Jó gyakorlat
Európában nincs olyan ország, amelyben a
nem jogi elismerésének eljárása megfelelne az
emberi jogi elvárásoknak. 2012-ben fogadták el
a Nemi Identitás Törvényt Argentínában, mely
tiszteletben tartja az emberi jogokat. Egy éven
belül 3 ezer személyi igazolványt cseréltek
ki. (Forrás: Argentin Belügyminisztérium) Az
Argentin-modell, egy egyszerű közigazgatási
eljárás és jó gyakorlatként tekinthetünk rá.
Nem szükséges a válás vagy a házastárs
beleegyezése, nem kell a kérelmezőnek
terméketlennek lennie és nem szükséges
pszichiátriai diagnózis vagy egyéb
szakvélemény, valamint 18 év alatti személyek
számára is elérhető.

Gyors.
Elérhető.
Átlátható.
Az elismerés ajtókat nyit.

Tények:

Nem jogi
elismerése

A transznemű vagy a transz emberek
gyűjtőfogalom azokra az emberekre, akik
nemi identitása vagy nemének kifejezése
eltér attól, ahogyan születésükkor
meghatározták azt.

További információ a nem jogi elismeréséről
és, hogy mit tehetsz a helyzet javításáért itt:
www.tgeu.org/AccessAllAreas
TRANSVANILLA
TRANSGENDER ASSOCIATION

TRANSVANILLA
TRANSZNEMŰ EGYESÜLET

Létrejött az Open Society Foundation, a Holland Kormány és az Európai
Bizottság támogatásával. Tartalmáért a TGEU felel és az nem feltétlenül
tükrözi a támogatók véleményét.
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Mi a nem jogi elismerése?

A nem jogi elismerése az a folyamat, amely
során egy személy nevét és a nemével
kapcsolatos adatokat a hivatalos okmányaiban
és a hivatali nyilvántartásokban megváltoztatják,
annak érdekében, hogy a nemét hivatalosan
is elismerjék. Az egyes országok feltételeket
szabhatnak, hogy ki jogosult erre, noha a
kényszer-sterilizáció, a kényszer válás, a
kötelező mentális betegségről szóló diagnózis
vagy korhatár olyan feltételek, amelyek
egyértelműen sértik az egyén emberi jogait.

Miért fontos a nem jogi
elismerése?
Olyan hétköznapi dolgok, mint egy csomag
átvétele a postán, egy bankszámla nyitás
vagy egyszerűen csak egy névre szóló bérlet
felmutatása mindennapos problémákká
válhatnak, ha a nemi identitás nem felel meg
a személyi igazolványon, az útlevélen, stb.
okmányban feltüntetett hivatalos nemnek. A
transz embereknek sokszor akaratuk ellenére
fel kell fedniük transznemű identitásukat, mert
hamis dokumentumok használatával gyanúsítják
őket. Ez sérti a magánélethez való jogukat
és általában diszkriminációhoz és erőszakhoz
vezet. Ennek következményeként számos
transz ember ki van zárva a társadalomból
és a munkaerőpiacról. Továbbá, a transz
emberek gyakran nem merik felvállalni
önmagukat, ami szorongáshoz, depresszióhoz
vagy öngyilkossághoz vezet. Számos transz
ember munkanélküliségének oka, hogy olyan
bizonyítvánnyal vagy munkatapasztalatigazolással rendelkeznek, amelyek nem felelnek
meg a nemnek, amelyben élnek

A nem gyors, hozzáférhető és átlátható
jogi elismerése megelőzi a diszkriminációt, védi a magánélethez való jogokat
és a méltóságteljes élet alapja.

Milyen problémák vannak a nem
jogi elismerésével Európában?
A nem jogi elismerése nem elérhető 16
európai országban, vagy azért mert nincsenek
érvényben lévő szabályozások, vagy, mert
az elérhető eljárások nem működnek. Ennek
következményeként a transz embereknek nincs
lehetőségük irataik hivatalos megváltoztatására
és méltósággal élni életüket.
JAVASLAT: A jogi keretrendszer
felülvizsgálata és a nem jogi
elismerésének gyorssá, elérhetővé és
átláthatóvá tétele
A kényszer-sterilizáció követelmény
23 európai nem-elismerési eljárásban. Ez
egyértelműen sérti a fizikai integritáshoz való
jogot, a kínzás tilalmát és a családalapításhoz
való jogot. Nem minden transz ember képes
vagy akarja alávetni magát ilyen orvosi
beavatkozásnak.
JAVASLAT: Minden orvosi
követelmény eltávolítása a nem
jogi elismerésének folyamatából.
A kényszer-válás vagy a házasság
érvénytelenítése 19 országban kötelező a
transz emberek számára. Ez nemcsak nekik és
családjuknak okoz nehézséget, de házastársuk
és gyerekeik szintén elvesztik azokat a jogaikat,
amelyeket a házasság biztosít számukra. Egy
válás nem csak érzelmi és pénzügyi teher,

de a szerető párt is eltávolítja egymástól.
JAVASLAT: Az egyedülálló státusz
kötelezettségének eltávolítása a nem
jogi elismerésének folyamatából.
Pszichiátriai diagnózis vagy “szakértői”
vélemény szükséges minden elismerési
eljárásban Európa-szerte. Ez azt jelenti, hogy
a transz identitást még mindig a betegségek
közé sorolják annak ellenére, hogy nem
az. Ez megbélyegzéshez és társadalmi
kirekesztéshez vezet. Ugyanakkor a szükséges
diagnózis beszerzésének folyamata nemcsak,
hogy számos transz embert kizár, akiknek
szüksége lenne nemük jogi elismerésére,
de az elismerési eljárást gyakran évekkel
meghosszabbítja.
JAVASLAT: Minden mentális betegség
diagnózis vagy “szakértői vélemény”
szükségességének eltávolítása a nem
jogi elismerésének feltételei közül.
A korhatári követelmények kizárják a fiatal
transz embereket a nemük jogi elismeréséből.
A nem jogi elismerése csak jogi nagykorúság
esetén elérhető, ami általában 18 év (kivéve
Németországban és Ausztriában). Ez hátráltatja
a társadalmi beilleszkedést, pl. az iskolába és
a kritikus korban általában árt a személyiségfejlődésnek. Az előírt orvosi követelmények
kizárják nem csak a fiatalabb, de az idősebb
(65 év fölötti) transz embereket is a jogi nem
elismeréséből.
JAVASLAT: Minden nyílt vagy rejtett
korhatár eltávolítása a nem jogi
elismerésének folyamatából.

