
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СИНДИКАЛЕН ПОДХОД



Този наръчник представя обзор на проблема 
“дискриминация на работното място” 

на европейско ниво.

 Той е практичен инструмент, имащ за цел даване на насоки за 
прилагане на 

антидискриминационни стратегии
на работното място.

New Operating Industrial Relation to Manage Antidiscrimination



Общността предприема «подходящи действия 
за борба с дискриминацията, основана на 

пол, расов или етнически произход, религия 
или убеждение, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация » 

Антидискриминационната 
политика е основна цел на 

Европейския съюз



2. Матрица за 
обучение - ролята на 
синдикатите в 
борбата с 
дискриминацията 

3. Интегриране на 
равенството в 
стратегиите, 
политиките и 
практиките на 
синдикатите 

ТЕМИ:

1. Икономика и 
социология на 
дискриминацията: 
Един 
интердисциплинарен 
подход



Икономика и социология на дискриминацията: 
Един интердисциплинарен подход



Равенство
Неравенство

Разнообразие
Дискриминация



Равенство по отношение на 
политическите и законови 
права: “равенство пред 
закона”

Равни свободи на изразяване 
и публично изказване

Равен достъп до постове във 
всички публични 
организации

Равенство в дяловете



Форми на 
равенство:

•Изономия:
равенство в 
политическите и 
законови права 
•Изегория:
равни свободи на 
публично изказване
•Изотимия:
равни права за достъп 
до постове във всички 
публични организации
•Изомория: 
равенство в дяловете



    Достойнство на човешкото 
същество 

Уникалност:  уникален, 
защото е различен

Динамично равенство:
да се даде на всеки това,
на което има право 

Третиране равнопоставено 
равния и 
неравнопоставено-
неравния



    Равенство пред закона: право на защита от 
всички форми на агресия, посегателство или 
насилие

Равенство на възможностите: честна 
конкуренция във всички професионални 
сфери

Позитивна дискриминация– 
Способ за игнори-
ране на непризната
дискриминация чрез
           принудително
           налагане
           на квоти



    Трансакционни разходи: скрити 
разходи при сключване на сделки 
между лица с различен статут

Борба на ЕС с неравенството: 
формиране на позитивни социални 
взаимоотношения 

Теория за
несправедливото
неравенство:
различията стимулират



    Равенството - една цел, която не 
трябва да се осъществява напълно

Борба с нeравенството, без да се 
постига пълно равенство

Да не се заличават различията: 
умереното неравенство
е стимулът
на човешкото
развитие



    Да се отнасяш “равнопоставено с 
неравнопоставения и неравнопоставено с 
равнопоставения”

Модерните демокрации: защита срещу 
дискриминация

Европейският съюз: фактор, изложен на 
риск. 
Стремеж за
елиминиране
   източниците
на дискриминация.



В модерната теория 
за демокрацията, 
дискриминацията се 
идентифицира като 
“социален грях”, 
разстройващ 
обществения договор 
и застрашаващ 
възможността за 
мирно 
сътрудничество. 

Директивите на ЕС 
дефинират 
множество фактори, 
“изложени на риск”:  
пол, раса, религия, 
възраст, сексуална 
ориентация, 
увреждания и др.



Условия за размяна и разделение на труда



    Индивидите са различни в своите 
умения, външен вид, желания и 
нужди

Разнообразието не може да бъде 
премахнато чрез желание или закон 

Опитите да се елиминират различията 
със законови мерки, 
водят до по-лоши 
   резултати



    Индивидите следва да 
прилагат в практиката си 
уменията, които владеят 
най-добре

Разделението на труда е 
принцип, формирал
всички цивилизации

Разнообразието от умения
увеличава
   производителността на
    индивидите



и да получава 
от другите, в 
резултат на 
взаимната размяна, 
стоките и услугите 
за неговите 
“неудовлетворени” 
желания. 

Разделението на 
труда е принципът, 
който формира 
човешкото общество 
и кара всеки да върши 
тази работа, която 
може най-добре



    Разделният труд е по-продуктивен от 
изолирания

Дискриминацията като предразсъдък 
вреди и на индивида, и на обществото

Европейски Общ пазар: свободно 
движение на стоки, работници, 
капитали и услуги 

“Политика на 
   конкуренция”:
   еднакви 
            правила за
            всички 
            начинания



и решаването на 
проблема със 
злоупотребяващите 
монополи и 
споразуменията на 
картелите, е стъпка 
към истинска и 
честна Европейска 
общност.

Избягването на 
пазарната изолация в 
границите на 
държавите, 
забраняването на 
държавните помощи, 
фаворизиращи 
“национални” отрасли 



    Размяната е целенасочено човешко 
действие с цел търгуване на условие с 
по-ниска стойност за такова, с по-
висока 

Тъй като горният принцип се отнася и 
до двете страни, размяната е 
взаимоизгодна

Размяната се 
  осъществява по
  мирен и доброволен
           начин



    Разнообразието на способностите, 
нуждите и резултатите е бонус за 
обществото

Човешкото различие не е проблем, на 
който трябва да се намери решение-
то е предпоставката
да съществува
просперитет
в обществото



Икономика на дискриминацията 



    Видове дискриминация:

Субективна (индивидуална)

Обективна (институционална)

Неморална и неефективна

Вредна както за
дискриминираните,
така и за
дискриминиращите



Макар 
дискриминацията да е 
много по-вредна за 
групата, срещу която 
се извършва, тя 
оказва негативно 
влияние и върху 
дискриминиращата 
група, като намалява 
общото й 
благополучие. 

Дискриминацията (и 
крайната й форма-  
сегрегация), освен че е 
неморална, е също така 
и неефективна и следва 
да бъде избягвана 
поради чисто иконо-
мически причини.



    Субективната дискриминация 
предпоставя разходи: 

Заплащането и приносът са неравностойни

Увеличават се
разходите за текучество

Субективната 
(индивидуална) 
дискриминация е
анти-икономическа 



• Високоплатените 
работници 
увеличават 
разходите за 
производство, като 
намаляват 
конкурентоспо-
собността.

Разходи на 
субективната 
дискриминация:

• Нископлатените 
работници са 
демотивирани, работят 
по-малко и увеличават 
разходите за 
текучество; 



    Разходите за дискриминация поради 
причини за ефективност могат да 
бъдат прикрити зад аргумента 
„производствени нужди” 

Дискриминацията, основана на 
обективни работни условия, се 
използва като алиби
за дискриминиране



 Примери за “обективна” 
дискриминация:
Възрастни хора се 
наемат на работа по-
рядко, защото се счита, 
че те са по-малко 
подготвени или 
неподходящи за дълго 
работно време; хората 
от дадена етническа 
група получават по-
малко възнаграждение 
поради това, че са 
посещавали училище по-
малък брой години.

Тенденцията 
„субективната”  
дискриминация да 
преминава в „обективна”, 
задължава синдикалиста 
да извършва по-
задълбочен анализ на 
дискриминационния 
потенциал в поведението 
на работодателите.



Социология на дискриминацията



    Бреме върху Социалната държава: 
увеличаване на фискалния натиск 

Интеграцията (противопоставена на 
дискриминацията) се счита за обществено 
благо в икономически смисъл

„Социалният капитал”:
високи стандарти при 
взаимоотношенията
   работодател-служител



 В такива случаи 
обществените 
програми трябва да 
увеличат фискалния 
натиск върху 
данъкоплатците. 
Тази идея извежда на 
преден план ролята, 
която корпоративната 
социална отговорност 
трябва да играе при 
частните фирми и в 
частност и при 
банките. 

Съкращаването на 
инвалиди, бременни 
жени, самотни 
работещи майки и 
възрастни хора налага 
бреме върху 
социалното 
сближаване, карайки 
цялото общество да 
плаща за 
дискриминационното 

поведение на 
работотода-

теля. 



    По-висока производителност и 
гъвкавост

Разпространение на различни 
умения и култури

Позитивна среда: силен
стимул за служителя

Уеднаквяване:
интересите на
служителите да не бъдат
в противоречие
с интересите на фирмата



Поддържането на 
добра и позитивна 
среда, уважаваща 
всички хора, е 
конкурентно 
предимство и 
представлява най-
добрият стимул, 
който един служител 
може да получи, за да 
дава най-доброто от 
себе си за фирмата. 

Осигуряването на 
поощрения за заслуги в 
работата осигуряват 
стабилни и надеждни 
взаимоотношения между 
работодател и 
служител, а това води 
до по-висока 
производителност и 
гъвкавост вътре във 
фирмата. 



Възприемане на анти-
дискриминационно 
поведение както на 
доброволен принцип, така 
и от гледна точка на 
обществената политика.

Дискриминацията, освен 
че е нечестна и социално 

разрушителна, е също 
така икономически 

неизгодна и 
непечеливша.

Заключение



Ролята на синдикалистите, 
занимаващи се с въпросите на 
дискриминацията на работното 
място, започва от пълното 
разбиране на динамиката на дискриминацията, за 
да се борят с нея както със законови, така и с

 интелектуални оръжия.



Матрица на проект за обучение за ролята на 
синдикатите в борбата с дискриминацията



Защо и как да изградим 
матрица на проект за обучение 
за ролята на синдикатите в 
борбата с дискриминацията



Синдикалните организации  насърчават равноправното отношение, 
включително чрез мониторинг на практиките на работното място, 
колективните договори, кодекси на поведение и 
посредством изследване и обмяна на опит и добри
практики; от друга страна, те насърчават социалните 
партньори, без ущърб на тяхната автономност, да 
сключат, на подходящото ниво споразумения, полагащи 
антидискриминационни правила в онези области, които 
попадат в обхвата на колективното договаряне (достъп 
до заетост, класификация на длъжностите и повишенията, 
условия за наемане на работа, заплащане, и т.н.), като 
                                                 в същото време зачитат 
                                                минималните изисквания, 
                                                         определени от директивите и
                                                    от националните закони за тяхното 
                                                       прилагане . 



Изследване на уменията и 
инструментите  за борба с 
дискриминацията; разпространяване 
на модела за обучение и резултати от 
наученото. 
Методологичен подход



Извършване на „одит на уменията”
вътре в организацията 

Когато бъде установена липса на умения 
у персонала за изготвяне на собствен проект 
за обучение, синдикатите трябва да придобият
знания и експертен опит от външни 
доставчици:
- Наемане и обучаване на подходящ персонал;;
- Създаване на специализирани центрове и/или 
назначаване на специализирани служители по 
въпросите на равенството, представляващи 
отрасловия синдикат и/или представители по 
въпросите на равенството;

- Използване на контакти с други синдикати; 
        - Установяване на връзки с доставчици на
                услуги за обучение;

 - Използване на услугите на адвокати, 
    работещи директно със синдикатите.



Извършване на „одит на инструментите”
вътре в организацията 

- Разговори с целеви групи ;;
- Форуми – обсъждане на мнения;
- Социални мрежи с други групи и 
организации, заинтересовани от борбата 
с дискриминацията ;
- Изграждане на съюзи;
- Организиране на кръгли маси с участие 
на членове на други синдикални организации или целеви групи.



Предварителна преценка за:

- Каналите за разпространение на курса за обучение;;
- Източници на информация;
- Онагледяващи материали.

Разпространяване на познания, източници, материали 



Създаване на уебсайт

Един синдикален уебсайт би следвало 
да съдържа:

- Материали за обучение;
- Интерактивно пространство за онлайн дискусия;
- Списък с европейските закони;
- Списък с националните закони и с 
международните инструменти, които 
определената държава е ратифицирала;

- Предишни доклади, изследвания, проучвания;
         - Примерни казуси, информационен бюлетин, 
              статистическа информация, справки;

  - Списък с публикации, отнасящи се до
     антидискриминационната сфера



Изследване ролята на синдикатите в 
борбата с дискриминацията 



Обхват на ролята на 
синдикатите в борбата 

с дискриминацията 

Ролята на 
синдикатите в 

борбата с 
дискриминацията 
чрез използването 

на колективно 
договаряне 

Ролята на 
синдикатите в 

борбата с 
дискриминацията 
чрез използването 

на законодателството 
и достъпа до 
съдилищата



Борба с дискриминацията чрез изполването на колективно 
договаряне;
Повишаване на осведомеността;
Мониторинг, документиране и изобличаване  на 
дискриминацията;
Мониторинг и влияние върху развитието на политиката и 
закона;
Борба с дискриминацията, използвайки законодателството и 
достъпа до съдилища;
Уреждане на антидискриминационни спорове чрез помирение.

Обхват на ролята на синдикатите в 
борбата с дискриминацията 



Колективните договори са основно средство за регулиране на 
работните взаимоотношения във всички правни системи.

В допълнение към колективното договаряне, 
социалният диалог за премахване на дискриминацията 

може да бъде постигнат по други начини:
 Чрез инструменти за получаване на информация, събиране 
на статистически данни, мониторинг и обмяна на опит и
добри практики;
 Чрез протоколи за разбирателство, съвместни изявления,
програми за действие, кодекси на поведение, информация,
консултация и участие, обмяна на добри практики, мониторинг
на данни за заетостта, анализ и проучване, дейности за обучение.  

Позитивни действия: 
От този обхват от дейности, най-

типичния правен похват е да се 
отстранят причините и да се намери 

удовлетворение при неизгодни ситуации, 
свързани с един (или повече) 
дискриминационни фактори.



- Като се персонализира разбирането за това какво е да 
страдаш от дискриминация;
- Като се предоставя информация за: Закона, свързан с 
правата при дискриминация; пътищата за възражение срещу 
нарушения на антидискриминационното законодателство; 
организации и органи, създадени за разрешаване на проблеми, 
свързани с дискриминация;
- Като се организират кампании;
- Като се извършват проучвания и се разпространяват;
- Като се работи в социална мрежа и се изграждат съюзи с правоприлагащите институции, 
неправителствените оганизации, и т.н.;

- Чрез работа с медиите;
- Като се идентифицират примери за съзнателна или
несъзнателна дискриминация;
- Като се изтъкват причини защо дискриминацията е
забранена и защо тази забрана е записана със закон .

Повишаване на личната
и на обществената осведоменост

Как може да бъде постигнато това?



- Какъв е процентът на жените? 
- На хората с увреждания? 
- На работниците от етническо или религиозно малцинство?
- На хомосексуалистите? (това обстоятелство може да е трудно за установяване, 
тъй като хората са склонни да не показват сексуалната си ориентация)
- На възрастните хора?
- Равномерно ли са разпределени тези проценти във всички нива и сектори на 
организацията?
- Има ли, например, повече жени и работници с произход от етническо малцинство 

в по-ниските категории, отколкото в мениджърския състав? 
- Ако това е така, какво говори то за 
процедурите на организацията за вътрешно
обучение и повишение? 

Мониторинг, документиране и 
изобличаване на дискриминацията 

Какво трябва да се наблюдава?



Как и къде компанията обявява работните си места;
Как назначава и подбира персонала си;
Как определя нивата на заплащане;
Как организира работното време;
Как извършва вътрешните обучения и повишения;
Как предоставя достъп до сградите;
Как се справя с жалбите за тормоз;
Как урежда оплакванията и дисциплинарните проблеми, включително уволненията 
и проблеми, свързани със здравето и безопасността.

Мониторинг, документиране и 
изобличаване на дискриминацията 

Какво трябва да се провери?



Прилагането на 
законодателството и политиките;
Практиките и нагласите в 
определени сектори (публична 
администрация, заетост, достъп 
до услуги, и т.н.);
Ефект от политиките върху 
уязвимите групи.

Мониторинг и влияние върху 
разработването на политика и закон

Какво да се наблюдава?

Как да го правим?
Като проучваме, събираме данни и 
разработваме индикатори;
Като се опитаме да накараме 
правителството да се заеме с проблемите чрез 
срещи или писма до министри и държавни 
служители;
Като работим в тясно сътрудничество със 
съответните форуми за равенство и 
разнообразие и органи по въпросите на 
равенството;
Като проследяваме ефекта от новите закони 
и там, където те имат неблагоприятен ефект 
върху определени групи, да доведем това до 
знанието на правителството, политическите 
партии, неправителствените организации,  и 

т.н. 



Мониторинг и влияние върху 
разработването на политика и закон

Борба с дискриминацията, използвайки 
законодателството и достъпа до 
съдилища

Синдикатите трябва да увеличат 
способностите си да помагат на жертвите 
от дискриминация, като действат от 
тяхно име или в подкрепа на техните 
жалби. Когато националното 
законодателство предвижда това, те 
могат също да се ангажират с колективни 
жалби. 



Колективното договаряне като допълнителен 
инструмент към законовите регулации
Колективното договаряне като самостоятелен 
инструмент
Какво включва тази роля и защо да преговаряме за 
равенство на работното място? 

Ролята на синдикатите в борбата с 
дискриминацията чрез използването 

на колективно договаряне 



Интегриране на законодателството и 
колективното договаряне

Внедряването на равни възможности 
посредством колективните споразумения 
става възможно единствено ако:
Се използват похвати, които отчитат цялостния 
резултат от процедурата на преговорите;
Обучени жени се включат като част от делегациите, 
преговарящи за равнопоставено отношение;
Законодателството съдържа позитивни мерки в 
подкрепа на клаузите за равенство;
Законодателството предвижда проверки по отношение 
постигането на резултати и спазването на закона, както 
и санкции за неспазването му



Какво включва тази роля и защо да преговаряме за 
равенство на работното място

Преговарянето за равнопоставеност на 
работното място означава заемане с проблемите 
на дискриминацията и премахване на бариерите, 
пречещи на работниците да реализират 
пълния си потенциал;
Компаниите, които признават и ценят 
разнообразието на хората, извличат полза от 
практиката за равни възможности, в случай че тя бъде интегрирана с бизнес целите;
Интегрирането на равните възможности в съвременния бизнес означава подобряване 
на производителността, тъй като това ще доведе до задържането на най-добрите 
работници, ще повиши мотивацията и духа на работната сила и ще представи 
позитивен имидж на организацията пред служителите, клиентите и обществото.

Работодателите имат социална 
отговорност да се отнасят към техните 
работници честно, с достойнство и уважение. 



Колективно договаряне

Да се наблюдава работната сила; 
Да се планират курсове за обучение 
Да има повече жени - преговарящи;
Да се определи дневен ред за преговорите чрез 
наръчници и насоки за равенството.

Фаза на преговорите

Пред-преговорна фаза

Цел: Формулиране на новаторски аргументи и 
планове за равенство
Действия: Изготвяне на контролен списък с 
въпроси за преговарящите; консултиране; 
проследяване резултатите от преговорите – 
одитът на равенството.

След-преговорна фаза
Цел: Реализиране потенциала на 
споразуменията в максимална степен
Действия: Осигуряване ефективно 
прилагане; създаване на съвместни органи; 
установяване на процедури, уреждащи 
случаите на дискриминация. 



Какво включва тази роля ? 
Подкрепа на жертвите  
Управление на случаите
Водене на съдебни дела
 

Ролята на синдикатите в борбата с 
дискриминацията чрез използването 
на законодателството и достъпа до 

съдилищата



 Оспорване на закони, пропуски, административни практики 
или критерии за назначаване на работа, политики и поведения, 
които са дискриминиращи;

 Използване на всички нови събития в борбата с 
дискриминацията, напр. ново законодателство (национално, на 
ЕС и международно), нови политики (национални, на ЕС и 
международни), нови източници на финансиране и повратни 
съдебни решения (на национално, на ниво ЕС и международно 
ниво);

 Подкрепяне на жертвите на дискриминацията;
 Водене на съдебни дела.

Какво влючва тази роля?



 Синдикатите трябва да имат умения и 
ресурси, за да предоставят подробни съвети и 
подкрепа, включително правно представителство;
  Тази подкрепа трябва да отчита 
чувствителните за жертвите въпроси и обхвата от 
емоции, които те ще преживеят (гняв, липса на самочувствие, нежелание за 
разкриване или повторение на обидите; чувство на изолация, страх, че ще си загубят
прехраната, страх от репресивни мерки, страх от преследване); 
 Трябва да се имат предвид и очакванията на жертвата по отношение
на възможното действие, което ще бъде предприето, и т.н.

Подкрепяне на жертвите 



Стъпки при управлението на случаите
 Документиране – То създава основите за целия 

бъдещ процес;
 Провеждане на интервюта  - Създаването на отношения на откритост и 

поверителност по отношение и на двете страни; проверяване и сравняване на 
получената информация;

 Събиране на доказателства  - Отговарящият за случая трябва да открие и 
анализира цялата документация, свързана със замесените страни;  да провери 
наличието на всички факти и подробности и да потвърди информацията така, 
че всякакво обвинение в дискриминация да е добре аргументирано. 

 Избиране на подходяща стратегия за действие  - Вземане на решение 
относно средствата за правна защита; вземане предвид всички налични нива на 
национални и наднационални юрисдикции,  правна помощ, финансова подкрепа, 
човешки ресурси, експертен опит, търсене на съдействие от други

правителствени или неправителствени организации,
        предвиждане на всякакво вероятно неблагоприятно
        отношение спрямо лицето, за което се

предполага, че е дискриминирано и 
свидетелите (напр. преследване) и
средствата за тяхната защита.

Управление на случаите 



 Процедури и средства за правна защита:  административни, съдебни или 
алтернативни (помирение, посредничество, арбитраж)

 Поставяне на нуждите и стремежите на дискриминирания човек в центъра 
на процеса: предоставянето на дискриминирания да реши коя стратегия за 
действие е подходяща. 

 Жалби: пред национални или международни органи.
 Възможности по отношение на адвокатите: използване услугите на

адвокати, които работят директно за синдикатите;
създаване на екип от адвокати към синдиката;
връзки с правни кантори.

Водене на съдебни дела

Правни действия могат да бъдат инициирани 
единствено след събирането на добри доказателства 

и документация по случая. 



Придобиване на знания за 
антидискриминационното право и 
неговите инструменти



Основно ниво Напреднало ниво 



Основно ниво (Ключови понятия)

 Обща европейска правна рамка по проблема на 
дискриминацията
 Понятието дискриминация в правото на ЕС 
(пряка и непряка дискриминация, тормоз, 
подбуждане към дискриминация, преследване и др.)
 Други общи понятия (обхват на директивите 
на ЕС, позитивно действие, приемливо 
приспособяване за хората с увреждания)
 Изместване на тежестта на доказването
 Прилагане на практика (правен статут, специализирани органи, санкции).



Обща европейска правна рамка по проблема 
на дискриминацията

 Принципът за липса на дискриминация е всеобщ 
принцип в правото на ЕС, който е изрично 
споменат в множество от клаузите на Хартата 
на основните права на Европейския съюз и 
Договорите.

 «Всяка дискриминация, базирана на 
причини като например пол, раса, цвят, 
етнически или социален произход, 
генетични особености, език, религия или 
убеждение, политическо или всякакво 
друго мнение, членство в национално 
малцинство, имущество, произход, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, е забранена».

(член 6 на Договора от Лисабон)



Обща европейска правна рамка по проблема 
на дискриминацията

«Всяка дискриминация, базирана на 
причини като например пол, раса, цвят, 
етнически или социален произход, 
генетични особености, език, религия или 
убеждение, политическо или всякакво друго 
мнение, членство в национално 
малцинство, имущество, произход, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, е забранена».

(член 6 на Договора от Лисабон)



Новото законодателство на ЕС разширява 
понятието дискриминация:

Включени са нови категории:
• тормоз;
• неприемане на подходящи решения за хората с увреждания;
• подбуждане към дискриминация;
• преследване.

Обща европейска правна рамка по проблема 
на дискриминацията



Непряка 
дискриминация- 
когато една привидно 
неутрална клауза, 
критерий или 
практика биха 
поставили хората, 
принадлежащи към 
защитена група, в 
особено 
неблагоприятно 
положение.

Пряка 
дискриминация - 
когато едно лице е 
третирано по-малко 
благоприятно 
отколкото друго 
лице.

Понятието “дискриминация” в правото на ЕС



Преследване- 
неблагоприятно 
третиране (например 
уволнение) като 
реакция на жалба или 
съдебен иск, целящи 
привеждането в 
действие на 
спазването на 
принципа за равно 
третиране. 

Тормоз - нежелано 
поведение, имащо за цел 
или като ефект 
накърняване на 
достойнството на 
даден човек и 
създаването на 
заплашителна, 
враждебна, опозоряваща, 
унизителна или 
неприятна среда.

Понятието “дискриминация” в правото на ЕС



Европейските директиви забраняват 
дискриминация по отношение на:
Достъп до заетост, самонаемане и професия;
Професионално ориентиране и обучение;
Заетост и условия на работа, включително уволнения и заплащане;
Членство в работнически, организации на работодателите или професионални 
организации
Образование;
Социална защита, включително социално осигуряване и здравеопазване;
Социални предимства;
Достъп до и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на 
обществото, включително подслон.

Други общи понятия



Личен обхват на директивите:
забраняват дискриминацията от страна на 
физически или юридически лица в публичния и 
частния сектор;
защитават индивидите срещу 
дискриминация;
гарантират, че защитата срещу 
дискриминация би трябвало да се прилага и 
към организация, която има статут на 
юридическо лице, когато организацията 
страда от дискриминация на базата на 
расовия или етнически произход на нейните 
членове.

Други общи понятия

Позитивно действие:
Директивите позволяват мерки за 
предотвратяване или компенсиране 
на историческите недостатъци, 
притежавани от групи, дефинирани 
на база пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждение, 
увреждане, сексуална ориентация или 
възраст. 



Изместване на тежестта на доказването

 Отчитайки трудността за доказване 
на дискриминацията, Директивите 
дават възможност за изместване 
тежестта на доказването. 
Когато лица, считащи себе си за 
онеправдани поради това, че спрямо тях 
не е бил спазен принципът за равно 
третиране, установяват, пред съд или 
друг компетентен орган, факти, от 
които би могло да се предположи, че е 
имало пряка или косвена дискриминация, 
задължението да докаже, че не е имало 
нарушение на принципа на равно 
третиране, е на ответника.

 Тежестта на доказването не 
може да бъде изместена при 
наказателно производство. 
В някои държави-членки това не 
се прилага при процедура по 
разследване.

 Изместването на тежестта на 
доказването не се ограничава до съдебни 
процедури, а се разпростира до производства 
пред който и да било компетентен (т. е. 
административен) орган.



Привеждане в действие

Правен статут Специализирани органи Санкции

Както Директивата за 
равенство на расите, така и 
тази за равенство на половете, 
предвиждат асоциациите и 
организациите със законен 
интерес да могат да подкрепят 
жертвите на дискриминация 
или да предприемат законови 
действия от тяхно име (с 
тяхно одобрение). Критериите, 
определящи кои организации 
имат „законен интерес”, са 
постановени от националното 
законодателство.

Както в Директивата за 
равенство на расите, така и 
в тази за равенство на 
половете съществува 
задължението всяка държава-
членка да определи орган, 
който подпомага равното 
третиране. Основните му 
задачи са предоставяне на 
независимо съдействие на 
жертвите на дискриминация, 
провеждане на независими 
проучвания и изследвания, 
публикуването на независими 
доклади и отправянето на 
препоръки.

При възприемането на 
Директивите държавите-
членки трябва да осигурят 
наличието на санкции при 
нарушаване на тяхното 
национално 
антидискриминационно 
законодателство, както и 
прилагането на тези санкции. 
Санкциите за дискриминация 
трябва да бъдат ефективни, 
справедливи и 
разубеждаващи и биха могли 
да включват плащането на 
компенсация, за която не може 
да бъде наложена горна 
граница.



Напреднало ниво

  Прилагане на правото на ЕС на национално ниво;
 Неприлагане на правото на ЕС;
 Законови канали, съществуващи на национално 
и международно ниво за отстраняване причините 
за случаи на дискриминация.
 



Прилагане на правото на ЕС на национално ниво



Неприлагане правото на ЕС



Законови канали на национално и международно 
ниво за отстраняване причините за дискриминация

Отнасяне на случаите към Европейския съд
Петиции до Европейския парламент
Жалби до Европейската комисия 
Жалби до Европейския съд за човешките права

 



Интегриране на равенството в стратегиите, 
политиките и практиките на синдикатите 



 Да се изследва ролята на синдикатите при пропагандирането на 
равни възможности във всичките техни стратегии, политики и 
практики;

 Да се определят основните стъпки и действия, които трябва да 
бъдат предприети, за да се пропагандират ефективни политики и 
практики за равенство;

 Да се обсъдят и определят най-подходящите инструменти, които 
биха могли да благоприятстват разпространението на основните 
моменти от обучението в рамките на различен национален 
контекст.

Цели на обучението



 Причини защо синдикатите трябва да 
интегрират равенството във всички техни 
стратегии, политики и практики
 Предприемане на действия 

- Предпреговорна фаза
- Фаза на преговорите 
- Следпреговорна фаза

 Примерен случай

Насоки за договаряне на равенство
на работното място



Изследвани са три групи подбуди за равенство:
 етика (пълното зачитане на достойнството на 
работещите мъже и жени, елиминирайки всички форми на тормоз, 
предразсъдъци и несправедлива дискриминация; допълване и допринасяне за
прилагането в пълна степен на европейското и национално законодателство по
отношение на равенството)
 социално-икономически цели (предприемане на действия за пропагандиране и
прилагане на политиките и практиките за признаване разнообразието на хората)
 аргумент на синдикатите за равенство (признаване, отразяване и 

управляване  на предизвикателствата, 
произтичащи от променящата се среда и
особено онези, произхождащи от променитe в 
пазара на труда и на пазара на конкурентни
продукти, и поради демографски явления)

Причини защо синдикатите трябва 
да интегрират равенството във 

всички техни стратегии, политики 
и практики



Предпреговорна фаза: анализиране и мониторинг на 
състава на работната сила в рамките на дадена организация; 
извършване на преглед на съществуващите практики; организиране на програми за
обучение; увеличаване на осведомеността по въпросите на равенството;
изготвяне и разпространяване на наръчници за равенството.
• Фаза на преговорите : осигуряване на подходящи инструменти за 
преговарящите; пълноценно участие и консултиране на служителите, ангажирани
с процеса на преговори; мониторинг върху резултатите от преговорите (одит на
равенството).
• Следпреговорна фаза: осигуряване на ефективно прилагане на 

споразуменията; създаване на съвместни
органи, с цел ангажиране на представителите 
на всички социални партньори ; ясни и 
прозрачни процедури, насочени към откриване
и управление на случаите на дискриминация.

Предприемане на действия 



   Примерен случай
Одит на равенството от страна на TUC 

Идеята е да се използват всички възможни средства с цел уверяване, че в 
синдикалното движение  липсва какъвто и да било нюанс на институционална дискриминация. 
Целта на одита е да се помогне при организиране на работата и да се посочи на организацията кои
са областите, които се нуждаят от подобрение.  
Одитът на равенството е комплексно проучване върху структурите, политиките и услугите на
синдикатите на базата на въпросник, изследващ правила; членство и структура; цифри; 
синдикатът като работодател; синдикални услуги и обучение; кампании и комуникации; успехи в 
постигането на равенство; влияние на одита на равенството от страна на TUC: как одитът на 
равенството е довел до раждането на нови действия и подобрения.  
Одитът позволил на TUC да изготви състояние на съотношението на проблемите, свързани с  
равенството по отношение на пол, раса, сексуална ориентация, възраст, увреждания) на базата на 
подробна информация за структурите: правила, членство, назначаване, щатни и нещатни 

служители, представителство; синдикатите като работодатели: 
             политики за равни възможности, прегледи на заплащането, 

профили на персонала; синдикални услуги и обучение: 
    придобивки за членовете, мониторинг на  случаите на 

                дискриминация, отнесени към Трибунала по заетостта, 
    обучаване на служителите и нещатните
         представители по въпросите на равенството; 
               кампании, успешни инициативи. 



Цели на обучението: да се изградят/подобрят компетентностите и 
уменията, от които синдикалните действащи лица, опериращи на ниво фирма 
имат нужда, за да предприемат извършването на анализ на състоянието на равенството в
рамките на отделна организация, да поставят цели по отношение на равенството и да 
планират и приложат ефективни действия за постигането му.

 Процесът за прилагане на равенството на практика
- анализ на проблемните области; задаване на цели за постигане на равенство; 
- инвестиции във финансови и човешки ресурси;  
- мониторинг на постигнатите резултати;  
- интегриране на равенството в други стратегии и политики за управление на

човешките ресурси; 
- ангажиране на синдикални представители,
среден и висш мениджърски състав, жени и мъже
 служители; 
- комуникиране на нуждата от действие и 
постигнатите резултати

Пропагандиране на успешни 
действия за постигане на 

равенство на работното място



Пропагандиране на успешни действия за 
постигане на равенство на работното място

 Фактори, мотивиращи и влияещи върху действията 
за постигане на равенство

Външни фактори

- Институционалната рамка
- Системата от индустриални отношения и 

колективното договаряне
- Конкурентният пазар
- Външният пазар на труда

Разработването на 
Програми за  равенство 

ще помогне на организациите да си 
осигурят възможности 

за привличане и назначаване на работа 
на най-добрите хора от 

най-големия наличен 
фонд с таланти. 



Пропагандиране на успешни действия за 
постигане на равенство на работното място

 Фактори, мотивиращи и влияещи върху действията 
за постигане на равенство

Вътрешни фактори

- Подкрепяща равенството организационна култура 
и ценности

- Новаторски подходи за управление на човешките 
ресурси 

- Социално партньорство на ниво фирма 

Социалното Партньорство на работното място може 
да повлияе различни 

аспекти и различни 
етапи на развитие на 

действията за постигане на равенство. 



Съдържание на действията за постигане 
на равенство 

Тази част изследва и илюстрира всички аспекти на заетостта в 
една организация, които трябва да бъдат взети предвид при 
планирането и прилагането на действия за постигане на 
равенство на работното място. 

Установени са четири области:
 

• Назначаване и подбор;
• Професионално развитие;
• Организация на работа;
• Атмосфера на равенство в организацията.

Тези области трябва да бъдат 
взети предвид когато се 
извършва одит на равенството,
когато се определят цели и 
програми за постигане на 
равенство, когато се извършва 
мониторинг върху резултатите 
от действията за постигане 
на равенство.



Съдържание на действията за 
постигане на равенство 

Примери за действия, предприети в рамките 
на всяка област от съдържанието:
Назначаване и подбор: Преглед на езика на обявите за работа; привличане на кандидати 

от слабопредставени групи в нетрадиционни области; прозрачни процедури; обучение по 
въпросите на равенството за целия персонал, занимаващ се с назначаването и подбора; 
изискване от интервюиращите да аргументират основанията за техния избор и да 
предоставят обратна връзка както на успелите, така и на неуспелите кандидати.

Професионално развитие: Отворено вътрешно рекламиране на всички позиции; 
менторство в подкрепа на членовете на слабо представените групи; развиване на членове 
на слабо представените групи в лидерски роли; промяна на 

професионалните лидерски профили и роли; 
целеви обучения и инициативи за развитие; 
инициативи за пренасочване, основани на 
заздравяване уменията и компетентностите
на работниците, чиято позиция на пазара на 
труда е по-слаба.



Организация на работата:  Промяна в модела на 
организация на работата, например създаване на екипи с 
разнородни умения и функции; работа на половин щат; работата 
на непълен работен ден и при ръководните нива; договори за почасова работа; гъвкаво
работно време; договори за работа от разстояние; мерки за помирение.

Атмосфера на равенство в организацията: Интегриране на равенството във 
всички стратегически цели; оценяване работата на мениджърите за постигане на 
целите, свързани с равенството; обучение на служителите по отношение на 
дискриминацията и предразсъдъците; инициативи, с цел информиране по проблемите
на равенството, политики и обучение за борба със сексуалния тормоз; изготвяне и 

публикуване на практически наръчници по 
конкретни проблеми, напр. сексуален тормоз или 
назначаване и подбор, или относно цялостните 
политики, процедури и практики на организацията;
провеждане на проучвания върху климата на 
равенство и удовлетворението на служителите.

Съдържание на действията за 
постигане на равенство 



Методи и инструменти за постигане на 
равенство

Преглед на политиките и практиките на организацията 

Количествен анализ – анализ на цялостното положение на служителите в
 рамките на дадена организация по професии, йерархични нива, вид договор и т.н.
Анализът на количествените данни би могъл да установи различните видове
сегрегация. 

Примерни показатели: 
• Процент на феминизация: показва дела на жените от общия
брой служители в организацията по категории, йерархични нива, 
вид договор, професионални групи. 
• Индексът на сегрегация (индекс на различието): показва     

     дела на членовете на дадена социална група, които трябва да се 
              изместят в рамките на 

           професионалните групи, 
йерархични нива, 
  категории персонал или 

           видове договори в дадена фирма, 
    с цел постигане на вътрешен баланс.



Методи и инструменти за постигане на 
равенство

Преглед на политиките и практиките на организацията 

Качествен анализ – С цел идентифициране на вероятните пристрастия или
предразсъдъци в рамките на политиките, процедурите и практиките на една
организация, които биха попречили на жените или членовете на други социални групи
да влязат в дадена организация или да израстват в нейните рамки, трябва да бъдат
анализирани следните области на заетост:
• Назначаване и подбор, 
• Професионално развитие, 
• Организация на работа, 
• Атмосфера на равенство. 



Методи и инструменти за 
постигане на равенство

Примерен контролен списък за преглед 
на заетостта:
- Получавала ли е организацията оплаквания от страна 
на персонала за дискриминация?
- Има ли в организацията политики и процедури за борба с дискриминацията?
- Организацията получавала ли е жалби от страна на персонала за сексуален или
психически тормоз?
- Има ли в организацията политики и процедури за борба със сексуалния и
психическия тормоз?
- Компанията анализира ли организационната си култура с цел установяване на

вероятни стереотипи, базирани на предразсъдъци, 
водещи до сегрегация?
- Осигурено ли е работните места да
не се разпределят на базата на 
стереотипни допускания? (напр. 
работни места, особено подходящи за
жени и такива, подходящи за мъже)



Методи и инструменти за постигане на 
равенство

Примерен контролен списък за преглед 
на заетостта:
- Компанията грижи ли се хората да са третирани като 
индивиди, а не като  членове на стереотипни групи? 
(напр. „мъжете работят повече часове, а жените – по-малко”, „мъжете имат
самообладание и умения за контрол, а жените имат “обгрижващи” умения”, 
„мъжете са ангажирани с живот в работата, а жените са повече ангажирани с
живота в къщи”, „мъжете имат технически умения, а жените не са подходящи за 
техническа работа” …)
- Има ли в организацията професионални области, които считате за особено 
подходящи за определена социална група? Защо?
- Гарантира ли компанията, че персоналът и мениджърите, отговарящи за подбора

и професионалното развитие не съдят за
хората на базата на допускания и тереотипи? 
- Гарантира ли компанията, че 
организационният й имидж не налага 
стереотипи?



Методи и инструменти за постигане 
на равенство

Мониторинг

Мониторинг върху равенството означава събиране и анализиране на статистически
данни за позицията на жените/мъжете/членовете на различни социални групи в 
рамките на дадена организация, както и периодична информация относно влиянието
на политиките, процедурите, практиките, поведението и културите върху една 
разнообразна работна сила. 

Редовното събиране на данни 
позволява да се определи дали дадено 
действие за постигане на равенство е
ефективно и дали се изискват
допълнителни усилия или действия.



Методи и инструменти за постигане 
на равенство

Мониторинг

• Заетост 
• Назначаване и подбор 
• Професионално развитие

• Обучение 
• Повишение и развитие
• Пренасочване/съкращение 
• Организация  на работа 
• Организационна и културна среда 



Методи и инструменти за постигане на 
равенство

Мониторинг

Заетост 
• Всеобща заетост по пол/различни 

социални групи;
• Заетост по категории персонал и 

вид договор;
• Заетост по категории персонал и 

йерархични нива;
• Заетост по не-управленски 

професионални групи.

Назначаване и подбор
• Дял на мъжете/жените/членовете на 

различни социални групи, 
кандидатстващи за работни места в 
различните области в рамките на 
дадена организация (по йерархични 
нива, вид договор, функция и т.н.);

• Дял на кандидатстващите 
мъже/жени/членове на различни 
социални групи, на които е предложено 
работно място в различните области 
в рамките на организацията (по 
йерархично ниво, вид договор, функция, 
и т.н.).



Методи и инструменти за 
постигане на равенство

Мониторинг

Професионално развитие
Обучение (разпределение на служителите по пол/социални 
групи в различните професии, йерархични нива и функции, 
курсове за обучение, 
Повишение и развитие (разпределение на служителите по пол/социални групи по
отношение на: трудов стаж, образование, ранг и йерархично ниво, процент на повишенията,
заплащане.
Пренасочване/съкращение (дял на мъжете/жените /членовете на различни социални групи,
които се пренасочват: от пълен щат към друг вид договор; към позиции, подобни като 
съдържание и включващи задачи, подобни на ролята при предишното им работно място; към 

позиции, предлагащи по-големи възможности за 
кариерно развитие, отколкото ролята на 
предишното им работно място; на които е 
предоставено обучение с цел пренасочване;  които 
са в процес на съкращаване или които са получили 
подкрепа за улесняване излизането им от 
организацията).



Методи и инструменти за постигане 
на равенство

Мониторинг

Организация  на работа 
Брой и разпределение на мъжете/жените/членовете на различни 
социални групи, които работят при гъвкави форми на работа: напр. работа на смени, 
работа с променлив график, договор на база отработени часове, непълен работен ден, 
индивидуализирано работно време, временна работа, извънреден труд, споразумения за 
използване на отпуск, трудови договори на командировани лица, работа на половин щат,
работа от разстояние, и т.н.

Организационна и културна среда 
- Брой жалби от персонала за дискриминация
(официално или неофициално)
- Брой жалби от персонала за сексуален тормоз
(официално или неофициално)
- Брой жалби от персонала за психически тормоз
(официално или неофициално)



Нови
РабОтещи
индустРиални отношения,
за да управляваМе
липсата на дискриминАция

Федерация на синдикатите във финансовия сектор в България
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