Работници-мигранти
Вашето равноправие
www.equalityni.org
Тази брошура се предлага на различни
езици.
Изпитвали ли сте трудности при
намирането на работа или на работното
място?
Срещали ли сте проблеми при
намирането на място за живеене или при
ползването на услуги?
Знаехте ли, че законите за равноправие
ви защитават:

От дискриминация, когато
търсите работа
Например, при получаване на покана за
интервю, по време на интервю или при
назначаване.

От дискриминация на работното
място
Вашата ставка на заплащане, полагащия
ви се отпуск, болнични, почивки и работни
часове, начина, по който се отнасят с вас
на работа, когато загубите работното си
място или когато бъдете избрани за
съкращение.

От дискриминация, когато
търсите място за живеене
От хазяи на частни квартири, агенти на
недвижими имоти, жилищни асоциации
или жилищнитевласти в Северна
Ирландия.

От дискриминация, когато
ползвате услуги
Например, когато ви бъде оказвана
медицинска помощ от лекари, зъболекари,
болница и т.н., когато избирате
образованието на децата си, когато ви
обслужват в заведения или магазини.
Това са само част от примерите за услуги,
които това включва.
Законите за равноправие важат за
всички индустрии и сектори на
икономиката.
Имате правото да не бъдете
дискриминирани с оглед на вашата раса.
Расата обхваща цвета на вашата кожа,
вашата националност или етнически
произход и включва членовете на
ромската общност.
Понасянето на физическа или вербална
злоупотреба или заплашване, или
враждебно отношение поради това, че сте
работник-мигрант, представлява тормоз и
също влиза в обхвата на понятието.
Също така, вие имате правото да не
бъдете дискриминирани с оглед на вашия
пол, религиозни вярвания, политически
убеждения, сексуална ориентация,
възраст или ако имате увреждане

Комисията по равноправие работи за
предотвратяване на дискриминацията и за
насърчаване на равенство. Тя може да
предостави безплатна информация и
съвет по отношение на вашите права. В
някои случаи тя също така може да
осигури правна помощ.
Ако се свържете с Комисията и се
нуждаете от устен преводач, това може
да бъде уредено.

Налагане на спазването на
вашите права
Само трибуналите / съдилищата могат да
решат дали отношението, по повод на
което сте се оплакали, представлява
противозаконна дискриминация. Те са
отделни органи и са независими от
Комисията по равноправие.
Оплакванията следва да бъдат подадени
в рамките на строго определен срок.
Обикновено оплакванията трябва да
бъдат подадени в рамките на три месеца,
ако вашето оплакване е от
трудовоправен характер или в рамките
на шест месеца, ако вашето оплакване е
във връзка с услуга.
За допълнителна информация се
свържете със
Служител по въпросите на
дискриминацията на 028 90 500600. При
необходимост се предлагат преводачески
услуги. Тази брошура се предлага на
различни езици.

