На вулиці, в магазині, вокзалі
або іншому місці Вас затримали,
перевірили документи,
«запросили» на бесіду до
відділку поліції тільки тому, що
Ви відрізняєтесь від інших за
кольором шкіри, расою, етнічним
або національним походженням?
Саме з цих підстав у місці Вашого
проживання почастішали рейди
та перевірки житла? Працівники
поліції говорять про орієнтування
на перевірку «таких, як ви»
або не повідомляють причини
перевірок та не обґрунтовують
такі дії? Можливо, що всі ці
обставини свідчать про етнічний
профайлінг.

Потерпілі – людина або група людей,
які стали об’єктами при проведенні
затримання, обшуку, арешту без
фактичних підстав чи обґрунтованої
підозри.
Кривдники - працівники поліції чи
працівники інших правоохоронних
органів.
Варіанти етнічного профайлінгу з
боку працівників поліції:
• перевірка документів без належних
підстав та обґрунтованої підозри;
• затримання, «запрошення» до
відділку поліції без належних підстав
або обїрунтованої підозри;
• перевірка житла та рейди кварталів
без ордеру та підстав тощо.

Що робити:
• Привернути увагу оточуючих до
події, яка відбувається
• Вимагати присутність адвоката
та не підписувати жодних
документів до його прибуття
• Вимагати повідомлення про
затримання родичів та/або
знайомих. За необхідності,
вимагати перекладача
• Звернутися за правовою
допомогою до адвоката чи
центру з надання безоплатної
правової допомоги (БПД)
• Звернутися до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини
• Зателефонувати на Гарячу лінію
Національної поліції України
• Якщо Ви – не громадянин
України, обов’язково зв’яжіться зі
своїм Консульством

Як зібрати докази:
• Дізнатися, хто затримував (П.І.Б.
поліцейського, номер жетона)
• Зафіксувати (за можливості) на
камеру мобільного телефону/
диктофон процес затримання
• Отримати контакти свідка/-ків
(П.І.Б., номер телефону, адресу
тощо)
• Перевірити, чи є поруч
з місцем події камери
відеоспостереження
(стаціонарні камери на будівлях,
банкомати тощо)
• Отримати копію/
сфотографувати протокол у
поліції

Корисні контакти:
Уповноважений Верховної Ради
з прав людини –
www.ombudsman.gov.ua
телефон гарячої лінії 0 800 50 17 20
Координаційний центр з надання
правової допомоги (БПД) –
www.legalaid.gov.ua
телефон гарячої лінії 0 800 213 103
Викликати поліцію – 102;
подати скаргу на поліцію –
www.npu.gov.ua телефон
гарячої лінії 0800 50 02 02
Дискримінація обмежує, протидій!
www.discrimi.net
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ПРОФАЙЛІНГУ

