
Izsiljena timskost, feminizem, LGB in »pravice transspolnih«   
 
 
O tem, kako se taktike predatorjev in manipulatorjev, kot so izsiljena timskost, prikrito pranje 
možganov (gaslighting), nespoštovanje človekovih mej in ignoriranje besede NE, izkorišča za širjenje 
»pravic transspolnih«.  
 
Zakaj se nasprotujoče si ideologije prikazuje, kot da bi bile zaveznice?  
 
V feminizmu je družbeni spol mehanizem za sistemsko zatiranje, gre za družbeno konstrukcijo 
seksističnih stereotipov za izkoriščanje žensk. Primer: ker je oseba ženska, naj bi bila naravno 
nagnjena k skrbi in čiščenju, zaradi samega dejstva, da je ženskega spola, bi morala biti podrejena, 
vljudna.  
Pravice lezbijk, gejev in biseksualcev izhajajo iz ideje, da istospolna privlačnost dejansko obstaja, da 
je nekaj normalnega, in so zato ti ljudje upravičeni do enakih pravic in spoštovanja kot 
heteroseksualci.  
Transspolnost/transseksualnost pa nasprotno trdi, da je družbeni spol – tisto, kar omogoča zatiranje 
žensk in seksistične stereotipe – nekaj prirojenega oziroma nekaj, čemur se mora zaradi motnje, ki jo 
povzroča zatiranje, telo prilagoditi. Spolna disforija tako sporoča, da je nekaj narobe s človekom, ne 
pa s seksizmom, izkoriščanjem ali zatiranjem, vgrajenim v našo kulturo. Terja spremembo človeka in 
ne sistema.   
 
Ker je dokazano in splošno sprejeto, da človek ne more spremeniti spola, so s 
transspolnostjo/transseksualnostjo poleg tega začeli izpodbijati realnost in pomembnost binarnosti 
spola, s čimer pa zanikujejo tudi realnost istospolne privlačnosti. Istospolno privlačnost so preobrnili 
v privlačnost do istega genderja, družbenega spola. Če imajo lezbijke lahko penis, postane spolnost 
privlačnost do seksističnih stereotipov, manirizmov in modnih izbir. Ne feminizem ne LGB pravice 
niso primerni spalnični tovariši za moški aktivizem, ki se je pojavil v poznih šestdesetih in zgodnjih 
sedemdesetih letih 20. stoletja v obliki transspolnosti/transseksualnosti. To namerno povezovanje 
nasprotujočih si ideologij je primer izsiljene timskosti v širokem merilu. 
 
Izraz izsiljena timskost se uporablja pri delu na področju zlorab, zapeljevanja in predatorstva. Skoval 
ga je Gavin de Becker v delu The gift of fear, uporablja pa se ga tudi kot koncept za opisovanje 
kriminalnih dejanj, kot sta konartizem in romantično prevarantstvo. Predator pride z idejo, da 
obstaja neki skupni cilj, ali pa se bo obnašal, kot da smo vsi skupaj v istem šmornu, da smo zavezniki, 
in sicer zato, da bi nas razorožil, pridobil naše zaupanje in z nami manipuliral. Zaradi družbene 
pogodbe, s katero smo bili vsi vzgojeni in poučeni, da namreč ne bi smeli škodovati drugim, da 
moramo biti vljudni in ustrežljivi, se je izredno težko upreti izsiljeni timskosti. Na splošno ne želimo 
biti grobi do drugih in jim reči: »Veš, kaj, tvoji cilji se razlikujejo od mojih in zato ni smotrno, da 
delamo skupaj,« ali pa: »Ne, nelagodno mi je pri tem.« Na ravni posameznika je lahko skupni cilj 
pomoč ženski pri nošnji nakupovalnih vreč do njenega stanovanja, zato da predator dobi vstop in jo 
posili. Izsiljena timskost se tepe z našo intuicijo in nas razoroži pred nevarnostjo. Jennifer Lombardo 
je v Abusive relationships and domestic violence zapisala, da ljudje uporabljajo besedi »mi« in »nas« 
zato, da bi nas prinesli okrog in nas prepričali, da so del tima, čeprav niso.1 Ustvari zaupanje, kjer to 
ni na mestu. Kadar se izsiljeno timskost prenese na gibanja, gre lahko za nekaj tako splošnega, kot je 
vztrajanje številnih moških, da bi moral feminizem zasledovati njihove cilje in ne ciljev žensk, ali pa 
sprega LGB gibanja z moškimi, ki trdijo, da so upravičeni do spolnih uslug žensk.  
 



Za diktatom vključevanja stoji ravno izsiljena timskost. Na ta način manipulativni moški dobijo 
dostop do ciljev raznih gibanj, da jih lahko nato kontrolirajo in spreminjajo. Na ta način so se 
posamezni moški vključili v nekdanje ženske skupine ali v LGB skupine, kjer nato opazujejo in 
poslušajo ter narekujejo smer razpravljanja.  
 
Zatirani ne morejo izoblikovati prave kritike in se postaviti nasproti zatiralcu, če je ta prisoten za isto 
mizo in oprezuje. Zaradi prisotnosti zatiralca slišimo tudi take (situacijske, ne absolutne) argumente, 
kot so: »ampak ta je prijeten«, »včasih se ljudje rodijo ponesrečeni«, »sicer pravi, da je lezbijka, 
ampak ve, da ni zares, zato bodi vljudna«. Odpre vrata za barantanje glede ženskih pravic in mej, za 
pogajanje glede realnosti istospolne privlačnosti. Predatorji se poslužujejo izsiljene timskosti za 
rekrutiranje kameradov, ki se nato borijo namesto njih in opravijo zanje umazano delo.  
 
Manipulativni moški lahko za tarčo izbere posamezne ženske znotraj gibanja in se na ta način prištuli 
zraven in potem s tem upravičuje svojo prisotnost. To navadno naredi tako, da uporabi taktiko 
izoliranja, pri čemer sporočilo ukroji po meri izbrane posameznice – govori ji reči, ki jih ta hoče slišati; 
ustvari lažni občutek, da manipulator zaupa posameznici, da je žrtev »nekaj posebnega«, da med 
njima vlada »prijateljstvo«. In nihče noče oporekati prijateljem in jih sumničiti, kajne? Če se 
zmanipulirana posameznica začne spraševati, ali zares potrebuje in želi iste reči kot predator, se 
težko distancira od manipulatorja, saj se čuti krivo ali pa ji je nerodno. Dejanja osebe, ki jo zlorablja, 
postanejo zdaj del nje.   
 
Gibanje ali posameznike se nato izkorišča za izogibanje kritiki še na drug način. Kadar se ga kritizira, 
manipulator začne peti hvalnice posameznikom ali skupinam, zato da bi se jim še bolj prislinil ali se 
prihulil za njihove hrbte. Ljudje težko rečejo, naj se jim ne daje komplimentov, zato je ta taktika tako 
uspešna. Pomembno je biti pozoren na vzorce obnašanja: zapeljevalec bo v tebi vzbudil občutek, da 
si drugačna, vzorec obnašanja pa bo izdajal, da nisi.  
 
V srčici ideje, da je moški dejansko ženska ali ženska zaradi zaslug, v srčici 
transspolnosti/transseksualnosti, je uporaba prikritega pranja možganov. To prikrito pranje 
možganov izdaja, da imamo opraviti z moškimi, ki zlorabljajo; zakaj sicer ne bi uporabljali kake druge 
tehnike manipuliranja?  
 
Poleg tega je ključno nespoštovanje mej. Prva meja je definicija, kaj je ženska, in potem, kaj je ženski 
spol, naslednja meja je posameznikov občutek jaza, potem se začenja prilaščanje fizičnih prostorov in 
virov. Nespoštovanje mej lahko vidimo na mikroravni: primer so izkušnje »trans vdov« [ženske, 
katerih partnerji se začnejo izdajati za transženske], ali mlajši moški, ki delajo selfije v ženskam 
namenjenih varnih hišah; primer na makroravni so moški, ki se priključijo strankam in se izdajajo za 
političarke, ali moški, ki trdijo, da definicija, ki opredeljuje, kaj je ženska, zajema tudi njih.   
 
De Becker pravi, da je najbolj splošno razširjeno znamenje, da neki osebi ne bi smeli zaupati, 
ignoriranje besede NE. Moški neprestano zahtevajo, da se jih vključi v definicijo ženske, kar naprej 
nočejo slišati besede NE, tudi ko jim več žensk po večkrat reče NE, še naprej uporabljajo prostore, 
namenjene izključno ženskam. Moški LGB skupnosti pravijo, da je istospolna usmerjenost fanatizem, 
in ko se jim reče NE, tega nočejo slišati. Da nekdo noče slišati besede NE, je rdeča luč, ko pa nekdo to 
stori večkrat, potem je to alarm. Misel, da je večkrat treba reči NE, zato da se te sliši, je manipulacija.  
 
Jessica Orwig je to opazovala v poslovnem/kriminalnem kontekstu, kjer je preslišanje besede NE 
znamenje, da si nekdo prizadeva dobiti kontrolo ali pa se ji noče odpovedati, De Becker pa k temu 



dodaja, da je, če te nekdo prepriča, da požreš svoj NE, to isto, kot če bi nosila napis, ki drugim 
sporoča: »Ti si za krmilom.«2 To lahko vidimo na primeru žensk in homoseksualcev: moškim, ki se 
izdajajo za transspolne, se pustijo pregovoriti in požrejo svoj NE. NE je cel stavek, stoj za njim.  
 
Koncept preprečevanja spolnih zlorab na kolidžu,3 ki ga je razvila Nancy Newport, posvetovalka pri 
Peace Corps, zato da bi bile mlade študentke na študiju v tujini varne pred moškim nasiljem, si je 
vredno ogledati tako na ravni posameznika kot tudi gibanja. Pokaže, da vsi poskušamo biti občutljivi 
na kulturne posebnosti, želimo si, da bi se ujeli, se spoštovali, da bi pripadali in ne bi žalili, a je hkrati 
»zelo pomembno, da pri posredovanju vsebin o kulturni senzibilnosti od sodelujočih ne zahtevamo, 
da se podvržejo obnašanju, ki ruši njihove meje in jih ogroža ali vzbuja nelagodje v njih.  
Če to zdaj prenesemo na rahljanje mej in blaženje naše analize ali govora, da bi bila bolj občutljiva za 
zahteve moških, da bi bili bolj kulturno dojemljivi za transspolnost/transseksualizem: Nancy Newport 
jasno pove, da »če se ti nekaj ne zdi primerno ali ti vzbuja nelagodje, odidi. Ne žrtvuj sebe ali svojega 
občutka za varnost v korist kulturne senzibilnosti.«  
 
Kar zadeva osebne meje, N. Newport pojasni, da ne gre samo za fizične, temveč tudi čustvene in – 
upam si trditi – filozofske. Te meje obstajajo zato, da bi »zaščitile našo fizično in čustveno 
integriteto«, in ko jih nekdo preseže ali »'pride preblizu', se v nas oglasi alarm. Prisluhniti mu 
moramo, ga spoštovati in se ustrezno odzvati«. V meni se alarm oglasi, ko si moški prilaščajo 
feminizem in feministično analizo, ko pripadniki LGB skupnosti zanikujejo realnost istospolne 
privlačnosti. N. Newport zaključi z De Beckerjevim seznamom sedmih načinov, kako predatorji 
manipulirajo z ljudmi. Te taktike so:  
 

1. izsiljena timskost: namerna in neposredna manipulacija, zato da se vzpostavi preuranjeno 
zaupanje; primer: »vsi smo v istem šmornu«; 

2. šarm in prikupnost: manipuliranje, zavajanje v lastno korist; 
3. preveč podrobnosti: ta taktika kaže, da človek laže; 
4. človeku pripisati določeno vlogo (typecasting): z drobno žaljivko sprovocirati žensko, ki začuti 

potrebo, da jo ovrže; 
5. navezovanje nase z uslugami (loan sharking): ne da bi človek prosil, se mu nekaj da, zato da 

se ta potem čuti dolžnega; 
6. nepoklicane obljube: lažne obljube; 
7. dvomljenje v NE: ko nekdo noče sprejeti našega NE za ustrezni odgovor. 

 
Vsi moramo imeti te taktike v mislih in poslušati svojo intuicijo.  
 
Avtorica: dr. Em 
Izvirnik: https://uncommongroundmedia.com/forced-teaming-feminism-lgb-and-trans-rights/ 
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