






В него се обяснява точно какви са 
правата ви1 и какво да направите, ако 
считате, че сте били подложени на 
дискриминация.

Забраната на дискриминацията 
е основен принцип на Европейския съюз. 
Съюзът приема законодателство за 
предотвратяване на дискриминацията 
въз основа на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. Това законодателство не 
забранява дискриминацията във всички 
области на живота, а в няколко конкретни 
ключови области като заетостта. 
Държавите — членки на ЕС са задължени 
да въвеждат европейските разпоредби 
в своето национално законодателство 
и да ги прилагат правилно.

Дискриминацията, основана на 
гражданство, също е забранена съгласно 
правото на ЕС, но не е обхваната 
в настоящата брошура. Повече 
информация за правата ви можете да 
намерите на портала „Вашата Европа“: 
http://europa.eu/youreurope/index.htm.

В наръчника са описани вашите 
права съгласно правото на ЕС, 
което предвижда само минимално 
ниво на защита. В националното 
законодателство на повечето страни 
от Съюза е предвидена по-широка 
защита срещу дискриминация. Можете 
да научите повече в раздел „Полезни 
връзки“ по-долу.

1  Този наръчник се основава частично на подробния наръчник „Как да се предяви иск, свързан с дискриминация: наръчник за търсене на средства за защита съгласно директивите на ЕС за 
забрана на дискриминацията“ от юли 2011 г., изготвен за Комисията от Лила Фракас от Европейската мрежа от правни експерти в областта на недискриминацията и достъпен на адрес: http://
ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm.

Този наръчник се 
отнася до правото 
ви на защита срещу 
дискриминация 
съгласно правото на ЕС. 
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Запознайте се с правата си — Защита от  дискриминация 

1. Какви са вашите права?
1. Кои закони на ЕС ви защитават от дискриминация?

Основания за дискриминация Законодателство на ЕС

Расов или етнически произход Директива за расовото равенство 
2000/43/ЕО

Религия или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация

Директива за равното третиране 
в областта на заетостта 2000/78/ЕО

Пол
•  включително бременност и майчинство
•  включително дискриминацията, 

произтичаща от смяната на пола

Директива за равенството между половете 
2006/54/ЕО (по отношение на заетостта)
Директива за равенството 
между половете 2004/113/ЕО 
(по отношение на стоки и услуги)
Директива за равенството 
между половете 79/7/ЕИО 
(по отношение на социалната сигурност)

2. Какво се случва, ако съм дискриминиран по други причини?

Възможно е да сте защитени от дискриминация на други основания съгласно националното законодателство. 
Трябва да проверите дали националните закони във вашата страна предвиждат защита във вашия конкретен 
случай. Правната защита по силата на националното законодателство може да включва дискриминация, основана 
на политически възгледи, семейно положение, рождение, социален произход, собственост, здраве или физически 
характеристики. В Хартата на основните права на Европейския съюз също се забранява дискриминацията, основана 
на социален произход, език, политически или други възгледи, собственост и рождение. Това обаче се отнася за 
страните от ЕС единствено когато те прилагат правото на ЕС.

Гражданство: Съгласно правото на ЕС гражданите на Съюза и членовете на техните семейства също така са защитени от 
дискриминация на основание гражданство. Правото на равно третиране на гражданите на страни извън ЕС е защитено 
при специфични условия съгласно Директива 2003/109/ЕО (дългосрочно пребиваващи) и някои други директиви.
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3. В кои житейски ситуации съм защитен срещу дискриминация съгласно правото на ЕС?

Защитата в рамките на правото на ЕС обхваща различни области в зависимост от основанията за дискриминация.

Основания за 
дискриминация

Области, в които сте защитени съгласно 
законодателството на ЕС

Расов или етнически 
произход

Достъп до заетост (наемане на работа)
Условия на работа, включително заплащане и освобождаване 
от работа
Професионално пенсионно осигуряване
Професионално обучение
Достъп до други форми на заетост/самостоятелна заетост
Социална закрила, включително социална сигурност и здравни 
грижи
Образование
Достъп и предоставяне на стоки и услуги, включително 
жилищно настаняване

Пол Достъп до заетост (наемане на работа)
Условия на работа, включително заплащане и освобождаване 
от работа
Професионално пенсионно осигуряване
Професионално обучение
Достъп до други форми на заетост/самостоятелна заетост
Социална сигурност
Достъп и предоставяне на стоки и услуги

Религия или убеждения, 
увреждане, възраст, 
сексуална ориентация

Достъп до заетост (наемане на работа)
Условия на работа, включително заплащане и освобождаване 
от работа
Професионално пенсионно осигуряване
Професионално обучение
Достъп до други форми на заетост/самостоятелна заетост
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Много държави членки предоставят по-широка защита по силата на своето национално право и също така забраняват 
дискриминацията, основана на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, например в областта на стоките и услугите.

Запознайте се с правата си — на работното място
Вие сте защитени от дискриминация във всички области на професионалния ви живот още от 
момента на кандидатстване. При кандидатстване за работа на всеки би трябвало да бъде даван 
равен шанс, независимо от пол, възраст, раса или други защитени признаци.

Имате право на равно третиране в областта на набирането на персонал, условията на труд, 
повишенията, заплащането, достъпа до професионално обучение, професионалното пенсионно 
осигуряване и освобождаването от длъжност. Така например работодател няма право да освободи 
от длъжност своя служителка, тъй като тя е бременна, или да плаща по‑високи възнаграждения 
на мъжете, отколкото на жените, за еднакъв труд или за труд с еднаква стойност.

Запознайте се с правата си — при закупуването или продажбата на 
стоки или услуги
Дискриминацията, основана на расов или етнически произход и пол, е забранена в сферата на 
услугите, достъпни за обществеността, независимо дали са в публичния или частния сектор. Не 
могат да ви откажат достъпа до ресторант, бар, фитнес клуб, хотел и т.н. въз основа на вашия 
пол, раса или етнически произход и от вас не може да се изисква да заплащате по‑висока цена 
за определени услуги само заради пола ви (напр. за фризьорски услуги и застраховане).

Не всички дейности попадат в обхвата на директивите на ЕС за равенството. Например някои 
дейности на публичните органи (напр. полицията) не са „услуги“ по смисъла на правото на ЕС 
и поради това за тях не се прилага законодателството на ЕС в областта на дискриминацията. 
Услугите, които не са „на разположение на обществеността“, също са изключени (напр. възрастна 
жена, която желае да даде стая под наем в собствения си дом, може да търси наемател само 
в своя семеен или приятелски кръг или да ограничи избора си само до един от половете).
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4. Какъв вид дискриминация е забранена?

Различни форми на дискриминация, включително пряка и непряка дискриминация, психологически натиск, сексуален 
тормоз и виктимизация, както и подбуждането към дискриминация са забранени съгласно правото на ЕС.

Пряката дискриминация е когато дадено лице се третира по различен или по-лош начин от другите на основание 
на някоя от категориите, попадащи в обхвата на правото на ЕС. Следните ситуации са примери за дискриминация:
• отказ да ви наемат на работа, защото сте мюсюлманин, евреин, черен, мъж или на възраст над 35 години;
• отказ за приемане на детето ви в училище, защото сте от ромски произход;
• уволнение, когато работодател, който трябва да намали броя на служителите поради икономически затруднения, 

избира само хора на възраст над 50 години;
• агент по недвижими имоти, който отказва да ви отдаде под наем имот поради цвета на кожата ви или вашия пол.

Непряка дискриминация е налице, когато дадена практика, политика или правило, които се прилагат за всички, 
оказват по-лошо въздействие върху някои хора в сравнение с други. Някои мерки на пръв поглед могат да изглеждат 
неутрални, но въпреки това да имат дискриминационно действие върху определена група хора. Така например 
изискване работниците в супермаркет или конферентен център да изпълняват задълженията си в изправено 
положение може ненужно да изключи някои кандидати с увреждания. Някои изисквания за облеклото биха могли 
да изключат кандидати от етнически малцинства или религиозни групи. Определени физически изисквания биха 
могли да изключат кандидати жени, възрастни или хора с увреждания. Няма значение дали дискриминацията 
е преднамерена или не. За доказване на непряка дискриминация от полза могат да бъдат статистическите данни. 
Например неблагоприятни за работниците на непълно работно време правила могат непряко да дискриминират 
жените, тъй като те по-често работят на непълно работно време.

В някои случаи непряката дискриминация може да бъде обоснована, ако:
• съществува основателна причина или цел, която стои в основата на съответната практика, политика или правило, и
• средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Това се нарича „обективно основание“, което се оценява за всеки отделен случай.

Тормозът е нежелано поведение, което нарушава достойнството на дадено лице или създава некомфортна, враждебна, 
унизителна, оскърбителна или обидна среда. Например, ако сте хомосексуалист и вашият началник и колегите 
ви редовно разказват хомофобски шеги и изпращат хомофобски електронни писма, това би могло да се счете за 
тормоз и съответно за дискриминация.

Сексуалният тормоз е нежелано физическо, словесно или несловесно поведение от сексуално естество, което 
нарушава достойнството на дадено лице или създава некомфортна, враждебна, унизителна, оскърбителна или 
обидна среда. Например, ако вашият началник или някой от вашите колеги се опитва да осъществи физически 
контакт с вас, показва изображения или снимки от сексуален характер или ви изпраща електронни писма или 
текстови съобщения с ясно изразен сексуален смисъл или с неприемливо съдържание.
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Виктимизация е налице, когато някой се отнася лошо с вас, защото сте се оплакал или сте помогнал на някого 
да подаде оплакване за дискриминация. Виктимизация е налице например, когато сте уволнен или ви е отказано 
повишение, защото сте подали оплакване за дискриминация срещу вашия началник или сте дали показания като 
свидетел в рамките на дело за дискриминация.

Подбуждането към дискриминация също е форма на дискриминация. Например собственик на нощен клуб, който 
дава указания на служителите да не допускат в клуба лица от определена раса или етническа група, или работодател, 
който отправя искане към агенция за временна заетост да изпраща само млади жени на възраст под 30 години.

5.  Съществуват ли ситуации, в които е позволено различно третиране въз основа на 
някои от защитените признаци?

Да, законодателството на ЕС предвижда някои изключения от общата забрана.

Съществува общо изключение в областта на заетостта, когато конкретно изискване е необходимо за определена 
професионална дейност. Например режисьор може да желае да избере актьор с определен расов произход за роля 
във филм. По подобен начин от свещениците може да се изисква да принадлежат към вярата на тяхната религиозна 
общност. Това изключение обаче не позволява на църквите или други религиозни организации да налагат религиозни 
изисквания при набирането на работа на хора, чиято религия или убеждения нямат пряко отношение към техните 
дейности (например чистачи или градинари).

Предоставянето на стоки или услуги, предназначени изключително или основно за единия пол, също е разрешено 
при определени условия. Например здравните заведения могат да предоставят определени услуги единствено 
на бременни жени.

Държавите членки могат също така да разрешат разлика в третирането на основание на възраст, ако това е уместно 
и необходимо за постигане на легитимните цели, свързани със заетостта и пазара на труда. При определени условия 
например държавите членки могат да позволяват прекратяването на трудов договор, когато работниците навършат 
определена възраст — особено ако те вече имат право на пенсия.

Законодателството на ЕС също така дава възможност на държавите членки да въвеждат правила или политики 
за предотвратяване или компенсиране на неблагоприятното положение, в което се намира дадена група. Това 
е известно като „позитивни мерки“. Например може да съществуват цели за работодателите да наемат на работа 
хора с увреждания или да има повече жени на ръководни позиции, ако те са недостатъчно представени сред 
ръководните служители.
Повечето държави членки имат специални правила за въоръжените сили, които позволяват различно третиране 
въз основа на възраст и увреждане.
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6. Трябва ли всички в ЕС да спазват забраната за дискриминация?

Да. Отделните лица, различните по големина предприятия (включително МСП), сдруженията, местните органи, 
правителството и всички други организации, както в публичния, така и в частния сектор, трябва да се съобразяват 
със забраната за дискриминация.

7. Всички в ЕС ли са защитени от дискриминация?

Да. Правото на ЕС за борба с дискриминацията защитава всекиго в Съюза — не само европейските граждани. 
То обаче обхваща единствено дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или 
убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Така например имигранти от страни извън ЕС не 
трябва да бъдат дискриминирани на работното място въз основа на техния етнически произход, възраст или 
пол. В законодателството не са предвидени различията в третирането, произтичащи от факта, че дадено лице не 
е гражданин на ЕС, например различни правила във връзка с влизането и пребиваването в дадена страна от Съюза.

8. Само въз основа на собствените ми характеристики ли съм защитен?

Не, вие сте защитен също и от дискриминация по асоциация. Това включва ситуации, в които ви третират лошо 
поради връзките ви с някой друг. Например, ако сте жертва на дискриминация и тормоз на работното място, тъй 
като се нуждаете от допълнителен отпуск, за да се грижите за вашето дете с увреждания.

Дискриминацията въз основа на предположения или схващания също се забранява. Например, ако не ви предложат 
работа, защото работодателят погрешно счита, че сте хомосексуалист или мюсюлманин.

9.  Какво се случва, ако имам увреждане и моят работодател трябва да направи промени 
на работното място, за да мога да работя?

Ако страдате от увреждане, вашият работодател или бъдещ работодател трябва да направи разумни промени на 
работното ви място, за да можете да работите. „Разумни“ означава например, че промените не трябва да бъдат 
прекалено скъпи спрямо размера на предприятието, нито да нарушават правилата относно здравето и безопасността 
на работното място.

Първо трябва да обсъдите вашите нужди с работодателя, който може дори да не е наясно със своите задължения. 
Дали определени промени са разумни, може да се реши само като се разгледа всеки отделен случай. Можете също 
така да се свържете с организация за насърчаване на правата на хората с увреждания за допълнителни съвети 
и съдействие.
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Запознайте се с правата си — право на разумно приспособяване на 
работните условия
Разумните корекции на работното място, за да отговорят на вашите нужди като работник 
с увреждане, могат да включват осигуряването на запазено място за паркиране, на достъпно 
работно пространство или на специално пригодено оборудване. Не е необходимо това да 
са физически промени. Зависи от това, от което се нуждаете. Възможно е това да са промени 
в работното ви време или начина, по който се изпълняват задачите.

Вашата кандидатура за работа не може да бъде отхвърлена само защото работодателят ще 
трябва да направи разумни промени, за да ви позволи да изпълнявате задълженията си.
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2.  Как можете да упражните 
правата си?

10. Кой може да ми помогне, ако съм подложен на дискриминация?

Ако сте наясно или подозирате, че сте жертва на дискриминация, можете да потърсите съвет и помощ от организации, 
като например органи по въпросите на равенството, профсъюзи или неправителствени организации.

Държавите членки отговарят за правилното прилагане на законодателството на ЕС. Те трябва да гарантират на 
национално равнище Вашите права съгласно правото на ЕС. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да 
създадат национални органи по въпросите на равенството, които да насърчават равното третиране въз основа 
на расов или етнически произход и пол. Те предоставят независима помощ на жертвите на дискриминация. На 
практика в повечето държави членки съгласно националното законодателство националните органи по въпросите 
на равенството обхващат и религиозната принадлежност или убежденията, уврежданията, възрастта и сексуалната 
ориентация. В много случаи те обхващат също и националността, езика или политическите възгледи.
Някои национални органи могат само да ви дадат полезна информация, докато други могат да ви помогнат да 
подадете жалба или лично да разгледат вашия случай.

Можете да разгледате уебсайта на вашия национален орган по въпросите на равенството в раздел „Полезни връзки“ 
по-долу. На тези уебсайтове ще намерите допълнителна информация, включително подробности за помощта, която 
предоставя съответният орган.

В много държави членки профсъюзи и неправителствени организации предоставят информация и помощ 
на жертвите на дискриминация. Съгласно правото на ЕС организации, които имат законен интерес в областта на 
равенството, имат право да подкрепят жертвите на дискриминация по време на производства, а в много страни 
от ЕС те могат да подават жалби от името на дадено лице или в негова подкрепа.

11. Да подам ли жалба, ако съм бил жертва на дискриминация?

Да. Можете да получите обезщетение или декларация, че сте били дискриминирани, ако подадете жалба. Трябва 
да имате предвид, че в много държави членки има строги срокове за предявяването на иск за дискриминация. 
Подаването на жалба ще помогне и на други хора, като се повиши осведомеността по отношение на дискриминацията 
и се въздейства върху манталитета. Често за постигането на реална промяна е необходима критична маса от случаи.
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12. Кой се занимава с моята жалба?

Това зависи от националното законодателство на държавата членка, в която е подадена жалбата. Направете справка 
със съответните национални служби (вж. въпрос 10) за повече информация относно процеса при подаване на жалба.

13. Как да подам жалба, ако моята страна не спазва правото на ЕС?

Ако подадете жалба до Европейската комисия относно факта, че дадена държава членка не спазва правото на ЕС, 
Европейската комисия ще проучи дали съответната държава прилага правилно правото на ЕС в своето национално 
право. Ако тя установи, че дадена държава членка нарушава правото на ЕС, тя може да реши да заведе дело срещу 
тази държава членка в Съда на ЕС.

Европейската комисия не може обаче да се намесва в отделни случаи между жертвите на дискриминация и техните 
работодатели, доставчици на услуги или публични органи. Европейската комисия не може да направи декларация 
за наличието на дискриминация и не може да разпореди на държава членка, предприятие или физическо лице да 
ви предостави обезщетение. Подаването на жалба до Европейската комисия не замества отстояването на вашите 
права посредством националните органи и съдилища.

14. Как мога да докажа, че съм бил жертва на дискриминация?

Ако имате основание да считате, че сте били третиран по различен начин поради вашето увреждане, възраст, 
етнически или расов произход, религия или убеждения, сексуална ориентация или пол, трябва да съберете всички 
данни, които можете да намерите в подкрепа на вашето твърдение, например писма, електронни съобщения и други 
документи. Пазете информацията за свързани с това разговори или събития и проверете как можете да получите 
достъп до документи, които може да са ви нужни, но с които не разполагате. Например, ако вашата жалба се отнася 
до факта, че не сте получили предложение за работа или поне за интервю за работа, единствено поради вашия 
пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия, раса или етнически произход, може да бъде полезно 
да разполагате с информация от работодателя относно критериите, които са били използвани при подбора на 
кандидатите. Възможно е вашият орган по въпросите на равенството да може да ви помогне да получите тази 
информация или пък може да има процедури, които трябва да спазите, за да я получите.
Трябва да поискате съвет от вашия национален орган по въпросите на равенството, профсъюз или неправителствена 
организация какво да направите, за да докажете вашите твърдения.
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Когато предявявате иск за дискриминация, трябва да докажете, че сте били третирани несправедливо и че причината 
за това е вашият пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религиозна принадлежност, раса или етнически 
произход. Необходимо е само да предоставите факти, които предполагат наличието на дискриминация. След това 
работодателят, лицето или организацията, срещу които е подадена жалбата, трябва да докажат, че не е имало 
дискриминация. Това е известно като „обръщане на тежестта на доказване“. Това е разпоредба в правото на ЕС, 
която позволява на жертвите на дискриминация по-лесно да подават жалби.

15. Мога ли да се оплача от дискриминация, засягаща някой друг?

Ако оплакването ви се отнася до конкретна отделна ситуация, следва да подадете жалба на национално равнище 
в съответствие с националните процедури. Вашият орган по въпросите на равенството, профсъюз или неправителствена 
организация могат да ви посъветват дали можете да подадете жалба дори ако не сте пряко засегнат.

Ако подадете жалба до Европейската комисия относно факта, че дадена държава членка не спазва правото на ЕС, 
не е необходимо да доказвате, че сте пряко засегнат от проблема.

16. Какви методи за намиране на решение съществуват?

Държавите членки решават дали случаите на дискриминация се разглеждат в рамките на наказателни, граждански 
или административни производства. В някои държави членки съществува възможност за медиация. Това може 
да доведе до уреждане на въпроса чрез преговори между вас и вашия работодател. Ако съществуват различни 
варианти, трябва да изберете най-добрия за вас. Ако не желаете да чакате резултата от съдебно производство, 
което може да продължи дълго, може да изберете медиацията (ако съществува съгласно вашето национално 
законодателство), която обикновено е по-бърза и по-евтина. Или пък можете да решите да заведете съдебно 
дело, за да избегнете възможността да не може да получите обезщетение, защото сте подали иск твърде късно. 
Вашият национален орган по въпросите на равенството, профсъюз или неправителствена организация могат да 
ви дадат повече съвети.
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17.  Какви са решенията? Мога ли да получа обезщетение? Мога ли да се върна обратно 
на работа, ако съм бил уволнен поради свързани с дискриминация причини?

В правото на ЕС не посочва какви обезщетения или други средства за защита трябва да има в държавите членки. 
Посочва се само, че държавите членки трябва да разполагат с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и да 
гарантират възможността да се завеждат съдебни дела за зачитане на вашите права съгласно законодателството 
на ЕС. Трябва да проверите какви средства за правна защита съществуват във вашето национално законодателство. 
Вашият национален орган по въпросите на равенството, профсъюз или неправителствена организация могат да 
ви дадат повече съвети.

Възможно е да може да поискате решение на съд, друг правораздавателен орган или орган по въпросите на 
равенството, че е налице дискриминация. Може да имате право на обезщетение, връщане на работа или на 
разпореждане лицето или организацията, които са ви дискриминирали, да предприемат конкретни действия. 
Възможно е например съдът или националният орган по въпросите на равенството да може да поиска от работодателя 
да промени дадена дискриминационна политика за наемане на работа.

18. Колко ще ми струва да подам жалба?

Ако искате да се опитате да разрешите въпроса неофициално, например като пишете на лицето или организацията, 
които са ви дискриминирали, това не означава непременно, че ще имате правни разходи. Ако искате да подадете 
съдебен иск, разходите за производствата на национално равнище ще зависят от вашата национална правна система. 
Възможно е да съществуват по-евтини или дори безплатни алтернативи, като например медиацията. Информирайте 
се отрано за правото ви на правна помощ и за наличието на други възможности за юридически консултации 
и представителство. Възможно е например органите по въпросите на равенството, профсъюзи, неправителствени 
организации или студенти по право да предоставят безплатни консултации и съдействие.
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Полезни връзки:

Европейска комисия, ГД „Правосъдие и потребители“ — „Борба с дискриминацията“:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_bg.htm
Европейска комисия, ГД „Правосъдие и потребители“ — „Равенство между половете“:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_bg.htm
Европейска комисия, ГД „Правосъдие и потребители“ — „Основни права“:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_bg.htm
Европейска комисия, Генерален секретариат — „Прилагане на правото на ЕС“:
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_bg.htm
Европейска мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET):
http://www.equineteurope.org/
Европейски съд по правата на човека — сезиране на Съда:
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n1365511865464_pointer
Европейска комисия, ГД  „Миграция и вътрешни работи“ — статут на граждани на страни извън ЕС, които са дългосрочно 
пребиваващи, включително правото им на равно третиране с гражданите на съответната държава членка в определени 
ключови области: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/long-term-residents/index_en.htm

Национални органи по въпросите на равенството:

Австрия: Адвокатура за равно третиране: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at
Белгия: Център за равни възможности и борба срещу расизма: http://www.diversite.be/?
Институт за равенство между мъжете и жените: http://igvm-iefh.belgium.be/
България: Комисия за защита от дискриминация (КЗД): www.kzd-nondiscrimination.com
Хърватия: Служба на омбудсмана: www.ombudsman.hr
Кипър: Служба на омбудсмана www.no-discrimination.gov.cy
Чешка република: Служба на обществения защитник на правата: www.ochrance.cz
Дания: Датски институт за правата на човека: www.humanrights.dk 
Борд за равно третиране: http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/
Естония: Комисар по равенството между половете и равното третиране: http://www.svv.ee/
Финландия: Омбудсман по въпросите на малцинствата: www.syrjinta.fi
Омбудсман по въпросите на равенството: www.tasa-arvo.fi
Франция: Защитник на правата: www.defenseurdesdroits.fr
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Германия: Федерална агенция за борба с дискриминацията (FADA):
www.antidiskriminierungsstelle.de или www.federal-anti-discrimination-agency.com
Гърция: Гръцки омбудсман: www.synigoros.gr
Унгария: Орган за равно третиране: www.egyenlobanasmod.hu 
Служба на комисаря по основните права: www.ajbh.hu
Ирландия: Орган по въпросите на равенството: www.equality.ie
Италия: Националната служба за борба с расовата дискриминация (UNAR): www.unar.it
Латвия: Служба на омбудсмана: http://www.tiesibsargs.lv/eng/
Литва: Служба на омбудсмана за равните възможности: www.lygybe.lt
Люксембург: Център за равно третиране: www.cet.lu
Малта: Национална комисия за насърчаване на равенството (NCPE): www.equality.gov.mt
Нидерландия: Нидерландски институт за правата на човека: http://www.mensenrechten.nl/
Полша: Защитник на правата на човека: www.rpo.gov.pl
Португалия: Комисия за имиграция и междукултурен диалог — ACIDI: www.acm.gov.pt
Комисия за гражданство и равенство между половете — CIG: http://www.cig.gov.pt/
Комисия за равенство в сферата на труда и заетостта — CITE: www.cite.gov.pt
Румъния: Национален съвет за борба с дискриминацията (CNCD): www.cncd.org.ro
Словакия: Национален център за правата на човека: http://www.snslp.sk
Словения: Застъпник на принципа на равенството: www.zagovornik.gov.si
Испания: Съвет за расова и етническа равнопоставеност: www.igualdadynodiscriminacion.org
Швеция: Омбудсман по въпросите на равенството: www.do.se
Обединено кралство: Великобритания: Комисия за равенство и права на човека (EHRC): www.equalityhumanrights.com
Северна Ирландия: Комисия по въпросите на равенството на Северна Ирландия: www.equalityni.org








