
powy¿ej 55 lat i 25% poni¿ej 26 lat). 6% osób, które mia³y 
nauczyciela homoseksualistê powiedzia³o, ¿e nauczyciel mia³ 
wp³yw na to, ¿e spróbowali stosunków homoseksualnych; 13% 
mê¿czyzn oraz 4% kobiet stwierdzi³o, ¿e nauczyciel tej samej 
p³ci podejmowa³ wobec nich czyny seksualne.

Podsumowanie
Czy to badaj¹c ankiety przeprowadzone w spo³eczeñstwie, 

czy te¿ badaj¹c akta skazanych, mo¿na stwierdziæ, ¿e 
nauczyciele homoseksualni s¹ zdecydowanie bardziej sk³onni do 
molestowania seksualnego dzieci ni¿ nauczyciele heteroseksu-
alni.

PROPORCJE
3Po ogólnokrajowym  badaniu oszacowano, ¿e mêski homo-

seksualizm stanowi pomiêdzy 1% i 3%. Iloœæ lesbijek w tych 
badaniach by³a prawie zawsze ni¿sza (zwykle po³owê ni¿sza od 
iloœci homoseksualistów). Wobec czego, ogólnie rzecz ujmu-
j¹c, prawdopodobnie 2% doros³ych regularnie stosuje praktyki 
homoseksualne. Jednak stanowi to miêdzy 20% a 40% wszyst-
kich przypadków molestowania nieletnich.

Molestowanie seksualne dzieci nie mo¿e byæ traktowane 
z pob³a¿aniem. W³adze oœrodka, w którym przebywa oko³o 1500 
m³odocianych uciekinierów z domów rocznie, szacuj¹, ¿e oko³o 

po³owa ch³opców by³a molestowana w sposób homoseksualny, 
a 90% dziewcz¹t by³o molestowanych w sposób hetero-

27seksualny.  Badanie osób niepe³nosprawnych umys³owo wska-
zuje na to, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ schorzenia jest molestowanie 
seksualne, jakiego doœwiadczy³y w wieku dzieciêcym (45% 
pacjentów Bigra by³o molestowanych na tle homoseksualnym).

Jeœli 2% spo³eczeñstwa jest odpowiedzialne za 20-40% 
szkodliwych dla jednostki i spo³eczeñstwa czynów molesto-
wania seksualnego, to coœ musi byæ naprawdê nie w porz¹dku 
z tymi 2%. Nie ka¿dy homoseksualista molestuje dzieci. Ale tak 
du¿a liczba homoseksualistów dopuszcza siê molestowania 
nieletnich, ¿e ryzyko molestowania dziecka na tle homoseksu-
alnym jest od 10 do 20 razy wiêksze ni¿ na tle heteroseksualnym.

Cele ruchu homoseksualistów
Ruch homoseksualistów otwarcie domaga siê legalizacji 

seksu homoseksualnego miêdzy dzieæmi a doros³ymi. W 1987 
roku Magazyn Homoseksualizmu, edukacyjny organ ruchu na 
rzecz praw homoseksualistów, opublikowa³ artyku³ pod tytu³em: 

29„Pedofilia a ruch homoseksualistów”.  Autor Theo Sandfort, 
wyszczególnia wysi³ki homoseksualistów, by po³o¿yæ kres 
„dyskryminacji pedofilii”. W 1980 roku najwiêksza holenderska 
organizacja homoseksualistów (COC) „przyjê³a stanowisko 
postuluj¹ce, ¿e liberalizacja pedofilii musi byæ rozpatrywana 
jako cel homoseksualistów … [oraz, ¿e] wiek przyzwolenia 
powinien byæ zniesiony. (…) Poprzez uœwiadomienie pokre-
wieñstwa miêdzy homoseksualizmem a pedofili¹, COC przy-
czyni³a siê do tego, ¿e doroœli jej cz³onkowie s¹ teraz bardziej 
wra¿liwi na erotyczne pragnienia m³odych przedstawicieli 
w³asnej p³ci, a przez to do rozszerzenia to¿samoœci homo-
seksualnej”. W 1990 roku COC osi¹gnê³a znacz¹ce zwyciêstwo: 
obni¿enie wieku przyzwolenia na homoseksualny seks 
w Holandii do 12 lat (chyba, ¿e rodzice maj¹ coœ przeciwko temu, 

30to wtedy wymagane jest 15 lat).  W USA i w Kanadzie cz³on-
kowie Pó³nocnoamerykañskiego Zwi¹zku Mi³oœci Miêdzy Mê¿-
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czyznami a Ch³opcami maszeruj¹ dumnie w wielu homo-
seksualnych paradach i za cel maj¹ zniesienie barier miêdzy 
seksem pomiêdzy mê¿czyznami a ch³opcami. Proszê zwróciæ 
uwagê na wyra¿enia „dyskryminacja pedofilii” i „liberalizacja 
pedofilii”. Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e osoby, które postuluj¹ legalizacjê 
stosunków seksualnych miêdzy doros³ymi a dzieæmi przekonuj¹, 
i¿ jest to „prawo obywatelskie”, i nale¿y siê im taka sama 
ochrona prawna jak innym mniejszoœciom. Du¿a czêœæ 
Amerykanów traktuje ten argument jako zwyk³y pretekst do tego, 
by daæ „przestêpcom seksualnym” woln¹ drogê do wyko-
rzystywania dzieci. 

WNIOSKI
Ruch na rzecz praw homoseksualistów postuluje legalizacjê 

stosunków seksualnych z nieletnimi, podczas, gdy czy to w zg³o-
szonych przez spo³eczeñstwo przypadkach molestowania, 
wyrokach na pedofili, czy w stosunkach seksualnych miêdzy 
nauczycielami a uczniami istnieje silne, nieproporcjonalne 
powi¹zanie miêdzy molestowaniem seksualnym dzieci a homo-
seksualizmem. Stwierdzenie Ann Landers, mówi¹ce o tym, ¿e 
homoseksualiœci nie molestuj¹ dzieci czêœciej ni¿ heteroseksu-
aliœci jest nieprawdziwe. Zapewnienia przywódców organizacji 
broni¹cych praw homoseksualistów oraz Amerykañskiego 
Zwi¹zku Psychologicznego, ¿e homoseksualiœci s¹ mniej sk³onni 
od heteroseksualistów do molestowania seksualnego nieletnich, 
równie¿ jest fa³szywe.



1Ann Landers  uwa¿a, ¿e stwierdzenie: „Homoseksualiœci s¹ 
bardziej sk³onni do seksualnego molestowania dzieci” jest 
b³êdne. Amerykañski Zwi¹zek Psychologiczny sponsorowa³ 
pracê, która zapewnia: „Uznani badacze w dziedzinie wyko-
rzystywania dzieci, (…) prawie jednog³oœnie twierdz¹, ¿e ludzie 
homoseksualni s¹ mniej sk³onni do traktowania dzieci jako 

2obiektów seksualnych”.  
Wobec tego, dlaczego w ka¿dej gazecie mo¿emy przeczytaæ 

o stosunkach seksualnych miêdzy ch³opcami i mê¿czyznami? 
Czy to tylko sensacyjne dziennikarstwo? Wiadomo, ¿e hetero-
seksualne molestowanie dzieci równie¿ ma miejsce; ale skoro 
heteroseksualistów jest znacznie wiêcej ni¿ homoseksualistów 
to, który rodzaj molestowania – homoseksualny czy hetero-
seksualny – jest proporcjonalnie czêstszy? 

DOWODY NAUKOWE
Trzy rodzaje dowodów naukowych wskazuj¹ na proporcje 

molestowania na tle homoseksualnym: 
1) badania zjawiska molestowania ogólnie w spo³eczeñstwie; 
2) badania osób z³apanych i skazanych za molestowanie;
3) to, co mówi¹ sami homoseksualiœci.

Te trzy linie dowodowe sugeruj¹, ¿e od 1 do 3% doros³ych, 
3którzy stosuj¹ praktyki homoseksualne,  stanowi miêdzy jedn¹ 

pi¹t¹ a jedn¹ trzeci¹ wszystkich przypadków molestowania 
dzieci.

Sonda¿e na temat seksualnego molestowania
W 1983 roku badanie prawdopodobnych doœwiadczeñ 

seksualnych 4340 doros³ych w piêciu miastach w USA wykaza³o, 
¿e oko³o 3% mê¿czyzn i 7% kobiet przyzna³o, ¿e mia³o kontakty 

4seksualne z mê¿czyzn¹ przed ukoñczeniem 13. roku ¿ycia  (czyli 
30% to stosunki homoseksualne).

 W latach 1983-1984 wyrywkowy sonda¿ 3132 doros³ych, 
przeprowadzony w Los Angeles wykaza³, ¿e 3,8% mê¿czyzn 
i 6,8% kobiet w dzieciñstwie by³o seksualnie molestowanych. 
W zwi¹zku z tym, ¿e 93% napastników stanowili mê¿czyŸni, 
a tylko 1% dziewcz¹t by³o molestowanych przez kobiety, 35% 

5przypadków by³o na tle homoseksualnym.
6W 1985 roku Los Angeles Times  zapyta³ 2628 doros³ych 

z ca³ych Stanów Zjednoczonych o to czy byli molestowani 
seksualnie w dzieciñstwie. 27% kobiet i 16% mê¿czyzn przy-
zna³o, ¿e tak. Poniewa¿ 7% przypadków molestowania 
dziewczynek i 93% przypadków molestowania ch³opców by³o 
przez osoby tej samej p³ci, 4 na ka¿de 10 przypadków 
przedstawionych w tym badaniu by³o homoseksualnych. 

W wyrywkowym sonda¿u przeprowadzonym wœród 
Brytyjczyków w wieku 15-19 lat, 35% ch³opców i 9% dziewcz¹t 
przyzna³o, ¿e doroœli homoseksualiœci proponowali im stosunki 
seksualne i 2% ch³opców, oraz 1% dziewcz¹t przyzna³o, ¿e 

7uleg³o tym namowom.
Przegl¹d profesjonalnej literatury w uznanych magazynach 

naukowych uznawany jest za dok³adne streszczenie obecnej 
wiedzy. Ostatni taki przegl¹d zosta³ opublikowany w 1985 

8roku.  Wnioskowa³ on, ¿e do czynów homoseksualnych dosz³o 
w 25-40% przypadków molestowania dzieci, zarejestrowanego 
w  materia³ach  naukowych  i  s¹dowych.

Badania osób skazanych za molestowanie nieletnich
9Dr Freud i dr Heasman  z Instytutu Psychiatrii Clarke

(Clarke Institute of Psychiatry) w Toronto zrobili dwa obszerne 
badania i obliczyli, ¿e odpowiednio 34% i 32% osób 
molestuj¹cych dzieci by³o homoseksualistami. W przypadkach, 
którymi zajmowali siê osobiœcie, homoseksualiœci stanowili 
36% z 457 pedofili. 

Dr Adrian Copeland, psychiatra pracuj¹cy z napastnikami 
10seksualnymi w Instytucie Peters, w Philadelphii powiedzia³,  

¿e z doœwiadczenia mo¿e stwierdziæ, ¿e pedofile czêsto maj¹ 
sk³onnoœci homoseksualne oraz, ¿e „od 40% do 45%” osób mo-
lestuj¹cych dzieci ma „znacz¹ce doœwiadczenia homoseksu-
alne”.

11Dr C. H. McGaghy  oszacowa³, ¿e „napastnicy homo-
seksualni prawdopodobnie stanowi¹ oko³o po³owê molestuj¹-
cych, którzy zajmuj¹ siê prac¹ z dzieæmi”. Inne badania wykazuj¹ 
podobnie:

– Z oko³o 100 napastników molestuj¹cych dzieci przeby-
waj¹cych w 1991 roku w Oœrodku Leczenia Niebezpiecznych 
Przestêpców Seksualnych w Massachusetts, jedna trzecia by³a 
heteroseksualna, jedna trzecia biseksualna i jedna trzecia o orien-

12tacji homoseksualnej.  
– Stanowe badanie, przeprowadzone w stanie Vermont: 161 

m³odocianych przestêpców, którzy pope³nili przestêpstwa 
seksualne w 1984 roku wykaza³o, ¿e 35 (22%) by³o homo-

13seksualistami.
– Z 91 napastników przebywaj¹cych w kanadyjskiej Kli-

nice Zachowañ Seksualnych Kingston od 1978-1984 roku za 
molestowanie nie spokrewnionych z nimi dzieci, 38 (42%) by³o 

14homoseksualistami.
– Z 52 napastników molestuj¹cych dzieci w Ottawie od 1983 

15do 1985 roku 31 (60%) by³o homoseksualistami.
W Anglii, w 1973 roku 802 osoby (w tym 8 kobiet) zosta³o 

skazanych za molestowanie osób p³ci mêskiej, oraz 3006 (w tym 
6 kobiet) zosta³o skazanych za molestowanie osób p³ci ¿eñskiej 
(21 przypadków by³o na tle homoseksualnym). 88% ofiar p³ci 

16mêskiej i oko³o 70% ofiar p³ci ¿eñskiej mia³o poni¿ej 16 lat.
Na tej podstawie sêdzia, J.T. Rees, doszed³ do wniosku, ¿e: 

„doros³y homoseksualista woli towarzystwo nastolatka lub m³o-
dzieñca od doros³ego mê¿czyzny. W 1947 roku 986 osób zosta³o 
skazanych za czyny homoseksualne i niezgodne z obyczajami. 

257 z nich to przestêpstwa podlegaj¹ce œciganiu s¹dowemu, 
gdzie ofiarami by³y 402 osoby p³ci mêskiej. (…) Wiêkszoœæ 
z nich mia³a mniej ni¿ 16 lat. Tylko 11% ofiar mia³o powy¿ej 
21 lat”.

„Problem mêskiego homoseksualizmu to w gruncie rzeczy 
problem deprawacji m³odzie¿y przez ludzi w tym samym wieku 
(innych ch³opców), oraz przez starsze rodzeñstwo. Przyczynia 
siê to do tego, ¿e coraz wiêcej m³odych mê¿czyzn ma szanse 

17w przysz³oœci staæ siê homoseksualistami”.

Co przyznaj¹ sami homoseksualiœci
Badanie Kinseya, przeprowadzone w 1948 roku wykaza³o, 

¿e 37% homoseksualistów i 2% lesbijek przyzna³o siê do sto-
sunków seksualnych z osobami poni¿ej 17. roku ¿ycia, oraz 
28% homoseksualistów i 1% lesbijek przyzna³o, ¿e mia³o kon-
takty seksualne z osobami poni¿ej 16. roku ¿ycia, podczas, gdy 

18sami mieli wtedy 18 lat lub wiêcej.  
W 1970 roku Instytut Kinseya przeprowadzi³ ankietê wœród 

565 bia³ych homoseksualistów, przebywaj¹cych w San 
Francisco: 25% z nich przyzna³o, ¿e mia³o stosunki seksualne 
z ch³opcami maj¹cymi 16 lat lub mniej, podczas, gdy oni sami 

19mieli przynajmniej 21 lat.
W „Raporcie Gejów” 23% homoseksualistów i 6% lesbijek 

przyzna³o siê do kontaktów seksualnych z m³odzie¿¹ poni¿ej 16. 
20roku ¿ycia.  

 21We Francji 129 skazanych homoseksualistów  (œrednia 
wieku 34 lata) powiedzia³o, ¿e mieli kontakty seksualne w sumie 
z 11 007 ch³opcami (œrednio 85 ch³opców na jednego mê¿-
czyznê). Abel i inni podobnie donosz¹, ¿e mê¿czyŸni, którzy 
molestowali dziewczynki spoza swojej rodziny mieli ka¿dy po 
20 ofiar; ci, którzy molestowali ch³opców mieli œrednio 150 

22ofiar.  
Podsumowanie

Oko³o jedna trzecia zg³oszeñ molestowania seksualnego, to 
molestowanie na tle homoseksualnym. Podobnie, miêdzy jedn¹ 
pi¹t¹ a jedn¹ trzeci¹ osób z³apanych lub skazanych stosuje 
praktyki homoseksualne. Ponadto pomiêdzy jedn¹ pi¹t¹ a jedn¹ 
trzeci¹ ankietowanych homoseksualistów przyzna³o siê do 
molestowania nieletnich. W sumie daje to raczej spójny obraz.

STOSUNKI SEKSUALNE
W RELACJI NAUCZYCIEL – UCZEÑ

W dzisiejszych czasach rodzice fanatycznie wrêcz obawiaj¹ 
siê, ¿e nauczyciele homoseksualiœci mog¹ molestowaæ ich dzieci. 
Ale skoro okazuje siê, ¿e homoseksualiœci s¹ bardziej sk³onni do 
molestowania nieletnich i wykorzystywania ich, ten strach ma 
swoje uzasadnienie. W rzeczy samej, w literaturze naukowej 
pojawiaj¹ siê wzmianki o nieproporcjonalnie czêstym molesto-
waniu dzieci przez nauczycieli homoseksualnych w stosunku do 
molestowania heteroseksualnego.

Pierwsze amerykañskie badanie Kinseya wykaza³o, ¿e 4% 
bia³ych homoseksualistów, bez kryminalnej przesz³oœci i 7% 
bia³ych lesbijek bez kryminalnej przesz³oœci przyzna³o, ¿e ich 
pierwsze doœwiadczenie seksualne by³o z „nauczycielem lub 
innym opiekunem”. ¯adna z ankietowanych osób heteroseksu-
alnych nie odpowiedzia³a, ¿e ich pierwszym partnerem seksu-

18alnym by³ nauczyciel.
W Anglii, jak zarejestrowa³ Schofield, przynajmniej 2 z ba-

danych przez niego 150 homoseksualistów mia³o nauczyciela 
jako partnera w pierwszym doœwiadczeniu homoseksualnym. 
Jeden na 50 mê¿czyzn w grupie porównawczej równie¿ zosta³ 
uwiedziony przez homoseksualnego nauczyciela, podczas, gdy 
¿aden z ankietowanych mê¿czyzn nie mia³ takich doœwiadczeñ 

23z nauczycielem heteroseksualnym.
24Badanie 1400 dyrektorów szkó³  przeprowadzone w 1978 

roku przez McCall'a i opublikowane w czasopiœmie, wykaza³o, 
¿e 7% z nich przyzna³o, ¿e by³y za¿alenia na kontakty homo-
seksualne pomiêdzy nauczycielami i uczniami i 13% przyzna³o, 
¿e by³y za¿alenia na kontakty heteroseksualne pomiêdzy 
nauczycielami i uczniami (35% za¿aleñ dotyczy³o kontaktów 
homoseksualnych). 2% dyrektorów „wiedzia³o o sytuacjach, 
w których nauczyciele mówili uczniom o tym, ¿e s¹ homoseksu-
alistami”.

25Na 400 kolejnych przypadków molestowania w Australii,  
7 ch³opców i 4 dziewczynki by³y molestowane przez nauczycieli 
p³ci mêskiej. Wynika z tego, ¿e 64% przypadków to molesto-
wanie na tle homoseksualnym. 

W 1987 roku dr Stephen Rubin, asystent na wydziale 
psychologii w Whitman College przeprowadzi³ badanie 

26w 10 stanach  i znalaz³ 199 przypadków molestowania 
seksualnego z udzia³em nauczycieli. 122 nauczycieli p³ci 
mêskiej molestowa³o uczennice i 14 nauczycielek molestowa³o 
uczniów. Jednak¿e w 59 przypadkach nauczyciele p³ci mêskiej 
molestowali uczniów i w 4 przypadkach nauczycielki 
molestowa³y uczennice (ogólnie 32% przypadków by³o na tle 
homoseksualnym).

W badaniu przeprowadzonym w 1983 roku poproszono 
4340 doros³ych, aby wyjawili jakiekolwiek dzia³ania o pod³o¿u 
seksualnym i jakikolwiek fizyczny kontakt seksualny inicjowany 
przez nauczycieli szkó³ podstawowych i œrednich (4% ankieto-
wanych nauczycieli przyzna³o, ¿e jest biseksualna lub homo-

4seksualna).  29% kontaktów inicjowanych przez nauczycieli 
szkó³ podstawowych i 16% kontaktów inicjowanych przez 
nauczycieli szkó³ œrednich by³o homoseksualnych. Ponadto 1 na 
4 (25%) ankiety wykaza³a, ¿e stosunek seksualny z nauczy-
cielem szko³y podstawowej by³ homoseksualny. W szkole 
œredniej 8 (22%) na 37 kontaktów pomiêdzy nauczycielem 
a uczniem by³o homoseksualnych. 18% ankietowanych przy-
zna³o, ¿e mia³o nauczyciela homoseksualistê (8% w wieku 
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