The aim of the research is to evaluate the
effectiveness of Racial Discrimination laws from
the point of view of the target group and in a
gender perspective. The main hypothesis is that
differences can exist between the uses made of
the law by men and women. This is because they
develop different representations of the legal
system and experience different forms of
discrimination. The second hypothesis is that the
intersectional experience of discrimination based
on race and gender is not recognized and treated
properly in legal and institutional frameworks built
around single types of discrimination because
discriminations are seen as one-dimensional and
as affecting all people - men and women – in the
same way.
The evaluation will be carried out through a study
of case law and filed complaints, around 200
semi-directive qualitative interviews of foreign
nationals and members of ethnic minorities and
70 interviews of stakeholders and social partners,
including lawyers dealing with complaints.
The goal of the project is to improve our
understanding of the phenomenon of double
discrimination (race and gender) and to develop
practical tools to allow administrations, NGOs
and specialised bodies to better assess the
effectiveness of policies and practices in the field
of antidiscrimination when faced with cases of
double discrimination.
To learn more about the project, please visit:
http://genderace.ulb.ac.be

Целта на изследването е да оцени
ефективността на антидискриминационното
законодателство
от
перспективата
на
етническия произход и на пола. Главната
хипотеза е, че съществуват различия при
използването на законовите норми от мъжете
и жените, които се дължат най-вече на факта,
че те изпитват различна форма на
дискриминация. Втората хипотеза е, че
формираният опит от дискриминация при
съчетаване на признаците раса/етнически
произход и пол не се признава и съответно не
се третира адекватно в правните норми и от
съответните институции. При прилагането на
антидискриминационното законодателство те
се основават най-вече на дискриминация по
един
признак,
разглеждайки
дискриминационния акт като едноизмерен
процес и като влияещ на всички хора – мъже
и жени, по един и същ начин.
Анализът ще се основава на резултатите от:
проучване на съдебни искове и жалби на
жертви на дискриминация; интервюта с
експерти, включително съдии и адвокати,
имащи отношение към проблематиката;
полустандартизирани интервюта с лица,
потърсили защита на правата си срещу
дискриминационни действия.
Задачата на проекта е да се подобри
разбирането
на
феномена
“двойна
дискриминация”
(раса/етническа
принадлежност и пол), за да се подпомогнат
законодателните
и
административните
практики,
гражданските
структури
и
специализираните институции в сферата на
борбата с дискриминацията, когато се
сблъскват със случаи на дискриминация на
повече от едно основание.
За
повече
информация
http://genderace.ulb.ac.be

посетете:

