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Syntyvyys ‒ uuden sukupolven synnytyslaitos pelastaa ihmislajin

Uusi totaalinen rakennemuutos.  Rakennemuutos digitaaliympäristöön synnyttää universaalin yh-
tenäiskulttuurin, jossa ei ole enää mitään vanhoja yhteisörakenteita, tuskin edes kansallisvaltioita,
jotka kykenisivät huolehtimaan  maailmankansalaisten sosiaalisesta turvallisuudesta tai työvoiman
tuottamisesta. Digitalisaatio ja robotisaatio tekee maapallosta yhden planetaarisen talousalueen, jos-
sa vallitsee tavaroiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus, globaali talous.  Tulevat sukupolvet eivät
enää synny johonkin yhteisöön, he eivät kuulu kansallisvaltioon eikä heillä ole enää kotiseutua tai
muuta paikallista identiteettiä, kuin joku gigapoli, jossa he kulloinkin asuvat.  
    Postlokaalisessa maailmankulttuurissa avioliitto katoaa eivätkä lapset kasva enää perheissä niin
kuin paikallisten kulttuurien aikakaudella. Tilalle tulee ilmeisesti oma teknosysteeminsä tai konser-
ninsa, joka tuottaa globaalin työvoiman. Valvottu, kaupallinen lisääntymislaitos vapauttaisi lopulta-
kin ihmisen kaikesta lokaalisen kulttuurikauden perinnöstä ja niistä velvollisuuksista, joita nykyisen
ajan  kansallisvaltiossa eläminen yksilölle asettaa.  Reproduktiolaitokselle voidaan keksiä joku inhi-
millinen nimitys ja luonteeltaan ne olisivatkin yhteisöjä, jossa uudet sukupolvet syntyisivät, kasvai-
sivat ja saisivat parhaan tieteellisteknisen valmennuksen tulevaa globaalia työelämää varten. 

Kehitys on jo tässä

Avioliitto muuttuu seksikontakteiksi. Länsimaissa ei enää ole seksuaalinormeja eikä niitä ihantei-
ta, jotka pitivät pystyssä paikallisyhteisöjä, niiden avioliitto- ja perheinstituutioita. Vähitellen kaik-
kialla maailmassa vallitsee ns. promiskuiteetti, täydellinen seksuaalinen normittomuus ja sosiaali-
nen  anomalia. Rajoja rikkova taide, tajuntateollisuus, feminismi tai seksitutkimus eivät varmaan-
kaan löydä enää mitään sellaista entisajan seksuaalinormia tai -ihannetta, jonka ikeestä nykyajan ih-
minen tulisi vapauttaa.  
   Länsimainen ihminen on jo single, yksilöihminen, joka ei kykene elämään kestävissä ihmissuht-
eissa, joka ei todellisuudessa pysty rakastamaan muita kuin itseään, jolla ei ole kohta pysyvää suku-
puoltakaan.  Postlokaalinen  maailmankansalainen voi  elämäntilanteensa  mukaan elää  eri  puolilla
maapalloa,   homo-,hetero,  muissa seksisuhteissa,  harrastaa polyamoriaa,  polygamiaa,  polyseksiä
kaikenlaisissa ihmissuhteissa, eikä mikään suhde kestä enää niin kauaa kuin lasten kasvattaminen
aikuiseksi vaatisi. Kestävä, ”elinikäinen” avioliitto on vapaan seksikulttuurin antirakenne ja menet-
tää merkityksensä. 
   Feminismi ja miessukupuolen jatkuva syyllistäminen on johtanut jatkuvaan perheensisäiseen ver-
tailuun, koko kulttuurin sukupuolittamiseen ja samanlaisuustasa-arvon vaatimiseen. Entisajan per-
heen sisäinen roolijako ja roolimallitkin ovat kadonneet, nykyajan lapset elävät ydin-, uus-, sateen-
kaari- ja sijaisperheissä, yhä useammat yksinhuoltajaperheissä; pirstoutunut perheinstituutio ei enää
tarjoa uusille sukupolville tasapainoista ja turvallista kasvuympäristöä.   

Vapaa kasvatus on tuhonnut vanhemmuuden.  Koteihin ja kouluihin masinoitu vapaa, väkivalla-
ton kasvatus on muuttanut perheen ja koulujenkin perinteiset auktoriteettisuhteet, ja tuottanut Suo-
meenkin ”mä haluun” -narsisteja, egonuoria, jotka eivät kykene luomaan pitkäaikaisia ihmissuhteita
eivätkä sopeutumaan yhteiskuntaan. Luottamus toiseen ihmiseen, lähimmäisyys, empatia, hyvä käy-
tös, kaikki yhteisönormit ja velvollisuudet katoavat. Vapaa kasvatus kumuloituu sukupolvi sukupol-
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velta. Tulevaisuudessa lapset kasvavat yhä itsekeskeisemmiksi eivätkä edes halua uhrata elämästään
vuosikymmeniä jälkeläisten hoitamiseen. 
   Lapsiperheissä on yhä enemmän ongelmia, joihin yhteiskunnan on puututtava. Vanhemmat eivät
jaksa kasvattaa lapsia yhteiskunnassa, jossa heiltä on otettu pois todelliset oikeudet ja auktoriteetti.
Yhteiskunta,  jopa  tuomioistuimet  vahtivat  lasten  oikeuksia,  vaatimatta  heiltä  velvollisuuksia  tai
kunnioitusta vanhempiaan kohtaan. Kurinpito-ongelmat alkavat uhata jo koululaitostakin, opetuk-
sen taso laskee eikä kukaan tiedä, selviävätkö suomalaiset enää globaalissa työkilpailussa.
   Teknisesti yhä vaativammaksi käyvässä yhteiskunnassa vanhemmuuden yllä kasvaa ahdistus siitä,
ettei heidän lapsensa menesty koulussa vaan ajautuu huono-osaiseksi ja kenties huumeidenkin käyt-
täjäksi.  Yhä useammat nuoret katsovat, etteivät he pysty kasvattamaan lapsiaan  yhä epävarmem-
paan yhteiskuntaan eivätkä varjelemaan heitä nykykulttuurin uhilta  ja ongelmilta.  Lapsiperhe ei
enää ole onnellisen elämän perusta.

Globaali elämänmuoto.   Jos työ muuttuu yhä lyhytjännitteisemmäksi projekti- tai pätkätyöksi tai
yrittämiseksi, omaa uraa ei voi uhrata avioliitolle ja perheelle. Elämä on jatkuvaa muutosta, yhä
hektisempää liikkumista, kännykkäelämää, ajelehtimista globaaleissa nettilaumoissa.   Työmarkki-
noita kiertävä projektityöläinen kykenee selviämään vain yksin, taistelemalla oman olemassaolonsa
ja oikeuksiensa puolesta.

Reproduktiolaitos tuo muutoksen

Huippuihminen syntyy. Tulevaisuudessa valtiot – niin kauan kuin niillä on vielä omaa yritystoim-
intaa -  ja yksityiset konsernit perustavat reproduktiolaitoksia, jotka tuottavat uudet sukupolvet, glo-
baalien teknokoneistojen uuden ihmistyövoiman.  Synnytyslaitoksiin valittaisiin vain perimältään
terveitä valioyksilöitä tekemään lapsia. Vanhemmiksi valitut olisivat ammattisynnyttäjiä, joiden pe-
rimä täyttäisi tieteellistekniset vaatimukset. Tulevaisuudessa lapset voidaan synnyttää varmaankin
jo keinotekoisesti, laboratorioiden liukuhihnoilla.  Valvotussa reproduktiossa voitaisiin tuottaa huip-
pusuorittajia ja erikoisihmisiä, joita postlokaalisen kulttuurin tuotanto-, urheilu- tai tajuntateollisuus
tarvitsee.  Synnytyslaitokset  tekisivät  myös  mahdolliseksi  lopultakin  rajoittaa  maapallon
väestönkasvua. 
   Reproduktiolaitokset ovat  huipputeknologian teknoyhteisöjä, jotka genetiikan, kasvatuksen ja fy-
siologian viimeisimpiä tutkimustulosten mukaan kasvattavat  perimältään terveitä, tasapainoisia ja
tietenkin älykkyydeltään huipputasoa olevia ihmisyksilöitä, joilla on kaikki edellytykset elää digi-
taalisessa maailmankulttuurissa onnellisen ja  tuotteliaan elämän. He saisivat huippukoulutuksen,
parhaan älykkyys- ja virikekasvatuksen,  kaiken sen suorituskyvyn, mitä tieteellistekninen ihmis-
trimmaus kykenee tuottamaan. 

Uusi ihmistuotanto. Ohjattu ihmistuotanto vähentäisi ratkaisevasti geneettisiä ja muita kehitysvir-
heitä  ja  voisi  lopulta  tuottaa vain täydellisiä  työntekijöitä,  jotka ovat   fyysisesti  ja  psyykkisesti
”huoltovapaita” , eivät kuluta  terveyspalveluja ja pärjäävät roboteille. Ihmiskunnan lisääntymisen
ohjaaminen tulee välttämättömäksi, kun terveys- ja sosiaalimenot kaatavat kansallisvaltioiden ja tu-
levaisuudessa myös globaalien teknosysteemien ylläpitämät sosiaalipalvelut. Epäterveitä lapsia ei
globaalit työmarkkinat ota huolehtiakseen ja postlokaalisessa kulttuurissa, jossa kaikki yhteisölli-
syys ja kollektiivisuus puuttuu, ei epäonnistuneita yksilöitä enää auteta julkisin varoin, yhteisöllisiä
sosiaalirakenteita tuskin on olemassakaan. Ihmiselämän syntymästä kuolemaan hoitavat globaalit
kaupalliset teknosysteemit.

Vapautettu maailmankansalainen.  Globaali ihmislaji vapautuu perheväkivallasta, lapset kaltoin-
kohtelusta, teinit vanhempiensa mielivallasta ja aviopuolisot toinen toisistaan.
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Seksiparit vapautuvat velvollisuudesta hankkia ja kasvattaa lapsia. Jokainen voi olla vain oma yksi-
lönsä ja elää vain itselleen, hyvin harvat enää kykenisivätkään kasvattamaan lapsia väkivallattoman
kasvatuksen, narsistisen liberalismin ja rajattoman tuottavuuden maailmassa.
   Tulevat sukupolvet elävät jo kokonaan yksin omaa egoelämäänsä eivätkä tarvitse edes seksikump-
pania: robotit,  tieteellistekniset seksivälineet ja simulaatio-ohjelmat riittävät. Sukupuolisuhteet toi-
sen ihmisen kanssa menettävät nekin vähitellen mielenkiintonsa ja vähenevät,  tai  seksuaalivietti
voidaan tukahduttaa, jopa eliminoida kokonaan ihmislajin perimästä.  Mihinkä huipputeknologia ei
pystyisi? 
   Näin ihminen vapautettaisiin kaikista niistä ongelmista ja tragedioista, joita seksuaalisuus on ih-
mislajille tuottanut, eikä yhdenkään feministin tarvitse enää kokea sukupuolittumisen tuskatiloja,
synnytyskoneena olemista eikä sitoutumista lasten hoitoon. Vanhanaikaisen kotielämän epätasa-ar-
vo, väkivalta, stressi ja epävarmuus katoaisivat. Vanhempien ei tarvitsisi olla huolissaan lastensa ke-
hityksestä, koulumenestyksestä, huumeiden käytöstä eikä oman elämänuransa tuhoutumisesta. Per-
heväkivalta loppuisi kokonaan. Narsistisen yhteiskunnan ns. yksilöihmiset voivat täydellisesti up-
poutua omaan egoelämäänsä ja yksilönoikeuksiinsa. 
   Globaali robottiaikakauden ihmislaji vapautetaan kansalaisyhteisöistä, perheestä ja avioliitosta,
kaikista niistä siteistä, jotka nykyisin tukahduttavat modernin yksilöihmisen  itsensä toteuttamista.
Reproduktiolaitokset lopettaisivat kulttuurin primitivisaation ja ihmislajin rappeutumisen, pelastai-
sivat ihmiskunnan roboteilta.

(Postlokaalinen kulttuuri)


