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praktika 
onak
Bozka eskubidea gauzatu nahi duen eta bere irudia identifikatzeko 
erakusten duen agiriarekin bat egiten ez duen pertsona batekin 
topatu zaitezke. Trans pertsona batzuentzat NAN-a, pasaportea edo  
gida-baimena erakusteak estualdi bat izan daiteke; Errespetuz tratatu.

Ez baduzu ezagutzen eurek tratatuak izan nahi duten 
generoa hizkuntza neutroa erabili dezakezu.

Ez egin bromarik edo aipamenik familiar bati identitatea 
ozkekatu izanarekin.

 
Bozkatu nahi duen izena ozen esaterakoan, bokalak entzun 
ahal izateko, saiatu zaitez ezinbestekoa baino ez den tonuan 
esaten. Ez du zertan hausteleku guztiak entzun behar bakarrik  
Hauteskunde-mahaiaren lehendakariaren ezkerrean eta eskuinean 
esertzen diren bi pertsona hoiek. Izen eta abizenak ozen esan beharrean 
NAN zenbakia erakutsi ahal diezu bokalei eurek irakurri dezaten.



Hauteskunde-mahaiaren lehendakaria de mahiako autoritate gorena 
eta edozein gorabeheraren inguruan azkenengo hitza daukana gogoan 
izan.

Mahaiko lehendakaria bazara zentzua erabili eta ez onartu 
inolako tratu iraingarririk edozein pertsonaren partetik 
(bokalak, ahaldunak, artekariak,...)

Bokala izatea egokitu bazaizu saia zaitez lehendakaria 
zentzua aplikatzea gerta daitezkeen gorabeheretan eta ez 
onartu tratu iraingarririk.

Edozein motatako aholkularitza behar izatekotan  
633 0309 653 telefonora deitu dezakezu eta laguntzen 
saiatuko gara.

Alderdi politiko baten ordezkaria bazara saia zaitez trans pertsonen, 
eta orohar pertsona guztien eskubideak errespetatuak izan daitezela 
eta tratu iraingarrik ez jasotzea. Edozein momentutan Ikusgunerakin 
kontatu dezakezu 633 309 653 telefonoan. Aipatutakoagatik edozein 
gorabehera gertatzen bada aktan jasotzea eskatzea proposatzen dizugu 
eta lehen aipatu dugun telefonora deitu guk ere gertatutakoaren berri 
izan dezagun.

Bozkatu nahi duenaren identitatearen inguruko zalantzarik egotekotan, 
honek erreklamazio bat egiteko eskubidea dauka.

Azkenik, gogoan izan Eusko Legebiltzarrak onartutako 
14/2012 legeak, trans pertsonen eskubideen aitortza 
eta genero identitatearen kontrako bazterketarena, 
diagnostikorik gabe, informe psikologiko edo 
psikiatrikorik gabe edo inolako tratamendu medikorik 
gabe genero autordeterminazioa oanrtzen duela.
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