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ANCHETĂ BROOK HOUSE 

 

Care este scopul Anchetei cu privire la Brook House? 

Investigăm relele tratamente aplicate deținuților de la Centrul de Deportări Brook House în 

intervalul 1 aprilie 2017 – 31 august 2017. Prin „rele tratamente” se înțeleg acțiunile definite 

de articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. 

Scopul acestei anchete este de a afla nivelul relelor tratamente aplicate la Centrul de 

Deportări Brook House în perioada menționată în Termenii de Referință. Ancheta va 

investiga răspunderea pentru aceste rele tratamente, precum și dacă au existat eșecuri de 

ordin sistemic. În timpul anchetei se vor strânge probe și se vor organiza audieri publice, 

investigând răspunderea pentru evenimentele desfășurate la Centrul de Deportări Brook 

House. De asemenea, se vor face recomandări prin publicarea unui raport, astfel încât 

organizațiile relevante să poată extrage lecțiile ce trebuie învățate din cele petrecute. 

 

Autonomie față de Guvern 

Această anchetă este una legală și independentă, investigând evenimentele care au avut 

loc la Centrul de Deportări Brook House în intervalul 1 aprilie 2017 – 31 august 2017.  

• Este o anchetă independentă deoarece nu face parte dintr-o agenție guvernamentală 

și nici nu este condusă de o agenție guvernamentală; 

• Este o anchetă legală deoarece a fost transformată dintr-o investigație curentă într-o 

Anchetă conform Legii privind anchetele din 2005 și are autoritatea de a obliga 

martorii să producă dovezi și documente. 

 

Cum ne contactați 

Ați fost deținut(ă) la Centrul de Deportări Brook House în intervalul 1 aprilie 2017 – 31 

august 2017? Vrem să discutăm cu dumneavoastră. Ne puteți contacta folosind Formularul 

de Contact sau una din modalitățile de mai jos: 

Telefon: 0800 181 4363 

Email:  enquiries@brookhouseinquiry.org.uk 

Poștă:  (NU ESTE NECESAR TIMBRU) 

  Freepost BROOK HOUSE INQUIRY 

https://brookhouseinquiry.org.uk/about/terms-of-reference-2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/detainees/
https://brookhouseinquiry.org.uk/detainees/
tel:+44800%20181%204363
mailto:enquiries@brookhouseinquiry.org.uk
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În ce limbă putem comunica? 

Dacă doriți să comunicați cu noi într-o altă limbă decât limba engleză, vă rugăm să ne 

spuneți acest lucru pentru a putea organiza o discuție facilitată de serviciul nostru de 

traducere.   

Vreau să fac parte din Anchetă 

Dacă aveți deja un avocat care să vă reprezinte, vă rugăm să discutați cu acesta despre 

posibilitatea de a deveni participant cheie. Dacă încă nu aveți un avocat sau nu ne-ați 

contactat încă, vă  rugăm să ne contactați folosind una din metodele de mai sus.  

 

De unde pot afla mai multe informații? 

Puteți găsi mai multe informații pe pagina noastră de internet, precum datele audierilor, 

informații cu privire la locația noastră și vești cu privire la Anchetă. 

 

Organizații utile 

Din păcate, noi nu vă putem oferi sprijin sau recomandări cu privire la imigrări, deoarece 

acest aspect nu intră în sfera de incidență a acestei Anchete. Dacă aveți nevoie de sprijin cu 

privire la statutul dumneavoastră de imigrant sau dacă aveți motive de îngrijorare cu privire 

la bunăstarea dumneavoastră, vă rugăm să contactați una din organizațiile de mai jos: 

 

Crucea Roșie  

Poate oferi asistență de urgență cu privire la bunăstarea refugiaților și solicitanților de azil, 

precum și victimelor traficului de persoane 

 

Bail for Immigration Detainees (Cauțiune pentru deținuții imigranți) – Tel. 020 7456 9750 

(Luni – Joi 10:00 – 12:00) 

Oferă sprijin și reprezentare legală migranților deținuți în centre de deportare și închisori. 

 

Migrant Help (Sprijin pentru migranți) -  Linia de asistență gratuită a migranților 0808 8010 

503 

Oferă sfaturi și sprijin migranților. 

 

Medical Justice (Justiție medicală) – Tel. 0207 561 7498 

Oferă consultanță medicală independentă și evaluări deținuților imigranți și redactează 

rapoarte medico-legale și scrisori ce conțin motive grave de îngrijorare de ordin medical. 

 

https://brookhouseinquiry.org.uk/hearings2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/hearings2/
https://brookhouseinquiry.org.uk/news/
http://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
http://www.biduk.org/
http://www.migranthelpuk.org/
http://www.medicaljustice.org.uk/
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Gatwick Detainees Welfare Group  (Grupul dedicat bunăstării deținuților de la Gatwick) –Tel. 

01293 657070 

Oferă sprijin și prietenie deținuților de la Centrul de Deportări Gatwick și familiilor acestora. 

 

Prisons & Probation Ombudsman (Ombudsmanul dedicat Serviciul Penitenciar și de 

Probațiune) – Apel local 0845 010 7938 (serviciu telefonic automatizat) 

Investigarea independentă a plângerilor făcute de cei aflați în închisoare sau deținuți în 

centre de imigrare 

 

Samaritans (Samaritenii) - sau Tel. 116 123 apel gratuit 

Sprijin și ascultare gratuită pentru cei aflați în nevoie 

 

Dacă doriți aceste informații în format PDF, dați click  

http://www.gdwg.org.uk/
https://www.ppo.gov.uk/investigations/make-complaint/how-to-make-a-complaint-dvd/
http://www.samaritans.org/

