Definitywny koniec
z dyskryminacja
w miejscu pracy

Nowe prawo oznacza, ze nie
musisz juz wiecej znosic
upokorzen w zwiazku z Twoja
orientacja seksualna. Juz nie.

Wspomnij dawne czasy
Kiedy zycie zawodowe
Shirley stalo sie udreka z
powodu przesladowan jej
wlasnych
nietolerancyjnych uczniow,
dyrektor szkoly powiedzial
jej, ze musi po prostu
zacisnac zeby.
Teraz nie mogloby to juz
miec miejsca.
Kiedy Peter zdal sobie
sprawe, ze nie zrobi kariery
jako pracownik sluzby
zdrowia, wiedzial, ze jest to
spowodowane faktem, ze
jest gejem. Powod? Byl
przesladowany Przez
swojego przelozonego.
Teraz nie mogloby to juz
miec miejsca.

Lisie odmowiono przydzialu
karty przejazdowej
dla jej partnera wbrew jej
kontraktowi mowiacym o
bezplatnych przejazdach dla
czlonkow rodziny tylko
dlatego, ze jest nim kobieta.
Teraz juz nie mogloby to miec
miejsca.

Uprzedzenia, ktore musialy
byc znoszone przez osoby o
orientacji homoseksualnej i
biseksualnej takie jak
zwolnienia z miejsca pracy,
przesladowanie, odmawianie
im awansu czy innych
przywilejow sa juz
teraz rozdzialem zamknietym.
Na zawsze.
Jest to teraz wykroczenie
przeciw prawu.
Zapoznaj sie z tym prawem.

Zgodnie z nowym prawem
podano trzy glowne dziedziny
dyskryminacji w miejscu pracy
z ktorymi nie musisz sie juz
wiecej godzic.

Dyskryminacja bezposrednia
Cokolwiek wolno osobom o
heteroseksualnej orientacji w
miejscu pracy, np. trzymanie
sie za rece, wolno takze i
Tobie. Ale jesli nie wolno jest
im tego robic, nie wolno jest
rowniezi Tobie.
Jedna na kazde dwadziescia
piec osob o orientacji
homoseksualnej i biseksualnej
twierdzi, ze stracil/a prace z
powodu swoich preferencji
seksualnych. Teraz z tym
koniec.

Dyskryminacja posrednia
Oznacza to, ze pracodawcy
nie wolno pomijac osob o
orientacji homoseksualnej w
sytuacjach takich jak dawanie
nagrod pracowniczych czy
awansow. Jesli partnerzy
Twoich heteroseksualnych
kolegow sa zaproszeni na
przyjecie gwiazdkowe w
Twoim miejscu pracy, Ty
rowniez mozesz zaprosic
swojego partnera/partnerke.
Automatycznie.
Jedna na dziesiec osob o
orientacji homoseksualnej i
biseksualnej uwaza, ze nie
otrzymal/a awansu z powodu
swojej orientacji seksualnej.
Teraz z tym koniec.

Przesladowanie
Na pracodawcow badz
kolegow osob o orientacji
homoseksualnej, ktorzy mysla,
ze moga z tego powodu
zrobic z ich zycia pieklo, czeka
niespodzianka.
Nawet osoby niepracujace
zawodowo nie musza sie juz z
tym wiecej godzic.
Jedna na piec osob o orientacji
homoseksualnej i biseksualnej
uwaza, ze byl/a
przesladowany/a
z powodu swoich preferencji
seksualnych. Teraz z tym
koniec.

Wyjatki
Zorganizowane kulty
religijne
W bardzo nielicznych
przypadkach pracodawcy w
pewnych organizacjach
religijnych moga odmowic
zatrudnienia osob o orientacji
homoseksualnej i biseksualnej
jesli te preferencje pozostaja w
sprzecznosci z ich religijnymi
przekonaniami. Prawo mowi
jednak, ze te wyjatki odnosza
sie tylko do nielicznych
wyznan religijnych takich jak
religia katolicka i imam. Jesli
juz jestes
pracownikiem szkoly
wyznaniowej badz organizacji
charytatywnej o charakterze
religijnym, te wyjatki Ciebie nie
dotycza. Jesli juz pracujesz w
jednej z tych organizacji,
musisz byc traktowany/a na
rowni z innymi.

Swiaczenia dla par
malzenskich
W pewnych przypadkach
emerytury i pewne inne ulgi
finansowe dostepne
dla heteroseksualnych par
malzenskich nie przysluguja
parom homoseksualnym.
Ale wielu dobrych
pracodawcow juz teraz
stara sie im je zapewnic.
Ponadto, do konca tego roku
(2005), zarejestrowane
pary homoseksualne beda
mogly korzystac z takich
samych swiadczen
emerytalnych jakie przysluguja
parom heteroseksualnym.
Wymagania z racji
wykonywanego zawodu
Teoretycznie, istnieja pewne
zawody, na ktorych prawidlowe
wykonywanie moze miec
wplyw orientacja seksualna
pracownika.
Trudno jest jednak podac tu
jakies szczegolne
przyklady.

A wiec co teraz zamierzasz
zrobic?
Czy mozesz porozmawiac z
przesladujaca Cie osoba?
Czy potrafisz im wyjasnic
dlaczego Cie krzywdza?
Jesli nie mozesz tego zrobic,
to czy jest wykwalifikowana
osoba w dziale personalnym
w Twoim miejscu pracy, do
ktorej moglbys sie w tej
sprawie zwrocic? Czy to o
czym powiesz moze zostac
zachowane w tajemnicy?
Dowiedz sie.
Czy jestes czlonkiem zwiazku
zawodowego badz zwiazku
pracownikow w Twoim
zakladzie pracy? Te
organizacje potraktuja
Twoja skarge powaznie, znaja
prawo w tej dziedzinie i zrobia
tylko to co chcesz zeby zrobili.
A moze bedzie Ci latwiej
porozmawiac z kims z Biura
Porad Obywatelskich
(Citizens Advice Bureau) badz
tez z kims z telefonicznej
poradni dla osob o orientacji
homoseksualnej?

W najgorszym wypadku sad
przyzna Ci rekompensate
finansowa, ktora bedzie
musiala byc wyplacona
przez Twojego pracodawce.
Nie ma gornego pulapu
wysokosci takiej
rekompensaty.
I zanim zaczniesz panikowac,
wiedz, ze jest to sprzeczne z
prawem jesli Twoj
pracodawca zacznie Cie
przesladowac gdy
zdecydujesz sie zlozyc
formalna skarge.
Do kazdego powinno juz
teraz dotrzec, ze koniec z
dyskryminacja seksualna. Na
zawsze.

Biuro Porad Obywatelskich
www.citizensadvice.org.uk
Lokalne Centrum Porad Prawnych
www.clsdirect.org.uk
0845 608 1122
TUC Linia Poznaj Swoje Prawa
0870 600 4882
Biuro Porad Obywatelskich w Walii
02920 376750
Biuro Porad Obywatelskich w
Szkocji
0131 550 1000
email info@cas.org.uk
Szkocka Siec Porad Zawodowych
0131 556 3006
Szkockie Stowarzyszenie Centrow
Porad Prawnych
0141 440 2503
Stonewall
020 7881 9440
Minicom 020 7881 9996
Stonewall Szkocja
0141 204 0746
Stonewall Walia
02920 237 744/01248 370082
www.stonewall.org.uk

