Tippek a bizonyítékok és információk megőrzésére
Lehetséges, hogy tudatában van olyan tényeknek, amelyek segíthetik a nyomozást
vagy a vizsgálatot.
Ha lehetséges, kérjük, hogy jegyezzen le mindent, amit fontosnak talál, amíg még
frissek a történtek.
Az alábbiakban tippeket találnak arra, hogyan gyűjtsenek jogilag felhasználható
jegyzeteket.
De bármilyen okirat, amelyet szemtanú/túlélő/elhunyt hozzátartozó családtagja készít
el, nagy valószínűséggel a bűnügyi vagy polgári perben része lesz a nyomozás vagy
vizsgálat során.
Ebből kifolyólag, legfontosabb dolog, hogy forduljon jogászhoz, mielőtt barmilyen
hasonló dokumentumot elkészít.
Ha jogi képviselőre volna szükségük, esetleg tanácsot szeretnének kérni, forduljanak
az INQUEST nevű jótékonysági egyesülethez (020 7263 1111) vagy a North Kensington
Law Centre nevű irodához (020 8969 7473).

Hogyan jegyezzünk fel bizonyítékokat.
1. Írjon le időrendi sorrendben az anyanyelvén mindent: amit látott/hallott. Legyen
egyértelmű, hogy mit látott sajt szemével, illetve mit hallott másoktól – ebben az
esetben nevezze meg a személyt.
2. Jegyezze fel a nevét, foglalkozását és elérhetőségeit mindazoknak, akiknek a
történtekről beszélt: rendőr, köztisztviselő, önkéntes, barát. Az is fontos, hogy vajon
ezek az emberek feljegyezték-e a hallottakat.
3. Az a legjobb, ha kihagyják mindazt, amit mások hallottak vagy láttak. Kérje meg
őket, hogy ők is jegyezzenek le mindent, és Ön esetleg említse ezt meg az Ön
jegyzeteiben.
4. Abban az esetben, ha aggódik nyilvánosságra hozni a jegyzeteit arról, amit látott
vagy hallott, kérjük, hogy ennek okát is írja le.
5. A jegyzetek aljára kérjük, hogy írja le a pontos időt is dátumot, amikor a jegyzetet
készíti és tartsa a dokumentumot biztonságos helyen kézzel vagy géppel írott
formában.
6. A későbbiekben, ha esetleg eszébe jutna valami, is hozzáírhat a jegyzetekhez, de
kérjük, hogy minden esetben írja oda a pontos dátumot.
7. Ha esetleg a tulajdonában vannak bármilyen fotók, felvételek stb., bármi, ami fontos
lehet, kérem, hogy tárolja őket merev lemezen (hard drive). Kérjen segítséget, ha ezt
nem tudja önállóan megoldani.

Kérjük, hogy ne aggódjon amiatt, hogy az információk felhasználhatók-e. Nagyon
fontos, hogy minél több információ gyűljön össze azoktól az emberektől, akik bármit
láttak vagy hallottak a tűzeset napján, illetve az előtte és utána levő időszakban,
beleértve a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.

