
Odvetniška družba Dentons je s svoje strani izbrisala sledove o pro bono delu za IGLYO 
 
Januarja 2020, po objavi prispevka Jamesa Kirkupa v Spectatorju,1 sem pisala o sodelovanju med 
največjo odvetniško družbo na svetu, Dentons, in Reutersom, globalnim behemotom na področju 
medijev, financ in prava v službi korporacij, vlad in organizacij za človekove pravice. Reuters se 
spogleduje tudi s tehnologijo in umetno inteligenco. Ta dva goljata sta za mednarodno mladinsko in 
študentsko LGBTQI organizacijo IGLYO, mrežo 92 zagovorniških skupin, skupaj opravila pro bono delo 
za konstrukcijo in promocijo pravne laži o transspolnem otroku. V nasprotju z željami transaktivistov 
medicina ne more dokazati, da obstaja kaj takega kot otrok, »rojen v napačnem telesu«, kakor se 
rado reče. Kljub temu pa sta ta dva giganta na področju prava s svojo pravniško pomočjo pomagala 
ustvariti ta konstrukt, saj sta objavila vodnik za kampanjo z naslovom »Samo odrasli? Dobre prakse 
pri pravnem priznanju za mladino« (Only Adults? Good Practices in Legal Recognition for Youth).2 Ta 
se zavzema za to, da bi se otrokom dovolilo spremeniti svoj pravno priznani spol brez sodelovanja s 
strokovnjaki s področja medicine ali staršev in pravi, da bi država morala ukrepati zoper starše, ki 
poskušajo poseči vmes. Poleg tega aktivistom svetuje, naj bodo zviti pri lobiranju za tovrstno 
spremembo zakona.  
 
Kmalu po Kirkupovem poročanju o Dentonsu se je pojavilo novo poročilo v Law Society Gazette,3 ki 
ima sedež v Veliki Britaniji, da so pri Dentonsu s svoje strani izbrisali sledove o pro bono delu za 
IGLYO. Vodnik Only Adults?, kjer je razvidna vpletenost odvetniške družbe Dentons, pa je še vedno 
dostopen neposredno na straneh IGLYO.4  
 
Bodimo jasni: največja odvetniška pisarna na svetu ter mamutski medijski, finančni in pravni 
konglomerat transaktivistom svetujeta, naj pri kampanji skrivajo, kaj hočejo zares doseči. Kar 
poskušajo aktivisti s pomočjo v materialni realnosti neobstoječe, toda bleščeče »spolne identitete« 
doseči, je, da se otroci lahko legalno izdajajo za nasprotni spol, da brez zdravstvene diagnoze dobijo 
dostop do zdravstvenih posegov [če to hočejo]. Vodnik pravi, da bi morali v Veliki Britaniji odpraviti 
»starostno omejitev, ob kateri lahko otroci samovoljno spremenijo svoj pravno priznani spol, ne da 
bi za to potrebovali zdravstveno diagnozo ali sodno odločitev«. V dokumentu je poudarjeno, da »ne 
bi smeli obstajati nobeni kriteriji, kot je zdravstveni poseg ali psihološka pomoč«. 
  
Skoraj takoj po objavi podatkov o Dentonsovi pro bono pomoči pri tem vodniku so te informacije 
izginile z domače strani te odvetniške družbe. To je bistvena informacija, če želimo vedeti, kaj 
natanko se dogaja na pravnem področju po državah Zahoda pod krinko gibanja za človekove pravice. 
Na ravni zakonov, jezika, inštitucij se forsira laž glede same narave tega, kaj pomeni biti človek, 
spolno dimorfična vrsta. Ta družbeni inženiring omogoča medicinsko eksperimentiranje na zdravih 
otroških telesih. Zablode otrok, da so drugega spola, se s pomočjo medicine prikazuje kot resnične – 
in največja odvetniška pisarna na svetu pomaga to legalizirati. Kdor se tega zaveda, bi moral biti 
prestrašen. Večina ljudi misli, da gre pri gibanjih za »transspolnost« ali »spolno identiteto« za to, da 
se priskoči na pomoč ljudem, ki trpijo za mučnim stanjem. Ampak tisto, kar dejansko stoji za tem, je 
industrija, ki iz spola ustvarja medicinske identitete in obenem briše spolni dimorfizem iz 
zakonodaje.   
 
Nevarnosti takšne razgradnje, ko ta postane legalna, so hujše od vsega, kar smo doslej že lahko 
videli, da se dogaja v ženskem športu, pri kriminalni in zdravstveni statistiki, na področju 
enakopravne obravnave na delovnem mestu, varnosti žensk v zaporih in varnih hišah ter pri 
nagnusnem medicinskem eksperimentiranju z zdravimi otroki, in jih odlično povzema tvit Colina 
Wrighta: »Pogosto me vprašajo, zakaj se tako osredotočam na vlogo biološkega spola. Zato, ker 
menim, da je to morda zadnja stopnica resničnosti. Če se to neizpodbitno dejstvo lahko masovno 
zanikuje, postanemo talci kaosa. Preprosto ne moremo izpustiti kolektivnega povodca, ki nas veže z 
resničnostjo.«5  



 
Twitter ne slovi po tem, da bi bil trdnjava senzibilnosti, ampak to bi zlahka bila najpomembnejša 
izjava, kar se jih lahko spomnim v zvezi z na novo vznikajočo industrijo »spolne identitete« in 
predvsem njenim vplivom na ranljive otroke.  
 
Poleg pro bono dela za LGBTQI skupnost pri Dentonsu opravijo tudi ogromne količine pro bono dela 
za promocijo ideologije o »spolni identiteti«, ki zanikuje biologijo, se pa bliskovito širi po zahodnem 
svetu na krilih prava, jezika in naših inštitucij ...   
 
Pri Dentonsu so nedavno stopili tudi v partnerstvo s Paladin Software6 in se s pomočjo uporabe 
tehnoloških orodij7 skupaj zavzemajo za prenovo pravnega biznisa.8  
 
 
Avtorica: Jennifer Bilek 
Izvirnik: https://www.the11thhourblog.com/post/dentons-law-firm-scrubs-website-of-pro-bono-
work-for-iglyo 
 
 
 
O spregi Dentonsa, Reutersa in IGLYO so začeli pisati tudi v LGB teymið, islandski veji mreže LGB. Njen 
predstavnik, Eldur Deville, omenja infiltracijo transaktivistov v islandsko Društvo za ženske pravice.9 
Uvodnik v omenjeni vodnik Only Adults? je napisal ravno Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, 
predsednik Trans Íslanda. Leta 2019 je bil gost in predavatelj na video delavnici v okviru Festivala LGBT 
filma v Ljubljani (https://www.youtube.com/watch?v=QTF9jFvjtLc). Istega leta ga je BBC razglasil za 
»eno od 100 žensk«, ki igrajo pomembno vlogo v 21. stoletju. – MJ 
 
 
 

 
1 https://www.spectator.co.uk/article/the-document-that-reveals-the-remarkable-tactics-of-trans-lobbyists 
2 https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2019/11/IGLYO_v3-1.pdf 
3 https://www.lawgazette.co.uk/obiter/dentons-goes-bashful-over-transgender-children-
campaign/5102607.article 
4 https://www.iglyo.com/only-adults/ 
5 https://twitter.com/swipewright/status/1235302606819467265 
6 https://www.paladinsoftware.com/ 
7 https://www.dentons.com/en/about-dentons/news-events-and-awards/news/2018/august/dentons-and-
paladin-partner-to-promote-pro-bono-innovation 
8 https://www.entrepreneur.com/article/321864 
(9 https://frettin.is/2022/02/02/lgb-teymid-trans-island-hefur-tekist-ad-taka-kvenrettindafelag-islands-i-
gislingu/; https://frettin.is/2022/02/04/lgb-teymid-vid-viljum-bara-pissa/; 
https://lesbianandgaynews.com/2021/03/report-from-iceland-lgb-activists-battle-against-the-national-queer-
organisation-of-iceland/) 


