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RAZUMEVANJE SPOLNO NEVTRALNE RABE JEZIKA

I. Uvod
"Vsaka oseba, ki ima spolno identiteto in/ali naklonjenost do določenega spolnega izraza,
ki je v skladu s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu, ima privilegij, da je netransspolna oseba. Kot ostali privilegiji, je tudi ta neviden tistim, ki ga uživajo. In, kot za vse
preostale privilegije, vse_i, ki čutijo manko tega privilegija, intuitivno čutijo tudi, kako
intenzivno trpijo zaradi njegove odsotnosti" Emi Koyama, 2001, Transfeminističen manifest:
in drugi manifesti o transfeminizmu.
Varstvo in uveljavljanje človekovih pravic sta pomemben del zunanje politike Republike
Slovenije. Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, kar pomeni, da imamo prav vsi
enake pravice, ne glede na našo narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično
pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine, je zapisano na spletnih strani
MZZ:

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_

pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/
In še: Razprava o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete je
aktualna v mednarodni skupnosti, v OZN, EU, Svetu Evrope itn. Slovenija se zavzema, da
problematika diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete ostaja na
dnevnem redu omenjenih organizacij. Pri tem velja posebej izpostaviti pomen načela
nediskriminacije ter da pri LGBTI osebah (lezbijke, geji, biseksualne, transseksualne in
interseksualne osebe) ne gre za nove pravice, ki bi bile dodeljene posameznikom na podlagi
spolne usmerjenosti, temveč gre za človekove pravice, ki so univerzalne in predvsem enake za
vse:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slov
enski_zunanji_politiki/tematske_prioritete/druge_prednostne_teme/
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Pri izrazih LGBT, LGBTI, včasih tudi LGBTIQ ali LGBTI+ se utegne zgoditi, da imamo
problem pri razlikovanju in razumevanju posameznih kategorij. Zato v nadaljevanju
podajamo nekaj informacij o tem, kaj posamezni pojmi pomenijo, kako uporabljamo jezik, ki
bo spolno občutljiv in vključujoč, tako v binarnem spolnem sistemu, torej sistemu, ki govori o
moškem in ženskem spolu, kot tudi pri izražanju spolne nebinarnosti.
Kajti, kot pravijo pravijo avtorice_ji zbornika Vsi spoli so resnični, se termin spol pogosto
obravnava kot koncept, ki je splošno razumljen in vsem poznan. Vendar so prav na osnovi
spola in znotraj ali v povezavi z njim tudi spolne identitete, spolnega izraza in spolnih vlog
(pre)mnogim osebam kršene osnovne človekove pravice.
V pričujočem prispevku poskušamo dodatno razložiti, zakaj je spolno občutljiva raba jezika
pomembna, tako v udejanjanju enakosti spolov, ki jo na spletni strani Ministrstva za družino,
delo, socialne zadeve in enake možnosti opredeljujejo kot enakost žensk in moških, kot v
izražanju spolne nebinarnosti.
Navajamo tudi nekaj primerov, kako uporabljati jezik, da bo spolno nevtralen. Pri tem nas naj
ne bi preveč skrbelo za pravilno uporabo slovenskega knjižnega jezika, kajti Slovar
slovenskega knjižnega jezika, katerega glavno besedilo izhaja iz 60. let prejšnjega stoletja, ko
teorija in politike enakosti v Sloveniji še niso bile predmet javnih in strokovnih razprav, za
obravnavo pojmov enakosti spolov ni več ustrezen, kot navajajo na spletni strani MDDSZ.
Koncept enakosti spolov je bil razvit v študijah spolov v kasnejšem obdobju in kot tak prevzet
v politični besednjak.
Ker pa v realnem življenju spol ni zreduciran le na ženske in moške, kot nam je pripisan ob
rojstvu, temveč je odvisen od mnogih dejavnikov, je zato pomembno, da z uporabo
primernega in vključujočega jezika pokažemo, da se tega zavedamo ter tudi udejanjamo.
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V pisnem izražanju se za spolno najbolj vključujoč jezik priporoča uporaba podčrtaja, in
jezikovna posvetovalnica Inštituta za slovenski jezik Franca Ramovša na ZRC SAZU
(prispevek avtorjev Borisa Kerna in Helene Dobrovoljc je iz julija 2017) pojasnjuje, da je bila
raba oblik s podčrtaji sprva prisotna predvsem znotraj transspolne skupnosti v Sloveniji,
vendar je v zadnjem času postala splošnejša. Njun prispevek omenja tudi opažanje, da je
zlasti v intelektualnih okoljih spolno občutljiv jezik postal znamenje kultiviranosti okolja.

II. Raba jezika v binarnem spolnem sistemu (moški in ženski spol)
Kaj je enakost spolov?
Enakost spolov pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in
zasebnega življenja, da imajo enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic in za
razvoj osebnih potencialov, s katerim prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od
rezultatov, ki jih prinaša razvoj, pravi Zakon o enakih možnostih žensk in moških
"Pojem enakosti spolov moramo razumeti kot načelo, ki ga morajo vsebovati vse politike in
ukrepi za zagotavljanje polnega uživanja vseh človekovih pravic, kot pravico samo po sebi in
kot končni cilj, ki ga moramo doseči oziroma udejanjiti v praksi. "- iz spletne strani
Ministrstva za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti
MDDSZ na svojih spletnih straneh nadalje pojasnjuje, da se enakost spolov sicer velikokrat
zamenjuje z enakopravnostjo spolov. Ta pojem je ljudem bližji predvsem zato, ker se je
uporabljal že v prejšnjem političnem sistemu - z njim se je poudarjalo predvsem pravno
enakost žensk in moških. Vendar je definicija enakosti spolov širša od enakopravnosti.
Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju,
pravno formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in
moških v družbi.
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Zakaj spolno občutljiva raba jezika
Spolno občutljiva raba jezika poskuša v govoru in pisanju tudi z jezikovnimi sredstvi in ne le
z vsebinskimi prvinami ženske in moške enakovredno naslavljati in obravnavati. Kot pravi
Evropski inštitut za enakost spolov: jezik ni samo odsev razmišljanja, ampak oblikuje tudi
mišljenje poslušalcev in poslušalk, bralk in bralcev ter vpliva na njihova prepričanja in
vedenje. Spolno občutljivi jezik označuje rabo pisanega in govorjenega jezika, ki ženske in
moške enako obravnava in upošteva. Taka raba zahteva, da se izogibamo izražanju v
generičnem moškem spolu, izključevanju žensk in vnašanju stereotipnih predstav o spolnih
vlogah. Zavedanje o pomembnosti spolno občutljivega jezika lahko pripomore k spodbujanju
občutljivosti za enakost spolov in k večji natančnosti.
Z občutljivo rabo jezika lahko izognemo stereotipom, diskriminatornemu naslavljanju ter
ohranjanju družbene nevidnosti žensk, pravijo avtorice in avtorji Smernic za spolno
občutljivo rabo jezika (v nadaljevanju Smernice), ki jih je 2018 pripravilo Ministrstvo za
družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti. Smernice so plod razprave neformalne
delovne skupine, ki se je oblikovala na pobudo slovenskega prevajalskega oddelka
Generalnega direktorata za prevajanje Evropske komisije in sektorja za enake možnosti na
MDDSZ. Vodilo skupine je bilo, da je spolno občutljiva raba jezika pravična in družbeno
odgovorna. Kot navedeno v smernicah, si je skupina prizadevala zbrati obstoječa jezikovna
sredstva in načela, ki jih je mogoče

uporabiti, če želimo namesto t.i. generičnega ali

nevtralnega moškega spola uporabiti spolno občutljivi jezik, ter opozoriti na primere, za
katere se v jezikovni praksi še niso našle primerne rešitve.
Koncept uporabe spolno nevtralnega jezika sicer ni nov, pravijo avtorji_ce Smernic.
UNESCO je tako leta 1987 objavila smernice za neseksistični jezik. Leta 1990 je Svet Evrope
priporočil uporabo jezika, ki upošteva prisotnost, položaj in vlogo žensk v družbi ter ustrezno
posodobitev terminologije v zakonodaji, javni upravi, izobraževanju ter medijih. V OECD
pav tako dajejo velik pomen enakosti spolov, kar pripomore tudi k večji gospodarski
uspešnosti. Evropski parlament je smernice izdal leta 2008 ter jih posodobil 2018. Državni
zbor Republike Slovenije je v nacionalni program za enake možnosti žensk in moških 20152020 kot cilj vključil tudi spolno občutljivo rabo jezika.
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V Sloveniji so se s to temo že ukvarjale različne avtorice in avtorji, nekaj več o tem:
https://www.google.com/search?q=Spolno+ob%C4%8Dutljiva+raba+jezika+Jasna+Jeram&rl
z=1C1CHZL_slSI829SI829&oq=Spolno+ob%C4%8Dutljiva+raba+jezika+Jasna+Jeram&aqs
=chrome..69i57.973j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Nekaj usmeritev za spolno občutljivo rabo jezika
Spolno občutljivi jezik uporabimo, kadar govorimo o skupinah ljudi, ki jih sestavljajo ali bi
jih lahko sestavljali moški in ženske, pravijo avtorice_ji Smernic za spolno občutljivo rabo
jezika.
V nadaljevanju povzemamo nekaj podrobnejših usmeritev, povzetih iz Smernic:
-

V slovenščini so pri spolno občutljivi rabi jezika ključni predvsem samostalniki, s
katerimi so poimenovane glavne osebe, ki jih besedilo obravnava ali jim je
namenjeno. Pri omenjanju raznospolnih skupin uporabimo žensko in moško obliko.
Moška in ženska oblika se lahko razvrstita po abecednem redu, ali se izmenjujeta.
Primer: Na shodu se je zbralo najmanj tisoč protestnikov in protestnic. ….Protestnice
in protestniki so zahtevali….

-

Četudi je iz besedila razvidno, da samostalnik zajema tudi ženske, ne uporabimo le
generične moške oblike, npr.: Med kandidati in kandidatkami je bilo 57 odstotkov
žensk.

-

Primerno je, da se pridevnik in glagol ujemata s samostalnikom po bližini. Pri glagolu
lahko v takem primeru uporabimo tudi dvojino: Uspešna kandidatka in/ali kandidat bo
predstavil… (bosta predstavila). Ali:
predstavila….(bosta predstavila)

Uspešen kandidat in/ali kandidatka bo
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-

V takih primerih je zelo uporaben veznik oziroma, ki ne le združuje pomen za in/ali,
ampak opozarja na upoštevanje vsakokratnega stanja: Varuh oziroma varuhinja naj bi
bila vsekakor politično nevtralna osebnost.

-

Slovenščina pozna tudi nekaj spolno nezaznamovanih samostalniških oblik, ki
označujejo osebe moškega in ženskega spola in jih lahko uporabimo namesto
generične moške oblike: oseba, osebnost, človek, stranka, priča, žrtev, starši…

-

Če primernega samostalnika ni, tvorimo novo žensko obliko in sicer po katerem od
uveljavljenih besedotvornih postopkov, če je le mogoče: mislec>>mislica/miselka,
lopov>>lopovka, poslovnež>>poslovnica, govornik>>govornica/govorka

-

Izogibamo se povezovanju besed, ki niso izpeljane iz istega korena: kupec >>kupka
(in ne nakupovalka); pisec>>piska (in ne pisateljica)

-

Kadar se je beseda že uveljavila za moški in ženski spol, smernice odsvetujejo
tvorjenje nove ženske oblike: Umetniški vodja (ž) – umetniški vodja (m); toda:
računovodkinja, zborovodkinja

-

Pri obrazcih, vprašalnikih in potrdilih omogočimo izbiro ustreznega spola:
pacient/pacientka sem …. seznanjen/seznanjena… ; če smo prostorsko omejeni, lahko
obliko krajšamo, npr.: pacient/-ka, kandidat/-ka

-

Za spletne vprašalnike Smernice predlagajo, da se omogočita dva ločena vprašalnika
za ženski in moški spol.

-

Nevtralni naziv za odraslo žensko je gospa in ne gospodična. Zlasti v formalnih
kontekstih, npr. v pismu, uporabimo vikanje ne glede na to, komu je pismo
namenjeno.

Pred imeni žensk navedemo različne formalne, akademske in

profesionalne nazive v ženskem spolu: spoštovana doktorica Jeram, spoštovana gospa
Jeram, spoštovana gospa profesorica.
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-

Nikoli ne uporabljamo priimka, spremenjenega v žensko obliko, torej spoštovana
gospa Jeram in ne spoštovana gospa Jeramova. V svojilni obliki uporabljamo le
priimke, ki so taki že po izvoru, npr. teniška igralka Šarapova

-

Svojino ženske osebe izrazimo tako, da uporabimo rodilniško obliko imena in priimka
ženske: delo Zofke Kveder, vlada Angele Merkel, in ne vlada Angele Merklove

-

Če hkrati navajamo imena žensk in moških, jih navajamo v enaki obliki: Matjaž
Kovač in Majda Prešeren, M.Kovač in M. Prešeren, Kovač in Prešeren.

-

Uradna besedila: če bi vsakokratno navajanje obeh oblik nesorazmerno obremenilo
besedilo, ob prvi omembi v oklepaju ali opombi navedemo pojasnilo, da se v
nadaljnjem besedilu določena oblika uporablja za moški in ženski spol. Pri pisanju
zakonov je uporaba ženskega in moškega spola obvezna v prvih členih, ki določajo
temeljne subjekte

-

V skrbi za jezik, ki bi bil do žensk in moških enak, se v različnih jezikih razvijajo
različne rešitve, ki so skladne z njihovim ustrojem. Teh prizadevanj za spolno
nevtralni jezik včasih ni moč neposredno prevesti. V prevodih iz drugih jezikov
moramo zato namero po uporabi spolno nevtralnega jezika izraziti na načine, ki
ohranijo pomen iz tujega jezika, npr. citizens >>državljani in državljanke

-

Nekaj primerov za bolj jedrnat slog – namesto ženske in moške oblike lahko včasih
uporabimo samostalnik, ki označuje skupnost: strokovnjaki in strokovnjakinje>>
stroka; uradniki in uradnice>>uradništvo; sodniki in sodnice>>sodstvo, v sodstvu

-

Jedrnat slog in izognitev spolskim oblikam je moč doseči tudi, če spustimo
samostalnik, ki označuje glavne osebe: V odboru so bili … (in ne Člani in članice
odbora so bili…)
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Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Franca Ramovša na ZRC SAZU navaja
različne načine krajšanja zapisa ženske oblike ob moški, ki jih uporabljamo, ko v besedilu
pride do pomanjkanja prostora. Ti načini so primerni le za pisanje (https://svetovalnica.zrcsazu.si/topic/2247/pisanje-moških-in-ženskih-oblik-in-uporaba-podčrtaja-za-izražanje-spolnenebinarnosti):
-

s poševnico in vezajem (avtor/-ica)

-

s poševnico (zaposlen/a)

-

z oklepajem in vezajem (rojen(-a))

-

z oklepajem (rojen(a))

-

z vezajem (stanujoč-a)

Avtorja zapisa Boris Kern in Helena Dobrovoljc opozarjata, da vseh pet navedenih možnosti
predvideva obstoj izključno moške ali ženske spolne identitete. Obstajajo tudi osebe, katerih
spolna identifikacija presega binarni spolni sistem, o čemer pišemo v nadaljevanju. V zadnjih
nekaj letih se je tako za vključitev nebinarnih spolnih oseb uveljavil podčrtaj. Primer:
Obiskovalke_ci so se udeležile_i izleta. Povabili_e so ga_jo k sodelovanju.

III. Spolno nevtralen in vključujoč jezik za izražanje spolne nebinarnosti
Pravno priznanje spola kot institut za uresničevanje človekovih pravic
"Termin spol se lahko navezuje na spol, pripisan ob rojstvu (angl. gender assigned at birth),
družbeni spol (angl. gender), spolno identiteto, spolni izraz in/ali spolne vloge", je med
drugim zapisano v zborniku "Vsi spoli so resnični",

s podnaslovom

"transspolnost,
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transseksualnost in cisspolna nenormativnost" v izdaji Zavoda Transfeministična Inciaitiva
TransAkcija
"Potreba po pravnem priznanju spola izhaja iz napačnega pripisa spola ob rojstvu. V Sloveniji
se otroku spol pripiše ob rojstvu na podlagi ene same informacije, in sicer izgleda genitalij,"
je zapisano v publikaciji Pravno priznanje spola v Sloveniji, Smernice za uresničevanje
spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolnih nenormativnnih oseb, ki jo je izdalo
Društvo Informacijski center Legebitra, 2016. Publikacija je v pdf obliki dosegljiva na
spletnih

straneh

Zavoda

TransAkcija

(https://www.google.com/search?q=TransAkcija&rls=com.microsoft:sl-SI&ie=UTF8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl).
"Spol, pripisan ob rojstvu, ključno vpliva na življenje posameznice_ka, zato je pomembno, da
država oblikuje postopek pravnega priznanja spola, dostopen vsem osebam, ki ga potrebujejo
za uresničevanje človekovih pravic, predvsem pa za človeka dostojno življenje" (prav tam).
Transspolne osebe se zelo pogosto soočajo s tem, da se njihova spolna identiteta in spolni
izraz ne ujemata s spolom, ki je naveden v njihovih osebnih dokumentih. Pravno priznanje
spola torej

korigira postopek pripisa spola ob rojstvu in

olajša vsakdanje življenje

transspolnim in cisspolnim osebam, ki tako kot vse_i državljanke_i potrebujejo ustrezne
identifikacijske dokumente, od ustrezne osebne izkaznice do potnega lista.
Evropske države imajo pozitivno obveznost do zagotavljanja pravnega priznanja spola vsem
osebam, ki ga potrebujejo. Postopek naj bi bil hiter, transparenten in dostopen, rezultati pa
naj bi v praksi učinkovito zagotavljali uresničevanje človekovih pravic do osebnega
dostojanstva, nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti, zasebnosti, varnosti in zdravja,
navaja že omenjena publikacija o pravnem priznanju spola v Sloveniji.
Vedno več držav ureja pravno priznanje spola na osnovi ene same postavkesamoidentifikacije. To pomeni, da lahko oseba spremeni uradni podatek o spolu v osebnih
dokumentih brez kakršnihkoli pogojev, kot so pridobitev diagnoze duševnega zdravja,
vključenosti v psihiatrično in/ali medicinsko obravnavo, prisilne sterilizacije in/ali ločitve, ter
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drugih invazivnih in nadzornih pogojev. Trenutno ima na podlagi samoidentifikacije pravno
priznanje spola urejeno pet evropskih držav: Irska, Malta, Danska, Norveška in Belgija (vir
Transgender

Europe-TGEU):

https://www.google.com/search?q=Transgender+Europe&rls=com.microsoft:sl-SI&ie=UTF8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl
V Sloveniji je pravno priznanje spola urejeno v pravilniku o izvrševanju Zakona o matičnih
zadevah, ki ga udejanja Ministrstvo za notranje zadeve. 37. člen pravilnika, imenovan
sprememba spola, pravi: "Sprememba spola se vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa o
spremembi vpisanega podatka. Podlaga za izdajo odločbe je potrdilo pristojne zdravstvene
ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Pred vpisom
spremembe spola v register, mora matičar zahtevati določitev nove EMŠO. Izpisek iz
matičnega registra o rojstvu se izda s podatkom o novem spolu, brez zaznamka o spremembi
spola."
Pravilnik zahteva, da oseba na upravno enoto dostavi potrdilo pristojne-ga zdravnice-ka ali
zdravstvene institucije o spremembi spola, hkrati pa ne opredeljuje, kdo to je. Potrdilo
običajno izda psihiater-inja. Praksa kaže, da je pristojni zdravnik_ca v večini primerov
psihiater_inja iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, pri kateri mora
oseba, ki želi pravno priznati spol, pridobiti tudi diagnozo transseksualizma, ki je klasificiran
kot duševna motnja, pravijo avtorice_rji "Pravnega priznanja spola". Tako "trenutna ureditev
v Sloveniji krši vsaj tri človekove pravice: pravico do nedotakljivosti človekove telesne in
duševne celovitosti, do osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do zdravja in pravico do
spoštovanja osebnosti (8.člen Evropske konvencije o človekovih pravicah)", navaja omenjena
publikacija.
Oporekajo tudi izrazu sprememba spola, ki je diskriminatoren in implicira le spremembo
spola iz moškega v ženski in obratno. Za primerjavo, indijsko vrhovno sodišče je leta 2014
priznalo poleg moškega in ženskega spola tudi nevtralni tretji spol. Pravica vsakega človeka
je, da izbere svoj spol, so odločili sodniki. "Priznanje transseksualcev kot tretji spol ni
socialna ali zdravstvena zadeva, temveč spada v področje človekovih pravic", je ob branju
razsodbe dejal sodnik.
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Spolno občutljiv jezik za izražanje spolne nebinarnosti
V Zavodu TransAkcija so za lažjo uporabo spolno vključujočega jezika pripravili Oblačnikco. Na prvi podobi Oblačnik_ca preprosto in slikovito razlaga, kaj je spolna identiteta, spolni
izraz, spol pripisan ob rojstvu in spolna usmerjenost, ter nato nadaljuje z nasveti, kako
vzpostaviti pozitivno delovno okolje za vse zaposlene. Zavod TransAkcija in Društvo
Legebitra imata na svojih spletnih straneh objavljena tudi slovarja, ki pojasnjujeta
najpomembnejše pojme o LGBT temah. Nekaj najpomembnejših terminov je navedenih v
nadaljevanju, hkrati priporočamo pregled obeh slovarjev in ostale vsebine obeh organizacij.
Oblačnik_ca našteva še nekaj LGBT organizacij, kjer je na voljo več informacij.
Opozarjamo še na pomembno uporabo znaka + v kratici LGBT+, ki poleg lezbijk, gejev,
bisseksualnih in transseksualnih oseb nakazuje vključevanje vseh ostalih nenormativnih
identitet (vir Oblačnik_ca).
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Slovarček (vir TransAkcija)
Androgenost (angl. androgyny) je spolni izraz, ki ga ne moremo pripisati izključno enemu
izmed spolov binarnega spolnega sistema, temveč je preplet družbenih norm spolnih izrazov
obeh binarnih spolov (tj. ženskega in moškega spola)
Aspolnost (angl. agender) je spolna identiteta, kjer se oseba ne identificira z nobeno spolno
identiteto oz. čuti popolno odsotnost lastne spolne identitete
Biseksualnost (angl. bisexuality) je spolna in/ali romantična usmerjenost oseb, ki jih lahko
privlačijo ljudje več kot enega spola, ne nujno v istem obdobju ter ne nujno na enak način ali
v enaki meri
Bispolnost (angl. bigender) je spolna identiteta, pri kateri oseba čuti dve ločeni spolni
identiteti bodisi istočasno bodisi izmenično. Različne spolne identitete, ki so prisotne pri
bispolni osebi, so lahko binarne ali nebinarne – npr. moška in ženska spolna identiteta, ali pa
ženska in aspolna identiteta, itd.
Bifobija (angl. biphobia) označuje iracionalni strah, nestrpnost in sovražen odnos do
biseksualnih oseb. Pogosto so biseksualne osebe tudi izbrisane oziroma se jih naredi nevidne s
tem, ko se jih predstavi kot heteroseksualne ali kot lezbijke ali geje.
Cisspolnost (angl. cisgender) pomeni ujemanje posamezničine-kove spolne identitete s spolno
identiteto, ki je bila osebam pripisana ob rojstvu. Je normativna ali večinska spolna identiteta
oseb in iz tega izhaja tudi njena družbena moč.
Cisnormativnost (angl. cisnormativity) predpostavlja, da so vse osebe cisspolne in ustvarja
družbo, v kateri je cisspolnost edina družbeno sprejeta spolna identiteta. Cisnormativnost daje
cisspolnim osebam več družbene moči in predvideva, da so več vredne od transspolnih.
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Cisspolna nenormativnsot (angl. gender nonconforming, gender variant) predstavlja stopnjo
neujemanja oz. neusklajenosti med doživljanjem in izražanjem lastne spolne identitete in
družbeni normami, pričakovanji in zahtevami za spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu.
Predstavlja torej vse neusklajenosti med družbenimi normami za spola znotraj binarnega
spolnega sistema ter dejanskim obstojem in izražanjem.
Homofobija (angl. homophobia) je definirana kot iracionalni strah, nestrpnost in sovraštvo do
istospolno usmerjenih oseb – lezbijk in gejev,ali oseb, do katerih se nam zdi, da so istospolno
usmerjene. Tovrstna negativna čustva in prepričanja služijo kot podlaga, na kateri se
oblikujejo miti, stereotipi in diskriminacija, vse to pa pogosto vodi do nasilja nad lezbijkami
in geji.
Interspolnost (angl. intersex) je biološka/telesna nejasnost v okviru binarnega spolnega
sistema oz. nezmožnost dojenčici_ku ob rojstvu pripisati izključno ženski ali moški spol.
Interspolne osebe imajo atipičen razvoj spolnih kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih
organov in kanalov ter genitalij. Stopnje interspolnosti se med seboj razlikujejo. Povprečno 1
od 2000 dojenčic_kov se rodi kot interspolna oseba. Medicina klasificira atipičen razvoj spola
oz. interspolnost kot motnjo spolnega razvoja. Odločitev o spolu dojenčice_ka sprejemajo
zdravnice_ki na osnovi medicinskih testov. V primeru, da ima otrok kromosom Y in primerno
velikost penisa, ki ga je po mnenju zdravnice_ka moč rekonstruirati, se otroku pripiše moški
spol. V primeru, da ima otrok kromosom Y in neprimeren penis oziroma penis, ki ga po
mnenju zdravnice_ka ni mogoče rekonstruirati, se otroku pripiše ženski spol. Genitalije tega
otroka bodo kirurško spremenjene, tako da bodo čim bolj podobne temu, kar se družbeno
razume kot "ženske genitalije". Ta postopek vključuje konstruiranje vagine in zmanjševanje
klitorisa.
Kvirspolnost (angl. genderqueer) je spolna identiteta, ki presega binarni spolni sistem.
Kvirspolna identifikacija vključuje vse spolne identitete, ki so zunaj cisnormativnih.
Kvirspolna oseba se lahko identificira kot ženska in moški hkrati, občasno kot ženska in
občasno kot moški ali pa niti kot ženska niti kot moški (npr. aspolnost, neutrois). Kvirspolna
identiteta lahko nakazuje tudi fluidnost spolne identitete (prehajanje med raznimi spolnimi
identitetami) ali pa spolne identitete, ki so skupek mnogih spolnih identitet.
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Motnja spolne identitete (angl. gender identity disorder) je kategorija, ki še vedno obstaja v
uradnem seznamu Diagnostičnega in statističnega priročnika za mentalne motnje (DSM-IV).
Dodeljuje se jo transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam. Motnja spolne identitete se
razume kot žaljivo, ker ljudi etiketira kot "motene", medtem ko se diagnoza uporablja, ne da
bi transseksualnost zdravili, pač pa da bi se osebi omogočilo koriščenje zdravstvenih storitev
v procesu prilagoditve spola.
Samoidentifikacija (angl. selfidentification) predstavlja avtonomno (pre)oblikovanje in
(ne)definiranje svoje spolne identitete in je pravica vsake-ga posameznice_ka
Spolna disforija (angl. gender dysphoria) je kratkoročno ali dolgoročno doživljanje distresa,
nezadovoljstva in stisk kot posledice neujemanja lastne spolne identitete s spolom, ki je bil
osebi pripisan ob rojstvu.
Neutrois je nebinarna spolna identiteta, pri kateri oseba čuti nevtralno spolno identiteto. Če
gre pri aspolni identiteti bolj za odsotnost kakršnekoli spolne identitete, gre pri neutrois
ponavadi za občutenje spolne identitete, ki pa je nevtralna. Pri neutrois osebah je pogosta
spolna disforija in nekatere osebe poskušajo prilagoditi svoj videz bodisi samo z oblačili in
pripomočki, lahko pa želijo tudi tranzicijo.
Potrditev spola (angl. gender confirmation) je proces, kjer oseba prehaja med spolom, ki ji je
bil pripisan ob rojstvu, k njej lastnemu spolu in spolnemu izrazu. Poteka s hormonsko
terapijo, operativnimi posegi in drugimi medicinsko podprtimi postopki. Odločitve o izbiri
vrste posega sprejemajo osebe same, zanje ni napisanih pravil in se pri različnih osebah
pojavljajo v različnih zaporedjih in obsegih.
Spolne vloge (angl. gender roles) so družbeno konstruirani in predpisani vzorci obnašanja, ki
v naši družbi temeljijo na binarnosti ženskosti in moškosti. Spolne vloge v naši družbi so
osnovane na heteronormativnosti in patriarhatu, zato imajo moškost in moške spolne vloge
večjo družbeno moč.
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Spolni izraz (angl. gender expressiona) je vidna zunanja predstavitev lastne spolne identitete.
Uresničuje se z oblačili, ličili, frizuro, (ne)britjem poraščenih delov telesa, telesno držo in
mimiko, vedenjem v javnih in zasebnih družbenih okoljih. Spolni izraz lahko izraža ujemanje
ali pa neujemanje s spolnimi vlogami/spolno identiteto, ki jih določa binarni spolni sistem.
Transfobija (angl. transphobia) je skupek osebnih in kulturnih prepričanj, vedenj in verovanj,
agresivnega vedenja, ki temelji na predsodkih, gnusu, strahu in/ali sovraštvu, usmerjenosti
proti posameznicam_kom ali skupinam, ki ne ustrezajo družbenim pričakovanjem ali jih
prestopajo.
Transmizoginija (angl. trans-misogyny) je mizoginija, ki prizadene specifično transspolne
ženske. Te so pogosto žrtve nasilja prav zato, ker so dvojno diskriminirane, kot transspolne
osebe in kot ženske. Trans pomeni preko, čez, onkraj, mizoginija pa je sovraštvo do žensk,
nezaupanje ali prepričanje, da so ženske manjvredne in posledično lahko spodbuja sovražno
ali nasilno vedenje in predstavlja za ženske nevarnost. Ženskost in ženstvenost sta določeni
kot manjvredni od moškosti in možatosti ter obstajata za dobrobit slednjih. Mizoginija obstaja
kot neizogibna posledica patriarhata, kjer se ženske oziroma vse, kar je pojmovano kot žensko
in ženstveno, dojema kot manjvredno. Lahko je bolj ali manj očitna, neposredna oz. posredna.
Transspolnost (angl. transgender) je krovni izraz za vse spolne identitete, ki so osnovane na
posamezničini_kovi čutenjih in doživljanjih sebe in/ali preoblikovanje v skladu z njimi.
Transspolnost je spolna identiteta, ki presega cisspolnost, saj ne temelji na nujnosti ujemanja
ob rojstvu pripisanega spola in iz tega izhajajoče spolne identitete, ki niso v skladu s
cisnormativnostjo. Sem sodijo različne identitete: transspolne ženske in moški, nebinarne
osebe (osebe, ki se ne identificirajo kot moški ali ženske), aspolne osebe, transseksualne
osebe, kvirspolne osebe, spolno fluidne osebe, kralji_ce preobleke, transvestitke_ci itd.
Transvestit_ka (angl. transvestite) je oseba, ki se preoblači v oblačila, ki so po družbenih
normah pripisane osebam drugega spola, kot je oseba sama, ali kot ji je bilo pripisano ob
rojstvu. Razlogi, zakaj se oseba preoblači, so mnogi, med njimi so lahko želje po drugačnem
spolnem

izražanju,

zabava,

subverzivnost,

seksualna

gratifikacija/privlačnost

itd.
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Transvestiti_ke lahko začnejo proces prilagoditve spola, ali pa svojo spolno identiteto izražajo
zgolj s preoblačenjem.
WPATH je Svetovna organizacija za zdravje transspolnih oseb (World Professional
Association for Transgender Health), ki je bila nekoč poznana pod imenom Mednarodno
združenje za spolno disforijo Hary Benjamin (The Hary Benjamin International Gender
Dysphoria Association).

