
Të drejtat tuaja në rast diskriminimi
Antidiskriminierungsbüros NRW

A jeni të disfavorizuar në jetën tuaj të përditshme për shkak të origjinës suaj, të ngjyrës së lëkurës, të përkatë-
sisë suaj fetare apo gjuhës – gjatë kërkimit të banesës apo punës, gjatë kërkimit të një vendi të lirë në shkollë 
për fëmijën tuaj, gjatë shkuarjes tek autoritetet zyrtare, në kohën tuaj të lirë – ? 

Në rast se jeni diskriminuar është e drejta e juaj që të mbroheni kundër saj. Ka ligje të ndryshme, të cilët ju 
sigurojnë të drejta të ndryshme në rast diskriminimi. Për mbështetje Ju mund t’i drejtoheni një qendre kon-
sultimi. Në rast se dëshironi të ngrini padi, duhet të kontaktoni me një avokat/avokate. Edhe këtu Ju do të 
gjeni mbështetje përmes qendrave të specializuara të konsultimit.   

E rëndësishme është, që të siguroni prova, psh. t’i referoheni dëshmitareve, të protokollohet ngjarja dhe të 
ruhen dokumentet. Veç kësaj Ju duhet të informoheni në lidhje me faktin, se cilat shpenzime do të rëndojnë 
mbi Ju në rastin e një procedure të mundshme gjyqësore.  

Këshillimi përmes zyrave kundër diskriminimit është falas! 

Cilat të drejta kam unë?

Në rast se Ju jeni dëmtuar për shkak të ngjyrës suaj të lëkurës, të origjinës, përkatësisë fetare apo gjuhës, 
atëherë Ju keni të drejtë sa vijon: 

• Zhdëmtim për dëme financiare, të cilat janë shkaktuar si rezultat i mospërfilljes 

• Kompensim për shkak të lëndimit të personalitetit dhe nderit  

• Kundërshtimi i kryerjes së punës, në rast se Ju si punëmarrës do të shqetësoheni në vendin e punës dhe 
që punëdhënësi nuk do të marrë asnjë masë të përshtatshme kundër diskriminimit

• Eliminimi i disfavoreve aktuale  

• Mosveprimi për të ardhmen në rast rreziku të përsëritur

• Nuk është e mundur, që të ngrihet padia në vendin e punës, në rast se Ju do të jeni refuzuar sie kandidat/e 
për arsye diskriminimi. 

• Kallëzim penal dhe padi penale në polici në rast fyerjesh raciste, sharjesh, kërcënimesh dhe sulmesh 

Zbatimi i këtyre të drejtave varet nga faktorë të ndryshëm, p.sh. nga provat dhe afatet. Prandaj mos hezitoni, 
që t’i drejtoheni njërës prej qendrave të konsultimit.

Quelle:  http://www.agg-ratgeber.de/ansprueche.php   +   http://www.agg-ratgeber.de/strafrecht.php   +   http://www.agg-ratgeber.de/zivilrecht.php
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