
Muncitorii imigranţi

Drepturile dvs. la egalitate
www.equalityni.org/rightshelp

Aţi avut dificultăţi să găsiţi de lucru sau
să vă angajaţi?

Aţi avut probleme să găsiţi o locuinţă
sau să utilizaţi servicii?

Ştiaţi că legile privind egalitatea vă
protejează:

De discriminare atunci când căutaţi
de lucru
De exemplu, pentru obţinerea unui
interviu, la desfăşurarea unui interviu
sau pentru obţinerea unei programări.

De discriminare la locul de muncă
Nivelul dvs. de salarizare, dreptul la
concediul de odihnă, concediile
medicale plătite, pauzele şi programul
de lucru, modul în care sunteţi tratat(ă)
la serviciu, pierderea locului de muncă
sau selectarea dvs. ca personal
redundant.

De discriminare atunci când căutaţi
o locuinţă
De proprietarii privaţi, agenţii imobiliari,
asociaţiile locative sau Northern Ireland
Housing Executive (Asociaţia publică
locativă pentru Irlanda de Nord)

De discriminare atunci când utilizaţi
servicii
Cum ar fi obţinerea de asistenţă
medicală oferită de medici,
stomatologi, spitale etc., alegerea
educaţiei copiilor dvs., servirea dvs. în
baruri sau magazine.

Legile privind egalitatea se aplică în
toate industriile şi sectoarele
economice.

Romanian



Aveţi dreptul de a nu fi discriminat(ă) din
cauza rasei dvs. Rasa se referă la
culoarea pielii dvs., naţionalitatea sau
apartenenţa dvs. etnică şi include membrii
comunităţii rome.

Suportarea unor abuzuri fizice sau verbale
sau atitudinile de intimidare sau ostile
pentru că sunteţi un muncitor imigrant
reprezintă hărţuire şi intră, de asemenea,
în această definiţie.

Aveţi de asemenea dreptul de a nu fi
discriminat(ă) din cauza genului,
credinţelor religioase, opiniilor politice,
orientării sexuale, vârstei sau dacă aveţi
dizabilităţi.

Comisia pentru egalitate lucrează pentru a
preveni discriminarea şi a promova
egalitatea. Aceasta vă poate oferi
informaţii şi consiliere gratuite privind
drepturile dvs. În unele cazuri, vă poate
oferi asistenţă juridică.

În cazul în care contactaţi Comisia şi
aveţi nevoie de un interpret, acest
aspect poate fi rezolvat.

Aplicarea drepturilor dvs.
Doar tribunalele / judecătoriile hotărăsc
dacă tratamentul pe care l-aţi reclamat
este discriminare care contravine 
legii. Acestea sunt separate şi
independente de Comisia pentru egalitate.

Reclamaţiile trebuie făcute cu respectarea
strictă a termenelor. În general,
reclamaţiile trebuie făcute în termen de
trei luni, dacă reclamaţi o problemă
legată de angajare sau în termen de
şase luni, dacă reclamaţi o problemă
legată de servicii.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi un
Consilier pe probleme de discriminare
la numărul de telefon 028 90 500600.
Dacă este necesar, sunt disponibile în
locaţie servicii de traducere. Această
broşură este disponibilă şi în alte limbi


