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Ne hallgasd el!

A projektet az Amerikai Egyesült Államok 
külügyminisztériuma és a Transgender Europe támogatja.

A ProTrans projekt keretén belül egy egyszerű 
ám szisztematikus rendszert alakítottunk 
ki az erőszakos és diszkriminatív esetek 
monitorozásához. Támogatást nyújtunk az 
erőszakos cselekedetek áldozatainak, és növelni 
szeretnénk a transz közösség jogtudatosságát. 
A projekt emellett megoldásokat ajánl a jogi 
következmények helyi szintű kiharcolására és a 
jogorvoslatra is.
A monitoring tevékenység tapasztalataira 
alapozva tájékoztató anyagokat készítünk, hogy 
hatékonyabban tudjuk kieszközölni az erőszakos 
cselekményekkel és az ezzel kapcsolatos 
büntethetőséggel foglalkozó hivatalos irányelvek 
létrejöttét.

Ha környezetedben nemi identitáson vagy 
a nem kifejezésén alapuló diszkriminációt, 
zaklatást vagy gyűlölet-bűncselekményt 
tapasztalsz mondd el nekünk!
E-mailben: szervezet@transvanilla.hu
Telefonon: +3630 406 6633 (visszahívunk)

A jelentés egy nagyon fontos első lépés ahhoz, 
hogy változást érjünk el. Ha az eseteket 
nem jelentjük, a probléma nem is létezik és 
nem tudunk változást előidézni. Jelenteni 
tovább azért is fontos. hogy az áldozatok 
hozzáférhessenek támogató szolgáltatásokhoz 
amelyek léteznek.

Mindenkinek joga van bántalmazás és hátrányos 
megkülönböztetés nélkül élni. Segíts nekünk ezt 
elérni a magyar transz emberek számára azzal, 
hogy elmeséled az eseteket nekünk!

Mit jelents?
- Szóban bántalmaznak (azt is beleértve, hogy 
az utcán kiabálnak utánad/veled), fenyegetnek, 
zaklatnak, megfélemlítenek a nemi identitásod 
vagy annak kifejezése miatt
- Fizikai erőszak vagy szexuális támadás ér a 
nemi identitásod vagy annak kifejezése miatt
- Nem férsz hozzá bizonyos szolgáltatáshoz 
mert megtagadják azt tőled a nemi identitásod 
vagy annak kifejezése miatt

Miért jelents?

Hogyan jelents?
E-mail: szervezet@transvanilla.hu
Telefon: +36304066633 (visszahívunk)
Fontos:Nem csak az áldozat tehet 
bejelentést és teljes anonimitást biztosítunk!



Zaklatás
Zaklatás az az emberi méltóságot sértő, 
szexuális vagy egyéb természetű magatartás, 
amely az érintett személynek az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 8. §-ban 
meghatározott tulajdonságával (pl. neme, nemi 
identitása) függ össze, és célja vagy hatása 
valamely személlyel szemben megfélemlítő, 
ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy 
támadó környezet kialakítása.

Gyűlölet-bűncselekmény (angolul hate crime) 
alatt olyan bűncselekményeket értünk, 
amelyekben a tett elkövetésének indoka 
az áldozat valamely társadalmi csoporthoz 
tartozása.

Gyűlölet-
bűncselekmény

Ne hallgasd el!
A jogvédelmet csak akkor élvezhetjük, ha 
élünk a jog nyújtotta lehetőségekkel. A magyar 
jogszabályok tiltják a nemi identitás szerinti 
hátrányos megkülönböztetést és zaklatást, az 
erőszakot és a gyűlöletkeltést. Ha azonban nem 
jelentjük az eseteket, az elkövetők büntetlenül 
maradnak.

Nemi identitás
Minden ember mélyen átérzett belső és egyéni 
tapasztalata a neméről, amely lehet, nem felel 
meg a születésekor meghatározott nemének, 
beleértve a testének személyes érzését (amely 
magában foglalhatja, /amennyiben az szabadon 
választott!/ a testi megjelenés vagy funkciók 
módosítását, orvosi, sebészeti és más módon) 
és egyéb típusú kifejezését a nemnek, beleértve 
a ruhát, beszédet és stílust. (Yogyakarta 
alapelvek)

Nem kifejezése

Az a mód, ahogyan egy ember a külső megje-
lenésével és/vagy viselkedési, öltözködési, 
hajviseleti, hangbeli, testi és egyéb külső és 
fizikai jellemzőivel kifejezi önmagát.

Diszkrimináció
A diszkrimináció vagy hátrányos 
megkülönböztetés olyan megkülönböztető 
bánásmód (cselekedet, tevékenység, kijelentés, 
elmulasztott tett, viselkedés), mely az egyén 
(személy) vagy a csoport esélyegyenlőségére 
negatívan hat, akár nyílt vagy burkolt a 
módszere.


