Potraktowano Cię
niesprawiedliwie?
Doświadczyłaś/-eś niesprawiedliwego nierównego
potraktowania? W takim przypadku mogłaś/-eś być
dyskryminowana/-y. Prawodawstwo norweskie
zabrania dyskryminacji na tle pochodzenia
etnicznego i kulturowego, religii, orientacji
seksualnej, niepełnosprawności, płci lub wieku.
Zabronione jest również molestowanie i mobbing
kogokolwiek na tym tle.

Przykładami dyskryminacji i molestowania są:
- Kobieta nie dostaje pracy ponieważ jest w ciąży.
- Niewidomemu zabrania się zabrania z sobą psa
przewodnika do restauracji
- Młodego człowieka nie wpuszczono do lokalu z
powodu ciemnego koloru skóry
- Kobieta muzułmanka otrzymała polecenie zdjęcia
z siebie nikabu kiedy jest w pracy
- Homoseksualista otrzymuje stale uwagi i żarty
pod swoim adresem na tle swojej orientacji
seksualnej

Czym jest LDO?
Potraktowano Cię
niesprawiedliwie?

Biuro Rzecznika ds. Równouprawnienia i
Dyskryminacji, LDO, jest organizacją państwową
pracującą na rzecz równouprawnienia i
różnorodności kulturowej.
LDO ma za zadanie dbać o to, aby przepisy prawne
zabraniające dyskryminacji były przestrzegane.
Każdy, kto doświadcza dyskryminacji może
skontaktować się z nami. Udzielamy rad i pomocy, a
jeżeli tego pragniesz, możemy pomóc Ci wnieść
skargę na dyskryminację. Zwrócenie się do LDO jest
bezpłatne.
Rzecznikiem ds Równouprawnienia i Dyskryminacji
mianowano Panią Sunnivę Ørstavik. Ma ona ponad
60 współpracowników, którzy pomagają jej w pracy
przeciwko dyskryminacji.
Rzecznik ds równouprawnienia i dyskryminacji ma
za zadanie zwalczać dyskryminację i propagować
równouprawnienie na tle płci, pochodzenia
etnicznego i kulturowego, religii,
niepełnosprawności, orientacji seksualnej i wieku.
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ZAPROTESTUJ TEMU!
Rzecznik ds równouprawnienia i
dyskryminacji pomaga osobom,
które doświadczyły dyskryminacji.
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Skontaktuj się z nami!
Bezpłatna infolinia: 800 41 556
Telefon: 23 15 73 00
Telefaks: 23 15 73 01
Marieboesgate 13, trzecie piętro.
8048 Dep, 0031 Oslo
E-mail: post@ldo.no
www.ldo.no
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ZAPROTESTUJ!
LDO pomoże Ci

POTRAKTOWANO CIĘ
NIESPRAWIEDLIWIE?

ZANOTUJ CO SIĘ STAŁO

MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ

INNE ROZWIĄZANIA

Doświadczyłaś/-eś nierównego traktowania
na tle płci, pochodzenia pochodzenia
etnicznego i kulturowego, religii, języka,
niepełnosprawności lub wieku? W takim
przypadku mogłaś/-eś doświadczyć
dyskryminacji.

Jeżeli zdecydujesz się wnieść skargę na
dyskryminację, LDO skontaktuje się z
osobami lub instytucjami, na które
wniosłaś/-eś skargę, aby usłysześ ich wersję
sprawy. Jeżeli LDO uważa, że istnieją
podstawy do sądzenia, że byłaś/-eś
dyskryminowana/-y, to ten na kogo
złożyłaś/-eś skargę musi dowieść, że
dyskryminacja nie miała miejsca.

-

Co się stało?
Kto się tego dopuścił?
Gdzie to się stało?
Kiedy to się stało?
Czy ktoś to widział i może to potwierdzić?

Jeżeli dyskryminacja jest trudna do
dowiedzenia, lub nie chcesz wnieść skargi,
możliwe jest rozwiązanie sprawy w inny
sposób. W takim przypadku LDO może
doradzić Ci, z kim powinnaś/powinieneś się
skontaktować aby otrzymać pomoc.

ZNAJDŹ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA
TEN CZYN I ZAPROTESTUJ!

SKONTAKTUJ SIĘ Z LDO

WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY LDO

INFORMACJE KONTAKTOWE

Dowiedz się ktojest odpowiedzialny za
dyskryminację i zaprotestuj bezpośrednio.
Jeżeli nie opowiesz o dyskryminacji, trudno
będzie coś z tym zrobić. Dyskryminacja jest
często spowodowana brakiem wiedzy, a nie
złą wolą. Jeżeli zaprotestujesz, może się
zdarzyć, że sprawa rozwiąże się samoistnie.

Wielu osobom udaje się wstrzymać
dyskryminację po otrzymaniu rad i pomocy
ze strony LDO. Rady mogą pomóc im dojść
do zgody z odpowiedzialnymi osobami lub
organami na temat rozwiązania sytuacji.
Wnosząć skargę do LDO, przyczyniasz się
również do rozpowszechniania wiedzy o
dyskryminacji. Tak, aby inne osoby mogły
uniknąć złego traktowania w przyszłości.

Biuro Rzecznika ds. Równouprawnienia i
Dyskryminacji, (LDO) udziela rad i pomocy
wszystkim osobom dyskryminowanym.
Możemy ocenić, czy nierówne traktowanie,
jakiego doświadczyłaś/-eś jest sprzeczne z
przepisami prawnymi dotyczącymi
dyskryminacji, i pomóc Ci wnieść skargę.

Zadzwoń do nas na numer 800 41 556,
napisz do nas na adres post@ldo.no, prześlij
list do LDO, 8048 Dep, 0031 Oslo, lub
zasięgnij dalszych informacji na stronie
internetowej www.ldo.no.
Możesz również odwiedzić nas pod adresem
Mariboes gate 13 i Oslo. Możemy załatwić
tłumacza.

