tyrimą.

Naudingos organizacijos
Deja, mes neteikiame pagalbos ar konsultacijų migracijos klausimais, kurie yra už šio tyrimo
ribų. Jei jums reikia pagalbos, susijusios su jūsų migracijos statusu, arba jei turite su gerove
susijusių problemų, susisiekite su viena iš toliau nurodytų organizacijų:

Raudonasis kryžius (angl. Red Cross)
Gali suteikti skubią pagalbą, susijusią su gerove, pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams
bei prekybos žmonėmis aukomis

Laikinas sulaikytų imigrantų paleidimas į laisvę – Tel. Nr. 020 7456 9750 (Pirmad.–
ketvirt. 10.00 val.–12.00 val.)
Teikia teisines konsultacijas ir atstovauja sulaikymo centruose bei kalėjimuose sulaikytiems
migrantams.

Pagalba migrantams (angl. Migrant Help) – Nemokama prieglobsčio pagalbos linija 0808
8010 503
Teikia migrantams patarimus ir pagalbą.

Medicininis teisingumas (angl. Medical Justice) – Tel. Nr. 0207 561 7498
Sulaikytiems migrantams siūlo nepriklausomas medicinines konsultacijas ir vertinimus bei
rašo medicinines-teisines ataskaitas ir laiškus, nurodant didelį susirūpinimą keliančias
problemas.
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Getviko (Getwick) sulaikytųjų gerovės grupė – Tel. Nr. 01293 657070
Getviko (Gatwick) migrantų sulaikymo centre sulaikytiesiems ir jų šeimoms siūlo paramą bei
draugiškus santykius.

Kalėjimų ir probacijos ombudsmenas – vietinis telefono Nr. 0845 010 7938 (atsakiklio
paslauga)
Nepriklausomas kalėjimuose ar imigracijos sulaikymo centruose laikomų asmenų skundų
tyrimas

Samariečiai – arba Tel. Nr. 116 123 nemokamai
Nemokama išklausymo parama tiems, kuriems reikalinga pagalba

Norėdami parsisiųsti informaciją PDF formatu, spustelėkite
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