
Industrija spolne identitete, transhumanizem in posthumanizem 
 
Zelo obsežno in hitro preurejanje zahodnih družb, menda v dobro človekovih pravic drobnega števila 
prebivalstva, ki ima težave z identiteto, je vrhunec absurdnosti. Prav fantastično je opazovati, koliko 
ljudi nasede tej smešni naraciji in jo pogoltne celo, kakor da bi živeli na samotnem otoku in bi 
prvikrat v tednu naleteli na kaj, kar lahko pojedo.  
 
Ljudje, ki razumejo zatiralsko strukturo korporativnega kapitalizma in so se borili zoper njegovo 
kolonizatorsko pustošenje na številnih frontah v zadnjih dveh generacijah, so slepi, ko svetovne 
vlade,1 večnacionalne korporacije,2 bančne inštitucije3 ter velika tehnološka4 in farmacevtska 
podjetja5 investirajo v naracijo o »napačnih glavah v napačnih telesih« in v idejo, da je moški lahko 
ženska. Prav tako se nihče ne vpraša, zakaj se toliko posvečajo spreminjanju jezika in naših zakonov, 
zakaj izginjajo ženske pravice, zakaj podpirajo drogiranje in mrcvarjenje otrok in zakaj največja 
mednarodna pravna firma na svetu ustvarja legalno konstrukcijo »transspolnih otrok«.6  
 
Ne zdi se verjetno, da bi bile  – zato, ker jim je mar – vse naše organizacije za človekove pravice, naše 
inštitucije, zdravstvene ustanove, univerze in pravna telesa istočasno vprežene v ustvarjanje tega 
koncepta spolne identitete za drobno število prebivalstva, katerih težave z identiteto se vrtijo okrog 
njihovega spolno zaznamovanega telesa. Preprosto noro je to verjeti, medtem ko gre naš planet 
zaradi korporativne grabežljivosti in nezakonitega ravnanja k vragu.  
Če to verjamete, potem ste del kulta, podobnega scientologiji, le da na globalni ravni.  
 
Transspolni transhumanist Martine Rothblatt je posejal seme, iz katerega poganja konstrukt 
raztelešenja kot posebne identitete,7 v osemdesetih letih 20. stoletja ga je skoval iz svoje parafilije, ki 
temelji na prisvajanju ženske biologije.8 Veliko ljudi si ne more zamisliti, da je njegova ideologija, ki 
poskuša dekonstruirati spolni dimorfizem, izhodišče za polaganje temeljev za spoj človeka z umetno 
inteligenco.9 »Spolna identiteta« je most do tja. Transhumanizem – sliše se kot kak futuristični, 
distopični znanstvenofantastični roman, ki se nikakor ne bi mogel zares materializirati. Ampak ti 
ljudje ne vidijo tistega, kar vidi Martine Rothblatt in drugi korporacijski magnati, ko kolonizirajo spol 
za dobiček – namreč napredka v tehnologiji in totalitarnega trga, ki nas z drvečo hitrostjo potiskata 
temu spoju naproti. Večina ljudi ne vidi, kako nas tehnološki napredek na področju reproduktivnih 
zmožnosti žensk10 ali proces kolonizacije potiskata v to smer. Ne vidijo povezav med transspolnostjo 
in transhumanizmom, ki jih je nešteto in se prekrivajo, se pa odvijajo v okrožju drugih kategorij, kot 
so človekove pravice in znanstveni napredek. Te druge kategorije so površina, politična krinka v 
službi družbenega inženiringa.   
 
Znanstveniki so iz zarodnih celic kože in srca posebne vrste afriške žabe, Xenopus laevis, ustvarili 
žabo-robota,11 robota, ki v mnogočem posnema žabo, po kateri je zasnovan. Te napravice so 
drobcena bitja, manjša od milimetra, ki lahko hodijo in plavajo, več tednov lahko preživijo brez hrane 
in delajo v skupinah. Ne morejo pa se razvijati in razmnoževati, vsaj zaenkrat še ne. Kar je pri teh 
bitjecih posebno, je to, da lahko sama zdravijo svoje poškodbe. 
 
Napredek na področju nevroprostetike12 je primer, kjer je že prišlo do spoja človeka z umetno 
inteligenco. Bioničnih organov zdaj ne nadzorujejo več človeški možgani. Senzorji so pritrjeni tja, kjer 
je organ amputiran, in lahko pošiljajo signale v bionično roko, umetna inteligenca v mehanični roki 
pa se uči in posnema človeško premikanje. Amputirani organ, spojen z novo tehnologijo, lahko 
človeku, ki je izgubil roko, povrne občutek za dotik.    
 



V okviru Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Pentagonovega avantgardnega 
raziskovalnega oddelka na področju bioloških tehnologij (BTO), ki so ga odprli aprila 2014, razvijajo 
izredno ambiciozne tehnologije, od zunanjega skeleta na pogon za vojake do možganskih vsadkov, s 
katerimi lahko uravnavajo duševne motnje. DARPOVI programski vodje pri BTO imajo na razpolago 
desetine milijonov dolarjev za ambiciozne projekte, ne da bi jim bilo treba čakati na recenzijsko 
poročilo. Razvoj na teh področjih preučujejo v Laboratoriju za uporabno fiziko na Univerzi Johna 
Hopkinsa v Baltimoru v Marylandu. Rothblatt je bil kot govorec povabljen na to univerzo, ki je hkrati 
prva bolnišnica v ZDA, kjer so izvedli operacije na moških, ki se izdajajo za ženske. Rothblatt se je v 
svojem govoru osredotočil na digitalno nesmrtnost. Vpleten je bil tudi v projekt Človeški genom in 
izumil je satelitski radio. Martine Rothblatt je član Nacionalnih akademij za znanost, inženiring in 
medicino, ki jih financira DARPA. 
 
Lynn Conway, triinosemdesetletni moški, ki se izdaja za žensko od leta 1968, po tem, ko sta se mu v 
zakonu rodila dva otroka, je dobro znan po revolucionarni Mead & Conwayevi zasnovi mikročipa za 
zelo obsežno integracijo (VLSI). Leta 1974 so ga rekrutirali v IBM-ov raziskovalni odsek v Yorktown 
Heights, kmalu za tem pa so ga povabili, naj se pridruži skupini, zadolženi za razvoj naprednega 
superračunalnika.  
 
Potem ko je slišal za pionirsko delo Harryja Benjamina na področju zdravljenja moških, ki iz 
seksualnih razlogov želijo posvojiti žensko biologijo, in je ugotovil, da zdaj obstajajo operacije, ki 
zakrijejo spol, je Conway poiskal Benjaminovo pomoč in postal njegov pacient.     
 
V zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja je Conway zapustil Xerox in se pridružil DARPI, kjer je bil 
ključni arhitekt raziskovalnega projekta ameriškega ministrstva za obrambo, ki preučuje 
visokozmogljive računalnike in tehnologijo inteligentnih avtonomnih sistemov orožja. Z rednim 
poučevanjem in raziskovanjem je prenehal leta 1998, kot častno upokojeni profesor na Univerzi v 
Michiganu13 – le eni od številnih univerz, ki jih financira Pritzkerjeva dinastija,14 ki je pomembna 
vlagateljica tako v industrijo na področju medicine kot tudi v industrijo spolne identitete.15 Tako kot 
Rothblatt je tudi Conway predaval na Univerzi Victoria v British Columbiji in sodeloval na 
konferencah, ki jih pod naslovom Moving Trans History Forward organizira tamkajšnja stolica za 
študije transspolnosti.16 To stolico je omogočilo prav financiranje Jennifer Pritzkerja, še enega od 
mož, ki si prisvajajo žensko biologijo. Conway je skupaj z Rothblattom prejel častni doktorat te 
univerze. 
 
Tako Coway kot Rothblatt sta odločna zagovornika LGBTQI gibanja. Ko je International Court System, 
ena najstarejših in največjih pretežno gejevskih organizacij na svetu, leta 2009 skupaj z Nacionalno 
programsko skupino za LGBTQ obeleževala 40. obletnico nemirov v Stonewallu, je Conway postal 
eden od »40 transjunakov Stonewalla«.  
 
Petra de Sutter je še eden teh mož, ki se izdajajo za ženske, in se zavzema za tehnološko kolonizacijo 
ženskih reproduktivnih zmožnosti, za industrijo spolne identitete ter tehnologijo CRISPR, ki ima 
potencial, da spremeni človeško vrsto. Gre za belgijskega ginekologa in političnega predstavnika 
Zelene stranke, ki je od leta 2020 namestnik ministrskega predsednika v vladi premiera Alexandra De 
Crooja. Bil je profesor ginekologije na Univerzi v Ghentu in predstojnik Oddelka za reproduktivno 
medicino na Univerzitetni kliniki v Ghentu. Je prvi t. i. transspolni minister v Evropi.17 Poleg te 
pozicije v senatu je bil Petra de Sutter med letoma 2014 in 2019 tudi član belgijske delegacije v 
parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Bil je skupščinski poročevalec18 o otrokovih pravicah v 
primerih nadomestnega materinstva (2016) in poročevalec o apliciranju novih genetskih tehnologij 



na človeka (2017). V govoru za TED leta 2018 je De Sutter predaval o genskem inženiringu, 
transhumanizmu in prihodnosti tehnološkega reproduciranja – brez žensk.19  
 
Tim Gill je ustanovitelj, predstojnik in vodilni tehnolog pri softverski korporaciji Quark, Inc.20 Od tod 
je leta 2000 odšel, da bi ustvaril največjo nevladno LGBT organizacijo v ZDA, v katero je vložil pol 
milijarde dolarjev, zato da bi preuredil družbo v skladu s svojimi stremljenji, v zadnjem času je to 
industrija spolne identitete. Zdaj vodi AI družbo za tehnološko sofisticirano avtonomizacijo domov, 
namenjenih za luksuzni trg.21  
 
Če se hočemo resno zoperstaviti obratu proti transhumanizmu in posthumanizmu, se moramo 
zavedati, da sta v korenu industrije spolne identitete korporativizem in družbeni inženiring. Kar 
zadeva prvega, transhumanizem, so stvari že močno napredovale, medtem ko družba slepo verjame, 
da podpira gibanje za človekove pravice, čeprav v resnici tlakuje pot za normalizacijo telesne 
disociacije, ki nas trga od naše ukoreninjenosti v biološkem spolu.  
Posthumanizem22 pa pomeni konec za človeško vrsto. Če tega brzovlaka ne obrnemo zdaj, bomo 
zapeljali v evolucijo, ki pušča človeka za seboj. 
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