În Uniunea Europeană există legi pentru
a vă proteja, pe dvs. şi pe colegii dvs.,
împotriva discriminării la locul de muncă
pe motive de origine rasială sau etnică,
vârstă, handicap, religie sau convingeri
sau orientare sexuală.

CEC Confederaţia Managerilor Europeni
www.cec-managers.org
EUROCADRES – Consiliul cadrelor din Europa
www.eurocadres.org
În majoritatea ţărilor UE există organisme naţionale pentru
promovarea egalităţii. Acţionând pentru abordarea discriminării,
aceste organizaţii naţionale vă pot oferi mai multe informaţii şi
vă pot consilia în ceea ce priveşte drepturile dvs.
Contactaţi organismul naţional pentru
promovarea egalităţii din ţara dvs:
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
www.cncd.org.ro
Tel: 21 312 65 78
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Care sunt aceste legi?
Aflaţi detalii la
www.stop-discrimination.info

Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES)
www.etuc.org
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Discriminarea la locul de
muncă este ilegală.

Uniunile sindicale sau alte organizaţii vă pot
oferi informaţii şi sfaturi.

KE-80-08-384-RO-D

Toţi avem drepturi.

Acest pliant a fost produs ca parte a campaniei de informare la nivel european „Pentru
diversitate. Împotriva discriminării”. Organizat de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de
Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a Comisiei Europene, această campanie are
ca obiectiv să sporească conştientizarea privind discriminarea şi legile UE de combatere
a acesteia şi să promoveze beneficiile diversităţii.

O iniţiativă a Uniunii Europene

Victimă

În Europa trăieşte o mare
varietate de oameni.
Oameni de toate vârstele, persoane
cu handicap, persoane de origine
rasială sau etnică diferită, de religie
sau convingeri diferite sau cu orientare
sexuală diferită – toţi sunt o parte
a societăţii europene.

Martor

Agresor
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Tu care
dintre ei
eşti?
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1 din 6

Cel puţin
dintre noi a fost victimă a
discriminării în ultimele 12 luni.*

1
din 3 dintre noi
a fost martor la discriminarea
unei persoane în ultimul an.*

* Studiul Eurobarometru 296 privind discriminarea în Uniunea Europeană – Percepţii, experienţe şi atitudini (iulie 2008)
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Această diversitate ne îmbogăţeşte
culturile şi chiar economia.

