Noua hotărâre legislativă privind persoanele
fără adăpost din Marea Britanie
La data de 14 decembrie 2017, Înalta Curte a Marii Britanii (High Court în engleză) a
declarat ilegală practica deținerii/eliminării/înlăturării cetățenilor Spațiului Economic
European care nu au adăpost, sau care dorm pe stradă.

Ce înseamnă decizia Înaltei Curți?
Biroului Home Office (echivalentul UK al ministerului de interne) nu I se mai permite
deportarea persoanelor din Spațiul Economic European (SEE) doar pentru că aceste
persoane sunt fără adăpost, sau dorm pe stradă. Organizațiile caritabile (‘charity’)
care au fost înființate pentru a oferi ajutor persoanelor fără adăpost NU au voie să
ajute biroul Home Office să găsească persoane pe care să le deporteze.
Dacă am fost reținut pentru că dormeam pe stradă/eram fără adăpost, voi fi
eliberat automat?
În mod normal, ar trebui să fiți eliberat(ă) imediat. Dacă nu ați fost eliberat(ă),
contactați imediat organizația NELMA (adresă de mail:
nelondonmigrantaction@gmail.com, 07459 642 152) sau organizația ‘Bail for
Immigration Detainees’ (organizație care sprijină persoanele deținute ajutându-Ie
să își plătească cauțiunea). Aceasta are adresa de mail: enquiries@biduk.org, iar
numărul lor de telefon este 020 7456 9750. Linia este deschisă între orele 10:00 12:00, de luni până joi.
Dacă mi-a fost trimis un aviz pentru ‘înlăturare’/un aviz cum că voi fi
înlăturat(a) de pe stradă (în engleză acesta se cheamă ‘removal notice’),
acesta va fi anulat după această hotărâre legislativă a Înaltei Curți?
Avizurile de eliminare sau înlăturare (‘removal notice’ în engleză) ar trebui să fie
anulate automat. Cu toate acestea, este important să contactați biroul/sediul Home
Office pentru a vă asigura că au anulat cu adevărat avizul (‘removal notice’).
Insistați să primiți confirmare de la ei în scris, nu doar verbal sau la telefon. Puteți
face acest lucru contactând adresa de mail complaints@homeoffice.gsi.gov.uk sau
trimițând o scrisoare la adresa menționată în partea de sus a avizului pe care l-ați
primit (de obicei, aceasta este in colțul de sus în stânga, sau în partea dreaptă).
Mai este necesar să mă prezint la sediul Home Office?
Biroul de interne (Home Office) ar trebui să anuleze orice cerere pe care v-a trimis-o
rugându-vă să vă prezentați la unul din sediile lor. Dacă nu v-au anulat această
cerere, puteți contacta departamentul de Reclamații din cadrul biroului Home Office
la următoarea adresă de mail: complaints@homeoffice.gsi.gov.uk.

Am făcut apel după ce mi-a fost trimis un aviz de eliminare/înlăturare (‘removal
notice’). Audierea mea în privința acestui apel va mai avea loc cumva?
Audierea dvs. În legătură cu apelul făcut ar trebui să continue. Când vă prezentați la
Home Office, sau unde are loc audierea, menționați-le următoarea decizie
legislativă:
“the decision în R (on the application of Gureckis, Cielecki, and Perlinski) v Secretary
of State for the Home Department”.
Un funcționar Home Office mi-a confiscat pașaportul și/sau alte acte de
identitate. Ce ar trebui să fac în acest caz?
Contactați biroul/sediul Home Office – aveți dreptul să va cereți pașaportul înapoi.
Pentru a primi documentele înapoi, trimiteți o scrisoare solicitând returnarea
documentelor dvs. la adresa de mail complaints@homeoffice.gsi.gov.uk.
Pot obține compensație/despăgubiri?
Dacă ați fost reținut sau dacă Home Office v-a confiscat pașaportul sau buletinul /
alte acte de identitate, atunci există posibilitatea de a putea obține eventuale
despăgubiri. Pentru acest lucru, ar trebui să consultați un avocat. Mai jos sunt câteva
sugestii de birouri de avocatură pe care le puteți contacta:
• Public Interest Law Unit at Lambeth Law Centre (0207 840 2000)
• Lupins (020 3503 0880)
• Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007)
• Wilsons (020 8808 7535)
• Bindmans LLP (020 7833 4433)
Sunt cetățean UE și sunt fără adăpost/dorm pe stradă. Ar trebui să-mi fac griji
în legătură cu statutul meu de cetățean imigrant?
Nu sunteți obligat(ă) să cooperați cu ofițerii Home Office responsabili cu executarea
ordinelor legislative legate de imigrație. Dacă sunteți oprit, cel mai bine este să
refuzăți politicos să răspundeți la întrebări acestora și să plecați. Nu sunteți obligat(ă)
să arătați niciun act de identitate sau să răspundeți la întrebări.
Nu puteți fi arestat(ă) doar pentru că ați refuzat să răspundeti la întrebări sau pentru
că ați refuzat să lăsați să vi se verifice identitatea, sau să vă prezentați actele de
identitate.
Dacă sunteți oprit(ă), puteți anunța acest lucru rețelei Anti-Raids, pe care o gășiți la
următoarea adresă de emaill: antiraids@riseup.net, sau pe rețeaua de socializare
Twitter: @antiraids

