NEDISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI
Ai dreptul la șanse egale!
Nediscriminarea la locul de muncă
pentru femei și bărbați
Tratamentul corect este un drept
fundamental în Uniunea Europeană.
Este ilegală discriminarea persoanelor
pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate,
origine etnică sau rasială, religie,
convingeri sau orientare sexuală.
Și proiectul nostru asigură respectarea
principiului
nediscriminării,
conform OG nr.137/2000 privind
prevenirea si sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată,
respectiv se interzice orice excludere/restricție/preferință, pe bază de
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie
defavorizată, precum și orice alt
criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții
de egalitate, a drepturilor omului și a
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.
Membrii GT si echipa de proiect beneficiază de tratament egal si acces
nediscriminatoriu la resurse. Accesul
la GT este disponibil tuturor tinerilor
NEETs eligibili, fără nicio deosebire,
excludere, restricție sau preferința, cu
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respectarea condițiilor
solicitantului.
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Transparenta, neîngrădirea și respectarea legii se aplica si in politica de
achiziții: procedurile de atribuire nu
ingrades participarea la licitații a niciunui ofertant.
Egalitatea de tratament între femei și
bărbați
Legile care promovează egalitatea
între sexe au existat încă din primii ani
ai Comunității Europene.
Începând cu anii 1970, 13 legi au fost
adoptate în scopul asigurării tratamentului egal și corect la locul de
muncă pentru femei și bărbați.
Aceste legi acoperă o multitudine de
domenii, inclusiv tratamentul egal în
situația participării la un concurs
pentru ocuparea unui post, tratamentul egal la locul de muncă, protecția
lucrătoarelor însărcinate și a mamelor
care alăptează și dreptul la concediu
maternal și paternal.
Milioane de femei și de bărbați din
toată Europa se bucură de aceste
drepturi în fiecare zi – dar puțini dintre
aceștia știu că Uniunea Europeană
este responsabilă pentru aceste legi!
Alte forme de discriminare la locul de
muncă
Legile privind egalitatea între sexe au
fost completate de noi legi ale Uniunii
Europene în anul 2000, când a fost

interzisă și discriminarea pe alte
criterii. În baza acestor noi legi noi
este ilegală discriminarea unei persoane pe bază de:

locuință, în sistemul de sănătate sau
în cadrul accesului la bunuri și servicii,
cum ar fi tratamentul incorect în
magazine, restaurante, hoteluri etc.

‣ Origine rasială și etnică

Toate țările membre UE sunt obligate
să adopte aceste reguli de egalitate.
Țările care se alătură UE trebuie de
asemenea să respecte aceste reguli.

‣ Religie și convingeri
‣ Dizabilitate
‣ Orientare sexuală
‣ Vârstă
Aceste cinci tipuri de discriminare,
împreună cu discriminarea pe bază de
sex, sunt incluse în Tratatul de la Amsterdam al Uniunii Europene ca domenii
în care UE poate acționa pentru prevenirea discriminării.
Desigur că discriminarea poate
apărea și din alte motive, de exemplu,
pentru că o persoană este sau nu
căsătorită, din cauza nivelului venitului
sau locului de reședință. Discriminarea poate apărea și din cauza unor
motive cumulate, de exemplu, vârsta
și sexul unei persoane (ex.: femeile în
vârstă pot fi îndeosebi supuse unui
tratament incorect pe piața locurilor
de muncă). Dacă doriți să aflați mai
multe informații despre acest fenomen de discriminare multiplă, probabil
vă va interesa această expunere.
Legile pentru protejarea persoanelor
împotriva discriminării pe criterii de
origine rasială și etnică (de ex., pentru
că sunt de rasă neagră sau de etnie
romă), nu acoperă numai problemele
de angajare, ci și alte domenii ale vieții
de zi cu zi care pot da naștere unor
tratamente incorecte, de exemplu, în
școli, în cadrul aranjamentelor de

www.forneets.lumina.org

Legislația UE privind tratamentul egal
stabilește niveluri minime de protecție
care se aplică tuturor persoanelor care
trăiesc și lucrează în Uniunea Europeană. Țările pot merge mai departe și pot
adopta măsuri legale și mai puternice.
Cum puteți obține ajutor
Acest site de internet explică drepturile și obligațiile care vă revin în baza
legislației europene în materie de
egalitate și conține punctele de
contact din țara dumneavoastră unde
puteți solicita consiliere sau informații
suplimentare (accesați linkurile de pe
această pagină).
Legislația este esențială în lupta
pentru egalitate, dar știm că trebuie să
facem mai mult. De aceea, Uniunea
Europeană susține aplicarea mai
multor măsuri pentru combaterea
discriminării, de la proiectele de finanțare până la efectuarea unor cercetări
și sprijinirea campaniilor de conștientizare și de informare a populației.
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AI DREPTUL LA ȘANSE EGALE!
NEDISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI
Tratamentul corect este un drept fundamental în Uniunea Europeană. Este
ilegală discriminarea persoanelor pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine
etnică sau rasială, religie, convingeri sau orientare sexuală.
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