
A defesa para  
a igualdade  

de mulheres e homens

Biroul pentru  
apărarea egalității  

între femei și bărbați



O que é?
É um serviço para a defesa das cidadãs e cidadãos 
que vivem em situações de discriminação de gênero, 
que protege o direito à igualdade de tratamento entre 
mulheres e homens na Comunidade Autônoma do 
País Basco.

Para quem?
Qualquer pessoa que se considere afetada, 
independentemente da sua nacionalidade, residência, 
idade ou capacidade legal.

O que oferece?
• Assessoria e investigação para casos de 

discriminação de gênero que ocorrem no setor 
privado.

• Recomendações para eliminar as práticas 
discriminatórias.

• Um canal para solucionar casos de assédio.

Quando ir?
Em qualquer situação de discriminação sexual, 
incluindo:

• Um anúncio de emprego no qual haja referência ao 
sexo.

• Perguntas sobre a vida pessoal e familiar nas 
entrevistas de seleção.

• Rescisão do contrato após comunicar uma gravidez.

• Propaganda machista. 

• Proibir a entrada em uma associação por ser mulher.

• Negar o direito da licença maternidade ou do horário 
reduzido para cuidar dos filhos/as.

• Os insultos e comentários degradantes, machistas, 
ou propostas de contato sexual para melhorias no 
trabalho.

• A participação limitada e o tratamento diferente no 
mundo dos esportes por causa do sexo.



Ce este?
Este un serviciu pentru apărarea cetățenilor în fața 
situațiilor de discriminare de gen, și care veghează 
asupra respectării dreptului la egalitate de tratament 
între femei și bărbați în Comunitatea Autonomă 
Euskadi.

Cine poate apela la acest serviciu?
Orice persoană care se consideră afectată, indiferent 
de naționalitate, reședință, vârstă sau statut legal.

Ce oferă?
• Consiliere și cercetare a presupuselor situații de 

discriminare pe motiv de gen care se produc în 
sectorul privat.

• Recomandări pentru eradicarea practicilor 
discriminatorii.

• Servește drept cadru pentru soluționarea cazurilor 
de hărțuire sexuală.

În ce moment se poate apela?
În oricare caz de discriminare pe motiv de gen, 
precum:

• Un anunț cu o ofertă de loc de muncă care are ca 
cerință specifică un anumit sex.

• Întrebări cu privire la viața privată și familială în 
timpul unor interviuri pentru selecție de personal.

• Încheierea contractului pe motiv de sarcină.

• Publicitate sexistă.

• Refuzarea includerii în cadrul unei asociații pe motiv 
de a fi femeie.

• Refuzarea dreptului la concediu sau la reducerea 
zilei de muncă pentru îngrijirea copiilor.

• Insulte și comentarii ofensatoare, sexiste, sau 
propuneri de relații sexuale pentru promovarea la 
locul de muncă. 

• Restricționarea participării sau tratament 
discriminator în domeniul sportului pe motive de gen.



Contato:

Endereço: 
Rua Manuel Iradier, nº 36 VITORIA-GASTEIZ 01005

E-mail: 
defentsoria@ej-gv.es
www.euskadi.net/defentsoria

Telefones: 
945 016 552
945 016 553
945 016 554

Modalitate de contact:

Adresă:
C/ Manuel Iradier, nº 36 VITORIA-GASTEIZ 01005

Adresă de e-mail:  
defentsoria@ej-gv.es
www.euskadi.net/defentsoria

Telefon: 
945 016 552
945 016 553
945 016 554


