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De-a lungul istoriei, toate civilizaţiile au avut religii importante care au condamnat
homosexualitatea.[1] În coloniile americane, actele homosexuale erau un delict capital.
Thomas Jefferson spunea că homosexualitatea „ar trebui pedepsită, dacă este vorba de un
bărbat, prin castrare, iar dacă este vorba de o femeie, prin tăierea unei găuri cu diametrul
de cel puţin o jumătate de inci în cartilagiul nasului.[2] Până în 1961, actele homosexuale
erau ilegale în toată America.
Homosexualii susţin că „atitudinea prevalentă faţă de homosexuali în SUA şi în multe alte
ţări este repulsia şi ostilitatea... faţă de acte şi dorinţe care nu fac rău nimănui”.[3] Asociaţia
Americană de Psihologie şi Asociaţia Americană de Sănătate Publică au asigurat Curtea
Supremă a SUA, în 1986, că „nu există date semnificative care să arate că angajarea în<
sexul oral şi anal conduc la o disfuncţie mentală sau fizică”.[4]
Ce fac homosexualii
Principalele sondaje despre comportamentul homosexual sunt rezumate mai jos. Două
lucruri ies în evidenţă: 1) homosexualii se comportă similar în toată lumea, şi 2) precum a
observat în 1993 Profesorul de Medicină de la Harward, William Haseltine,[33] „schimbările
de comportament sexual, despre care s-a raportat că au avut loc la unele grupuri, s-au
dovedit a fi tranzitorii. De exemplu, băile publice şi cluburile sexuale din multe oraşe mari
ori s-au redeschis, ori nu s-au închis niciodată.”
Activităţile homosexuale (în procente)
SUA[16] SUA[13] SUA SUA[18] Danemarca[20] SUA[19] Londra[27] Sydney/Londra[26] Canada[25]
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SEXUL ORAL Homosexualii fac felaţie aproape tuturor bărbaţilor cu care au contacte
sexuale (şi ingerează sperma cam de la jumătate dintre ei). Sperma conţine mulţi din
germenii aflaţi în sânge. De aceea, homosexualii care practică sexul oral sunt aproape de
consumarea sângelui uman crud, cu toate riscurile sale medicale. Deoarece penisul are
adesea mici leziuni (şi adesea a fost în locuri neigienice, precum rectul), cei implicaţi în
sexul oral pot să fie infectaţi cu hepatita A sau gonoree (şi chiar cu HIV şi hepatita B).
Fiindcă multe contacte au loc între străini (70% dintre homosexuali au estimat că au făcut
sex doar o dată cu mai mult de jumătate dintre partenerii lor [17], [27]), iar homosexualii au
undeva între 105 şi 1105 de parteneri diferiţi/an, potenţialul infectării este considerabil.
SEXUL ANAL Sondajele arată că aproximativ 90% dintre homosexuali s-au angajat în
sexul anal şi cam două treimi o fac în mod regulat. Într-un studiu de şase luni bazat pe
însemnări sexuale zilnice,[3] homosexualii au avut în medie 110 parteneri sexuali şi 68 de
contacte sexuale anale pe an.
Sexul anal este periculos. În timpul contactului anal, rectul devine un loc de întâlnire
pentru 1) salivă şi germenii ei şi/sau un lubrifiant artificial, 2) propriile fecale, 3) orice
infecţii sau substanţe pe care le are penisul pe el, şi 4) fluidul seminal al celui care
penetrează. Din cauză că sperma penetrează uşor peretele rectal (care are grosimea de
doar de o celulă), afectând negativ imunologic, şi pentru că ruperea sau rănirea peretelui
anal este foarte frecventă în timpul sexului anal/cu penisul, aceste substanţe au aproape
imediat acces la sânge. Spre deosebite de contactul heterosexual (în care sperma nu poate
pătrunde prin vaginul cu straturi multiple şi nu sunt prezente fecale), contactul sexual
anal este probabil cel mai eficient mod de a răspândi sexual hepatita B, HIV, sifilisul şi o
mulţime de alte boli transmise prin sânge.
Ruperea sau spargerea peretelui anal este probabilă mai ales la „fisting” - mâna şi braţul
sunt introduse în rect. Ea este, de asemenea, obişnuită atunci când se folosesc „jucării”
(jargon homosexual pentru obiectele care sunt introduse în rect – sticle, morcovi, chiar
gerbili[8] *mici rozătoare+). Riscul contaminării şi/sau de a fi nevoit să porţi o pungă pentru
colostomie din cauza unui astfel de „sport” este foarte real. Aparent, fistingul era atât de
rar pe vremea lui Kinsey, încât el nici nu s-a gândit să vorbească despre el. Până în 1977,
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peste o treime dintre homosexuali au admis că îl practicau. Rectul nu a fost conceput ca să
cuprindă pumnul, iar cei care fac aceasta se pot trezi nevoiţi să poarte scutece toată viaţa.
SEXUL CARE IMPLICĂ FECALELE Aproximativ 80% dintre homosexuali admit că au
lins sau şi-au introdus limba în anusul partenerilor şi astfel au ingerat cantităţi de fecale
semnificative din punct de vedere medical. Cei care ingeră fecale sau se bălăcesc în ele îşi
asumă probabil un risc şi mai mare. În studiul însemnărilor zilnice, [5] 70% dintre
homosexuali s-au angajat în această activitate – jumătate dintre ei, în mod regulat în
ultimele 6 luni. Rezultatul? – „incidenţa anuală a hepatitei A... la bărbaţii homosexuali a
fost de 22%, în timp ce niciun bărbat heterosexual nu s-a infectat cu hepatita A”. În 1992,[26]
s-a observat că proporţia homosexualilor din Londra care se angajau în sexul oral/anal nu
scăzuse din 1984.
În timp ce corpul are moduri de apărare împotriva germenilor fecali, expunerea la
resturile fecale a zeci de străini în fiecare an este extrem de nesănătoasă. Ingerarea
resturilor umane este principala cale a contractării hepatitei A şi a paraziţilor enterici
cunoscuţi în mod colectiv ca Sindromul intestinal al homosexualilor. Ingerarea fecalelor a
fost, de asemenea, indicată în transmiterea febrei tifoide,[9] herpesului şi cancerului.[27]
Aproximativ 10% dintre homosexuali au mâncat sau s-au jucat cu fecale [de ex. prin
clisme, bălăcirea în fecale+. Departamentul pentru Sănătate Publică din San Francisco a
văzut 75000 de pacienţi pe an, dintre care 70 până la 80% erau bărbaţi homosexuali... O
medie de 10% dintre toţi pacienţii şi contactele asimptomatice raportate... din cauza
probelor pozitive fecale sau a culturilor de amibe, giardia şi a infecţiilor cu Shigella erau
lucrători în domeniul alimentar în stabilemente publice; aproape 5% dintre cei cu hepatita
A erau angajaţi în mod similar.”[10] În 1976, scarlatina transmisă pe calea aerului a izbucnit
printre homosexuali şi a ameninţat San Francisco.[10] Centrele pentru Controlul Bolilor din
SUA au raportat că 29% dintre cazurile de hepatită din Denver, 66% din New York, 50%
din San Francisco, 56% din Toronto, 42% din Montreal şi 26% din Melbourne în primele
şase luni ale anului 1991 au fost la homosexuali.[11] Un studiu din 1982 „a sugerat că este
posibil să fi avut loc o anumită transmitere de la grupul homosexual la populaţia
generală”.[12]
SEXUL CARE IMPLICĂ URINA Aproximativ 10% dintre homosexualii lui Kinsey au
raportat că au folosit „duşuri aurii” *au băut urină sau au fost împroşcaţi cu urină]. În cel
mai mare sondaj al homosexualilor condus vreodată,[13] 23% au recunoscut că au făcut sex
care implica urina. În cel mai mare sondaj aleatoriu al homosexualilor,[6] 29% au raportat
sex care implică urina. Într-un studiu din San Francisco pe 655 de homosexuali,[14] numai
24% au susţinut că au fost monogami în anul anterior. Dintre acei homosexuali monogami,
5% au băut urină, 7% au practicat „fistingul”, 33% au ingerat fecale prin contact anal/oral,
53% au înghiţit spermă şi 59% au primit spermă în rect în timpul lunii anterioare.
ALTE PRACTICI HOMOSEXUALE
SADOMASOCHISMUL Precum arată tabelul, o minoritate importantă de homosexuali se
angajează în tortură pentru distracţie sexuală.
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SEXUL CU MINORI 25% dintre homosexualii albi[17] au recunoscut că la vârsta adultă au
făcut sex cu băieţi de 16 ani sau mai mici. Într-un studiu în 9 state,[30] 33% din cei 181 de
profesori şi 22% din cele 18 profesoare care au fost prinşi molestând elevi, au făcut-o
homosexual (deşi mai puţin de 3% dintre bărbaţi şi mai puţin de 2% dintre femei se
angajează în homosexualitate[31]). În funcţie de studiu, procentul homosexualilor care au
raportat sex în WC-urile publice a variat de la 14%[16] la 41%[13], 66%[6], 9%[16], 60%[13], iar
67%[5] au raportat sex în băile publice; 64%[16] şi 90% au spus că au folosit droguri ilegale.
Se poate ca teama de SIDA să fi redus numărul de parteneri homosexuali, dar numerele
sunt uriaşe după orice standard. Morin[15] a raportat că 824 de homosexuali îşi reduseseră
frecvenţa contactelor sexuale de la 70 de parteneri diferiţi/an în 1982, la 50/an în 1984.
McKusick[14] a raportat scăderi de la 76/an la 47/an în 1985. În Spania[32], media era de 42/an
în 1989.
Consecinţele medicale ale sexului homosexual
Moartea şi boala însoţesc activitatea sexuală promiscuă şi neigienică. Între 70%[25] şi 78%[13]
dintre homosexuali au raportat că au avut o boală transmisă sexual. Proporţia celor cu
paraziţi intestinali (viermi, gălbează, amibă) a variat de la 25%[18], la 39%[19] şi 59%[20]. Cu
referire la 1992, 83% dintre cazurile de SIDA în SUA la albi au fost la homosexuali. [21]
Studiul de la Seattle bazat pe însemnări zilnice a raportat că homosexualii, într-un an
obişnuit:
1. au făcut felaţie la 108 bărbaţi şi au înghiţit sperma de la 48;
2. au schimbat salivă cu 96;
3. au avut parte de 68 de penetrări cu penisul în anus; şi
4. au ingerat fecale de la 19.
Nu este de mirare că 10% au fost depistaţi cu hepatita B şi 7% au contractat hepatita A în
timpul studiului de 6 luni.
Efecte asupra speranţei medii de viaţă
Fumătorii şi dependenţii de droguri nu trăiesc la fel de mult ca nefumătorii şi ca cei care
nu sunt dependenţi, de aceea considerăm fumatul şi abuzul de narcotice dăunătoare.
Speranţa medie de viaţă tipică pentru homosexuali sugerează că activităţile lor sunt mai
distrugătoare decât fumatul şi la fel de periculoase ca drogurile.
Un număr de 6516 anunţuri mortuare din 16 jurnale homosexuale din SUA din ultimii 12
ani au fost comparate cu un eşantion mare de anunţuri mortuare din ziare obişnuite.[23]
Anunţurile mortuare din ziarele obişnuite erau similare cu mediile pentru longevitate în
SUA; vârsta medie a morţii pentru bărbaţii căsătoriţi era de 75 de ani, iar 80% dintre ei au
murit bătrâni (la vârsta de 65 de ani sau mai bătrâni). Pentru bărbaţii necăsătoriţi sau
divorţaţi, vârsta medie a morţii era de 57 de ani, iar 32% dintre ei au murit bătrâni. Femeile
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căsătorite aveau vârsta medie a morţii de 79 de ani; 85% au murit bătrâne. Femeile
necăsătorite şi cele divorţate aveau vârsta medie a morţii de 71 de ani, iar 60% dintre ele
au murit bătrâne.
Totuşi, vârsta medie a morţii pentru homosexuali era practic aceeaşi în toată ţara, şi per
total, mai puţin de 2% dintre homosexuali au supravieţuit până la o vârstă înaintată. Dacă
SIDA era cauza morţii, vârsta medie era de 39 de ani. Pentru cei 829 de homosexuali care
au murit de altceva decât de SIDA, vârsta medie a morţii era de 42 de ani, iar 9% au murit
bătrâni. Cele 163 de lesbiene au avut o vârstă medie a morţii de 44 de ani, iar 20% au murit
bătrâne.
2,8% dintre homosexuali au murit violent. Ei au prezentat un risc de 116 ori mai mare de a
fi omorâţi; de 24 de ori mai mare de a comite sinucidere; şi au avut o rată de deces într-un
accident de trafic de 18 ori mai mare, comparativ cu bărbaţii albi de aceeaşi vârstă.
Atacurile de inimă, cancerul şi cedarea ficatului erau excepţional de comune. 20% dintre
lesbiene au murit din cauza omorului, sinuciderii sau accidentului – o rată de 487 de ori
mai ridicată decât cea a femeilor albe cu vârsta între 25-44 de ani. Vârsta distribuţiei
eşantioanelor de homosexuali din literatura ştiinţifică din 1989 până în 1992 sugerează o
speranţă medie de viaţă la fel de scăzută.
Moştenirea homosexuală
Homosexualii au dat buzna în paradisul libertăţii sexuale şi s-au întors cu o maladie care
oferă toate indicaţiile că îi distruge pe cei mai mulţi dintre ei. Cei care tratează pacienţii cu
SIDA se află într-o situaţie de mare risc, nu numai din cauza infectării cu HIV, care în 1992
a implicat peste 100 de lucrători în domeniul sănătăţii,[21] ci şi din cauza tuberculozei şi a
apariţiei altor boli.[24] Cei care locuiesc cu pacienţi cu SIDA se află, de asemenea, într-o
situaţie de risc.[24] Dr. Max Essex, preşedinte al Institutului Harward pentru SIDA, a
avertizat Congresul în 1992 că „SIDA a condus deja la alte feluri de epidemii periculoase<
Dacă SIDA nu este eliminată, alţi microbi noi, letali, vor apărea şi nici sexul sigur, nici
practicile care nu implică drogurile nu-i vor preveni.”[28] Cel puţin 8 şi poate până la 30[29]
de pacienţi au fost infectaţi cu HIV de lucrătorii din sănătate în 1992.
Talciocul biologic
Practicile sexuale tipice ale homosexualilor sunt o poveste de groază medicală – imaginaţivă schimbul de salivă, fecale, spermă şi/sau sânge cu zeci de bărbaţi diferiţi în fiecare an.
Imaginaţi-vă băutul urinei, ingerarea fecalelor şi producerea periodică de răni rectale.
Adesea, contactele sexuale au loc în timp ce participanţii sunt beţi, euforici din cauza
drogurilor şi/sau în cadrul unei orgii. În plus, multe dintre ele se desfăşoară în locuri
extrem de neigienice (băi, cabine murdare în care se vizionează filme pornografice) sau,
din cauză că homosexualii călătoresc atât de frecvent, în alte părţi ale lumii.
În fiecare an, un sfert sau mai mult dintre homosexuali vizitează o altă ţară.[20] Germeni
americani de-abia apăruţi sunt duşi în Europa, Africa şi Asia. Iar patogeni de-abia apăruţi
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pe acele continente vin aici. Homosexualii străini vizitează periodic SUA şi participă la
talciocul biologic.
Tiparul infecţiei
Din nefericire, pericolul acestor schimburi nu-i afectează doar pe homosexuali. Cei care
călătoresc au adus atât de multe din bolile tropicale în New York City, încât a trebuit să se
înfiinţeze un centru pentru boli tropicale, iar homosexualii au dus HIV din New York City
în restul lumii.[27] Cei mai mulţi dintre cei 6349 de americani care au ajuns la SIDA prin
sânge contaminat în 1992, au primit virusul de la homosexuali, iar cele mai multe femei
din California care au luat SIDA prin activitate heterosexuală au luat-o de la bărbaţi care sau angajat în comportament homosexual.[23] Forma rară de scarlatină transmisă pe calea
aerului, care a ameninţat San Francisco în 1976, a început de asemenea printre
homosexuali.[10]
Compasiune sinceră
Societatea este preocupată în mod legitim de riscurile pentru sănătate – ele au un impact
asupra impozitelor noastre şi asupra riscului oricui de a se îmbolnăvi şi de a fi afectat.
Findcă ne pasă de ei, fumătorii sunt descurajaţi să fumeze, prin prime de asigurare mai
mari, taxe pe ţigări şi interzicerea fumatului în public. Aceste presiuni sociale îi determină
pe mulţi să renunţe. La fel, îi încurajează pe nefumători să rămână nefumători.
Homosexualii sunt oameni cu tulburări sexuale care se angajează în activităţi periculoase.
Fiindcă ne pasă de ei şi de cei tentaţi să li se alăture, este important să nu încurajăm şi să
nu legitimăm un asemenea stil de viaţă distructiv.
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