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UVOD
Salome1, Pia Filipčič2, Caitlyn Jenner3, Conchita Wurst4 in Jazz Jennings5 je le nekaj
imen, ki smo jih v zadnjih letih lahko zasledili v številnih medijih. Njihove zgodbe so za
nekatere šokantne, nepredstavljive, morda celo gnusne, za druge pa ganljive in
pogumne. Gre namreč za osebe, ki so spremenile svoj spol, ali pa živijo kot transspolna
oseba (oziroma nekje vmes, kot Conchita Wurst). Porast takšnih zgodb zbuja
radovednost in poraja vprašanja, kot so: kaj je spol, kako in kdaj se začne razvijati naša
spolna identiteta, zakaj se pri nekaterih ne sklada z njihovim biološkim spolom in
nenazadnje – kako se spolna identiteta izraža pri naši spolni usmerjenosti.
Človekova intima postaja vedno bolj javna, vendar je kljub temu za marsikoga še vedno
tabu. Mnenja glede transspolnosti, homoseksualnosti, biseksualnosti itd. so se od nekdaj
trla in najverjetneje se bodo še dolgo, čeprav je razlog za nestrpnost do ljudi, ki ne
priznavajo svojega biološkega spola ali niso heteroseksualci, pogosto nepoznavanje
ozadja, oziroma strah pred neznanim. Raziskave, povezane s spolno usmerjenostjo, se
sicer šele dobro začenjajo in med strokovnjaki še ni zavladalo enotno mnenje, kaj točno
povzroči razvoj istospolne ali biseksualne usmerjenosti, kljub temu pa domnevajo, da
nanjo vpliva kombinacija delovanja genetskih in okoljskih dejavnikov (Brizendine
2010, 164).
V diplomskem delu smo iskali neposredne stike med spolno identiteto in spolno
usmerjenostjo s predpostavko, da je slednja povsem neodvisna od človekove spolne
identitete.
Diplomsko delo smo razdelili na štiri dele. Cilj prvega dela je opredelitev spola, v
drugem pa smo prikazali razvoj spolne identitete in se ob tem dotaknili motenj spolne
identitete. Osredotočili smo se tudi na razvoj homoseksualne spolne identitete;
homoseksualci so namreč še vedno pogosto podvrženi diskriminaciji, zato nas je
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V Sloveniji najbolj znana transspolna oseba, ki je leta 2009 dokončno spremenila spol.
Lanskoletna slovenska zmagovalka resničnostnega šova Big Brother, ki je napovedala spremembo
spola.
3
Nekdanji olimpijski prvak v deseteroboju Bruce Jenner, ki se je lansko leto transformiral v žensko.
4
Thomas Neuwirth, avstrijski pevec, ki je leta 2014 preoblečen v žensko zmagal na izboru za pesem
Evrovizije.
5
15-letnik, ki že več kot deset let živi kot dekle in je ena izmed najmlajših javno znanih transspolnih
oseb.
2
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zanimalo, kakšne smernice za življenje homoseksualcev ponuja Cerkev – predvsem ob
predpostavki, da si homoseksualne usmeritve osebe ne izberejo same, ampak gre za
danost, s katero so določene. V tretjem delu smo iskali povezavo med spolno identiteto
in spolno usmerjenostjo, v zadnjem delu diplomske naloge pa smo odgovore s področja
spolne disforije iskali s pomočjo treh transseksualcev in psihoterapevta Petra Zajca.
Namen diplomske naloge je bil soočenje znanstvenih dognanj, človeških izkušenj in
prepričanj ter stališč Cerkve in poskus osvetliti pot do razumevanja ljudi, ki so zaradi
svoje spolne identitete in usmerjenosti drugačni od večine.
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1 SPOL
1.1 SPOLNA KLASIFIKACIJA
Pojavlja se vprašanje, ali naš spol določajo (le) spolne genitalije, ali si lahko spol
izberemo sami, ne glede na spolne organe, ki nas opredeljujejo kot žensko, če imamo
vagino, in kot moškega, če imamo penis. Zanimivo je tudi vprašanje, ali kromosomi, ki
se združijo ob oploditvi, za vedno določijo spol. Anne Fausto-Sterling (2014, 162),
profesorica medicinskih ved na Univerzi Brown v Združenih državah Amerike, je
prepričana, da temu ni tako: »Telesni spol je preprosto preveč zapleten. Ni ali/ali.
Namesto tega obstajajo odtenki razlike. /.../ označevanje nekoga za moškega ali žensko
je družbena odločitev. Pri tem početju lahko znanstvena spoznanja uporabimo za to, da
nam olajšajo to odločitev, vendar pa samo naša prepričanja o spolu, in ne znanost, lahko
določijo naš spol. Še več: naša prepričanja o spolu v prvi vrsti vplivajo na to, kakšne
vrste znanstvenega spoznanja znanstveniki proizvajajo o spolu.«
Naša telesa so preveč kompleksna, da bi nam priskrbela jasne odgovore o spolnih
razlikah: »Bolj ko iščemo preprosto telesno podlago za spol, bolj postaja jasno, da spol
ni čista telesna kategorija. Naše predstave o spolu že vplivajo na to, katere telesne znake
in funkcije razumemo kot ženske ali moške.« (162–163)
Naše pojmovanje in vedenje o tem, kaj je spol, je zavezano času in prostoru, našemu
položaju v družbi, rasi, kulturi itd. Nove raziskave pri tem izpodrivajo stare, zmotne,
preživele. Kako se je razumevanje spola in telesa razvijalo skozi zgodovino, pričajo tudi
ugotovitve Thomasa Laqueurja, ameriškega zgodovinarja in seksologa, ki pravi, da je
bilo človekovo telo do 18. stoletja pojmovano kot brezspolno. Do takrat se je moško in
žensko telo razumevalo kot enako, le z drugačno notranjo organizacijo. Žensko telo naj
bi imelo enaka spolovila kot moško, le da v notranjosti in ne navzven. Danes se
dodelitev nekoga v določen spol odvija na osnovi tega, katere zunanje spolne organe
novorojenček poseduje. Če ima penis, se mu pripiše moški spol, če ima vagino, pa
ženski (Antić Gaber 2014, 163–165).
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Zdi se, da gre pri uvrščanju novorojenčka v določen spol za izključujoče dejanje (ali/ali)
na osnovi znanstveno preverljivih in dokazljivih kriterijev, ki pa so vedno odraz časa in
stopnje vednosti, ta pa je odvisna od tega, kdo presoja in za kakšne potrebe (165).
Ameriška transspolna aktivistka, pisateljica in igralka Kate Bornstein, rojena kot Albert
Herman Bornstein (1999, 12), pravi, da je težava v tem, da živimo v svetu, ki vztraja pri
tem, da smo eno ali drugo, in se ne obremenjuje s tem, da bi nam natančno povedal, kaj
je eno ali drugo.
Ves čas odkrivamo nove plasti telesne zgradbe, ki naj bi sodelovale pri določitvi spola –
poleg zunanjih spolnih znakov lahko govorimo tudi o kromosomskih zapisih, spolnih
žlezah, hormonih in notranjem spolnem aparatu, vendar se pri tem zastavljajo vprašanja:
Od kod potreba po kategorizaciji in binarnem razvrščanju? Čemu služijo takšna
razvrščanja? Milica Antić Gaber (2014, 165–166) se sprašuje: »Ali res predstavljajo
postopno napredovanje naravoslovne znanosti, ali pa so vsaj v enaki meri tudi proces
utrjevanja našega modela spolno specifične organizacije zahodne družbe in kulture ter
znak preizpraševanja in utrjevanja naših konvencij?«
Mnoga medicinska raziskovanja telesa v povezavi s spolom so še vedno močno
omejena in vir mnogih napačnih interpretacij ter posploševanj. Spoznanja na tem
področju so pomanjkljiva, njihov vpliv pa kljub tej ugotovitvi obraten: sprejemamo jih
kot trdne osnove in nevprašljiva dejstva, ki ohranjajo obstoječi spolni red (FaustoSterling 2014, 166).
»Morda bo prišel čas, ko na naših vozniških dovoljenjih ali v potnih listih ne bo
potrebno določiti 'moškega' ali 'ženskega' spola, kar bo omogočilo ljudem s prezentacijo
spola, ki odstopa od njihovega spola pri rojstvu, bolj svobodno življenje,« je zapisala
Fausto-Sterlingova (141) v epilogu svoje knjige.
V vsakdanjem življenju se soočamo z vse več ljudmi, ki iz različnih razlogov ne želijo
biti kategorizirani v nobenega od dveh spolov in tako ustvarjajo nove in raznolike
spolne identitete. Takšni pojavi potrjujejo napovedi ameriške profesorice, da kljub želji
po izbrisu spola v nekaterih delih naše družbe ta najbrž ne bo postala brezspolna. Ostaja
samo upanje, da bo v prihodnje bolj pripravljena razumeti in sprejemati spolne
raznovrstnosti (Antić Gaber 2014, 169).
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Leta 2014 je na Evrovizijski popevki zmagala avstrijska pevka Conchita Wurst, ki je s
svojo podobo sprožila nemalo polemik in nas opozorila predvsem na obstoj
nekonvencionalnih in mnogoterih spolnih identitet. Generalni sekretar Združenih
narodov Ban Ki-moon je dejal, da je Wurstova pretresla vnaprejšnje predstave, ki jih
imamo ljudje o spolu in nas s svojim izgledom nagovarja, da jo sprejmemo takšno kot
je, s čimer nam prinaša močno sporočilo (United Nations 2014). »Evrovizijsko popevko
je izkoristila za trenutek izobrazbe o človekovih pravicah in za boj za raznolikost in
toleranco,« je še dodal Ban Ki-moon o Wurstovi (Reuters 2014).

Slika 1: Conchita Wurst (http://tinyurl.com/owdu8kq)

»Spola ne določajo genitalije, spol je samoidentifikacija,« menijo na Zavodu
TransAkcija (TransAkcija 2015). Njegova soustanoviteljica Anja Koletnik zase pravi,
da ni ne moški ne ženska: »Ob rojstvu mi je bilo pripisano, da sem ženska, to mi je bilo
pripisano na podlagi zunanjih genitalij. Te identitete zase ne sprejemam in se z njo ne
identificiram. Identificiram se kot nebinarna oseba, kot oseba, ki se ne sklada, ne počuti,
ne strinja z identitetami izključno v okviru binarnega spolnega sistema, torej moški –
ženska.« (Maličev 2015)
»V zahodni družbi se nam ob rojstvu pripiše eden izmed dveh spolov, ženski ali moški,
in potem se pričakuje, da se bomo vso življenje identificirali s tem spolom, ga ne
prevpraševali,« je opozorila Koletnikova in še dodala, da je binarni spolni sistem
družbena norma (Maličev 2015).

5

Doktorica znanosti na področju teologije in ženskih religijskih študij Nadja Furlan
(2006, 18) piše, da je po kriterijih zadovoljitve družbe treba sprejeti spol, ki ga
posamezniku predpiše družba na podlagi spolnih znakov: »V naravi pa ni nič dokončno.
Meje so zabrisane, nejasno določene, kar potem v kulturi povzroči dodatno zmedo, zato
se kriteriji prilagodijo povprečju.«
Zahodna družba ima tako spola »popredalčkana,« pri čemer so vsa odstopanja deviantna
in zatorej nedopustna, ali vsaj neenakovredna od nekdaj priznanima kategorijama
spolov. Vendar pa nobena ženska ni popolnoma ženska in vsak moški ima v sebi nekaj
ženskega: »Narava ni urejena tako črno-belo, kot si mislimo in kot je določila naša
civilizacija, priznavajoča človeku samo en ali drug spol. Vse drugo naj ne bi obstajalo,
oziroma ne bi smelo obstajati. A kar petnajst odstotkov ljudi glede na različne telesne
značilnosti sodi nekam vmes. Lahko so le feminizirani moški in virilizirane ženske,
najbolj izražena stopnja tega vmesnega stanja pa je dvospolnost, hermafrodizem ali
interseksualnost. V tem segmentu je lahko človek, če družba to dovoljuje, tudi kakega
drugega spola.« (Furlan 2006, 18–19)
Spol je precej komplicirana kategorija in nanj obstaja mnogo pogledov. Ljudje, ki se ne
identificirajo s svojim biološkim spolom, pravijo, da je spol medikaliziran. Ob tem
postavljajo vprašanja, ki jih ne moremo spregledati: »Ali je določitev spola družbena
odgovornost? Ali imamo zakonsko ali moralno pravico do izbire in določitve lastnega
spola? Ali je to pravica medicine, države, cerkve? Ali smemo – če je spol klasifikacija –
zavreči samo temeljno pravico do lastne klasifikacije?« (Bornstein 1999, 25)
Zdi se, da bomo težko našli odgovore, ki bi vsakogar zadovoljili. Najbolj pomembno je,
da se zavedamo dejstva, da biti ženska ali moški v prvi vrsti pomeni biti človek, in da
imamo ves čas pred očmi našo skupno temeljno enakost, ki se zrcali v luči človečnosti
Božjih otrok (Furlan 2006, 83).

1.2 MED BIOLOGIJO IN DRUŽBO
Najpogostejša in najbolj groba opredelitev spola je delitev na »sex« kot biološki in
»gender« kot družbeni spol. Biološki in družbeni spol se uporabljata, upravičeno ali
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neupravičeno, za definiranje nas, naših odnosov z drugimi in našega družbenega
položaja. Zamenjevanje ali nejasno razumevanje teh dveh pojmov je velikokrat vir
sporov raznih feminističnih, šovinističnih ali drugih debat, zato je potrebno podrobneje
opozoriti na razliko in povezavo med biološkim in družbenim spolom (Furlan 2006,
27).
Izraz družbeni spol (gender) je skoval ameriški psiholog John Money iz
endokrinološkega oddelka pediatrije v Baltimoru, kjer so se ukvarjali z glavnimi primeri
transseksualnosti v državi. Trdil je, da je razlikovanje med žensko in moškim odvisno
od vzgoje in ne toliko od narave (Anatrella 2015, 12).
Svojo tezo je skušal potrditi leta 1950, ko je izvedel pionirsko študijo spolno
nedoločenih pacientov. Na podlagi dela z nekaj odraslimi in otroki, ki so se rodili z
neobičajnimi kombinacijami spolnih znakov (testisi in vagina, jajčniki in penis itd.), je
Money razvil plastovit model biološkega in družbenega spola. Začel je z oploditvijo.
Moški proizvajajo dve vrsti sperme – eno z X kromosomom in enim nizom avtosomov
ter drugo z Y kromosomom in enim nizom avtosomov. Medtem ko moški proizvajajo
spermo, ki nosi X ali Y kromosom, ženske, ki imajo dva X kromosoma, proizvajajo
samo eno vrsto jajčeca – z X kromosomom in avtosomi. Rezultat združenja moči
jajčeca in spermija je dvojni niz avtosomov in X in Y kromosom ali pa dvojni niz
avtosomov in dva X kromosoma. Tako smo prišli do kromosomske plasti spola (kot jo
poimenuje Money) – prve plasti v večplastnem »listnatem testu«, ki mu pravimo spol
(Fausto-Sterling 2014, 15–16).

7

Slika 2: Spirala spola (Fausto-Sterling 2014, 16)

Osem tednov po spočetju zarodek z Y kromosomom razvije embrionalne testise, pri
zarodku z dvema X kromosomoma pa se pri dvanajstih tednih razvijejo embrionalni
jajčniki. Ko se pri razvijajočem se zarodku pojavijo gonade – testisi ali jajčniki pravimo, da se je razvil fetalni gonadni spol. Fetalne gonade začnejo proizvajati
hormone, pomembne za razvoj zarodka. Ob pojavu fetalnih gonadnih hormonov se
razvije fetalni hormonski spol, ki prispeva k nastanku notranjega reproduktivnega spola.
Ob koncu četrtega meseca razvoja fetalni hormoni dopolnijo svojo nalogo in pri
zarodku se razvijejo zunanje genitalije oziroma genitalni spol. Tako ima dojenček ob
rojstvu že pet plasti spola, ki se včasih med seboj ne ujemajo (Fausto-Sterling 2014,
16–17).
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Slika 3: Plasti spola po Johnu Moneyju (Fausto-Sterling 2014, 17)

Ob rojstvu človeka se plastenje šele začne. Money je izpostavil, da odrasli ob rojstvu
otroka spol določijo na podlagi anatomije zunanjih genitalij, ta določitev pa sproži
družbeni odziv, s katerim se prične proces spolne socializacije novorojenega otroka. V
tem trenutku pride do obrata od biološkega k družbenemu spolu (Fausto-Sterling 2014,
18).
Anne Fausto-Sterling je o tem zapisala: »Posameznik ima torej biološki spol (moški,
ženski, nedoločen, drugo); v stik s svetom pa vstopa skozi raznovrstne družbene, spolne
konvencije. Posameznik tako razvije lastno prezentacijo spola, ki se lahko naslanja na
biološki spol in ki jo drugi interpretirajo v sklopu posamičnih spolnih okvirjev
posameznikove kulture. Spol je tako nedvomno v očeh opazovalca. Biološki spol in
izkazovanje spola pa sta v telesu in umu tistega, ki ju predstavlja.« (19)

9

Dva velika označevalca genitalnega spola otroka sta obleke in igrače, kar je dobro
prikazala južnokorejska umetnica JeongMee Yoon s projektom The Pink & Blue
Project. Na številnih fotografijah deklice razkazujejo roza oblačila in igrače, pri dečkih
pa vladajo predmeti modre barve.

Slika 4: The Pink & Blue Project (http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue.htm)

Otroci začnejo, ko se rodijo, raziskovati svet. Najprej začnejo kopičiti čutne zaznave –
čutijo dotik, toploto, svetlobo in zvok, občutijo lakoto, odzivajo se na nelagodje, ki ga
povzroči mokra plenica, ter zaznavajo občutja, ko jih odrasli čistijo in napudrajo
njihova spolovila. Na te načine otroci razvijejo občutek za lastno telo. Anatomija
zunanjih genitalij vpliva na razvoj telesne podobe, zato lahko tu govorimo o novi plasti
oblikovanja spola – spolu telesne podobe. Money je s fetalnim gonadnim spolom
povezal še eno plast spola, ki jo je poimenoval možganski dimorfizem, FaustoSterlingova pa jo imenuje možganski spol. Slednja sicer opozarja, da je možganski spol
predmet številnih razprav, saj se strokovnjaki ne morejo poenotiti, če sploh obstaja, kdaj
se razvije in kako vpliva na razvoj moških in žensk. Kljub temu paradigma
možganskega spola prevladuje v mišljenju večine znanstvenikov, ki preučujejo razlike
med spoloma (22).
Novorojenček je torej večplastno spolno bitje. John Money meni, da celoten skupek
naštetih spolnih plasti tvori otrokovo samodojemanje kot moškega ali ženske – otroško
spolno identiteto. Gonade, ki so se diferencirale med razvojem zarodka, postanejo med
puberteto aktivne in s tem ustvarijo novo plast – pubertetni hormonski spol. Hormoni v
10

prednajstniških in najstniških letih vplivajo na razvoj pubertetnega erotičnega spola in
pubertetnega mofrološkega spola. Na koncu vsi ti različni spoli in identitete skupaj
tvorijo odraslo spolno identiteto. Moneyjeva shema je sicer nekoliko zapletena, a kljub
temu jasna in pregledna. Vendar pa se lahko vsaka izmed naštetih plasti razvije
neodvisno od drugih, kar se sicer ne zgodi pogosto, a ko se, razvoja spolne identitete ni
moč povsem predvideti (22–23).

1.2.1 BIOLOŠKI SPOL
V leksikonu Cankarjeve založbe piše, da je spol »moška in ženska oblika živih bitij, ki
je določena z različnostjo spolnih organov«. Rodimo se kot bitja ženskega ali moškega
spola. Kadar rečemo, da se je rodil deček ali deklica, mislimo predvsem na biološke
razlike, zlasti na zunanje spolne in notranje reproduktivne organe, preko katerih
določamo moški ali ženski spol.
Besedna zveza »določitev spola« zveni, kot bi govorili o moškem in ženskem razvoju.
Vendar pa v znanstveni literaturi zveza pogosto zajema zgolj obravnavo moškega
spolnega razvoja. V mnogih znanstvenih člankih imenujejo genetski faktor na Ykromosomu sesalcev namesto »faktor determinacije moškega spola« kar »faktor
determinacije spola«. O tovrstnem izbrisu avtorji včasih povedo, da pride do ženskega
razvoja ob odstotnosti faktorja determinacije moškega spola. Ženskost tako postane
odsotnost, nekaj, kar se zgodi mimogrede. Že Aristotel je zapisal, da je ženska ženska,
ker nima določenih lastnosti (Fausto-Sterling 2014, 29).
»V novejšem času opisi ojdipske drame (po Freudu) orišejo zagate ženske psihe, ki se
mora prilagoditi na odsotnost penisa, medtem ko se mora moška psiha zgolj privaditi na
strah pred njegovo izgubo in nazadovanjem v neko prvinsko, vzorčno žensko stanje.
Glede na dolgo tradicijo pojmovanja ženskosti kot vrzeli ali odsotnosti, verjetno ni
naključje, najverjetneje pa tudi ne zarota, da znanstveniki ob opisih določitve spola
nevede zdrsnejo v jezikovno nejasnost,« meni Fausto-Sterlingova, ki dodaja še, da je
»skupen učinek tega zdrsa relativno pomanjkanje raziskav o ženskem razvoju.« (29–30)
Poznavanje razvoja jajčnikov ni primerljivo z našim razumevanjem testisov.
Feministična kritika že od 80. let prejšnjega stoletja, sodobna znanost pa od današnjih
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dni opozarjata, da je za naše pomanjkljivo znanje o jajčnikih krivo mnenje, da je razvoj
jajčnikov »osnovno« stanje. To zmotno vodi v prepričanje, da za razvoj jajčnika niso
potrebni aktivni genetski koraki, kar – glede na delovanje genov med razvojem – ne
zdrži logične presoje. Počasi poskušajo znanstveniki nasloviti to neravnovesje v
poznavanju ženskega in moškega razvoja, hkrati pa poskušajo pokazati, da razvoj in
ohranitev jajčnikov ne sledita pasivni molekularni poti (30).
Znanstveniki so dolga leta iskali glavni gen, ki nadzoruje moški razvoj. Po številnih
neuspehih so pri sesalcih na kromosomu Y le identificirali dejavnik, ki določa moški
razvoj, imenovan Sry (»Sex Reversal on the Y chromosome«). Produkt gena Sry se veže
na kontrolni segment gena, imenovanega Sox9, ki se nahaja na dolgem kraku
kromosoma 17 (avtosoma). Moški razvoj zahteva delovanje tako gena Sry kot gena
Sox9 v pravilnem zaporedju, saj se potencialni moški pri odsotnosti kateregakoli izmed
genov razvijejo kot ženske, vendar z eno razliko: so brez jajčnikov. To kaže, da še
vedno slabo razumemo ključne vidike ženske spolne determinacije, in sicer korake, ki
dejavno vodijo k oblikovanju jajčnikov. Pri formaciji normalnega testisa sodelujejo tudi
številni drugi geni v medsebojno prepletenem, mrežnem vzorcu genske aktivnosti – to
je proces, ki usmeri fetalni gonadni spol v moško smer (32).
Indifirentna gonada se razvije v žensko smer pod vplivom dveh genov – gena FoxL2 in
Wnt4 nadzorujeta aktivnosti preostalih genov v genski mreži, ki sodeluje pri
diferenciaciji jajčnikov. Pri miših, ki nimajo genov FoxL2 in Wnt4, se kromosomske
samice razvijejo v samce. Leta 2006 so ugotovili, da je novo odkriti gen Rspo1, ki je na
avtosomu 1, ključen pri ženskem razvoju. XX-miši in XX-ljudje brez prisotne aktivnosti
gena Rspo1 razvijejo testise ter notranje in zunanje moške genitalije, četudi nimajo gena
Sry. Odkritje vloge gena Rspo1 pri razvoju jajčnikov predstavlja preboj v razumevanju
odnosa med razvijajočimi se moškimi in ženskimi gonadami. Fausto-Sterlingova je
pojasnila tudi domnevo o omenjenih genih: »Trenutno domnevajo, da gena Rspo1 in
Wnt4 skupaj zavirata delovanje gena Sox9 in s tem tudi vse dejavnike, ki vplivajo na
diferenciacijo testisov navzdol od Sox9. Morda tudi aktivnost gena Sry zavira gen
Rspo1 in s tem ustavi ženski razvoj.« (33)
S pomočjo mreže pametnih molekul, ki celicam signalizirajo, naj se razvijejo v eno ali
drugo smer, se torej pri človeškem zarodku v 12. tednu razvoja začnejo aktivno
razvijajo testisi ali jajčniki. Fetalni gonadni spol (ali primarna spolna diferenciacija) je
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pripravljen za zagon. Fetalni hormonski spol je »ključen pri razvoju sekundarne spolne
diferenciacije – med moškimi in ženskimi notranjimi organi in končno tudi med
zunanjimi genitalijami« (33).
Spolni razvoj je prepleten s temo indiferentnosti oziroma bipotentnosti. Poleg spolne
žleze, ki je ob svojem nastanku bipotentna struktura, so bipotentni tudi vodi, potrebni za
prenos jajčec ali spermijev, podpiranje spolnega razvoja in na splošno za spolno
reprodukcijo. Hormoni, ki jih izločajo nastajajoči jajčniki ali testisi, izberejo, kateri par
vodov bo preživel zgodnji razvoj, in hkrati vplivajo na njihovo končno diferenciacijo.
Tako pri XX kot tudi pri XY zarodkih se bipotentne spolne žleze razvijejo skoraj
istočasno s strukturo, imenovano mezonefros, kar dobesedno pomeni srednja ledvica ali
praledvica. Pri zgodnjem razvoju sesalcev mezonefros deluje kot embrionalna ledvica,
za nadaljevanjem razvoja pa izločevalno vlogo praledvice prevzamejo nastajajoče stalne
ledvice oziroma metanefros. Praledvice so z dolgimi vodi povezane s kloako, začasno
embrionalno strukturo. Vsak XX in XY zarodek ima par ledvic in vodov, ki ustrezajo
paru spolnih žlez (glej Sliko 5). Vsak XX in XY zarodek ima na tej bipotentni stopnji
tudi drug niz vodov, ki so vzporedni mezonefričnim vodom in so prav tako centralno
povezani s kloako. Ker ležijo neposredno zraven mezonefričnih vodov, so jih anatomi
poimenovali paramezonefrični ali mülerjevi vodi (33–34).
»Ko začnejo delovati fetalne spolne žleze, se dvojni par vodov začne spreminjati,« pravi
Fausto-Sterlingova (34). Nekje do 8. tedna fetalni testisi pri ljudeh proizvedejo dva
ključna hormona: antimülerjev hormon (AMH) povzroča zakrnitev paramezonefričnega
voda, s čimer prepreči možnost ženskega razvoja; fetalni testosteron pa spremeni
mezonefrične vode in jih spodbudi, da se preoblikujejo v semenovod, obmodek in
semenska mešička. To zgodnje izražanje fetalnega hormonskega spola zavira ženski
razvoj in spodbuja moško diferenciacijo. Avtorica nato nadaljuje: »Pri XX zarodkih se
začnejo med 8. in 12. tednom diferencirati fetalni jajčniki. Estrogen, ki ga sprva
proizvede mati, nato pa fetalni jajčniki, spodbudi paramezonefrične vode, da se
razvijejo v jajcevode, ob njihovi združitvi po anatomski sredini pa se razvijejo
maternica, maternični vrat in zgornji del vagine. Medtem ko se pod vplivom fetalnega
hormonskega spola razvije ta ženska zasnova, mezonefrični vodi propadejo,
najverjetneje zaradi odsotnosti testosterona.« (34)
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Slika 5: Razvoj moških in ženskih notranjih genitalnih izvodil (Fausto-Sterling 2014, 35)

Ko se v zarodku vzpostavi notranji reproduktivni spol, se začne sočasno razvijati tudi
genitalni spol; tudi tu je ključnega pomena fetalni hormonski spol. Zarodek je sprva
indifirenten, bipotenten glede zunanjih delov (penisa, modnika, klitorisa in sramnih
ustnic). V času indifirentnosti imajo tako XX kot XY zarodki identičen falus, ki se
odziva na fetalni hormonski spol ter se pod vplivom androgenov razvije in diferencira v
penis. Nato pod vplivom estrogena falus postane klitoris (34–36).
Podobno se tudi labioskrotalni izboklini, ki sta v bipotentni fazi identični, pod vplivom
androgena zlepita in razvijeta v modnik; če se ne zlepita, se razvijeta v velike sramne
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ustnice. Urogenitalni gubi se pod vplivom androgenov medialno zlepita, obdata sečnico
in postaneta telo penisa, ob odsotnosti androgenov pa se ne zlepita in se razvijeta v male
sramne ustnice. Anne Fausto-Sterling opozarja, »da je naše poznavanje molekularnih
podrobnosti zunanje genitalne diferenciacije, vključno z natančno vlogo estrogena,
pomanjkljivo«. Tudi na tem področju vemo o ženskem razvoju manj kot o moškem.
Več bomo izvedeli, ko se bodo znanstveniki temeljito posvetili podrobnostim. Kljub
vsemu pa lahko rečemo, da na koncu obdobja, ko se zunanji genitalni spol razcepi iz
bipotentne anatomije v moško ali žensko anatomijo, zarodek razvije genitalni spol (36).
Ob vsej tej bipotentnosti je vsaj malce bolj jasno, kaj se dogaja ob rojstvu otrok
mešanega spola; dovolj je že neobičajna sprememba ali nekaj, kar iztiri spolni razvoj na
eni izmed ravni od kromosomskega do genitalnega spola. Tako je včasih spočet XY
otrok z gensko mutacijo, ki telesnim celicam preprečuje, da bi vezale testosteron.
Čeprav fetalna gonada proizvaja androgene, celice ne morejo vezati molekul androgena
in jih tako ne morejo uporabiti za zagon moškega razvoja. XY dojenčki, neobčutljivi na
androgene, se rodijo z izrazito feminiziranimi genitalijami in jih ob rojstvu mnogokrat
identificirajo kot deklice, čeprav so kromosomsko in gonadno dečki (36).
Obstajajo tudi številni drugi primeri medspolnega razvoja. Nekateri izmed njih so
predstavljene v nadaljevanju v obliki tabele.
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Ime
Kongenitalna adrenalna
hiperplazija (KAH)

Vzrok
Genetsko podedovana motnja
pri delovanju enega izmed več
kot šestih encimov, potrebnih
za proizvajanje steroidnih
hormonov.

Sindrom androgene
neobčutljivosti (AIS)

Genetsko podedovana
sprememba v receptorju na
celični površini za testosteron.

Gonadna disgeneza

Različni vzroki, ne nujno
genetski; splošna kategorija.

Hipospadija

Različni vzroki, vključno s
spremembami pri
metabolizmu testosterona.

Turnerjev sindrom

Ženske brez drugega X
kromosoma (X0).

Klinefelterjev sindrom

Moški z dodatnim X
kromosomom (XXY).

Osnovne klinične lastnosti
Pri XX otrocih povzroči blago
do izrazito maskulinizacijo
genitalij ob rojstvu ali
pozneje. Če se je ne zdravi,
lahko povzroči
maskulinizacijo med
puberteto oziroma zgodnjo
puberteto. Nekatere oblike
močno motijo presnavljanje
soli in so življenjsko nevarne,
če se jih ne zdravi s
kortizonom.
XY otroci, rojeni z izrazito
feminiziranimi genitalijami.
Telo ne »opazi« prisotnosti
testosterona, saj ga celice ne
morejo vezati in uporabiti za
pomik razvoja v moško smer.
Med puberteto ti otroci
razvijejo prsi in žensko
telesno obliko.
Nanaša se na posameznike
(običajno XY), pri katerih se
nepravilno razvijejo gonade.
Različne klinične lastnosti.
Ustje sečnice ne seže do vrha
penisa; pri blagi obliki je pod
samim vrhom, pri srednje
težji obliki je na telesu penisa,
pri hudi obliki pa na
presredku.
Oblika gonadne disgeneze pri
ženskah. Ne razvijejo se
jajčniki; nizka telesna višina;
odsotnost sekundarnih spolnih
značilnosti; zdravljenje s
testosteronom in rastnim
hormonom.
Oblika gonadne disgeneze, ki
povzroča neplodnost. Po
puberteti pogosto povečanje
prsi; zdravljenje vključuje
terapijo s testosteronom.

Tabela 1: Pogoste vrste interseksualnosti (Fausto-Sterling 2014, 38)
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1.2.2 DRUŽBENI SPOL
Družbeni spol (»gender«) predstavlja družbeno izpolnitev biološkega spola. V
družbenem spolu se namreč biološki spol sreča s spolnimi vlogami ter s spolno in
osebno identiteto, ki se oblikujeta v presečišču družbenega in biološkega spola. V
procesu izoblikovanja svoje samopodobe posameznik tako poskuša zgraditi most med
dvema bregovoma, ki sta na videz povezana – biologijo in družbo (Furlan 2006, 80).
»Družbeni spol ni nekaj, s čimer se rodimo, ali nekaj, kar že od vsega začetka imamo ali
smo, ampak je to, kar delamo, kar predstavljamo in kar počasi postajamo,« pravita
Candace West in Don H. Zimmerman. Lahko bi rekli, da se z družbenim spolom torej
ne rodimo, ampak počasi postajamo – človek nastaja in se oblikuje. Rodimo se v neko
družbeno okolje, ki nas skozi različne razvojne stopnje zaznamuje. Družbeni spol je
torej kulturna vloga, ki razodeva družbeno polarnost. Različne spolne vloge, ki so
družbeno oblikovane, so dostopne vsem ljudem enako, odvisno pa je, katero družbeno
dololočeno spolno vlogo bo kdo prevzel, da ga zaradi tega družba ne bo zasmehovala ali
izobčila. Po mnenju Penelope Eckert in Sally McConnell-Ginet se v tej točki srečata
biološki in družbeni spol. Družba naj bi namreč poskušala urejevati načine obnašanja z
biološkimi določitvami spola. Joan Wallach Scott meni, da je spol v tem pogledu
»družbena organizacija biološke razlike« (27–28).
Biološka kategorija spola tako temelji na reproduktivnih zmožnostih, medtem ko
družbeni spol predstavlja družbeno izpopolnitev biološkega spola. Čeprav med tema
dvema definicijama spola ni jasne meje, lahko pride do dveh skrajnosti: do pretiranega
poudarjanja bioloških razlik med spoloma ali pretiranega poudarjanja družbene
pogojenosti kategorije spola. »Predpostavka družbenega spola, ki je zgrajen na temeljih
biološkega, lahko potencira biološke razlike med spoloma do skrajno irelevantnih mej,
kar ima za posledico absolutizacijo razlik med spoloma in s tem hierarhizacijo spolov,«
meni Furlanova (28), ki ji ne gre nasprotovati. Dodaja še, da lahko zgolj enostransko
poudarjanje družbenega spola kot edinega pripelje do druge skrajnosti – relativizacije
bioloških razlik in zabrisane biološke meje spolov.
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1.2.2.1 TEORIJA DRUŽBENEGA SPOLA
»Vse človeštvo se, kadar se zanese samo na človeške načrte, ideologije in blodne
utopije, odtuji.« (CD 127, 53)
S to mislijo nas v svoje razmišljanje uvede Tony Anatrella (2015, 10), duhovnik,
psihoanalitik, strokovnjak za družbeno psihiatrijo in kritik teorije družbenega spola, za
katero pravi, da je najbolj sporen pokazatelj trenutnega dojemanja človeka.
»Teorija družbenega spola pravi, da je človek rezultat družbenih vzorcev in vlog, v
katere je prisiljen. Ne meni se za ontologijo človeka ne za način, kako človek oblikuje
samega sebe v procesu razvoja. Tako pride do zmede pri razumevanju človeka kot
danosti ter človeka kot psihološke in družbene osebnosti. Slednja se res oblikuje, in
sicer z ozirom na različne stopnje v duševnem razvoju. A na oblikovanje osebnosti
vpliva tudi presežna resničnost (transcendentalno), ki je od človeka neodvisna,« piše
Anatrella (11).
Teoretiki spola vabijo k razkroju vseh družbenih in moralnih pravil, ki človeka silijo biti
moški ali ženska, v prid zvezam, ki bi nastale ne glede na izbiro in spolno usmerjenost
posameznikov, kar z drugimi besedami pomeni, da je »spolna identiteta (»gender«)
stvar družbe, biološki spol pa je le zanemarljiva telesna značilnost, ki ni odločilna,
spolno usmerjenost si posameznik izbere sam«. Anatrella je prepričan, da se je s teorijo
družbenega spola zamenjal vzorec dojemanja spola: na mestu spolne identitete je zdaj
pojem

spolne

usmerjenosti

in

homoseksualnost

npr.

velja

kot

alternativa

heteroseksualnosti, kar v resnici ni. Pojem družbenega spola so privzela lezbična in
homoseksualna gibanja; že nekaj let je politična norma in temelj državnih zakonov (14).
Teorija družbenega spola naj bi med drugim zanikala obstoj človeške narave, saj naj bi
bilo človeško bitje izključno rezultat kulture. Skuša dokazati, da si je moškost in
ženskost izmislila družba ter sta odvisna od kulturnega konteksta vsakega obdobja (14).
Teorija družbenega spola je razvila pojem, za katerega je značilna ločenost od telesa.
»Par in družina sta postala nespolna, krvne vezi med starši in otroki pa ni več. V prid
pragmatičnega nazora, ki v sebi ne zajema razlik, skuša prezreti pomen simbolike
moškosti in ženskosti. Jezik se uporablja za opisovanje nečesa, kar v resnici ne obstaja,«
piše Anatrella (15–16).
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Teorija družbenega spola naj bi zanikala vsakršne razlike – trdi, da spolna različnost pri
paru, v družini in celo pri vzgoji ni pomembna, medtem ko je v resnici takšna različnost
bistvena (16).
»Nevarnost teorije družbenega spola je v tem, da s pomočjo intelektualnih spretnosti
prispeva k delitvi in ločevanju človeških stvarnosti, poklicanih k združevanju,« opozarja
Anatrella (18–19) in dodaja, da kadar družba izgubi smisel za spolno različnost, izgubi
smisel za resničnost nasploh in zblazni.
Papež Benedikt XVI. poudarja, da se človeka ne da zožiti le na kulturno danost, kakor
trdi teorija družbenega spola; ločevanje kulture od človeške narave je nevarno.
Kulturnega spola ne smemo drobiti, ampak mu moramo priti nasproti in z njim živeti v
različnosti, ki je »spoštovanje življenja« in »je v središču resničnega razvoja« (CD 127,
26–28). Gre za za različnost, ki ima svoj izvor v različnosti troedinega Boga (Anatrella
2015, 21).
Anatrella zaključi, da je »ideologija družbenega spola« nova škodljiva ideologija,
podobna marksizmu: »Družba, ki ne razume več spolne različnosti, postopoma izgublja
smisel za resnično in pojavi se globok občutek negotovosti. Neravnovesje, ki ga
povzročajo še drugi dejavniki, napreduje, saj se ta ideologija zasidra na nosilni in
simbolični gradnik družbe.« (55)
Teorija družbenega spola odpira vprašanje spolne različnosti in po interpretaciji
Anatrella trdi, da spolna identiteta ni odvisna od bioloških danosti, s čimer biološki in
psihološki vidik spolnosti ločuje od družbenega. Tako spolnost postane stvar družbe in
prizorišče merjenja moči med moškim in žensko. Najpomembnejša je ukinitev
različnosti med moškim in žensko v prid spolnega ne-razlikovanja ali z drugimi
besedami – ženski ne sme nič preprečiti, da bi postala enaka moškemu: »Ženske je torej
treba osvoboditi materinstva – to razlaga vedno več kampanj, ki se zavzemajo za
kontracepcijo in splav. Gre za pravo pravcato kampanjo za spremembe na mednarodni
ravni s strani najvišjih institucij, ki ogroža pravo bogastvo narodov: otroke.« (15)
Anatrellova kritika je zelo ostra in deloma upravičena – človeka nikakor ne moremo
skrčiti zgolj na kulturno danost. Drži tudi, da je človek tekom svojega življenja
podvržen presežnim silam, ki do neke mere vplivajo na oblikovanje njegove osebnosti.
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Sicer pa s svojim pretiranim posploševanjem teorije družbenega spola ustvarja skrajno
negativno ozračje, in (kot kaže) do problematike nima nikakršnega razumevanja. Pravi,
da teorija družbenega spola prispeva k delitvi in ločevanju človeških stvarnosti,
poklicanih k združevanju, vendar s svojim napadom tudi sam ustvarja še večji prepad
med različno mislečimi.
Zagotovo vsaj v nekaterih delih naše kulture obstaja želja po izbrisu spolne različnosti,
vendar je težko verjeti, da bomo kdaj v prihodnosti soočeni z brezspolno družbo.
Družina in želja po otrocih bosta verjetno še vedno »nosilni gradnik družbe«, ne pa
ideologija, katere namen je zgolj opozarjanje na to, da mora biti družba do določene
mere odprta za spremembe.
Bistveno bolj kot teoretiki družbenega spola so za »bogastvo narodov« in naše otroke
ogrožajoče lakota, nasilje ter spolne in vse ostale zlorabe, ki krhajo njihovo
dostojanstvo in jim kratijo možnosti za plodno prihodnost. Napad na te nevarnosti bi
moral biti pred vsemi drugimi teorijami, ki ne kažejo resnih posledic za človeštvo.

1.3 SPOL V DOKUMENTIH CERKVENEGA UČITELJSTVA
»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in
žensko je ustvaril.« (1 Mz 1, 27)
V nadaljevanju diplomskega dela se bomo osredotočili še na vprašanje spola v
krščanski teologiji.
Zgornji svetopisemski odlomek ne kaže nobene nadvlade enega spola nad drugim,
temveč poudarja predvsem binarno delitev spola na ženskega in moškega (Furlan 2006,
35).
V dokumentu Zakon, družina in zunajzakonske skupnosti je Papeški svet za družino
zapisal, da se katoliško stališče v zvezi z binarno delitvijo spolov »opira na naravno
pravo, ki sloni na naravnih danostih, zato priznava samo dva spola, moškega in
ženskega« (CD 93, 24–25).
Glede delitve spola na biološko in družbeno kategorijo v omenjenem dokumentu med
drugim tudi piše, da »takšna ideologija spodkopava temelje družine in medosebnih
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odnosov«. Papeški svet s pojmom »takšna ideologija« misli ideologijo, ki pravi: »Biti
moški ali ženska naj ne bi bila v osnovi spolno biološka, marveč kulturna odločitev.«
(CD 93, 23)
Delegacija Svetega sedeža je glede izraza »spol« podala sledečo izjavo: »Izraz spol
(»gender«) Sveti sedež razume tako, kot je utemeljen v biološki spolni identiteti, kot
moški ali ženski. /.../ Sveti sedež tako izključuje dvomne razlage, ki temeljijo na
svetovnih nazorih, ki zatrjujejo, da je možno spolno identiteto neomejeno prilagajati, da
sledi novim in različnim namenom. Tudi se ne strinja z determinističnim biološkim
pojmovanjem, da so vse vloge in odnosi obeh spolov ustaljeni v enem samem, statičnem
vzorcu. Papež Janez Pavel II. vztraja na različnosti in komplementarnosti ženske in
moškega.« (CD 62, 44)
»Čeprav se zdi, da Cerkev v celoti nasprotuje delitvi spola na biološki in družbeni spol,
po vsej verjetnosti bolj nasprotuje skrajnosti, v katero je zapadlo veliko zagovornikov
družbenega spola,« piše Nadja Furlan. Fenomena spola se namreč brez kategorij
družbenega in biološkega spola ne da dosledno razčleniti, kar je še toliko bolj razvidno,
če se poglobimo v vprašanje razlik med spoloma; tu se pojavijo številne opredelitve
razlik, ki so delno pogojene z biološkimi dejavniki, delno s psihološkimi in delno z
družbenimi dejavniki (Furlan 2006, 36).
V okviru teološkega pogleda je spol temeljno razumljen v luči bogopodobnosti, v kateri
sta oba spola enakovredna in deležna enakega dostojanstva. Moški in ženska sta si v
svoji bogopodobnosti enaka, a hkrati različna – enaka po bogopodobnosti in različna po
človečnosti. Žena je razumljena kot dopolnitev možu, enako pa je tudi mož dopolnitev
ženi; med seboj se dopolnjujeta v svoji različnosti in enakovrednosti. Glavni poudarek
teološke kategorije spola je torej komplementarnost spolov, njun dopolnitveni značaj
(37).
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1.4 PODOBI BOGA: MOŠKI IN ŽENSKA
Za cvet med Božjimi bitji – človeka – je značilna podobnost, ki je drugo stvarstvo nima:
ustvarjen je bil po Božji podobi. »Ker lahko beseda »podoba« v Svetem pismu pomeni
skulpturo, kip ali celo malika – predvsem, če vemo, da je v tistem času človekova
podoba predstavljala osebo, ki jo je ustvarjala – vse kaže, da je imel človek nalogo biti
predstavnik Boga,« meni Pierre Debergé (2015, 45), duhovnik in predavatelj Svetega
pisma na teološki fakulteti Katoliškega inštituta v Toulousu.
V nadaljevanju Debergé (45–46) zapiše še: »Če to trdimo, hkrati tudi priznamo bližino,
ki povezuje človeka in njegovega Stvarnika, kar pa ne pomeni, da odmislimo razdaljo,
ki ju ločuje, ker podoba ni enaka svojemu vzoru in je ne smemo zamenjevati z njim. In
tako je človek, čeprav ni Bog, med vsemi bitji, ki jih je Bog priklical v življenje, edini
sposoben z njim vzpostaviti poseben odnos.«
K temu vidiku je potrebno dodati še enega: »Človek je kot podoba Boga v svoji spolni
različnosti. Avtor te pripovedi se poigrava z ednino in dvojino ter priznava, da je Božja
podoba zapisana v človeštvo po delitvi, iz katere vznikneta moški in ženska: 'Po Božji
podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.' Zato je od stvarjenja dalje
človeštvo sočasno opredeljeno kot enotnost in različnost, ki umešča oba spola v
obvezen odnos z drugim, kar je razlog, da morata moški in ženska – da bi bila v polnosti
podoba (podobi) in podobnost(i) Boga – sprejeti enotnost, ki jima omogoča, da bivata
drug z drugim in drug za drugega. Tako eden kot drugi sta bila ustvarjena po Božji
podobi, kar je osnova splošnega dostojanstva moškega in ženske. Človeškost ne more
obstajati brez sprejemanja moškosti in ženskosti, ki jo sestavljata. Zavrniti ali kakorkoli
okrniti kakovost odnosa moški – ženska pomeni omadeževati podobo Boga, ki je
vtisnjena v srce človeške biti,« meni Debergé (46).
Svetopisemske pripovedi opisujejo osnovne odnose, na katerih temelji človeškost:
odnos do zemlje, živali, Boga, drugega, prepovedanega itd. Različnost je pri tem
prikazana kot nekaj dobrega, saj samo različnost omogoča, da se pojavi identiteta,
obenem pa varuje skupnost pred nevarnostjo zlitja. »Pripovedi o stvarjenju s
presenetljivo modernimi podobami opisujejo, kako sta bila moški in ženska ustvarjena
drug za drugega, ker je ženska – za katero svetopisemsko besedilo pravi, da je 'zgrajena'
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iz moškega – tudi tista, ki rodi moškega. Moški in ženska se kot podoba (podobi) in
podobnost(i) Boga prepoznavata v skupnem izvoru, ki ju povezuje s Stvarnikom in iz
katerega črpata svojo identiteto in medsebojno povezanost. Njuna povezanost je namreč
dar, obenem pa tudi pridobitev. Dar je zato, ker je bila podarjena od Boga pred
spoznanjem različnosti, pridobitev pa, ker obstaja samo v priznanju te različnosti in
sprejemanju Božjega načrta. V svetopisemskih pripovedih ni nostalgije po izgubljeni
enotnosti, ampak napoved prihodnosti, v kateri bosta moški in ženska 'eno meso'. Toda
še vedno bosta dva!« (67–68)
Namesto podobe izgubljenega stanja je zato primernejša podoba napetosti, ki od nekdaj
opredeljuje človeka. To je napetost med skupnostjo, ki mu je bila podarjena, a jo mora
vseeno pridobiti. Sveto pismo nenehno razkriva duhovni pomen te skupnosti. Odnos
med moškim in žensko zato označuje Božjo bit, ki je dialog v skrivnosti njegove
troedinosti. Toda za to morata moški in ženska sprejeti svojo izvorno končnost in
nepopolnost ter priznati, da nista sama svoj izvor; prihajata od Boga in brez
medsebojnega odnosa ne moreta obstajati. Ravno to sta veliki skušnjavi človeškosti:
zanikanje različnosti, na kateri temelji identiteta moškega in ženske v njunem skupnem
dostojanstvu podobe in podobnosti z Bogom – težnja, da bi bili po lastnih zmožnostih
to, kar smo najprej zaradi Božjega daru. Zato obstaja veliko tveganje, da z zanikanjem
Boga zanikamo drugega (68).
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2 VZPOSTAVITEV SPOLNE IDENTITETE
Razvoj spolne identitete je temeljito opisala ena vodilnih strokovnjakinj na področju
spolne identitete in biologije spola, Anne Fausto-Sterling. V nadaljevanju se bomo
poglobili v različne študije s tega področja, ki jih le-ta navaja v svoji zadnji knjigi.
John Money je imel prav, ko je trdil, da kromosomski in gonadni spol, notranji
reproduktivni organi, zunanje genitalije ter pubertetni hormoni niso neposredni
določiteljni spolne identitete. To potrjujejo poglobljene študije oseb, pri katerih spolna
identiteta ni v skladu z eno ali več teh bioloških tvorb. Tako večina XY posameznikov,
ki so povsem neobčutljivi na lastne androgene, razvije žensko spolno identiteto (FaustoSterling 2014, 59).
Podobno tudi pri izrazitih primerih kongenitalne adrenalne hiperplazije (KAH)6 XX
osebe razvijejo moško spolno identiteto, čeprav imajo maternico in jajčnike.
»Prepričanje, da prenatalni hormoni vplivajo na možganski razvoj in s tem na končno
oblikovanje spolne identitete, je še vedno zelo priljubljeno, četudi ni neposrednih
dokazov, ki bi to hipotezo podprli, ali razlag njenih specifičnih razvojnih poti,« piše
Fausto-Sterlingova (60).
Nekaj več o razvoju spolne identitete nam, poleg KAH, lahko povedo tudi tri zelo redka
stanja: kloakalna ekstrofija, agenezija (nerazvitost) penisa in travmatska izguba penisa v
zgodnjem otroštvu. Kloakalna ekstrofija je zelo redka, prirojena napaka, pri kateri se
dojenčki rodijo brez zunanjih genitalij in z drugimi deformacijami mehurja ter
okoliškega tkiva. Nekoč je bila smrtonosna, v novejšem času pa so kirurgi na tovrstnih
otrocih opravili korekcijske posege, običajno so jih oblikovali v ženske – gre torej za
rekonstrukcije v ženski spol pri XY otrocih, ki so se najverjetneje razvili z moškim
prenatalnim spolnim hormonom. Strokovnjaki domnevajo, da so bili ti XY otroci pred
rojstvom izpostavljeni androgenom, a ker vzroki za kloakalno ekstrofijo niso znani, ne
morejo

biti

gotovi

o

pravilnosti

njihove

domneve.

Izhodišče

njihovega

kvazieksperimenta se glasi: »Če izpostavljenost fetalnim hormonom določa spolno
identiteto, sprememba spola pri teh XY otrocih ne bo uspešna, in nasprotno, če na
6

KAH je genetska anomalija, pri kateri v maternici prihaja do pretiranega tvorjenja androgenov.
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oblikovanje spolne identitete pomembno vplivajo tudi družbeni in/ali biološki dejavniki,
potem ti otroci lahko uspešno razvijejo žensko spolno identiteto.« (62)
Nemški psiholog Heino Meyer-Bahlburg je preučil primere XY otrok s kloakalno
ekstrofijo, ki so jim določili spol in jih vzgajali kot deklice ali dečke. Od 51 pacientk z
zgodnjo spremembo spola jih je 33 živelo kot ženska, 11 kot moški, 7 pa jih je izrazilo
željo, da bi postale moški. Vsi pacienti (do datuma objave jih je bilo 279), ki so jih
operirali in vzgajali kot dečke, so v času objave še vedno živeli kot moški, le eden
izmed njih pa je izrazil željo po spremembi v žensko (62).
V primerih travmatske izgube penisa ali agenezije je velikost vzorcev zelo majhna: »Ko
Meyer-Bahlburg doda študijam kloakalne ekstrofije tudi te rezultate, se izkaže, da je pri
XY otrocih, ki so jim določili ženski spol, v otroških letih 69 odstotkov živelo kot
ženska (vključno s 7 odstotki, ki so želeli spremeniti spol); 91 odstotkov adolescentov je
živelo kot ženska (vključno s 23 odstotki , ki so želeli spremeniti spol); v odraslosti pa
jih je bilo nekaj manj, 65 odstotkov (vključno z 18 odstotki, ki so želeli tranzicijo v
moški spol). V nasprotju s tem so vsi XY pacienti, ki so jim določili moški spol in jih
tako tudi vzgojili, v vseh starostnih skupinah ostali moški. Mayer-Bahlburg je sklepal,
da podatki ne podpirajo ideje o popolni biološki določitvi spolne identitete, ne s
prenatalnimi hormoni ne genetsko ali kako drugače. Ugotovil je, da 'imajo pripis spola
in sočasni družbeni dejavniki velik vpliv na oblikovanje spola'.« (63)
Dojenčki že zelo zgodaj zaznajo spol – že pri treh do štririh mesecih lahko razločijo
med moškimi in ženskimi glasovi ter tudi med moškimi in ženskimi obrazi.
Raziskovalci lahko to sklepajo na podlagi tega, kako se otrokov pogled osredotoči na
osebe. Dojenčkom so najprej pokazali podobe žensk z različnimi oblekami in
pričeskami. Sčasoma se otroci pri novi ženski podobi ne zadržijo dolgo, ko pa dodajo
podobe moških, se dojenčki zavejo spremembe in se pri podobah zadržijo dlje (64).
Otroško védenje o spolu se torej začne z razločevanjem med moškimi in ženskimi
glasovi ter z zavestjo, da se moški in ženske razlikujejo po videzu. V drugi polovici
prvega leta se ena izmed teh veščin še dodatno izostri – poleg ženskih obrazov, so se
sposobni navaditi tudi na moške obraze ter medsebojno povezati ženske obraze in
glasove. Nekoliko kasneje, pri prvem letu starosti, se razvije tudi spolno povezana
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sposobnost povezovanja moških glasov in obrazov. Otroci še pred 1. letom starosti že
ponotranjijo spolno določene povezave, ki jih obkrožajo (68).
Ob vstopu v 3. leto se otrokovo poznavanje kulturno specifičnega spola začne razvijati
hitreje in otroci začnejo o sebi izražati zavest kot o dečku ali deklici, kar pomeni, da se
pojavi spolna identiteta. To se ne zgodi naenkrat, ampak se poraja postopoma. Otroci
najprej razvijejo sposobnost receptivnega označevanja – deček ali deklica lahko
pravilno odgovori na vprašanje, ali je fant ali punca. Pozneje se zavejo »spolno
primernih« dejavnosti in se več časa zadržijo pri podobah, npr. moški, ki se šminka, ali
ženska s kladivom. Pri tretjem letu sta oba spola seznanjena s kulturno specifičnimi
spolnimi stereotipi in se dejavno označujeta za punco ali fanta (69).
Raziskave v ZDA so pokazale, da otroci šele med 3. in 5. letom starosti postopoma
spoznajo, da se spol s časom ne spreminja. Dokončno razumejo, da je spol trajno stanje
(če pustimo ob strani vprašanje transspolnih otrok) šele nekje okoli 7. leta. Raziskovalci
še vedno ne poznajo vseh podrobnosti, a to so splošne ugotovitve, do katerih so prišli na
podlagi študij iz zahodne Evrope in ZDA: Spolna identiteta se razvija več let. Na
začetku otroci procesirajo vizualne, taktilne in slušne informacije. Strokovnjaki
domnevajo, da ti raznovrstni čutilni dražljaji vplivajo na razvoj možganov skozi
oblikovanje intermodalnih7 povezav. Sčasoma se otroci seznanijo s prevladujočimi
kulturnimi vzorci in jih ponotranjijo (69–70).
»Sprva razmeroma preproste zaznavne sposobnosti se postopoma preobrazijo v bolj
kompleksne zmožnosti; sočasno z razvojem občutka za sebe, neodvisnega od staršev,
otroci povezujejo svojo porajajočo se individualnost s kulturno pogojenimi spolnimi
vzorci, ki jih pridobivajo bolj ali manj istočasno. /.../ Najkompleksnejša spoznanja, na
primer zavest o trajnosti telesa, se pojavijo najkasneje,« piše Fausto-Sterlingova (70).
John Money je poudaril, da odrasli ob rojstvu prepoznajo otrokove genitalije in na
osnovi tega podatka otroka obravnavajo kot deklico ali dečka. Trdil je, da tudi otroci
razvijejo moško ali žensko samopodobo na podlagi zunanjih genitalij. FaustoSterlingova meni, da je telesna podoba prav gotovo odvisna od samoraziskovanja,
prepoznavanja lastnega dotika in dotika ostalih ter sčasoma tudi vizualne povratne
7

Sposobnost medsebojnega povezovanja in interpretiranja slišnih in vizualnih načinov (modusov)
psihologi imenujejo »intermodalna« povezava.
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informacije pri raziskovanju samega sebe ter primerjave z genitalijami ostalih otrok in
odraslih. Zaznavna povratna informacija pošlje signal možganom in ustvarijo se živčne
povezave med telesom in možgani, ki postanejo živčni zemljevid telesnih delov,
vključno z genitalijami (71–72).
»Skoraj nič pa ne vemo o tem, kateri dogodki prispevajo k razvoju otrokove telesne
podobe in pozneje v puberteti k razvoju odrasle samopodobe,« piše Fausto Sterlingova
(72) in dodaja: »Glede na tabu v zvezi z raziskovanjem otroškega genitalnega dotika ni
verjetno, da bomo to kdajkoli raziskali na znanstvenosistematičen način. Vendar pa bi
bilo dobro, ko bi vedeli več, še posebej zato, ker želimo razumeti, kaj se zgodi, ko se
kromosomski, gonadni, hormonski in genitalni spol ne skladajo s telesno podobo ali
spolno identiteto (otroška transspolna identiteta).«

2.1 SPOLNO VARIANTNI OTROCI
Do 2. ali 3. leta se otroci naučijo pravilno prepoznati spol drugih, vendar že od 18.
meseca razvijajo zavest o spolno primernih vlogah. Medtem ko nekateri znanstveniki
verjamejo, da se spolna identiteta razvije na podlagi učinka prenatalnih hormonov na
možgane, so številni socialni in kognitivni psihologi prepričani, da se spolna identiteta
oblikuje kot posledica procesa učenja, kognitivnega razvoja in družbenega pogojevanja.
Posamezniki s klinično definiranimi motnjami spolne identitete so bili predmet mnogih
raziskav in vir argumentov v prid vlogi biologije pri oblikovanju spolne identitete
(Fausto-Sterling 2014, 72).
Transseksualca mnogi odrasli transseksualci pogosto definirajo kot genetsko in razvojno
anatomsko normalno osebo, ki verjame, da je »ujeta« v napačno telo. Najpogostejša
rešitev tega pojava je »popravljanje« anatomije tako, da se prilagodi identiteti.
Kirurškemu preoblikovanju genitalij in spremembam sekundarnih spolnih značilnosti se
pridružuje tudi hormonska terapija, ki spremeni biokemijo telesa in jo prilagodi
preobrazbi. Zaradi silovite želje (pogosto že od otroštva naprej) po uskladitvi anatomije
z identiteto mnoge transseksualne osebe verjamejo, da obstaja za to biološka podlaga.
Številne so zase prepričane, da je njihov možganski razvoj potekal drugače; postmortem študije možganov transseksualcev, ki so prestali tranzicijo moškega v žensko,
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naj bi domnevno našle dokaze, da je predel hipotalamusa v njihovih možganih bolj
podoben tistemu pri ženskah, kar naj bi potrdilo biološko podlago te spolne identitete.
Druge študije so našle dokaze, da so te razlike v možganih posledica hormonske
terapije, ki so jo prejemale osebe, ki so prestale omenjeno tranzicijo. Trenutno ni veliko
dokazov, ki bi podprli prepričanje, da imajo odrasle osebe po tranziciji moškega v
žensko feminizirane možgane, kar naj bi spodbudilo željo po spremembi anatomije (73).
Vedno več je novih raziskav možganov in pri vsaki je metodologija nekoliko boljša. Vsi
raziskovalci imajo model, teorijo ali gledišče, okoli katere/ga zgradijo svoja
raziskovalna vprašanja in metode. V primeru študij možganov pri transseksualcih je
temeljni model to, da je spolna identiteta del možganskega spola in jo zelo verjetno
oblikujejo prenatalni hormoni. Po prepričanju številnih bi bila nasprotna hipoteza ta, da
medsebojno vplivanje v zgodnjem otroštvu povzroča nelagodje s spolno identiteto.
Znanstvenikom se zdi argumentacija jasna: če so v možganih oseb, ki so prestale
tranzicijo moškega v žensko in ženske v moškega, anatomske razlike, ki zrcalijo razlike
med transspolnimi moškimi in ženskami, in te razlike niso posledica hormonskih
sprememb, ki bi jih povzročila terapija med tranzicijo iz enega spola v drugi, potem je
edina razlaga ta, da je spolna identiteta prirojena (73–76).
Raziskave transseksualnosti pri odraslih še niso podale prepričljivih dokazov o
biološkem izvoru tega pojava; morda jih lahko najdemo v študijah variantnih otrok, od
katerih so nekateri stari komaj dve leti. Splošno prepričanje je, da lahko tako zgoden
pojav spolne variantnosti razloži le biologija. Ameriška psihiatrična zveza je v svoj
diagnostični priročnik leta 1980 prvič uvrstila duševno motnjo »otroška motnja spolne
identitete« (»Gender Identity Disorder of Childhood«). Od takrat so se diagnostični
kriteriji precej spremenili – diagnostični priročnik IV navaja naslednje konstelacije
vedenj pri otrocih z omenjeno motnjo:
1. močna in stalna identifikacija z nasprotnim spolom,
2. nenehno nelagodje z lastnim spolom,
3. motnja se ne pojavi sočasno s telesno medspolnostjo,
4. motnja povzroča klinično relavantno stisko ali okrnitev družabnih, poklicnih ali
drugih pomembnih polj delovanja.
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Fausto-Sterlingova (76–77) meni, da je zelo težko oceniti dejansko pogostnost otrok z
zgoraj našteto konstelacijo vedênj, še posebno zaradi razpona spolno nekonformnega
vedenja pri otrocih, ki na koncu nimajo težav z identiteto.
Čeprav se lahko variabilnost spolne identitete pokaže že pri 3. letu starosti, to še ni
dokaz, da je variabilnost biološko pogojena. Prav tako ni nujno, da gre za posledico
motnje fetalnega hormonskega spola. »Spoznanja o dinamiki poznavanja spola in
dejstvo, da se asimilacija sposobnosti, povezanih s spolom, začne že pred pojavom
variacij v spolni identiteti, kažeta na možnost, da sta tudi učenje in asimilacija procesa,
iz katerih lahko izhaja motnja spolne identitete. Prav tako moramo imeti v mislih, da
ima lahko stanje, ki smo ga označili kot motnjo spolne identitete, pri različnih otrocih
različne vzroke. Čeprav motnjo spolne identitete trenutno obravnavamo kot enovito
entiteto, najverjetneje k njej vodijo različne poti,« piše Fausto-Sterlingova (77).
Nedavna ocena 53 adolescentov, rojenih kot dečki in deklice, ki so bili v obravnavi na
kliniki za spolno identiteto v Amsterdamu, je pokazala, da obstajata dve enako pogosti
podskupini: skupina otrok, pri katerih je disforija v adolescenci ponehala, in skupina, pri
kateri se je spolna disforija nadaljevala tudi v adolescenci. Posameznike v tej skupini je
dozorevanje njihovega telesa spravljalo v obup in – čeprav so jih v otroštvu sovrstniki
dokaj dobro sprejeli – so v adolescenci postajali vedno bolj izolirani. V nasprotju s tem
so se otroci v prvi skupini sčasoma privadili na svoje rojstno telo in se začeli zanimati
za aktivnosti, značilne za njihov spol. V primeru, da njihovi sovrstniki niso vedeli za
njihovo spolno nekonformno preteklost, so se presenetljivo dobro vključili v novo
družbeno okolje kot spolno prilagojeni najstniki. Raziskovalci z nizozemske klinike so
ugotovili, da med omenjenima skupinama obstajajo razlike, kljub temu da ni bilo
mogoče razločiti med njihovimi otroškimi spolno nekonformnimi vedênji. Okoli 5. leta
starosti v nobeni skupini niso bili kaj dosti pozorni na svojo spolno identiteto, pri šestih
oziroma sedmih letih pa sta se obe skupini začeli identificirati s svojim ne-rojstnim
spolom, njihov rojstni spol pa jim je povzročal nelagodje. Tu se je pojavila prva razlika:
v skupini, pri katerih se je spolna disforija nadaljevala tudi v adolescenci, so otroci
verjeli, da dejansko so drugega spola, otroci iz druge skupine pa so bili le prepričani, da
so dekliški fant oziroma fantovsko dekle, in so si želeli biti drugega spola. Ta razlika se
je med odraščanjem prenesla tudi na njihove občutke o telesu. V prvi skupini so
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posamezniki čutili veliko nelagodje, ker njihovo telo ni ustrezalo njihovim občutkom,
otroci iz druge skupine pa so sprejeli telo, v katero so se rodili (77).
Obstajata vsaj dve poti, ki vodita k spolno varientnemu vedenju in občutkom pri
otrocih. Fausto-Sterlingova (79–80) je prepričana, da jih bodo odkrili še več: »Genitalni
spol novorojenih otrok (moški ali ženski) je predhoden pojavu in posledični elaboraciji
maskulinega ali femininega spolnega izraza. Pri ljudeh je spolni izraz kulturno
kodificiran, kar pomeni, da je maskulino ali feminino različno pojmovano v različnih
kulturah. Prav tako so razlike med maskulinostjo in femininostjo niansirane, torej niso
absolutne. /.../ Fantek ima lahko prvenstveno rad avtomobilčke in moške soigralce, a
ima lahko obenem tudi najboljšo prijateljico in je tesno navezan na plišastega
medvedka, brez katerega ne more zaspati. Punčka se lahko zelo rada igra s punčkami in
hkrati uživa pri streljanju z namišljenimi laserskimi pištolami. Kulturno določeni
kriteriji femininosti in maskulinosti se spreminjajo skozi čas. /.../ Dandanes so lahko
športnice uspešne, glamurozne ter hkrati glasne in agresivne med tekmovanjem.«
Genitalije se v vsakem primeru pojavijo pred maskulinim in femininim spolnim
izrazom, ta pa pred oblikovanjem spolne identitete, ki se pojavi okoli 3. leta starosti in
se v naslednjih letih utrjuje ter vedno bolj izrisuje. Najpogosteje si v zaporedju sledijo
moške genitalije, maskulin spolni izraz in moška spolna identiteta; enako velja tudi za
ženske genitalije, feminin spolni izraz in žensko spolno identiteto. Bolj redko se pri
dečku razvije spolni izraz, ki se bolj nagiba k femininemu, ali pri deklici bolj k
maskulinemu – ti otroci najpogosteje vseeno razvijejo spolno identiteto, ki ustreza
njihovim genitalijam. Pri otrocih z motnjo spolne identitete pa se zdi, da so genitalije in
kromosomi »črne ovce«. Spolni izraz in spolna identiteta si medsebojno ustrezata,
vendar nista v skladu z otrokovimi kromosomi in genitalijami. Posamične variacije v
nevrosenzoričnem razvoju povežejo s specifično družinsko psihodinamiko in ta
kombinacija spremeni ustaljene vzorce oblikovanja spolne identitete (80).
Kontroverznost zgodnje obravnave otrok z motnjami spolne identitete v veliki meri
temelji na možnosti, da bodo spolno variantni otroci v odrasli dobi homoseksualni.
Prepričanje, da je pojav zgodnjega spolno nekonformnega vedenja »biološkega« izvora,
se pogosto uporablja kot dokaz, da je tudi odrasla homoseksualnost biološko
povzročena; vendar tu pride do ključnega zdrsa: otroška motnja spolne identitete je
primer skrajne spolne variabilnosti. Po drugi strani so spolno nekonformna vedenja
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relativno pogosta in – četudi jih mnogi odrasli homoseksualci retroaktivno povezujejo s
poznejšim pojavom homoseksualne želje – so vseeno manj izrazita oblika vedênja kot
otroška motnja spolne identitete. Kljub temu je videti, da so mnogi spolno variantni
otroci, ki sprejmejo spolno identiteto v skladu z rojstnim spolom, pozneje
homoseksualni ali biseksualni (81–82).
Odnos med spolom, anatomskim spolom in seksualnostjo je kompleksen, zato kljub
vsem dozdajšnjim dognanjem znanstvenike oziroma raziskovalce čaka še veliko
spoznanj s tega področja.

2.2 OBLIKOVANJE HOMOSEKSUALNE SPOLNE IDENTITETE
Vseh študij o homoseksualnosti in njenem izvoru se ne da primerjati, zato je težko
zbrati konsistentne dokaze o možnih izvorih človeške seksualne orientacije (FaustoSterling 2014, 97).
Različne raziskovalce zanimajo različni vidiki seksualnega izraza: nekateri se
osredotočijo na dejansko vedenje, drugi na osebno poistovetenje s kategorijami gej,
strejt, bi-, spet drugi na seksualne fantazije, nekateri pa uporabljajo vprašalnike, ki
vključujejo vse našteto. V 90. letih prejšnjega stoletja je sociolog Edward Otto
Laumann iz Univerze v Chicagu objavil dve pomembni knjigi z izsledki velikih,
sodobnih raziskav človeških želja, identitete in vedênja. Njegovi izsledki so zanimivi,
ker kažejo, da je le majhen odstotek vprašanih moških in žensk »konsistenten« v svoji
seksualnosti – le majhno število se jih identificira kot geji ali lezbijke, ima istospolne
stike in hkrati istospolno željo: »Nekateri imajo istospolno željo in vedênje, a se ne
identificirajo kot geji ali lezbijke. Drugi imajo istospolne seksualne stike, vendar ne
poročajo o istospolni privlačnosti ali identiteti. Podroben pregled rezultatov kaže, da je
'homoseksualnost večrazsežnosten pojav s številnimi pomeni in interpretacijami, ki so
odvisne od konteksta in namena'.« (Fausto-Sterling 2014, 99–100)
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je konceptualna povezava med maskulinostjo,
femininostjo, heteroseksualnostjo in homoseksualnostjo: »Pri znanstvenem raziskovanju
so raziskovalni okviri ključnega pomena. Če dejansko obstaja center v možganih, ki
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nadzoruje željo, kot so prepričani mnogi biologi, je smiselno premišljevati o tem, da se
center razvije na maskulin (ima raje ženske) ali feminin (ima raje moške) način, morda
v soodvisnosti od fetalnega hormonskega spola.« (101)
Nevrobiolog Simon LeVay je zagovarjal to stališče, ko je izmeril velikost določene
možganske regije pri homo- in heteroseksualnih moških ter heteroseksualnih ženskah.
Prišel je do sklepa, da so si v nekaterih možganskih regijah možgani homoseksualnih
moških in heteroseksulanih žensk bolj podobni. Številni znanstveniki raziskujejo
homoseksualnost na podlagi tega izhodišča, seveda pa ne vsi. Če raziskovalec izhaja iz
istospolne privlačnosti kot vira homoseksualnosti in hkrati verjame, da imajo geji in
lezbijke drugače organizirane možgane kot heteroseksualni moški in ženske, mora
ustvariti dva različna modela – enega za moške, drugega za ženske. V tem primeru
visoka izpostavljenost androgenu med razvojem vodi v homoseksualnost pri ženskah,
pri moških pa homoseksualnost povzroči pomanjkanje izpostavljenosti androgenu.
Včasih tudi sami raziskovalci ne opazijo razlike med tema različnima okvirjema.
Posledica je nastanek kompleksne literature, ki se jo da le stežka povzeti, ali
konsistentno interpretirati (101–102).
O razlikah v možganih homoseksualnih in heteroseksualnih moških ni nedvoumnih
dokazov. Četudi bi obstajali, še vedno ne bi vedeli ničesar o njihovih vzrokih, saj pri
raziskovanju odraslih možganov ne moremo vedeti, ali so se ti razvili kot odgovor na
izkušnjo, ali pa je sama njihova anatomija povzročila določene vedenjske vzorce (105).
Pojavlja se vprašanje – če ne vplivajo hormoni ali možgani, ali morda ne vplivajo na
določeno vedênje geni. To lahko raziskujemo s študijami dvojčkov, ki se oba
identificirata kot geja, ali pa se eden identificira kot gej, drugi pa ne. Raziskovalci so
iskali identične dvojčke, saj ti 100-odstotno delijo gene, in jih nato primerjali z
neidentičnimi dvojčki, ki si delijo samo polovico genov. Če sta oba identična dvojčka
homoseksualna bolj pogosto kot neidentična dvojčka, raziskovalci ponavadi sklepajo,
da so izmerili genetski prispevek k nastanku homoseksualnosti (105–106).
»To predvideva, da identične dvojčke znotraj družine in ostalih družbenih mrež
obravnavajo podobno kot neidentične dvojčke, oziroma da ta obravnava ne vpliva na to
vedênje. Ker ne vemo nič o tem, kako naj bi "obravnava" vplivala na seksualno
preferenco, je domnevo težko preveriti. Kljub temu si bolj kvalitetne študije dvojčkov
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prizadevajo testirati vse dejavnike, ki jih lahko identificirajo in ki jih zmorejo izmeriti,«
dodaja Fausto-Sterlingova (105).
Študija8, ki jo je izvedel psiholog J. Michael Bailey s sodelavci, je pokazala, da je bil v
primeru, ko je bil eden izmed moških parov dvojčkov gej, v 20 % primerov gej tudi
drugi dvojček, pri ženskih parih pa je bilo to ujemanje 24-odstotno. Ker je Bailey zaznal
močno povezavo med spolnim nekonformizmom v zgodnjem otroštvu9 in
homoseksualnostjo, so raziskali možne povezave med spolnim nekonformizmom,
spolno identiteto in homoseksualnostjo ter iskali dokaze za prisotnost genetskih vplivov
in družinskih okoljskih dejavnikov. V njihovem vzorcu je bila homoseksualnost močno
družinsko pogojena, a je bilo težko ločiti med relativnim pomenom dodatnih genetskih
in skupnih okoljskih dejavnikov, kar pomeni, da niso mogli jasno pokazati genetskega
vpliva pri razvoju homoseksualnosti. So pa zato našli dokaze o delnem genetskem
prispevku k otroškemu spolnemu nekonformizmu. Ta prispevek še zdaleč ni absoluten
in pri moških je videti močnejši kot pri ženskah, kar kaže, da morajo znanstveniki še
veliko ugotoviti o razvojni dinamiki želje (106–107).
Številni laboratoriji molekularne biologije so poskušali določiti morebitni vpliv
segmentov DNA, ki so skupni moškim in ženskam, ki se identificirajo kot geji in
lezbijke. Rezultati so bili mešani: ugotovitve, ki se jih ne da potrditi; študije, ki ne
povedo veliko, ker je vzorec premajhen; problem s pristranskostjo pri izbiri vzorca itn.
Iskanje sekvence DNA oziroma sekvenc, povezanih s homoseksualnostjo, se najbrž ne
bo obneslo (107–108).
Vemo, da gre v primeru genetskega vpliva za vpliv številnih genov, vsak posamičen gen
pa ima le majhen vpliv. To pomeni, da bi jih zelo težko določili brez velikega vzorca
populacije, ki pa ga je težko pridobiti. Znano je, da igrajo okoljski dejavniki pomembno
vlogo pri razvoju seksualne preference. Če geni in okolje vplivajo eden na drugega, je
lahko učinek določenega gena močan v enem okolju in šibek v drugem. Iskanje genov
bi se torej najbolje obneslo, če bi primerjali ljudi iz različnih okolij, kar pa je težko
izvedljivo, saj ne vemo, katera okolja so pomembna. Študij genetike vedênja je vedno
8

Raziskovalci so pridobili svoj raziskovalni vzorec iz avstralskega registra, ki je vključeval 25.000 parov

dvojčkov različnih seksualnosti. V vzorcu so bili tako identični kot neidentični dvojčki in dvojčice ter
mešani neidentični dvojčki.
9

Dečki, ki so se radi igrali s punčkami, in deklice, ki so se navduševale za ragbi.
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težaven, saj določene kombinacije genov ne povzročajo nujno izmerljivega vedenja.
Raziskovanje človeške seksualnosti je težko, a »vendar ko bi znanstveniki odkrito
artikulirali probleme pri uokvirjanju in meritvah ter jasno definirali različna teoretska
izhodišča, bi lahko razvili vzporedne raziskovalne programe« (108).
Raziskovalni programi bi, četudi bi izhajali iz drugačnih stališč, priznali obstoj drugih
programov in svoje rezultate primerjali z ostalimi ter redno in spoštljivo premišljevali
svoje teoretske ovire. Fausto-Sterlingova (108–109) bi se pri uokvirjanju raziskav o
človeški seksualnosti držala naslednjih premis:
1. Seksualna želja vključuje nevrofiziološko komponento, ki jo posamezniki
interpretirajo kot privlačnost in ugodje. Z drugimi besedami: čustva imajo fiziološko
podlago.
2. Fiziološka podlaga se razvije skozi čas kot odziv na določene izkušnje, v enaki meri
pa je tudi gonilna sila določenih izkušenj; seksualnost je dinamična in hkrati »v
telesu«.
3. Pri raziskovanju razvoja seksualnosti in želje moramo najprej razumeti fiziologijo in
utelešenje ugodja od zgodnjega otroštva preko otroštva, adolescence, mladih let,
odraslosti do srednjih let in starosti. Utelešena seksualnost in želja imata na fizioemocionalnem nivoju svoj lastni cikel. Seksualno izražanje v kateremkoli stadiju
cikla je delno odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej. Način, na katerega smo
oblikovali telo v pred- in najstniški dobi ter v dvajsetih letih vpliva na naše telesne
odzive pri tridesetih in štiridesetih letih.
4. Upoštevala bi kompleksno in kontekstualno naravo želje, saj je ravno tu vir večine
nesoglasij. Mnogi znanstveniki (fundamentalisti) obravnavajo seksualno orientacijo
ali preferenco kot nekaj stalnega, kot značilnost in trajen fenotip. Oseba se sicer
lahko iz začasnih razlogov oddalji od fenotipa, vendar ta odklon ne spremeni
temeljnega fenotipa. Primer: mornarji, ki veliko časa preživijo na morju, imajo
lahko seksualne izkušnje drug z drugim, vendar le zato, ker ni žensk. Takoj, ko se
vrnejo na kopno, si bodo heteroseksualci poiskali družbo žensk, homoseksualni pa
družbo moških.
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2.2.1
PRIKAZ
RAZVOJA
IDENTITETE PO DANKU

HOMOSEKSUALNE

SPOLNE

Sociolog Roman Kuhar je v svoji knjigi Mi, drugi predstavil štiri različne modele
oblikovanja homoseksualne spolne identitete. Pogledali si bomo le prvi, Dankov model,
ki je nastal v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in na osnovi katerega so
avtorji gradili novejše večstopenjske modele izoblikovanja homoseksualne identitete
(Kuhar 2001, 138).
Ameriški profesor sociologije Barry M. Dank je bil med prvimi, ki so raziskovali
fenomen razkritja homoseksualne spolne usmerjenosti. Svoje ugotovitve je zasnoval na
osnovi rezultatov več kot dvoletne raziskave med homoseksualci v večjih ameriških
metropolah. Izhodišče njegovega raziskovanja je bila ugotovitev, da je posameznik
lahko vključen v homoseksualne, heteroseksualne ali sploh nobene spolne odnose,
njegova spolna identiteta pa je tako v prvem, drugem ali tretjem primeru lahko
homoseksualna, heteroseksualna ali biseksualna. Osredotočil se je na pogoje, ki
posamezniku dovoljujejo izbiro in prevzetje homoseksualne identitete. Ta proces je
označil z razkritjem, ki predstavlja posameznikovo identifikacijo s homoseksualno
identiteto (139).
Dank je ugotovil, da je posameznik, ki občuti spolno navezanost na isti spol,
najpogosteje prikrajšan za ustrezen besednjak, ki bi mu omogočil razložiti njegova
občutja. Homoseksualci, vključeni v raziskavo, so se iz svojega otroštva in mladosti
spominjali občutka drugačnosti, ki ga niso znali poimenovati in jim je zato vzbujal
občutek krivde. Besede »homoseksualen« ni bilo v njihovem besednem zakladu, kaj
šele da bi o tem obstajala ideja ali možnost. Dank je v povprečju govoril o šestletni
retardaciji med prvim homoseksualnim občutjem in prepoznavanjem sebe kot
homoseksualca (glej Tabelo 2).
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Starost

Starost ob prvem

Starost ob

občutju

samodefiniranju

seksualne

sebe kot

privlačnosti do

homoseksualca

istega spola
0−4

1

0,5

0

0

5−9

28

15

1

0,5

10−14

83

46

27

15

15−9

54

29

79

44

20−24

14

8

52

29

25−29

1

0,5

11

6

30−34

1

0,5

4

2

35−39

0

0

3

2

40−44

0

0

1

0,5

45−49

0

0

0

0

50−59

0

0

0

0

60−69

0

0

1

0,5

Skupaj

182

99,5

179

99,5

Tabela 2: Retardacija med prvim homoseksualnim spolnim poželenjem in definiranjem
sebe kot homoseksualca (Kuhar 2001, 141)

»Dejstvo kontinuiranega homoseksualnega spolnega občutenja in občevanja ne
zadostuje za definiranje sebe kot homoseksualca, pač pa mora biti posameznik
postavljen v nov socialni kontekst, kjer obstajata ideja in védenje o homoseksualnosti.
Tovrstni

kontekst

mu

oskrbi

besednjak,

ki

omogoča

samoidentifikacijo

s

homoseksualno identiteto in pomaga njegovemu razkritju,« Dankova odkritja povzema
Kuhar (141).
Dank podčrtuje predvsem okoliščine, v katerih so prisotni drugi homoseksualci, npr. v
gejevskih barih, in po spolu segregirane institucije (npr. vojska) kot oblike kontekstov,
ki spodbujajo in omogočajo razkritje, vendar dopušča tudi možnost razkritja zunaj
tovrstnih kontekstov, npr. branje knjig o homoseksualnosti (141).
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Dank pravi, da sprememba v seksualni identiteti ni nujno povezana s spremembo v
seksualnem vedenju ali nasploh vključenostjo v homoseksualno spolno vedenje. Oseba
sama sebe lahko prepoznava za homoseksualca, četudi ni vključena v homoseksualne
odnose – sebe postavi zgolj v kategorijo homoseksualnega. Identifikacija sebe kot
homoseksualca je pogosto povezana z občutji olajšanja, razkritje pa predstavlja konec
iskanja lastne identitete (144).
Kuhar pravi, da je »razvoj homoseksualne identitete je odvisen od pomena, ki ga oseba
daje konceptu homoseksualnosti in predvsem od dostopa do védenja in informacij o
homoseksualnosti in homoseksualnem« (146).
Ti pomeni so povezani z idejami in predstavami, ki so dosegljive in obstajajo v
posameznikovi neposredni okolici; tam pa so zato, ker jim je dovoljen obstoj in
kroženje v širši družbi. Večja družbena tolerantnost, ki pogojuje tudi cirkulacijo
informacij o homoseksulanosti, je neposredno povezana s posameznikovim razkritjem
in njegovim oblikovanjem homoseksualne identitete, saj se slednja ne more razviti v
okolju, kjer kognitivna kategorija homoseksualnega sploh ne obstaja. Barry M. Dank
zaključi: »Večja tolerantnost prispeva k olajšanju procesa samoidentifikacije, predsodki
in negativnost, ki se vežejo na kategorijo homoseksualnega, pa, nasprotno, zavirajo
proces in pogojujejo subjektovo negativno podobo o samem sebi.« (146)

2.2.2 ODNOSI DO HOMOSEKSUALNOSTI SKOZI ZGODOVINO
Za lažje razumevanje sedanjosti je prav, da se ozremo tudi v preteklost, zato se bomo v
nadaljevanju dotaknili zgodovinskega pregleda odnosov do homoseksualnosti.
Pogledali bomo tudi, kakšni so bili začetki homoseksualnega gibanja na slovenskih tleh.
»Dediščina odnosa do homoseksualnosti v zgodovini so greh proti bogu in naravi,
družbeni zločin in duševna bolezen; to je trikotnik homofobije, katerega različni vidiki
so v času in prostoru ustrezno poudarjeni,« piše Roman Kuhar (2001, 10).
Srednji vek je prevevalo razumevanje homoseksualnosti kot grešnosti in herezije, v 18.
stoletju se je homoseksualnost prelevila v družbeni zločin, v 19. stoletju pa je postalo
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duševna bolezen. Kdor je bolehal za homoseksualnostjo, ga je bilo potrebno
institucionalizirati in odstraniti iz družbe (10).
Raziskovanje odnosa do homoseksualnosti tekom zgodovine v prvi vrsti ovira
terminološki problem, saj termin homoseksualnosti v pomenu ločene spolne identitete
ni obstajal pred koncem 19. stoletja, ko ga je prvič uporabil madžarski zdravnik Karoly
Maria Benkert. Homoseksualec kot specifični družbeni subjekt je bil oblikovan in se je
lahko pojavil šele znotraj moralnega, medicinskega, legalnega in psihiatričnega
diskurza, praks in institucionalnih aparatov poznega 19. stoletja, ko so se pojavile
teorije o seksualni perverznosti (10).
Za razliko od moške homoseksualnosti, ki je bila preganjana, je lezbištvo pogosto
ostajalo nekaznovano zaradi dvojnih meril in predvsem androcentrične kulture. Ta je
prakticiranje ženske spolnosti pogojevala s prisotnostjo moškega, saj po mišljenju
(moških) zakonodajalcev in zapisovalcev zgodovine spolnost brez penisa ne more
obstajati. Zgodovinsko gledano in v primerjavi z moško homoseksualnostjo je bilo
lezbištvo manjša tarča sovražnosti. Ko je dejstvo o možnosti obstoja lezbištva postalo
jasno, so lezbijke najpogosteje pomilovali. Lezbijke so bile zaradi strogega družbenega
pritiska, da morajo biti pokorne možu, najverjetneje poročene in so postale matere.
Njihovo spolno osvobajanje je omogočilo šele ekonomsko osvobajanje v 19. stoletju
(11).
Zaradi sovražnega odnosa zakonodaje, religije in medicine do homoseksualnosti je ta
pogosto ostajala prikrita. Kuhar meni, da »tovrstna omejenost z zgodovinskega vidika
dopušča zgolj razkrivanje družbene konstrukcije odnosa do homoseksualnosti v
določenem času in prostoru« (11).
Novinarka Marta Pirnar (2006, 245) ugotavlja, da zgodovinski presek razvoja
homoseksualnosti v 20. stoletju kaže vsaj tri med seboj povezane značilnosti:
1. homoseksualno vedenje je bilo vedno tarča zakonsko utemeljenih družbenih
pritiskov,
2. kljubovanje tem pritiskom je homoseksualne umetnike postavljalo v ospredje
kulturnega delovanja,
3. konfliktnost v odnosu z javnostjo je botrovala nastanku novih homoseksualnih
identitet in družbenih vzorcev.
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V času tretjega rajha je homoseksualnost postala nekakšno sredstvo za doseganje
nacističnih ciljev, saj je bila po eni strani odličen izgovor za to, da so se znebili
sovražnikov v svojih vrstah, po drugi pa je t. i. situacijska homoseksualnost mladim
vojakom služila za kljubovanje vsem družbenim vzorcem. Homoseksualci so tako kot
vsi ostali »sovražniki« pristali v koncentracijskem taborišču, kjer so bili med drugim
žrtve nečloveških medicinskih poskusov. Povojni razvoj homoseksualne subkulture je
privedel do ponovnega prepoznavanja homoseksualnega stila življenja in postopnega
razkrivanja

istospolne

identitete,

predvsem

pa

je

prispeval

k

vzpostavitvi

konstruktivnega dialoga z institucijami prevladujočega družbenega toka na družbenopolitičnem nivoju, opozoril na težave istospolno usmerjenih posameznikov in vpeljal
nekatere spremembe v samem poimenovanju in razumevanju homoseksualnosti s strani
heteroseksualne večine (246).
Leta 1976 so v skupščini Socialistične republike Slovenije potrdili nov republiški
kazenski zakonik, po katerem homoseksualnost ni bilo več kaznivo dejanje. Zakon je
stopil v veljavo naslednje leto. 186. člen jugoslovanskega kazenskega zakonika je
kriminaliziral homoseksualnost kot nenaravno nečistovanje med dvema moškima.
Dejanje je bilo interpretirano zgolj kot analni spolni odnos, zanj pa je bila zagrožena
kazen do enega leta zapora. V Sloveniji lezbični odnosi niso bili kriminalizirani, vendar
to ni bil znak tolerance do lezbištva (Kuhar 2001, 86–87).
Do osemdesetih let o gejevski in lezbični subkulturi ter nasploh življenju gejev in
lezbijk ni veliko podatkov, vendar nekaj redkih zapisov, intervjujev in literarna
dediščina pričajo o obstoju neformalne homoseksualne subkulture v času pred začetkom
organiziranega gejevskega in lezbičnega gibanja na Slovenskem. Prvi redki oglasi,
preko katerih so moški iskali »prijatelje«, so se pojavili v šestdesetih letih v Nedeljskem
dnevniku in Anteni (91).
»Slovenija kot vzhodnoevropska država v značilnem socialističnem primežu
kriminalizacije homoseksualnosti ni imela prave možnosti za kakršnokoli organizirano
obliko druženja in pripravljanja javnih dogodkov,« piše Pirnarjeva (2006, 103), ki se je
v času akademskega izobraževanja intenzivno ukvarjala s temo istospolne usmerjenosti.
V primerjavi z zahodnimi državami se je slovenska homoseksualna subkultura začela
razvijati pozno. Temu je botroval razcvet civilne družbe, ki se je v osemdesetih letih
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pojavila s postopno demokratizacijo družbe in v okviru katere je alternativna sekcija
organizirano podajala svoje ideje in prepričanja v zvezi s prihodnjim političnim in
družbenim razvojem SFRJ. Leta 1984 je na pobudo peščice mladih intelektualcev nastal
Magnus kot kulturna organizacija za socializacijo homoseksualnosti. Na začetku je bil
tesno povezan z alternativno sceno, ki je v tistem času poskušala aktivno posegati v
politične in družbene razmere v SFRJ – v širšem smislu je imela takšen namen tudi
organizacija Magnus (103–104).
Roman Kuhar piše, da Magnus pomeni vstop dela slovenske homoseksualne populacije
v javni prostor: »Prej skrito homoseksualno življenje je bilo vrženo ob bok
heteroseksualnemu in je zase zahtevalo svoje pravice, izenačitev pozicij. Zahteve po
pravici do življenjskega stila, ki naj bo enakopraven z uveljevljenim(i), je prevzelo
obliko organiziranega boja za enakopravnost.« (2001, 92)
Z odpiranjem slovenskega političnega prostora konec osemdesetih let so se
pričakovanja po uveljavitvi demokratičnih načel enakosti povečala. Nova družbena
gibanja so vzpostavljala nova razmerja med intimnim, zasebnim in javnim. Za trenutek
se je zdelo, da bodo Magnusove zahteve po ukinitvi pozicije drugorazrednega
državljanstva za homoseksualno populacijo našle prostor v slovenski ustavi. Upanje je
vlivala tudi deklaracija Pravica do drugačnosti, ki jo je leta 1991 podpisala večina
parlamentarnih strank; s podpisom so stranke podprle izvedbo vseh ustreznih ukrepov,
ki bi gejem in lezbijkam ukinili status drugorazrednih državljanov. Čeprav je prvi
osnutek ustave v 14. členu vključeval spolno usmerjenost kot okoliščino, na osnovi
katere je diskriminacija izrecno prepovedana, ta postavka ni bila vključena v zadnjo
različico ustave. Več posluha je bila gejevska in lezbična skupnost deležna leta 1995 ob
sprejemanju novega kazenskega zakonika Republike Slovenije, saj je takrat 141. člen
prepovedal diskriminacijo in kršitev enakopravnosti na osnovi spolne usmerjenosti, v
180. členu pa kaznoval posilstvo osebe istega ali nasprotnega spola (101–103).
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2.2.3 ETIČNO VREDNOTENJE HOMOSEKSUALNOSTI
Tok zgodovine dojemanja homoseksualnosti nas je pripeljal od »duševne bolezni«
preko »družbenega sovražnika« in izrazite diskriminacije do bistveno bolj odprte
družbe. Razlog za to leži predvsem v novem etičnem vrednotenju homoseksualnosti, pri
čemer pa moramo biti pozorni na več vidikov. Nekaj teh predstavljata Ivan Janez
Štuhec ter italijanski teolog in filozof Antonio Autiero, čeprav nas na tem področju čaka
še veliko neodkritih poti do še večje strpnosti.
Ko se pogovarjamo o homoseksualnosti, se moramo najprej zavedati, da je dostojanstvo
homoseksualcev v vsem enako kakor pri heteroseksualnih osebah. Nujni kriterij, ki ga
moramo upoštevati, je tudi ta, da kadarkoli govorimo o homoseksualnosti, govorimo o
neki določeni identiteti osebe in ne o njenih dejanjih ali spolni praksi. Pomembno je tudi
vprašanje, zakaj je identiteta neke osebe homoseksualna (Štuhec 2015, 499).
Pot do vzpostavitve spolne identitete je zapletena in skrivnostna, kar pomeni, da
moramo biti še toliko bolj previdni pri presoji določenih vprašanj, kadar nimamo
dokazov, s katerimi bi lahko dodatno podkrepili svoj sklep.
Štuhec (501) piše, da danes družba ni več tako izrazito negativno nastrojena do
homoseksualnosti kot je bila v preteklosti, čeprav se še vedno srečujemo z ekstremi, ki
homoseksualnost diskreditirajo.
Tudi katoliška Cerkev je v zadnjih desetletjih postala bolj odprta, čeprav uradni nauk še
vedno zavrača homoseksualna dejanja kot nemoralna. Tako meni Autiero in enako kot
Štuhec piše, da je splošna miselnost v zahodni družbi danes mnogo bolj naklonjena
homoseksualnim osebam kakor v preteklosti: »Zdi se, da je stigmatizacija
homoseksualnega vedenja kot družbene anomalije, kot bolezni ali celo zločina v
številnih naprednih družbah nekaj, kar pripada preteklosti.« (Autiero 2015, 505) Iz tega
spremenjenega odnosa pogosto izvira tudi cela vrsta pozitivnih politik, ki so v nasprotju
s homofobijo (507).
Za družbeno klimo je propaganda homoseksualnosti na eni strani dobrodošla, še posebej
ob izpostavljanju bolj ali manj znanih osebnosti in javnem razglašanju njihove
istospolne usmerjenosti. Hkrati je to početje po mnenju Štuheca nevarno za mlade, ki se

41

lahko v svoji razvojni fazi spolne identitete prehitro poistvovetijo s svojim idolom: »V
tem kontekstu lahko govorimo o homoseksualnosti kot o idolatriji, za katero so
dovzetne čustveno ranljive in nestabilne osebe. Izkoriščanje takšnega stanja mladih ljudi
je nehumano in proti človekovim pravicam. Zato je propagiranje istospolne
usmerjenosti in njene spolne prakse po šolah in med mladimi, ki si zanju aktivisti
posebej prizadevajo, skrajno sporno.« (Štuhec 2015, 501)
V kategorijo istospolno usmerjenih ljudi se uvršča sorazmerno nizek procent
prebivalstva10, vendar je v javni diskusiji neproporcionalno močno zatopan. Štuhec
meni, da velika pozornost, ki jo javnost posveča tej problematiki, govori v prid tezi, da
se skuša s propagiranjem istospolnosti rušiti vrednostni red, ki ga v prvi vrsti
zagovarjajo krščanstvo in druge religije (502).
Probleme je potrebno reševati in to lahko storimo le tako, da jim posvečamo še več
pozornosti. Vsekakor se vrednote istospolnih partnerstev razlikujejo od krščanskega
vrednostnega sistema, toda tudi oni želijo živeti v ljubezni svobodno in izpopolnjujoče
življenje. Če se ne bodo borili za svoje pravice in opozarjali na manjko solidarnosti s
strani držav in verskih institucij, se ne bo njihov položaj nikamor premaknil in izboljšal.
Naslednji zelo pomemben kriterij, ki ga moramo upoštevati pri moralni presoji
homoseksualnosti, je identiteta spola in komplementarnost spolov. Nekoč je bila
biološka determiniranost glavni dejavnik pri presojanju v etično-teološkem kontekstu,
vendar je pri gradnji spolne identitete enako pomemben tudi kulturni kontekst. Problem,
kako oblikovati identiteto spola, je bistveno bolj kompleksen, kakor označitev spola ob
rojstvu. Ko bomo priznali kompleksno naravo oblikovanja identitete, bomo dali prostor
možnim odklonom v človekovi intimi. Cerkveno učiteljstvo in teološka misel še vedno
premalo upoštevata te vidike. V zadnjem času se zdi, da se poudarja zavračanje t. i.
teorije spola. V nadaljevanju je o tem Autiero zapisal: »To zavračanje, ki ni vedno
kompetentno utemeljeno, v teoriji spola vidi izvir moralnega nereda in grožnjo
družbenemu sožitju. Radikalno zavračanje nikakor ne prispeva k preseganju polarnega
razumevanja, ki vsekakor poraja nasprotovanje in nasilje: občutijo ga številna
homoseksualna okolja in razkrivajo njegovo breme.« (2015, 512)

10

Glede na statistične podatke, naj bi bilo med 2,7 in 1,1 % moških ter med 1,3 in 0,4 % žensk, ki so
izključno homoseksualno usmerjeni (Štuhec 2015, 502).
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Tekom diplomske naloge smo deloma že spoznali, kako zelo smo zapleteni; kar nas
pripelje do zaključka, da nas pri detabuizaciji homoseksualnosti čaka še veliko izzivov
in ogromna mera razumevanja. Ko bomo znali popolnoma stopiti iz svojih okvirjev in
bomo videli širšo sliko, bomo spoznali, da smo si v nečem povsem enaki: vsi si želimo
biti v življenju srečni. Za svojo srečo smo večinoma odgovorni sami, velik del pa mora
prispevati tudi država s tem, da nam omogoči optimalne pogoje za uresničevanje našega
življenjskega poslanstva.
Nikakor ne moremo zanikati, da se situacija na področju homoseksualnosti tekom
zgodovine ni izboljšala, vendar imamo kljub temu še veliko prostora za napredek. O
fenomenu homoseksualnosti se moramo pogovarjati, ljudi je potrebno izobraževati o tej
temi, saj le znanje vodi k napredku v družbi.
O ljudeh, ki so istospolno usmerjeni, se poroča že iz časov pred našim štetjem, kar
pomeni, da ta »pojav« nikakor ni neka »modna muha«, ampak resničnost, za katero bi
bilo prav, da jo za vselej sprejmemo v vsej njeni razsežnosti. Glede na to, da so
homoseksualci v manjšini, je razumljivo, da se za svoje pravice borijo tudi z metodami,
v katerih veliko ljudi vidi provokacijo. Vendar je provokacija, namerna ali nenamerna,
prisotna na vseh področjih našega življenja: v politiki, umetnosti, oglaševanju,
medosebnih odnosih in tudi religijah. Njena sporočilna vrednost v primeru
homoseksualcev bi nas morala voditi k rešitvam, ne pa da jo prepoznavamo kot nekaj
slabega in razdruževalnega. Edina ovira na poti k bolj strpnemu življenju so naši
predsodki in mišljenje, zakoreninjeno v preteklosti.
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Vsakemu izmed nas je bil pripisan biološki spol. Nekateri svojo spolno identiteto
prilagodijo biološkemu spolu, drugi ne čutijo ujemanja s spolom, ki jim je bil pripisan
ob rojstvu, tretji pa so spolno fluidni, kar pomeni, da se njihova spolna identiteta
spreminja od enega spola k drugemu, ni statična.
Spoznali smo, da (še) ne obstaja enotno prepričanje, zakaj prihaja do razcepa med
spolno identiteto in biološkim spolom. Podobna uganka je spolna usmerjenost. Veliko je
že znanega, a kljub temu premalo, da bi vedeli, kateri temeljni dejavnik vpliva na to,
zakaj prvega privlači isti spol, drugega nasprotni, tretjega pa celo oba spola.
Raziskave, ki želijo odgovoriti na vprašanja o naši spolnosti, so številne. V tretjem
poglavju si bomo zato ogledali še nekaj študij, ki so iskale razlike med možgani
istospolno usmerjenih moških in žensk ter možgani heteroseksualnih moških in žensk.

3.1 MOŠKI MOŽGANI IN SPOLNA USMERJENOST
Ameriška nevropsihiatrinja Louann Brizendine se sprašuje, ali so nekateri moški
homoseksualni zato, ker so njihovi možgani drugačni. Da bi odkrili odgovor na to
vprašanje, so znanstveniki dve desetletji opravljali različne študije. Nekatere so razkrile
anatomske in funkcionalne razlike med heteroseksualnimi in homoseksualnimi
možgani, druge so pokazale, da pomembno vlogo pri določanju spolne identitete
odigrajo geni, kar bi lahko pomenilo, da možganske razlike resnično obstajajo
(Brizendine 2010, 162).
V eni prvih študij, ki jo je opravil Dick Swaab, se je izkazalo, da je tisti del
hipotalamusa, ki se imenuje suprakiazmalno jedro, pri homoseksualnih moških dvakrat
večje kot pri heteroseksualnih. Kasneje se je izkazalo, da to razliko povzročajo razlike v
reakcijah med testosteronom in razvijajočimi se možgani. Drugi raziskovalci so odkrili,
da je sprednja komisura (snop super hitrih »kablov«, ki povezujejo obe možganski
polobli) pri homoseksualcih večja kot pri heteroseksualcih. »Ta struktura, ki je tudi pri
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ženskah večja kot pri moških, je najbrž povezana s spolno pogojenimi razlikami,
povezanimi s kognitivnimi sposobnostmi in jezikom, in ustreza spoznanju, da imajo tudi
homoseksualni moški podobno kot ženske bolje razvite govorne spretnosti od
heteroseksualnih,« piše Brizendinova (162).
Nedolgo nazaj so Ivanka Savic in drugi švedski raziskovalci ugotovili, da pri
homoseksualnih moških možganih ni opaziti anatomske asimetrije v velikosti obeh
možganskih polobel, ki je značilna za heteroseksualne moške možgane. Študije slik,
posnetih z magnetno resonanco, so pokazale, da so v tem smislu homoseksualni moški
možgani bolj podobni ženskim. S slikanjem PET so raziskovalci ugotovili tudi, da je
povezljivost amigdale v homoseksualnih moških možganih bolj podobna tisti v
heteroseksualnih ženskih možganih kot tisti v heteroseksualnih moških. Te študije
naznanjajo, da med homoseksualnimi in heteroseksualnimi moškimi možgani obstajajo
razlike tudi v tistih predelih, ki niso neposredno povezani s spolno privlačnostjo (163).
Ivanka Savic je poročala tudi o tem, da se homoseksualni moški možgani drugače
odzivajo na feromon, ki se izloča z moškim znojem. Odkrila je, da se hipotalamus v
homoseksualnih moških možganih vzdraži pod vplivom moškega znoja, pri
heteroseksualnih pa ne: »To pomeni, da lahko zaradi te razlike v odzivanju
hipotalamičnih tokokrogov na feromone homoseksualne moške pritegne vonj, ki ga
tvorijo moške žleze znojnice, kar odigra vlogo v njihovi spolni usmerjenosti. Druge
študije so razkrile tudi anatomske spremembe v strukturi hipotalamusa pri
homoseksualnih in heteroseksualnih moških.« (163)
Znanstveniki razlike opažajo tudi pri tem, kako homoseksualni in heteroseksualni moški
rešujejo nekatere prostorske naloge. Prišli so do doslednih dokazov, da heteroseksualci
prekašajo ženske pri nalogah, povezanih z navigacijo; študije pa so razkrile, da
homoseksualci pri takšnih nalogah dosegajo podobne rezultate kot heteroseksualne
ženske. Znanstveniki so s slikanjem možganov merili tudi spremembe v dejavnosti
homoseksualnih in heteroseksualnih moških možganov med gledanjem fotografij
moških in žensk. Opazovanje ženske na sliki je v talamusu in medialni prefrontalni
skorji heteroseksualcev vzbudilo močan odziv, pri homoseksualcih pa ne; nasprotno so
se homoseksualni moški možgani burneje odzvali na moške obraze (163).
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3.2 ŽENSKI MOŽGANI IN SPOLNA USMERJENOST
Zaradi mnogih različic v možganskem ustroju se razvijejo individualni vedenjski vzorci
in veščine: »Genske razlike in hormoni, ki so v naših možganih že v fazi razvoja
zarodka, so temeljni gradniki ženskih možganov, nato pa življenjske izkušnje vplivajo
na določene tokokroge in okrepijo individualne razlike. Ena od različic, ki se lahko
pojavi na kontinuumu individualnih razlik pri ženskah, je romantično zanimanje za isti
spol. To je značilno za pet do deset odstotkov ženske populacije.« (Brizendine 2007,
197)
Verjetnost, da se bodo ženski možgani naravnali na istospolno privlačnost, je za
polovico manjša kot pri moških možganih, torej je dvakrat bolj verjetno, da bo
homoseksualec moški. Biološko gledano lahko izpostavljenost hormonom in genske
različice tako v moških kot ženskih možganih vodijo v istospolno usmerjenost, toda
videti je, da so vzroki za to pri ženskah drugačni kot pri moških. Večina študij
možganov je raziskovala razlike med homoseksualnimi in heteroseksualnimi moškimi,
šele nedolgo nazaj pa so si znanstveniki začeli bolj podrobno ogledovati tudi ženske
možgane. Zdi se, da se pri ženskah spolna usmerjenost razporedi vzdolž daljšega
kontinuuma, zato ženske pogosteje poročajo o biseksualnih nagnjenih. Psihosocialne
študije razkrivajo tudi, da imajo lezbijke večje samospoštovanje in boljšo kakovost
življenja kot geji, iz česar lahko sklepamo, da je nemara družbeno bolj sprejemljivo biti
lezbijka kot pa gej (197).
»Ni videti, da bi bila spolna usmerjenost stvar zavestne samoopredelitve, temveč je
posledica ustroja možganov,« piše Louann Brizendine. Mnoge študije družin in
dvojčkov so zagotovile dokaze, da tako pri moških kot ženskah spolna usmerjenost
delno temelji na genih. Prav tako pa vemo, da se bodo v možganih, če so že v maternici
izpostavljeni hormonom, značilnim za nasprotni spol, razvili tokokrogi in živčne
povezave, tipični za tisti spol (197–198).
V neki raziskavi so znanstveniki preučevali razlike v možganskem ustroju, kakor se
razvijajo v odzivu na strah pri lezbijkah in heteroseksualkah. Ugotovili so, da se
lezbijke na strah odzovejo bolj podobno kot moški, kar potrjuje razlike v možganskih
»nastavitvah« med homoseksualnimi in heteroseksualnimi ženskami. Pri lezbijkah se je
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tudi pokazalo, da imajo manj občutljive slušne odzive, kar je znova tipično moški
vzorec. Ženski možgani se ponavadi bolje odrežejo na govornih testih, toda pri
lezbijkah so šli rezultati bolj v smer proti moškim, bili so na sredini med moškimi in
ženskimi. Pri vprašanjih, ki so ocenjevala tipično moško in žensko vedenje, so lezbijke
dosegale rezultate nekje med moškimi in ženskimi. Pri testih govorne spretnosti so
heteroseksualke na splošno dosegale več točk kot homoseksualke. »Vse to razkriva, da
se razlike v ustroju ženskih možganov nahajajo na daljšem kontinuumu. Znanstvena
spoznanja potrjujejo, da se možgani glede spolne usmerjenosti izoblikujejo že med
fetalnim razvojem, pri čemer je temeljna podlaga genski načrt, podrobnosti dodajo
spolni hormoni, na ta temeljni ustroj pa potem vplivata še okolje in kultura,« zaključuje
Brizendinova (198).
Vpliv biologije pri razvoju spolne usmerjenosti ni zanemarljiv. Glede na to, da je
biologija prva stopnja razvoja, lahko rečemo, da je »temeljni kamen«, na katerega se
nalagajo različne plasti človekove spolnosti. Poleg biologije, kulture in okolja, ima
vpliv na smer razvoja spolne usmerjenosti še en dejavnik – človekova svoboda.
Katerokoli pot razvoj že ubere, ima končno besedo vsak posameznik. Kdo nas privlači
sicer ne ostane izbira, lahko pa izbiramo, ali se bomo prepustili silam, ki nas vlečejo k
določeni osebi, ali se jim bomo zoperstavili. V našo pravico svobodne odločitve ne
more posegati noben drug dejavnik.
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4 PRIMERI IZ ŽIVLJENJA
V četrtem poglavju nas je zanimalo, kako spolno disforijo doživljajo mladi Slovenci.
Nekaj članov Zavoda Transakcija se je prijazno odzvalo povabilu na intervju in delilo
svoje občutke ter razmišljanja o ključnih vprašanjih. Seveda se vsaka izkušnja razlikuje
od druge in bi bila slika popolna šele, če bi zbrali vse zgodbe, kar pa seveda ni mogoče.
Temo bolj podrobno osvetlijo tudi odgovori psihoterapevta Petra Zajca iz Ambulante za
spolno zdravje, ki se že vrsto let srečuje z ljudmi, ki trpijo zaradi motenj na spolnem
področju.

Teodor, 24 let
1. »Prosim, če se na kratko predstavite: ste moški ali ženska, kako se spolno
identificirate?«
»Sem moški, rodil sem se sicer kot ženska, vendar sem že od malega vedel, da je moje
telo skregano s tem, kako sem sam sebe dojemal.«
2. »Kako in kdaj ste odkrili svojo spolno identiteto?«
»Spolno identiteto sem začel odkrivati že v zgodnjem otroštvu, ker mi ni bilo jasno,
zakaj mojega brata kličejo sin, mene hči. Že takrat nisem razumel te razlike. Ko so se
pojavili sekundarni spolni znaki, pa se je vse skupaj potrdilo – nisem vedel, zakaj nisem
moški, fant, če sem sam pri sebi vedel, da sem fant in sem želel izgledati (fizično) kot
brat. A so mi zmeraj govorili, da sem punčka. Tega nisem razumel.«
3. »Kako vas sprejema okolica?«
»Kot fant sem 'outiran' že skoraj eno leto, okolica me načeloma sprejema, razen kakšnih
izjem. Oblačim se in živim kot fant, vse od dneva, ko sem se odločil potrditi svojo
spolno identiteto iz punce v fanta.«
4. »Menite, da medijska pozornost pomaga pri odpravljanju diskriminacije do
transspolnih oseb (primer Caitlyn Jenner, lanskoletna zmagovalka slovenskega Big
Brotherja Pia Filipčič ...)?«
»Seveda, z medijskim izpostavljanjem lahko posameznik dojame in vidi, da z nami kot
takimi ni čisto nič narobe, smo ljudje, kot vsi drugi.«
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5. »Ali po vašem mnenju spolna identiteta kakorkoli vpliva na spolno
usmerjenost?«
»Mislim, da v osnovi ne vpliva na samo spolno usmerjenost, vpliva pa na to, da ljudi
sprejmemo takšne, kakršni so. Ne glede na genitalije. Punca s penisom ali fant z vagino.
Ni pomembno, kakšne so genitalije. Vsaj zame ne. Mislim, da smo mi, ki moramo
preživljati vso to neodobravanje, veliko bolj odprti v vseh pogledih, ker razumemo tako
imenovano drugačnost.«
6. »Katere so največje težave, s katerimi se soočate kot transseksualna oseba?«
»Osebno se ne soočam z nobenimi težavami, ki bi se navezovale na samo spolno
identiteto. Težava je edino neujemanje mojega dojemanja sebe z dejanskim telesom.
Okolica je vedno bolj odprta in na lastni koži nisem bil deležen posebne diskriminacije
ali drugih posebnih težav. Malo je bilo neugodnih situacij pri urejanju dokumentov,
prepisu vozila in podobno, ampak se vse da urediti, če si pripravljen na lep način to
obrazložiti. Ljudje nekako razumejo.«
7. »Kaj se mora v družbi spremeniti, da se boste počutili bolj sprejeti?«
»Mislim, da bi se moralo v osnovi črtati transseksualizem iz mesta duševne motnje, ker
že sama diagnoza daje družbi nek pogled na to, da je nekaj s tem narobe, ostaja
stigmatizirano. Prav tako pa bi se moral vsak pri sebi vprašati, kaj je pri človeku
pomembno. Mislim, da se tega ne da kar tako spremeniti. Vsak človek je človek zase.«

Denisa, 24 let
1. »Prosim, če se na kratko predstavite: ste moški ali ženska, kako se spolno
identificirate?«
»Sem heteroseksualna ženska, rojena v moškem telesu, kar pomeni, da sem transspolna
oseba. Zaradi kromosomske motnje sem tudi interseksualna11.«
2. »Kako in kdaj ste odkrili svojo spolno identiteto?«
»Že pri dveh letih starosti. Nisem sprejela moških oblačil, igračk in zaimka on. Nato so
odkrili, da imam jajčnike, kar bi včasih pomenilo, da sem hermafrodit.«
11

Interseksualnost je biološka/telesna nejasnost spola v okviru binarnega spolnega sistema oz.
nezmožnost dojenčici/dojenčku ob rojstvu pripisati izključno ženski ali moški spol. Interseksualne osebe
imajo atipičen razvoj spolnih kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih organov in kanalov ter genitalij
(Transakcija 2015).
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3. »Kako vas sprejema okolica?«
»Deležna sem veliko pogledov, z ali brez ličil, v mestu oblečena ali pa na bazenih.
Ljudje ne vedo točno, kam bi me dali, ampak odzivi so bolj pozitvni kot negativni, ker
oddajam močno samozavestno energijo. Predvidevam, da bi me bolj napadali, če bi bila
šibkejša.«
4. »Menite, da medijska pozornost pomaga pri odpravljanju diskriminacije do
transspolnih oseb (primer Caitlyn Jenner, lanskoletna zmagovalka slovenskega Big
Brotherja Pia Filipčič ...)?«
»Caitly Jenner in Pia Filipčič sta čisto drugi osebi za večino nas in za stroko. Pia sploh
ni transeksualka in se ne čuti ujeta v tuje telo, zato tudi ni dobila na konziliju zelene
luči. Njej gre za slavo – v smislu, če bom ženska, bom bolj slavna. Če bi bila Pia to, kar
smo mi, bi takoj po zmagi letela na operacijsko mizo, oziroma naredila vse, da si
uresniči željo. Nobenih informacij in pomoči ne ponudi transosebam in ne želi
sodelovati z zavodom Transakcija. Sama iščem službo in prosim za dni, ko bom
zaslužila denar za posege. Pia nam je žal naredila več sramote in škode, kot pa koristi.
To vidim po reakcijah ljudi, ko ugotovijo, kaj so prave transspolne osebe in kaj vse bi
dale, da bi se telesno rešile spolne disforije. Pio bi uvrstila med transvestite, ki se
prelevijo v žensko samo za "show", ne pa, ker se čutijo (kot mi) ujeti v tuje telo.
Povsem druga zgodba je Caitlyn Jenner. Njeno poslanstvo je ubijanje mitov. Res je, da
na ta način služi, ampak hkrati veliko pripomore k ozaveščanju javnosti.«
»Transseksualne osebe ne maramo svojega telesa, spremlja nas močna depresija in
anksioznost, zato nam država želi pomagati. Z dr. Ireno Rahne Otorepec, Petrom
Zajcem ter ostalimi člani konzilija za transpolnost ji to tudi resnično uspeva.«
5. »Ali po vašem mnenju spolna identiteta kakorkoli vpliva na spolno
usmerjenost?«
»To sta dva različna pojma, zato je največ transfobije ravno s strani homoseksualcev, ki
so cisspolni12. Transseksualke smo ženske, ujete v tuje telo, veliko jih ljubi nasprotni
spol, veliko jih ljubi isti spol.«
6. »Katere so največje težave, s katerimi se soočate kot transseksualna oseba?«

12

Cisspolnost je spolna identiteta, pri kateri se spolna identiteta osebe ujema s spolno identiteto, ki je bila
osebi določena glede na spol, pripisan ob rojstvu (Transakcija 2015).
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»Težava je v tem, ker sem šele na začetku tranzicije – ženski izgled, moške poteze,
moški dokumenti. S seboj vedno nosim potrdilo od konzilija, da sem transeksualna
oseba. Nisem zmožna normalnega partnerstva, ker me moti moj penis, ne želim ga ne
videti ne kazati. Pod vprašajem je tudi operacija. Če v Sloveniji ne bom našla najbolj
primernega kirurga, bom morala v tujino, kjer operacija stane 18.000 evrov.
Nepredstavljivi znesek za mlado, transeksualno osebo. Sprašujem se tudi, kdo me bo
takšno zaposlil. To je še ena težava, s katero se soočam.«
7. »Kaj se mora v družbi spremeniti, da se boste počutili bolj sprejeti?«
»Če bi ljudi poučili, kaj smo in kaj nismo, že to bi veliko pomenilo. Da bi znali
razlikovati med transvestiti, transseksualci, interseksualci in homoseksualci. Če bi se o
tem učili že v osnovni šoli, bi bilo idealno, ljudje bi nas lažje sprejeli. Do zmot prihaja,
ker nas vse mečejo v isti koš.«

Mateja
1. »Prosim, če se na kratko predstavite: ste moški ali ženska, kako se spolno
identificirate?«
»Uradno sem ženska. Trenutno se počutim brez spola oz. obeh spolov hkrati, je pa bilo
obdobje, ko sem se počutil/a bolj moški kot ženska, a je to z leti izzvenelo, se
zbalansiralo v 'medspol'.«
2. »Kako in kdaj ste odkrili svojo spolno identiteto?«
»O njej sem se začel/a vpraševati okoli svojega tretjega, četrtega leta. Spominjam se, da
sem doživljal/a to, da me ima okolica za deklico, kot nekakšno igro. In ker je ni in ni
hotelo biti konec, sem se nekako zdresiral/a v deklico. Na neki točki je to preraslo v
travmo. Izgubil/a sem se za približno 20 let v nekakšni megli. Iz tega obdobja se
spominjam le bežnih trenutkov nepopisne sreče, občutka lahkotnosti in svobode ob
kratkih pobegih (pust) iz družbeno dodeljene spolne vloge.«

3. »Kako vas sprejema okolica?«
»V prvi vrsti želim, da me ljudje najprej spoznajo kot človeka in jih na začetku
poznanstva malce 'šparam' s trans-tematiko, da jih ne prestrašim. Ko se dotaknemo te
tematike, pa navadno sogovorniki ne razumejo ravno najbolje, o čem govorim. Se pa
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navadno trudijo razumeti. Je pa res, da izbiram takšne sogovornike, ob katerih se
počutim dovolj varno odpirati to tematiko.«
4. »Menite, da medijska pozornost pomaga pri odpravljanju diskriminacije do
transspolnih oseb (primer Caitlyn Jenner, lanskoletna zmagovalka slovenskega Big
Brotherja Pia Filipčič ...)?«
»Odvisno od predznaka te medijske pozornosti. Na primer, ko sem se po mnogih letih
opogumljanja za soočanje končno odločil/a obiskovati psihiatra, specializiranega za
trans področje, je časovno vzporedno v javnost prišla afera o dr. Baričeviču. To mi je
vzelo ves pogum in nežen proces soočanja je bil v trenutku zmaličen. Bal/a sem se
namreč, da me bodo ljudje, s katerimi bi odpiral/a trans tematiko, povezovali s to
zgodbo. In nočna mora v meni se je zavrtela še za nekaj let. Primer Jenner je bolj
osvobajajoč, a ne popolnoma. Uči namreč, da obstajata le dva družbeno sprejemljiva
spola. Kot da bi hoteli pisano mavrico prevesti v črno/belo verzijo. Zdi se mi, da s tem
poenostavljanjem izgublja celotna družba. Je pa tudi res, da medijem ne dajem več
tolikšne moči in vpliva kot nekoč. Raje delujem sam/a v osveščanju svoje okolice po
principu: deluj lokalno globalno. To je moj osebni aktivizem, ki daje nov prostor za
izražanje meni in tudi drugim.«
5. »Ali po vašem mnenju spolna identiteta kakorkoli vpliva na spolno
usmerjenost?«
»Ne.«

6. »Katere so največje težave, s katerimi se soočate kot transseksualna oseba?«
»Največkrat se srečam z zadrego pri ljudeh, ki jih spoznam na novo in me še ne poznajo
dobro, saj ne vedo, kam me umestiti in posledično kako naj se vedejo do mene.
Sčasoma razvijemo čisto unikatni način sporazumevanja, ki je razred zase. Pogosto
naletim tudi na to, da ljudje povezujejo transspolnost s seksualnostjo in ne z identiteto
osebnosti. To sta namreč dve popolnoma različni stvari.«

7. »Kaj se mora v družbi spremeniti, da se boste počutili bolj sprejeti?«
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»Da bi o tej temi lahko spregovorili z lahkotno radovednostjo, ki vključuje spoštovanje,
sprejemanje unikatnosti in spodbujanje raznolikosti, in da znamo soustvarjati varen
prostor v tem svetu za vse, da bi vsi lažje cveteli in si krasili naše sobivanje.«

Peter Zajc, dr. med., spec. psih.
1. »Kakšne stiske doživljajo ljudje s spolno disforijo?«
»Spolna disforija se lahko kaže s splošnimi psihičnimi simptomi, kot so anksioznost,
depresivnost, motnje vedenja, motnje hranjenja ali razne kemične odvisnosti. Ko pa se
osebe zavejo vzroka svojega nelagodja, to je neskladja med njihovim biološkim spolom
in doživljanjem svojega spola, naletijo na omejitve in odpore, ki jih pri tem, da zaživijo
v želenem spolu, postavlja družba in okolje. Soočajo se z zavračanjem, stigmatizacijo,
marginalizacijo ali dvojnim življenjem, kar vpliva na njihovo počutje in osebnostni
razvoj, zato spet nastopijo simptomi anksioznosti, depresivnosti, posledično zatekanje k
psihoaktivnim substancam itd., vse to pa zmanjšuje njihovo učinkovitost pri delu,
študiju, poslabšuje medosebne odnose itd.«
2. »Kakšno pomoč iščejo ljudje v vaši ambulanti? Kaj pričakujejo od vašega
svetovanja?«
»Največkrat se oglasijo osebe s spolno disforijo, ki so že v fazi razkrivanja in
raziskovanja svoje prave spolne identitete. Ti pričakujejo predvsem podoporo pri
razkrivanju v domačem okolju, pomoč pri tem, da se ustrezno izobrazi njihove svojce,
da lažje sprejemajo svojega bližnjega z novo identiteto, da presegamo tabuje in
omogočamo spremembe, ki si jih v življenju želijo. To vključuje pogosto tudi
spremembe na telesnem nivoju, hormonsko in kiruruško zdravljenje, ki omogočata
prilagoditev spolnih znakov in spolnih organov. Pri tem psihoterapevtska podpora
omogoča, da se poslovijo od svoje stare identitete in polno sprejmejo novo, želeno
spolno identiteto.«
3. »Kdo je povprečen iskalec pomoči v vaši ambulanti?«
»Obravnavamo osebe vseh starostnih skupin, čeprav prevladujejo osebe, mlajše od 30
let, samske, s srednješolsko izobrazbo. Nekatere so že samostojne, druge še živijo pri
starših. Vse več se na nas obračajo tudi mladoletne osebe, za katere pogosto pomoč
iščejo starši.«
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4. »Se ljudje zatekajo po redno pomoč ali prihajajo na kampanjska svetovanja?«
»Vsaki osebi poskušamo prilagoditi program obravnave glede na njene potrebe. Glede
na telesne spremembe, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi specialisti, gre za
tristopenjski program, pri katerem je v prvem delu poudarek na psihoterapevtski
podpori, nato sledita hormonski in kirurški del, a se stopnje tudi prekrivajo in
prepletajo. Nekateri rabijo več psihoterapevtske podpore tudi v drugi in tretji fazi, drugi
pridejo le po potrditev spola za spremembo dokumentov in cel diapazon možnosti med
tema skrajnostima. Celotni proces z vsemi telesnimi spremembami traja več let.«
5. »S koliko ljudmi, ki imajo težave s spolno identiteto, ste se v svoji terapevtski
praksi do sedaj srečali?«
»Trenutno obravnavam 10 oseb, skupaj z vodjo ambulante za spolno zdravje in
predsednico intedisciplinarnega kolegija za potrditev spolne identitete, Ireno Rahne
Otorepec, pa vodiva preko 50 oseb.«
6. »Kateri je po vašem mnenju prevladujoči dejavnik pri oblikovanju spolne
usmerjenosti: biološka determiniranost, psihosocialni dejavniki ali okolje?«
»Danes v skladu s sodobnimi znanstvenimi dognanji razlagamo pojav različnih spolnih
identitet in spolnih usmerjenosti v smislu bio-psiho-socialnega modela v interakciji med
vsemi temi dejavniki, pri čemer je po mojem mnenju biološka pogojenost osnovna in
najpomembnejša.«
7. »Ali po vašem mnenju spolna identiteta igra kakršnokoli vlogo pri spolni
usmerjenosti?«
»Po definiciji je spolna usmerjenost sestavni del spolne identitete. Drugi del je spolna
izraznost, ki jo označujeta vedenje in oblačenje. Torej sta oba pojma povezana, nista pa
vzročno pogojena. Tako poznamo transspolne osebe, ki so heteroseksulane glede na
želeni spol, pa tudi take, ki so homoseksualne. Ne smemo pozabiti tudi na biseksualne,
ki jih privlačita oba spola, ali panseksualne, ki jih privlačijo vsi spoli, nenazadnje
obstajajo tudi aseksualne osebe. Spolna usmerjenost in identiteta se vse prepogosto
enačita, zato je potrebno med njima razlikovati in vsakemu posamezniku omogočiti, da
prepozna sebi lastno spolno identiteto in spolno usmerjenost. Poznavanje lastnega
biološkega in socialnega spola, spolne identitete ter spolne usmerjenosti vodi tako k
zdravi spolnosti ter spolnim in ljubezenskim odnosom kot zdravim odnosom v celoti,
saj omogoči izgradnjo osebnosti v celoti.«
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ZAKLJUČEK
Človek je izredno zapleteno bitje. Znanost nam lahko ponudi marsikateri odgovor o
človekovi naravi, vendar še zdaleč ne vseh. V diplomskem delu nas je zanimalo, ali
spolna identiteta vpliva na spolno usmerjenost. Psihoterapevt Peter Zajc pravi, da
vzročne povezave med njima ni. Odgovor nas ne preseneča, saj je vsak pojem zase še
vedno skrivnost in v procesu raziskovanja. Čas, ko bodo morda raziskovali njuno
morebitno skupno točko, je zato še precej oddaljen. Kljub vsemu pa smo prišli do
zaključka, bolj pomembnega od tistega, ki bi nam ga dal sam odgovor na izvorno
vprašanje.
Niti en človek na tem svetu ni enak drugemu. Vsi smo si med seboj različni, tako
fizično kot tudi na psihični ravni. Vsak ima svoje cilje, želje, prepričanja, vero, stiske ...
Vsak ima tudi svoje vzvode, ki ga v življenju poganjajo naprej. To velja tudi na
področju spolnosti in spolnega življenja, kjer (se) vsak (po)čuti drugače.
Vsi smo bili ob spočetju zaznamovani z nekim genskim zapisom, v maternici smo se
razvijali pod svojevrstnimi pogoji in bili pod vplivom drugačnih hormonov oziroma
količin hormonov itd. Okolje, v katerem se rodimo, nas na svoj način izoblikuje, enako
stori kultura. To sta – poleg spočetja, rojstva in časa, dokler ne postanemo samostojna
oseba – še dva dejavnika, na katera nimamo vpliva. Posegamo lahko le v način našega
mišljenja in to, kako bomo svoje življenje prilagodili svojim prepričanjem. To pa je spet
področje, kjer nikoli ne bomo enotni. Tudi narava ni povsod enaka, vendar ravno
različnost ustvarja lepoto našega sveta.
Čas prinaša spremembe, nove ideje in teorije, ki niso vedno same po sebi plodne, lahko
pa nam odprejo možnosti za druge, boljše rešitve. Pomembno je, da se o težavah naše
družbe, med katere štejem tudi našo spolnost, pogovarjamo na čim bolj objektivni ravni,
predvsem pa, da se ves čas izobražujemo. Neznanje nam vliva strah, ki je eden izmed
najhujših svetovnih sovražnikov. Strah ne vodi k napredku, ampak nas loči na tiste, ki
napadajo, so napadeni in na tiste, ki branijo. Takšno ozračje ustvarja nesrečne
državljane, podvržene samomorom in drugim samouničevalnim navadam. Naloga vseh
avtoritet je, da najdejo način, kako ljudem zagotoviti pogoje, ki jih bodo vodili k
zdravemu odnosu do svoje podobe in osrečujočim medosebnim odnosom.
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POVZETEK
Raziskovanje človekove intime in spolnosti je od nekdaj zbujalo radovednost. Avtorica
se je osredotočila na vprašanje, ali obstaja povezava med spolno identiteto in spolno
usmerjenostjo. Gre za dve ločeni področji spolnosti, vsako zase precej kompleksno, saj
sta pogojeni z biologijo, človekovo naravo in njegovim okoljem. Preplet teh različnih
dejavnikov usmerja človeka tako pri razvoju njegove spolne identitete kot pri spolni
usmerjenosti.
Avtorica v prvem delu diplomske naloge predstavi razsežnosti spola – kaj pomeni
biološki spol, kako spol pojmuje družba in kakšen pogled na spol ima cerkevno
učiteljstvo. V drugem delu se poglobi v razvoj spolne identitete in razvoj
homoseksualne spolne identitete. V tretjem delu išče morebitni vpliv spolne identitete
na spolno usmerjenost, pri čemer odgovore išče v študijah, ki so jih opravili na
človeških možganih. Zadnji, četrti del ponuja kratke intervjuje s tremi mladimi
transseksualci in psihoterapevtom Petrom Zajcem.
Znanstveniki nam s področja spolnosti (še) ne morejo postreči z dokončnimi odgovori
in vprašanje je, ali se bomo do njih sploh kdaj dokopali. Cilj diplomske naloge je bil
prikazati kompleksnost človekove spolne narave. Glede na to, da smo na tem področju
še precej negotovi, bi nas moralo dejstvo, da ne vemo vsega o vzvodih naše spolnosti,
voditi, ko se srečujemo z drugačnostjo. Zaradi nje ne smemo obsojati in poniževati,
temveč si moramo prizadevati za življenje v strpnosti. Čeprav smo si med seboj različni,
moramo biti vsi deležni dostojanstva, ki nam pripada.

Ključne besede: biološki spol, družbeni spol, identiteta spola, spolna usmerjenost,
homoseksualnost, spolna disforija.
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ABSTRACT
Since ever has the research of human intimacy evoked curiosity. The author has focused
on a question if there is a connection between sexual identity and sexual orientation.
These are two separated areas of sexuality, both very complicated, because they arise in
biology, human nature and his environment. The intertwinement of these different
factors directs one, both in development of his sexual identity as of his sexual
orientation.
In the first part of diploma the author introduces dimensions of sex and gender, and also
focuses on the opinion of the Church proffesorship regarding this topic. In the second
part the author deepens into development of sexual identity and into development of
homosexual identity. In the third part the author is searching the possible influence of
sexual identity on sexual orientation where she is searching for answers in the studies of
the human brains. The last part of diploma offers short interviews with three young
transsexuals and an interview with psychotherapist Peter Zajc.
The scientists are not (yet) able to give us final answers from the area of our sexuality,
and it is a question whether we will ever reach them. The goal of diploma is to show the
complexity of human sexual nature. Considering we are rather uncertain in this area, we
should be led by this fact - the fact that we do not know everything of what triggers our
sexuality – when we meet people who are different. We should not judge or degrade our
differences but we should try to live a life of tolerance. Even though we are all diverse,
we should all get the dignity that we are entitled to.

Key words: sex, gender, gender identity, sexual orientation, homosexuality, gender
dysphoria.
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