
LEGEA TRĂ 
APĂRAREA DI 
DISCRIMINARI

oamińil’i ţi s-cruţiadză cu discriminarea. Cumisarlu 
poati:

să veadă ancľinărli şi s-l’ia apofasi ti ileami 
andrica inşlor ţi discrimineadză pi alanţ; 
să hăbărsească oamińil’i ti  ndrepturli a lor; 
să agiută oamińil’i ta s-hărisească ndrepturli 
a lor tră egalitati şi apărari di discriminari;  
să tipusească rapoarti şi s-facă 
ricumăndusiri ti iţi lucru ţi s-leagă cu 
discriminarea. 

CAI ARI NDREPTU SI S-ADRESEADZĂ 
A CUMISARLUI TRĂ APĂRAREA DI 
DISCRIMINARI? 

Cariţido cai creadi că easti discriminat, ţi mindueaşti 
că văr alt easti discriminat, ică ţi vra s-facă ntribări 
ligat cu discriminarea, poati si s-adreseadză 
Cumisarlui tră Apărari di Discriminari.

CUM POATI SĂ L’IAU LIGĂTURĂ 
CU CUMISARLU TRĂ APĂRARI  DI 
DISCRIMINARI?

Cumisarlu tră Apărari di Discriminari poati s-loaţ 
ligătură telefonănda, pitricănda ună carti ică 
un fax – ică umplănda formularlu cai s-află tu 
frăndza a internetlui a Cumisarlui tră Apărarea di 

Discriminari la adresa www.kmd.al
Tut-aşă, poati s-adraţ şi ună andamuse cu Ufiţiulu al 
Cumisarlui tră Apărarea di Discriminare ti ună cuvendă 
(zburari) personală.

ADRESA:
Sucachea: Sami Fraşări, Nr. 10, Patuma II, 
1019 Tirana
Telefon: + 355 4 243 1078 
Facs: + 355 4 243 1077 
E-mail: info@kmd.al 
Web: www.kmd.al
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Di la data 13 marţ 2010 easti băgată 
tu practică Legea tră Apărarea di 
Discriminare. Aestă lege ari scupo să 
predănisească şi să dănisească alidzearea 
(discriminarea). Legea apufăseaşti tut-aşă 
efectili legali tu arastili di discriminari şi  
priveadi mecanizmili tră aştăreari încľinărili. 
Tră căparea a apărariľiei efectivă di 
discriminari, Legea priveadi arădisirea 
Ufiţiului al Cumisarlui tră Apărarea di 
Discriminari ca un organ niacăţat şi cu 
chendra Tirana.

NDREPTLU TRĂ EGALITATI ŞI 
NIDISCRIMINARI

Ndreptlu tră egalitati şi nidiscriminari va s-dzăcă 
că niţi-un nu prindi s-hibă discriminat ti itia a 
niuidusearilor ca soia, secsul, pistea, căndisirea 
pulitică, tăcatea mărdzinată, identitetlu secsual ică 
ti itia di iţi-soi alt status. Ea vrea s-dzăcă tut-aşă că 
iţi ins lipseaşti s-aibă puteaţa si s-anchirdăsească 
ti ndrepturli a-lui ică a-l’ei timiľioase a omlui, ună 
soi cu alanţ, şi că inslu lipseaşti s-hibă avigľiat di 
discriminari pit legi şi pulitichii efectivi. 
Ndreptul tră egalitati şi nidiscriminari nu dănăseaşti 
tratamentlu diafur. Maş tratamentlu diafur netimiľiusit 
s-părăstiseaşti discriminari şi ca ahtari easti dănăsit.  
Discriminarea undzeaşti tu forme diafure. Cănd un 

ins s-tratamentiadză tu ună cearei ma pţăn favurabilă 
ică vrea s-tratamentiadză tu ună cearei ma puţăn 
favurabilă di-căt un alt ins tu ună situată di-unăsoi, 
avem s-fiţem cu discriminare ndrept-di-ndrept. Aşă 
easti, bunăoară, arastea cănd ună mul’eari s-plăteaşti 
ma puţăn di-căt un simatiti (coleg) a l’iei tră idyiu  lucru. 

Discriminarea indirectă ică nu ndrept-di-ndrept 
easti aţea soi di discriminari ţi undzeaşti cănd 
tratamentlu tu videari easti neutral, ama ari efecti ţi 
zńiisescu inslu. Cu-tută-aţa, aistă soi discriminari 
easti dănăsită maş cănd aist tratament ică nu easti 
timiľiusit tu ună cearei obiectivă cu un scupo legal, ică 
cănd tropurli tră agiundzearea a aistui scupo sănt ică 
nindreasi ică făr-de-ananghiă.
Bunăoară, ancă ună ducheană nu l’i alasă, tu gheneral, 
căńil’i s-intră nuntru  (practică neutrală) şi tră efect 
nu ľi-alasă nică un ins orbu ta s-intră tu ducheană 
deadun cu căńiľi a lui di-nsuţăre, aestă s-considoreaşti 
discriminari indirectă, că ari un efect cu zńii tră aest 
ins, cai nu poati s-hibă timiľiusit. 
Ună altă iurnecă di discriminari indirectă vra s-ira 
arastea a unui ţi da lucru iu s-caftă di catiun tehni 
(zănate) ni-dănăsită (criter neutral). Cu-tută-aţa, aest 
criter neutral vrea s-avea un efect ti zńii tră mul’ieri, 
cai ari cama mult araste ta s-l’iea arăpas (izinie) ca 
părinti.  

Cărteari easti aţel purtatic ni-vrut ţi ari ca efect ică 
scupo dăma a tińiiľiei a vărnui. Iurnecă di cărteari 
sănt: arastili cănd bărbaţľii fac cacu-zburări cu sum-
aducheari tu videarea a unei mul’ieri – ică cănd văr 

s-faţi lugurie di-arădeari tu loclu di lucru a lui, 
căndu coledzľii a lui nveaţă că el easti culumbără 
(homosecsual).
Discriminari easti şi arnisea a apanghiului uidisit tră 
inşľii cu tăcatea mărdzinată, cănd a lor lă lipseaşti 
ună alăcsiri ta s-hărisească ndrepturli a lor ca alanţ.
Va s-ira discriminari, bunăoară, cănd un lucrător 
nou ţi ari scamn cu arcătoaţi şi l’i dzăţi aţilui ţi l’i 
da lucrul că scamnul a lui nu easti tiryisit cu tabla 
a lui di lucru şi aţel ţi da lucrul nu aproachie ta s-u 
alăcsească tabla cu ună altă tiryisită cu scamnul a 
lui cu arcătoaţi.

TU CAI PĂDZ DA AFIRIRE LEADZEA TRĂ 
APĂRAREA DI DISCRIMINARI?

Legea tră Apărari di Discriminari da afirire 
inşilor discriminaţ ti furńii diafure, intrănda aoaţi 
discriminarea ti itia ali arăzgăľiei etnică, secsul, 
pistea, căndisirea pulitică, tăcatea mărdzinată, 
indentitetlu secsual ică vărstea, tu iţivrei padi a 
banăľiei privată şi a banăľiei publică. Aşă, ea ari 
căştigă (bagă oară) ti avigľiarea di discriminari tu 
padea a intrariľiei tu lucru, nvăţari, ca şi tu padea a 
malăľiei şi serviţiurilor. 

CAI SĂNT BORGILI ALI CUMISARLUI TRĂ 
APĂRAREA DI DISCRIMINARI?

Cumisarlu tră Apărarea di Discriminaţie apără 


