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bozka
eskubidea
Sufragio eskubidea unibertsala, librea, zuzenekoa eta sekretua da.

Inor ezin da, edozein aitzakipean, bere sufragio eskubidearenpean bere 
bozka jakinaraztera behartu edo derrigortu.

Espainako herritartasuna, adin nagusia eta hautesle-erroldan 
inskribatuta dagoen edonork dauka sufragio eskubidea.

Edorork dauka bere sufragio eskubidea aktiboki, kontziente, libre 
eta borondatez erabili ahal izateko eskubidea, edozein dela hau 
komunikatzeko bideak eta behar dituen laguntzen bitartez.



bozka eskubidea gauzatzeko
beharrezko dokumentazioa

NAN
Pasaportea

Gida-baimena

Dokumentu hauek originalak izan behar dira baina epez kanpo 
egon daitezke. Gida-baimena da generoari aipamena egiten ez dion 
dokumentu bakarra. Aipatutako agiriak zure identitaren inguruko 
zalantzak sortzen baditu, Hauteskunde-mahaiaren gehiengoaren 
iritzia izango da erabaki baliogarria,  erakutsitako dokumentuak eta 
zure testigantza izango da erabakia hartzeko kontutan hartuko dena.

Kasu hauetan Gasteizko Udalak izendatu dituen langileei 
laguntza eskatu ahal diezu edota hauteslekuan dauden  
Hauteskunde-batzordearen ordezkariei. Zure gogokoa den alderdi 
politikoaren ordezkariei ere laguntza eskatu ahal diezu.

Bozka eskubidea gauzatu ahal izateko ezinbestekoak dira izena, NAN 
zenbakia eta padroiaren helbidea. Agiri hauetan dauden datu guztiak 
bat egiten badute ez da inolako arazorik egon behar bozkatu ahal 
izateko. Generoari aipamena ez ezinbestekoa den informazioa da.

Zure identitatearen inguruan zalantzak badaude edo  
hauteskunde-mahaiak bozka eskubidea ukatzen badizu erreklamazio 
bat egiteko aukera duzu, ondoren Hauteskunde-batzordeak aztertu 
beharko duena. Gertatutakoa aktan jasotzea eskatu ahal diezu zure 
gogoko den alderdiako ordezkariari.



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 onartzen duela.

Edozein zalantza edo arazo izan ezkero Ikusgunerekin 
kontatu dezakezu 633 309 653 telefonoan, era berean, 
Hauteskunde-egunean bozkatzera laguntza behar baduzu 
bakarrik ez sentitzeko edozein gorebeheraren aurrean 
babestuta egoteko.

Eta noski, edozein arazo baldin baduzu jarri Ikusgunerekin 
harremanetan 633 309 653 telefonoan edo www.ikusgune.eus web 
gunearen bitartez.




