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Sumar
Relatiile sexuale între persoanele de acelasi sex îi expun pe homosexuali, lesbiene şi
bisexuali la riscuri extreme legate de bolile cu transmitere sexuală (BTS), răni fizice,
tulburări mintale şi chiar o sperantă de viată mai mică. Există cinci distinctii majore între
relatiile homosexuale şi cele heterosexuale, cu consecinte medicale specifice. Acestea
sunt:
• Nivelurile de promiscuitate
Înainte de aparitia SIDA, un studiu din 1978 constata că 75% dintre homosexualii albi
afirmau că au avut peste 100 de parteneri sexuali: 15% avuseseră 100-249 parteneri;
17% 250-499 parteneri; 15% 500-999 parteneri şi 28% avuseseră peste 1.000 de
parteneri sexuali. Nivelurile de promiscuitate au scăzut ulterior, însă unii observatori
opinează că nivelurile actuale tind să le egaleze pe cele din anii 1970. Consecinta
medicală a acestei promiscuităti este aceea că homosexualii au o probabilitate mult mai
mare de a contracta HIV/SIDA, sifilis şi alte BTS.
Pentru lesbiene nu există documentate asemenea niveluri de promiscuitate. Totusi, un
studiu australian a constatat că 93% dintre lesbiene anuntaseră că au avut relatii sexuale
cu bărbati; de asemenea, ele indicau o probabilitate de 4,5 ori mai mare de a fi avut mai
mult de 50 de parteneri sexuali comparativ cu femeile heterosexuale. Orice grad de
promiscuitate sexuală comportă un risc de a contracta BTS.
• Sănătatea fizică
Practicile homosexuale duc la numeroase BTS şi afectiuni fizice, unele practic
necunoscute în rândul populatiei heterosexuale. Lesbienele prezintă şi ele riscuri ridicate
de BTS. Pe lângă bolile care se pot transmite în timpul sexului între lesbiene, un studiu
efectuat la o clinică australiană de boli venerice a arătat că, comparativ cu femeile
heterosexuale, lesbienele au de 3-4 ori mai multe sanse să aibă relatii sexuale cu bărbati
care prezintă risc de SIDA.
• Sănătatea psihică
S-a stabilit că homosexualii şi lesbienele prezintă mult mai multe afectiuni psihiatrice,
incluzând depresie, abuz de substante şi tentative de sinucidere. Acest lucru este
adevărat chiar şi în Olanda, unde relatiile homo şi bisexuale sunt mult mai acceptate
social decât în alte tări. Depresia şi consumul de droguri sunt asociate cu anumite practici
sexuale riscante care conduc la probleme medicale grave.

• Durata de viată
Singurul studiu epidemiologic la zi legat de bărbatii homosexuali şi bisexuali arată că
acestia pierd până la 20 de ani din speranta de viată.
• Monogamia
Monogamia, întelegând prin aceasta fidelitatea sexuală pe termen lung, este rară în
relatiile homosexuale, în special în rândul bărbatilor homosexuali. Un studiu arată că
66% dintre cuplurile de homosexuali au raportat relatii sexuale în afara cuplului în primul
an, şi aproape 90% dintre cei implicati în relatii care au durat cinci ani.
A-i încuraja pe oameni să se angajeze în practici sexuale riscante subminează sănătate şi
poate conduce la reducerea sperantei de viată. Exact acest lucru îl fac autoritătile din
America de Nord atunci când conferă drepturi sau un statut special cuplurilor de
homosexuali.
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RISCURILE ACTELOR HOMOSEXUALE PENTRU SĂNĂTATE

Introducere
În anii 1980 lucram la Spitalul Beth Israel şi mi-i amintesc foarte bine pe acei tineri
homosexuali sănătosi care mureau de o boală necunoscută, boală identificată ulterior ca
boală cu transmitere sexuală - SIDA. În timp, am văzut multi pacienti murind de această
boală.
Ca medic, este datoria mea să evaluez comportamentele care au un impact asupra
sănătătii persoanei. Atunci când un anumit lucru este benefic, cum ar fi exercitiile, dieta
echilibrată, somnul adecvat, este de datoria mea să le recomand. La fel, dacă ceva este
dăunător, cum ar fi fumatul, alimentatia exagerată, abuzul de alcool sau medicamente,
este de datoria mea să descurajez asemenea lucruri.
Atunci când activitatea sexuală este practicată în afara căsătoriei, consecintele pot fi
grave. Fără îndoială, promiscuitatea sexuală ajută la răspândirea bolilor, de la forme
usoare la forme fatale. De fapt, Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor estimează
că 65 de milioane de americani suferă de o boală cu transmitere sexuală (BTS)
incurabilă.(1)
Există diferente între bărbati şi femei în ceea ce priveste consecintele activitătii
homosexuale. Însă cel mai important, consecintele actelor homosexuale sunt diferite de
cele ale actelor heterosexuale. Ca medic, este de datoria mea să-mi informez pacientii cu
privire la riscurile actelor homosexuale şi să-i descurajez de la un asemenea
comportament periculos.
I. Diferente între relatiile homosexuale şi heterosexuale
Descrierile din mass-media ale relatiilor homosexuale promovează ideea că acestea sunt
sănătoase, stabile şi la fel de pline de iubire ca şi căsătoriile heterosexuale — ba chiar
mai mult.(2) Unele asociatii medicale chiar promovează mesaje similare.(3) Oricum,
există cel putin cinci domenii principale de diferente între relatiile homo şi heterosexuale,
fiecare cu consecinte medicale specifice. Aceste diferente includ:
A. Nivelurile de promiscuitate
B. Sănătatea fizică
C. Sănătatea psihică
D. Durata de viată
E. Definitia "monogamiei"
A. Promiscuitatea
Autorul homosexual Gabriel Rotello remarcă perspectiva multor homosexuali că
"emanciparea homosexualilor se clădeste... pe o 'frătie sexuală a promiscuitătii' iar orice
abandonare a acestei promiscuităti ar fi văzută ca o 'trădare de proportii uriase.'"(4)
Perceptia lui Rotello asupra promiscuitătii homosexuale, pe care o critică, corespunde
rezultatelor studiilor. Un studiu amplu realizat pe bărbati homosexuali în 1978 a indicat
faptul că 75% dintre homosexualii albi recunoasteau că avuseseră relatii sexuale cu
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peste 100 de parteneri diferiti de-a lungul vietii: 15% au raportat 100-249 de parteneri;
17% au raportat 250-499 de parteneri; 15% au raportat 500-999 de parteneri iar 28%
peste 1.000 de parteneri.(5) În 1984, după aparitia SIDA, homosexualii raportau o
promiscuitate mai mică, dar nu cu mult. În loc de 6 parteneri pe lună în 1982,
respondentul ne-monogam mediu din San Francisco raporta 4 parteneri pe lună în
1984.(6)
Mai recent, Centrul American pentru Controlul Bolilor anunta o crestere a promiscuitătii,
cel putin printre homosexualii tineri din San Francisco. Între 1994 şi 1997, procentul de
bărbati homosexuali care raportau parteneri multipli şi sex anal neprotejat a crescut de la
23,6% la 33,3%, în mare parte la bărbatii sub 25 de ani.(7) În ciuda incurabilitătii, se
pare că SIDA nu mai motivează abtinerea de la relatii homosexuale promiscue.(8)
Datele privind promiscuitatea homosexuală provin de la homosexuali care se identifică ca
atare. Unii propagandisti argumentează că media ar fi mai scăzută dacă ar fi inclusi în
statistică şi acei homosexuali care se ascund de societate.(9) Acest lucru este adevărat,
conform datelor obtinute dintr-un studiu australian din anul 2000, care a urmărit şi dacă
bărbatii care avuseseră relatii homosexuale făceau parte din comunitatea
homosexualilor. Cei asociati cu această comunitate prezentau un indice de patru ori mai
mare de a fi avut mai mult de 50 de parteneri sexuali în cele sase luni premergătoare
studiului.(10) Aceasta poate arăta că este mai riscant să fii "pe fată" decât "în ascuns."
Adoptarea unei identităti homosexuale poate genera mai mult presiune înspre
promiscuitate şi înspre mai multi parteneri promiscui.
Promiscuitatea sexuală excesivă duce la consecinte medicale grave - este o retetă pentru
transmiterea unei boli şi declansarea unei epidemii.(11) În Statele Unite, epidemia
HIV/SIDA este în principal o chestiune legată de homosexualitate datorită nivelului ridicat
de promiscuitate în rândul homosexualilor.(12) Un studiu bazat pe statisticile dintre 1986
şi 1990 estima că homosexualii în vârstă de 20 de ani au cu 50% mai multe sanse să se
infecteze cu HIV până la vârsta de 55 de ani.(13) În iunie 2001, aproape 64% dintre
bărbatii bolnavi de SIDA avuseseră relatii sexuale cu alti bărbati.(14) Sifilisul este şi el
răspândit printre homosexuali. Departamentul de Sănătate Publică din San Francisco a
anuntat recent că sifilisul a atins niveluri de epidemie printre homosexualii şi bisexualii
din acest oras. Potrivit ziarului San Francisco Chronicle:
"Expertii consideră că sifilisul este în crestere printre homosexuali şi bisexuali pentru că
acestia întretin relatii sexuale neprotejate cu parteneri multipli, dintre care multi sunt
întâlniti în circumstante anonime, cum ar fi sex cluburi, librării pentru adulti, întâlniri pe
Internet şi băi publice. Noile date arată că în cele 93 de cazuri identificate anul acesta
pentru homosexuali şi bisexuali, grupul respectiv a declarat că a avut 1.225 de parteneri
sexuali."(15)
Un studiu realizat în Baltimore şi publicat în Archives of Internal Medicine constata că
bărbatii homosexuali contractează sifilis de 3-4 ori mai mult decât heterosexualii.(16)
Promiscuitatea este factorul cel mai vinovat pentru aceste valori extreme, multe dintre
aceste BTS ducând la o sperantă de viată mai redusă pentru bărbatii care întretin relatii
sexuale cu alti bărbati.
Promiscuitatea printre lesbiene este mai redusă, însă totusi mare comparativ cu femeile
heterosexuale. Per ansamblu, femeile tind să aibă mai putini parteneri (partenere) decât
bărbatii. În literatura disponibilă există însă constatări surprinzătoare privind
promiscuitatea la lesbiene. Cercetătorii australieni au anuntat că lesbienele au de 4,5 ori
mai multe sanse să aibă mai mult de 50 de parteneri bărbati de-a lungul vietii decât
femeile heterosexuale (9% dintre lesbiene comparativ cu 2% dintre femeile
heterosexuale); 93% dintre cele care s-au identidicat ca lesbiene au declarat că au
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întretinut relatii cu bărbati.(17) Alte studii arată că 75-90 la sută dintre lesbiene au avut
relatii şi cu bărbati.(18)
B. Sănătatea fizică
Comportamentele sexuale nesănătoase apar şi la homosexuali, şi la heterosexuali. Datele
medicale şi sociale indică totusi că comportamentul homosexual este în mod constant
nesănătos. Desi şi practicile masculine, şi cele feminine homosexuale conduc la o
crestere a bolilor cu transmitere sexuală, practicile şi bolile sunt suficient de diferite încât
merită o discutie separată.
1. Comportamentul homosexual masculin
Bărbatii homosexuali se expun unor riscuri mai mari decât bărbatii heterosexuali (19) nu
doar din cauza promiscuitătii, ci şi datorită naturii acestor relatii. Un cercetăror britanic
sintetizează pericolul astfel:
"Comportamentul homosexual masculin nu este doar 'activ' sau 'pasiv,' pentru că
contactul sexual penil-anal, gură-penil şi manual-anal este obisnuit pentru ambii
parteneri, iar contactul gură-anal nu este rar... Contactul gură-anal este cauza incidentei
relativ ridicate de patogeni digestivi la bărbatii homosexuali. Leziunile pot favoriza
pătrunderea microorganismelor, ducând astfel la leziuni sifilitice primare în zona anogenitală... Pe lângă sodomie, leziunile pot fi provocate şi de corpuri străine - stimulatoare
de diferite tipuri, vibratoare şi proteze."(20)
Desi activitătile specifice de mai jos sunt practicate uneori şi de heterosexuali, bărbatii
homosexuali le practică mult mai frecvent.(21)
a. Anal-genital
Sexul anal este miezul relatiei sexuale pentru multi homosexuali.(22) Fiziologia umană
indică clar că corpul nu este proiectat pentru o asemenea activitate. Rectul este total
diferit de vagin în ceea ce priveste penetrarea cu un penis. Vaginul dispune de lubrifiere
naturală şi este sustinut de o retea de muschi. El prezintă o membrană de mucus, cu un
epiteliu stratificat care conferă rezistentă la frecare şi la actiunile imunologice cauzate de
spermă şi lichidul seminal. În comparatie, anusul este un mecanism delicat de muschi
mici care formează un pasaj "unidirectional."(23) Prin leziuni repetate, frecare şi
întindere, sfincterul îsi pierde din mobilitate şi din capacitatea de a forma o închidere
etansă. În consecintă, sexul anal duce la pierderi de materii fecale, lucru care poate usor
deveni cronic.(24)
Potentialul pentru rănire este amplificat de faptul că intestinul are un singur strat de
celule care îl separă de tesutul foarte vascularizat, adică de sânge.(25) Astfel, orice
organisme care sunt introduse în rect pot produce mult mai usor o infectie acolo decât în
vagin. Tesutul format dintr-un singur strat nu poate rezista frecării asociate cu
penetrarea de către penis, rezultând de aici leziuni care îi expun pe ambii participanti la
sângerări, organisme în materiile fecale şi la amestec de fluide organice.(26)
Mai mult, sperma contine componente imunosupresive. În timpul fiziologiei reporductive
obisnuite, aceasta îi permite spermei să depăsească protectia imunologică a femeii.
Inseminarea rectală a iepurilor a arătat că sperma afectează sistemul imunitar al
recipientului.(27) Sperma poate avea un efect similar la oameni.(28)
Concluzia este aceea că fragilitatea anusului şi a rectului, împreună cu efectul
imunosupresiv al spermei, fac din penetrarea anală o cale foarte eficientă de transmitere
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a HIV şi a altor infectii. Lista bolilor constatate ca foarte frecvente prin homosexualii care
practică sexul anal este alarmantă:
Cancer anal
Chlamydia trachomatis
Cryptosporidium
Giardia lamblia
Virusul herpes simplex
Virusul imunodeficientei umane (HIV)
Virusul papilom uman
Isospora belli
Microsporidie
Gonoree
Hepatita virală tip B şi C
Sifilis (29)
Transmiterea sexuală a unora dintre aceste boli este atât de rară la populatia exclusiv
heterosexuală încât este practic necunoscută. Alte boli, identificate şi la heterosexuali şi
la homosexuali, sunt clar predominante la cei implicati în activităti homosexuale. Sifilisul,
de pildă, se constată la ambele categorii. În 1999 însă s-a anuntat că în districtul King
din statul american Washington, 85% dintre cazurile de sifilis apartineau
homosexualilor.(30) Asa cum am arătat mai sus, sifilisul la homosexuali a atins acum
cote de epidemie în San Francisco.(31)
Un studiu din 1988 al CCB a identificat că 21% dintre toate cazurile de hepatită B erau
transmise prin acte homosexuale, în timp ce numai 18% erau pe cale heterosexuală.(32)
Întrucât homosexuali reprezintă un procent mic din populatie (1-3 la sută) (33), ei
prezintă o rată de infectare semnificativ mai mare decât heterosexualii.
Sexul anal comportă şi un risc semnificativ de cancer anal. Cancerul anal este rezultatul
infectării cu anumite subtipuri de virus papilloma uman (HPV), care sunt cunoscute ca şi
carcinogene virale. Datele din 1989 indicau rate de cancer anal la bărbatii homosexuali
de până la 10 ori mai numeroase decât la bărbatii heterosexuali, în crestere.(34) Astfel,
prevalenta cancerului anal la homosexuali constituie o preocupare. Pentru cei bolnavi de
SIDA, procentele sunt duble.(35)
Alte probleme fizice asociate cu sexul anal sunt: hemoroizi, fisuri anale, leziuni anorectale, corpuri străine în organism.
b. Oral-anal
Există o incidentă foarte ridicată de infectii parazitare şi de altă natură la bărbatii
homosexuali, din cauza contactului oral-anal. De fapt, numărul infectiilor este atât de
mare, încât literatura medicală de limbă engleză chiar prezintă un sindrom numit "gay
bowel" (intestine homo).(37) Acest sindrom include o serie de afectiuni care sunt
prezente la persoanele care practică sex anal neprotejat, anilingus sau felatie după sexul
anal.(38) Desi există şi unele femei diagnosticate cu infectiile gastrointestinale asociate
sindromului "gay bowel," marea majoritate a pacientilor sunt bărbati homosexuali.(39)
Contactul oral-anal poartă denumirea de "rimming" în argoul englez. Din cauza acestei
practici, paraziti intestinali care se găsesc de obicei în zona tropicală au ajuns să fie
prezenti în organismul bărbatilor homosexuali americani. Combinat cu sexul anal şi cu
alte practici homosexuale, rimming-ul constituie o ocazie deosebită pentru o varietate de
infectii.
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Bărbatii homosexuali sunt purtătorii majoritari ai tot mai multor infectii cu transmitere
sexuală, care în general nu se răspndesc prin contactul sexual.
Aceste boli, cu consecinte care merg de la grave şi periculoase pentru viată la simple
neplăceri, includ hepatita A,40 Giardia lamblia, Entamoeba histolytica,(41) virusul
Epstein-Barr,(42) meningită Neisseria,(43) sigheloză, salmoneloză, pediculoză, scabie şi
campylobacter.(44) Centrul american pentru controlul bolilor (CCB) a identificat în 1991
o epidemie de hepatita A în New York, în care 78% dintre respondentii bărbati se
identificau pe sine ca homosexuali sau bisexuali.(45) Desi hepatita A se poate transmite
şi pe late căi decât cele sexuale, majoritatea cazurilor se află la bărbatii homosexuali.(46)
Salmonela este rareori asociată cu activitatea sexuală, cu exceptia bărbatilor
homosexuali care au contacte oral-anal şi oral-genital după sex anal.(47) Cea mai nouă
şi îngrijorătoare constatare este transmiterea sexuală a tifosului. Această afectiune care
apare în apă, bine-cunoscută la tropice, afectează numai 400 de persoane anual în
Statele Unite, de obicei urmare a consumării de alimente sau apă contaminată în timpul
deplasărilor peste granită. În statul Ohio însă s-a diagnosticat transmiterea pe cale
sexuală la o serie de parteneri sexuali ai unui bărbat care călătorise în Puerto Rico.(48)
În America, virusul herpesului uman 8 (numit şi herpes tip 8 sau HHV-8) este o afectiune
găsite exclusiv la bărbatii homosexuali. Cercetătorii au remarcat de ceva vreme că
bărbatii care au contractat SIDA urmare a activitătilor homosexuale dezvoltă frecvent o
formă anterior rară de cancer, numită sarcomul Kaposi. Bărbatii care au contractat
HIV/SIDA prin sex heterosexual sau droguri administrate intravenos dezvoltă rareori
acest tip de cancer. Studiile recente confirmă că sarcomul Kaposi rezultă din infectarea
cu HHV-8. Publicatia Journal of Medicine descrie un grup de persoane din San Francisco
unde 38% dintre bărbatii care avuseseră contacte homosexuale în ultimii cinci ani au iesit
pozitivi la testul pentru acest virus, în timp ce nici unul dintre bărbatii exclusiv
heterosexuali nu a iesit pozitiv. Studiul a estimat că jumătate dintre bărbatii cu HIV şi
HHV-8 vor dezvolta cancer în următorii 10 ani.(49) Literatura medicală este actualmente
neclară în privinta tipurilor de comportamente sexuale care transmit HHV-8, însă există
bănuiala că acesta se poate transmite şi prin saliva.(50)
c. Fecale
Unii bărbati homosexuali sexualizează fecalele umane, practicând coprofilia - o practică
extrem de periculoasă din punct de vedere medical, însemnând contactul sexual cu
materii fecale care sunt purtătoare de numeroase infectii.(51) Această practică îi expune
pe participanti la toate riscurile contactului anal-oral şi la multe riscuri ale celui analgenital.
d. Fisting
"Fisting" este termenul englezesc pentru introducerea mâinii sau a bratului în rect, o
practică mult mai periculoasă decât sexul anal. Rezultatele includ o incapacitare a
sfinterului anal, infectii, inflamări şi astfel o susceptibilitate sporită la viitoare BTS.
Douăzeci şi doi la sută dintre homosexualii dintr-un studiu au recunoscut că au participat
la asemenea practici.(52)
e. Sadism
Sexualizarea durerii şi a cruzimii poartă numele de sadism, după numele unui scriitor din
secolul 18, marchizul de Sade. Romanul său Justine descrie o serie de violuri şi biciuiri
neconsensuale.(53) Nu toate persoanele care practică sadismul recurge la aceste
activităti. O reclamă recentă la o "conferintă sadică" includea o avertizare că participantii
vor vedea "provocări intentionate ale durerii şi tăierea pielii însotită de sângerare."
"Atelierele" programate la conferintă includeau "Fisting vaginal" (cu demonstratie),
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"Sexualitate şi tăiere sacră" cu "o demonstratie privind tăierea unui subiect viu,"
"Frânghia aspră" şi "Harnasamente corporale," atelier care implica "demonstratii şi
instruire privind legarea unor harnasamente erotic în zona genitală la bărbati şi
femei."(54) Un eveniment similar intitulat "Vicioasa Valentine" a avut loc lângă Chicago
pe 15-17 februarie 2002.(55) Consecintele medicale ale unor asemenea activităti merg
de la medii la fatale, în functie de natura rănilor provocate.(56) Un procent de 37%
dintre homosexuali practică o formă de sadism.(57)
f. Concluzie
Consecintele activitătilor homosexuale au influentat semnificativ acordarea îngrijirii
medicale către populatie. Datorită incidentei crescute de organisme BTS în locuri
neasteptate, un simplu gât inflamat nu mai este deloc simplu. Doctorii trebuie să pună
acum întrebări suplimentare pacientilor, altfel riscă un diagnostic gresit. Evaluarea unui
gât inflamat includ acum întrebări despre sex oral şi anal. Un caz de hemoroizi nu mai
este doar o probleme chirurgicală. Suntem nevoiti să-l întrebăm pe pacient despre
anumite practici sexuale şi să tinem seama că din ceea ce par a fi "doar hemoroizi" se
poate dezvolta cancer anal, gomoree rectală sau clamidia rectală.(58) Mai mult, datele
indică că gonoreea rectală şi de gât, de exemplu, nu prezintă nici un simptom în 75% din
cazuri.(59)
Impactul consecintelor medicale ale sexului homosexual nu se limitează doar la
homosexuali. Desi aproape 11 milioane de oameni din America sunt afectati direct de
cancer, comparativ cu putin peste trei sferturi de milion afectati de SIDA (60), cheltuielile
per pacient pentru tratamentul împotriva SIDA sunt de sapte ori mai mari decât pentru
cancer.(61) Diferenta fată de diabet şi afectiuni cardiace este şi mai mare.(62) În
consecintă, sumele disproportionate care merg către tratarea SIDA înseamnă sume
deturnate de la cercetări pentru boli care afectează mai multi oameni.
2. Comportamentul homosexual feminin
Lesbienele prezintă şi ele un risc sporit de BTS şi alte probleme de sănătate comparativ
cu heterosexualele.(63) Totusi, consecintele asupra sănătatii ale lesbianismului sunt mai
putin documentate decât pentru bărbatii homosexuali. Aceasta se datorează partial
faptului că ravagiile făcute de SIDA au făcut ca atentia medicală să fie atrasă către
homosexualitatea masculină. O altă cauză este aceea că există mai putine lesbiene decât
bărbati homosexuali,(64) şi nu există dovezi a unei promiscuităti la fel de ridicate ca şi la
bărbatii homosexuali. Cantitatea mai mică de date medicale nu înseamnă însă că
comportamentul homosexual feminin este văzut ca nepatologic. O mare parte din
această patologie este asociată activitătii heterosexuale a lesbienelor.
Printre dificultătile în stabilirea patologiilor asociate cu lesbianismul se numără problema
definirii cine este lesbiană.(65) Studiu după studiu arată că marea majoritate a
lesbienelor auto-declarate au avut relatii şi cu bărbati.(66) Cercetătorii australieni de la o
clinică de BTS au constatat că numai 7% din esantionul lor de lesbiene nu avuseseră
contacte sexuale cu un bărbat.(67)
Nu numai că lesbienele în general au relatii sexuale cu bărbati, dar fac aceasta cu multi
bărbati. Statistic, ele au o probabilitate de 4,5 ori mai mare, comparativ cu
heterosexualele, de a avea mai mult de 50 de parteneri bărbati de-a lungul vietii.(68) În
consecintă, numărul mediu de parteneri bărbati ai lesbienelor este de două ori mai mare
decât al femeilor heterosexuale.(69)
Lesbienele au de 3-4 ori mai multe sanse să aibă relatii sexuale cu bărbati care prezintă
risc de SIDA sau care folosesc droguri.(70) Studiul "demonstrează că FSF [femeile care
au relatii sexuale cu femei] au o probabilitate mai mare decât cele non-FSF să se
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angajeze în comportamente cu risc de HIV, cum ar fi AID [administrare intravenoasă de
droguri], sex cu un bărbat bisexual şi sex cu un bărbat care îsi injectează droguri,
confirmându-se astfel rapoartele anterioare."(71)
Vaginita bacteriană, hepatita B, hepatita C, fumatul intens, abuzul de alcool,
administrarea intravenoasă de droguri şi prostitutia sunt mult mai prezente la femeile
homosexuale.(72) Administrarea intravenoasă de droguri este de aproape sase ori mai
ridicată la acest grup.(73) Într-un studiu pe femei care au avut relatii numai cu bărbatii
în ultimele 12 luni, 30% aveau vaginită bacteriană.(74) Vaginita bacteriană este asociată
cu un risc mai mare de afectiuni inflamatorii pelviene şi cu alte infectii cu transmitere
sexuală.(75)
Având în vedere datele despre lesbienele care au relatii cu multi bărbati, inclusiv cu
bărbati homosexuali, şi incidenta ridicată a administrării intravenoase de droguri printre
lesbiene, lesbienele nu sunt deloc ferite de riscuri. Desi cercetătorii au început relativ
recent să studieze transmiterea de BTS printre lesbiene, au fost raportate cazuri de negi
genitali, clamidia şi herpes.(76) Chiar şi la femeile care nu au avut niciodată relatii cu
bărbati s-au raportat cazuri de HPV, trichomonază şi negi ano-genitali.(77)
C. Sănătatea mintală
1. Afectiuni psihiatrice
Numeroase studii au identificat rate ridicate ale afectiunilor psihiatrice, incluzând
depresie, consum de droguri şi tentative de sinucidere, în rândul homosexualilor şi
lesbienelor declarate.(78) Unii propagandisti homosexuali au folosit aceste constatări
pentru a concluziona că afectiunile psihiatrice sunt induce de refuzul celorlalti oameni de
a accepta atractiile şi comportamentul homosexual ca normale. Ei indică homofobia,
definită arbitrar ca orice opozitie sau critică la adresa relatiilor homosexuale, ca fiind
cauza ratei ridicate de afectiuni psihiatrice, în special în rândul homosexualilor tineri.(79)
Desi homofobia poate fi o cauză pentru amplificarea problemelor de sănătate mintală,
literatura medicală sugerează alte concluzii.
Un studiu extensiv realizat în Olanda contrazice pretentia că homofobia ar fi cauza
afectiunilor psihiatrice sporite în rândul homosexualilor. Olandezii sunt mult mai toleranti
fată de relatiile homosexuale decât alte tări occidentale - de fapt, cuplurile homosexuale
se şi pot căsători legal în Olanda.(80) Incidenta ridicată a problemelor psihiatrice asociate
cu comportamentul homosexual nu poate fi deci atribuită în Olanda respingerii sociale
sau homofobiei.
Studiul olandez, publicat în Archives of General Psychiatry, a constatat o rată ridicată de
probleme psihiatrice legate de relatiile homosexuale.(81) Comparativ cu subiectii de
control care nu avuseseră relatii homosexuale în cele 12 luni anterioare interviului,
bărbatii care avuseseră contacte homosexual în aceeasi perioadă indicau o probabilitate
mai mare de a suferi de depresii majore, tulburări bipolare, tulburări de panică,
agorafobie şi tulburări obsesive. Femeile care avuseseră contacte homosexuale în cele 12
luni anterioare au fost frecvent diagnosticate cu depresie majoră, fobie socială sau
dependentă de alcool. De fapt, cei care avuseseră contacte homosexuale prezentau rate
mai mari la aproape toate patologiile psihiatrice măsurate în cadrul studiului.(82)
Cercetătorii au constatat "că homosexualitatea este asociată cu problemele psihiatrice nu
numai la adolescentă şi tinerete, asa cum se sugerează, ci şi ulterior."(83) Cercetărtorii
si-au exprimat îngrijorarea că metodologia "studiului ar putea subestima diferentele
dintre persoanele homosexuale şi cele heterosexuale."(84)
Cercetătorii olandezi au concluzionat că "acest studiu oferă dovezi că homosexualitatea
este asociată cu o prevalentă sporită a tulburărilor psihiatrice. Rezultatele întăresc
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concluziile studiilor anterioare care s-au bazat pe scheme mai putin riguroase."(85)
Cercetătorii nu au formulat nici o opinie dacă comportamentul homosexual cauzează
tulburările psihiatrice sau dacă el este cauzat de tulburări psihiatrice.
2. Comportament sexual nesăbuit
Depresia şi consumul de droguri pot conduce la un comportament sexual nesăbuit, chiar
şi la cei care par să înteleagă riscurile mortale asociate. Într-un articol din seria "SIDA la
20 de ani," ziarul New York Times mentiona riscurile la care se expun bărbati
homosexuali. Într-o seară, un asistent social - homosexual - implicat în prevenirea
HIV/SIDA, pe nume Seth Watkins, se simtea deprimat; a iesit în oras, a întâlnit un străin
atrăgător, a avut sex anal neprotejat şi s-a infectat cu HIV. În ciuda pregătirii sale
profesionale, acest asistent social a recurs totusi la mecanismul psihologic al "negării"
pentru a explica comportamentul său sexual:
"Asemenea tot mai multor homosexuali din San Francisco şi din altă parte, dl. Watkins
uneori se expune pe sine şi pe altii la riscuri. 'Nu-mi place să mă gândesc la asta pentru
că nu vreau să dau cuiva HIV - a declarat dl. Watkins."(86)
Un alt homosexual pe nume Vince, care nu făcuse niciodată până atunci sex anal fără
prezervativ, se simtea deprimat şi a mers într-un club specific. A avut o relatie sexuală
neprotejată:
"Eram într-o perioadă de depresie... Apoi, a fost ceva anume în situatia aceea şi la
persoana aceea. Nu stiu cum s-o descriu. Pur şi simplu mi s-a părut că totul e ok."(87)
Unii dintre cei intervievati de New York Times sunt în mod constient nesăbuiti. Un
homosexual fatalist, infectat cu HIV, nu-si caută nici o scuză pentru faptul că îi expune pe
altii la riscuri:
"Ideea de a merge prin viată trebuind să mă ascund de fiecare dată când vreau intimitate
cu cineva mi se pare groaznică... Acum sunt infectat cu HIV şi nu trebuie să-mi mai fac
griji în privinta asta. M-am linistit, într-un fel. Obosisem să tot fiu atent, să tot am grijă
cu intimitatea. Eu doream ca intimitatea să fie spontană."(88)
După ce a recunoscut că nu foloseste aproape niciodată prezervativ, el a adăugat:
"Nu există 'sex sigur'... Dacă lumea vrea să folosească prezervative, treaba lor. Eu nu am
mers afară să iau HIV intentionat. Accidentele se mai întâmplă."(89)
Alte rapoarte indică o nepăsare similară fată de siguranta proprie şi a altora. Un studiu
din 1998 realizat în Seattle a constatat că 10% dintre bărbatii seropozitivi recunoasteau
că au avut sex anal neprotejat, iar procentul s-a dublat în 2000.(90) Conform unui studiu
pe bărbati care participă la petreceri între homosexuali,(91) pericolul la asemenea
evenimente este şi mai mare. Zece la sută dintre subiecti se asteptau să devină
seropozitivi în viitor. Cercetătorii au descoperit că 17% dintre participantii la asemenea
petreceri erau deja seropozitivi.(92) Două treimi dintre acestia practicaseră sex oral sau
anal, iar 28% nu folosiseră prezervativ.(93)
În plus, consumul de droguri la aceste petreceri este omniprezent. Desi numai 57%
admit că merg la aceste petreceri pentru a se droga, 95% dintre participantii la studiu au
declarat că au folosit droguri psihoactive la cea mai recentă petrecere la care au
participat.(94) A existat o legătură directă între numărul de droguri folosite în timpul unei
petreceri şi probabilitatea de a avea sex anal neprotejat.(95) Cercetătorii au concluzionat
că "probabilitatea de transmitere a HIV şi a altor boli cu transmitere sexuală în rândul
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participantilor la petreceri şi la partenerii ulteriori devine o preocupare de sănătate
publică reală."(96)
Ratiunea ar trebui să cenzureze participarea la asemenea petreceri şi implicarea în relatii
riscante. Însă nici educatia şi nici accesul adecvat la măsuri de protectie nu limitează
aceste comportament nesăbuite. "Studiul de la Universitatea New South Wales a arătat
că bărbatii educati, de vârstă medie - cei care au fost martorii izbucnirii SIDA în anii 1980
- ei sunt cei mai înclinati să nu folosească prezervativ."(97)
D. Durată de viată mai scurtă
Incidenta mai mare a problemelor fizice şi mintale printre homosexuali şi lesbiene are
serioase consecinte asupra duratei de viată. Desi multi sunt constienti de pericolul pentru
viată reprezentat de SIDA, atentia publică acordată numărului de ani pierduti din viată
este redusă.
Un studiu epidemiologic din Vancouver, Canada, pe datele publicate între 1987 şi 1992
pentru decesele cauzate de SIDA a arătat că bărbatii homosexuali sau bisexuali au
pierdut până la 20 de ani din speranta de viată. Studiul concluziona că dacă 3% din
populatia studiată erau homosexuali sau bisexuali, probabilitatea ca un bărbat
homosexual sau bisexual în vârstă de 20 de ani să trăiască până la 65 de ani este de
doar 32%, comparativ cu 78% pentru bărbati în general.(98) Prin comparatie, efectele
dăunătoare ale fumatului par minore - fumătorii pierd în medie 13,5 ani din speranta de
viată.(99)
Impactul asupra duratei de viată poate fi şi mai mare decât cel raportat de studiul
canadian. Mai întâi, HIV/SIDA sunt sub-raportate cu aproximativ 15-20 la sută, deci este
posibil ca în studiu să nu fi fost incluse toate decesele legate de SIDA.(100) În al doilea
rând, există şi alte cauze majore ale decesului legate de relatiile homosexuale. De
exemplu, ratele de suicid la un grup din San Francisco erau de 3,4 ori mai mari decât la
populatia masculină americană în general, în 1987.(101) Alte boli potential fatale, cum ar
fi sifilisul, cancerul anal şi hepatita B şi C îi afectează şi ele pe bărbatii homosexuali şi
bisexuali, tot într-o manieră disproportionată.(102)
E. "Monogamia"
Pentru cuplurile heterosexuale, monogamia înseamnă cel putin fidelitate sexuală. Cel mai
extensiv studiul privind relatiile sexuale în America a arătat că "marea majoritate a
cuplurilor heterosexuale căsătorite sunt credincioase iar căsnicia este intactă."(103)
Studiul a indicat şi că 94% dintre cei căsătoriti şi 75% dintre cei care trăiesc împreună au
avut numai un partener în anul precedent.(104) Prin contrast, fidelitatea sexuală pe
termen lung este rară la cuplurile homosexuale, în special la bărbati. Chiar şi în
perioadele traiului în comun, multi bărbati homosexuali nici nu pretind fidelitate. O
lesbiană îi critică pe bărbatii homosexuali astfel:
"După o perioadă de optimism legat de potentialul pe termen lung al relatiilor
homosexuale, revistele pentru homosexuali încep să afirme standarde mult mai lejere,
unele articole recente apreciind aventurile sexuale cu necunoscuti sau propunând o
'monogamie fără fidelitate' - formula orwelliană ca scuză pentru a avea şi a şi mânca în
acelasi timp o prăjitură."(105)
Practicile sexuale ale bărbatilor homosexuali par să corespundă acestui concept de
"monogamie fără fidelitate." Un studiu pe homosexuali care participă la petreceri a
indicat că 46% erau cuplati, adică pretindeau că au un "partener principal." Douăzeci şi
sapte la sută dintre cei care aveau un partener principal "avuseseră mai multi parteneri
sexuali (oral sau anal) la ultima petrecere de homosexuali."(106)
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Pentru bărbatii homosexuali, sexul în afara relatiei principale este frecvent chiar din
primul an. Ei au declarat că au avut relatii sexuale cu o altă persoană în 66% din relatii în
decursul primului an, cu o crestere la aproximativ 90% dacă relatia durează peste cinci
ani.(107)
În medie, relatia homosexuală/lesbiană are durată scurtă. Într-un studiu, numai 15%
dintre bărbati şi 17,3% dintre lesbiene aveau relatii mai vechi de 3 ani.(108) Astfel,
studiile indică o monogamie de foarte scurtă durată la cuplurile homosexuale.
II. Implicatiile culturale ale promiscuitătii
"Nu dărâma un gard până nu stii de ce a fost pus acolo." (proverb african)
Implicatiile sociale ale activitătii sexuale nelimitate descrise mai sus sunt devastatoare.
Idealul activitătii sexuale limitate la căsătorie, aceasta definită ca uniunea dintre un
bărbat şi femeie, a fost un zid ridicat în toate civilizatiile lumii.(109) De-a lungul istoriei,
multi oameni au sărit gardul, implicându-se în relatii sexuale premaritale, extramaritale şi
homosexuale. Totusi, gardul există; limitele sunt vizibile pentru toti. A sări gardul,
metaforic vorbind, a reprezentat întotdeauna o încălcare a acestor limite, chiar de către
cei în cauză. Nici o civilizatie nu-si mai poate păstra vitalitatea pe mai multe generatii
după ce înlătură acest gard.(110)
Acum însă activistii sociale afirmă că nu ar trebuie să existe nici un gard şi că înlăturarea
lui ar reprezenta un act de eliberare.(111) Dacă gardul este dărâmat, nu mai există nici o
granită vizibilă pentru expresia sexuală. Dacă relatiile homo-sexuale sunt acceptabile
social, ce motiv ar mai exista pentru a respinge acceptarea adulterului, a poligamiei sau
pedofiliei? Miscarea poligamilor deja se bucură de o anumită sustinere din partea unor
activisti homosexuali.(112) Unii psihologi chiar cochetează cu ideea că, la urma urmelor,
nici pedofilia nu este atât de dăunătoare pentru copii.(113)
Analista lesbiană Camille Paglia observă: "Istoria arată că homosexualitatea masculină,
care asemenea prostituiei, înfloreste odată cu urbanizarea şi devine rapid ritualizată,
întotdeauna tinde către decadentă."(114) Autorul homosexual Gabriel Rotello scrie
despre modificările comportamentului homosexual din ultima sută de ani:
"Majoritatea relatărilor despre relatiile homosexuale de la începutul secolului 20
mentionau sexul oral, uneori masturbarea reciprocă, ca formă predominantă a activitătii
sexuale. Putine relatări mentionau sexul anal. Studiul desfăsurat de mine asupra
homosexualilor în vârstă care erau activi sexual înainte de al doilea război mondial, îmi
confirmă bănuiala că ideea sexului anal, în special cu mai multi parteneri, era mult mai
putin obisnuită decât a devenit ulterior."(115)
Nu numai că practicarea sexului anal a sporit, dar utilizarea prezervativului s-a redus cu
20% iar sexul cu mai multi parteneri s-a dublat în ultimii sapte ani (116), în ciuda
miliardelor de dolari cheltuiti pe campaniile de prevenire SIDA. "În multe cazuri,
sloganurile de prevenire care îi impresionau cândva pe homosexuali, acum sunt
demonetizate."(117) Cum era de asteptat, costurile serviciilor medicale legate de
promiscuitatea homosexuală sunt substantiale.(118)
Aprobarea socială a homosexualitătii conduce la o sporire a acestui comportament. În
1993, revista Newsweek anunta că prezenta sporită a homosexualilor în mass-media şi
acceptarea socială tot mai mare i-a făcut pe adolescenti să experimenteze şi ei relatii
homosexuale, în ideea că sunt "sic." (119) Un raport mai recent afirma că "felul în care
sunt prezentati homosexualii şi lesbienele în mass-media îi poate face pe unii oameni să
fie mai relaxati atunci când e vorba de a actiona în baza unor impulsuri homosexuale."
(120) În plus, unul dintre motivele pentru care asociatiile homosexualilor cer [în
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Occident] pensii de la angajatori pentru partenerii angajatilor este acela de a motiva mai
multi homosexuali şi lesbiene să iasă la lumină, adică să-si facă publică orientarea.(121)
Dacă, asa cum s-a sugerat mai sus, iesitul la lumină conduce la o promiscuitate sporită,
decizia angajatorului de a oferi pensii partenerului homosexual poate avea un impact
negativ asupra sănătătii angajatului. Într-adevăr, a le acorda homosexualilor/lesbienelor
aprobarea socială pe care si-o doresc poate duce în final la decesul prematur al acelor
angajati care altfel si-ar fi înfrânat comportamentul sexual.
Cercetările menita a dovedi că homosexualii şi lesbienele "s-au născut asa" au esuat - nu
există nici o dovadă stiintifică că homosexualitatea este determinată genetic.(122) Chiar
cercetătorul homosexual Dean Hamer, care spera cândva să identifice "gena
homosexualitătii," recunoaste că "e vorba de mult mai mult decât de gene."(123)
Concluzie
Este clar că există consecinte medicale grave ale comportamentului homosexual.
Identificarea cu "comunitatea homosexualilor" conduce la o şi mai mare promiscuitate
care, la rândul ei, conduce la o multime de boli cu transmitere sexuală şi chiar deces. Un
răspuns empatic la cererile de acceptare şi recunoastere socială a relatiilor homosexuale
nu este acela de a-i asigura pe homosexuali şi lesbiene că relatiile homosexuale sunt la
fel ca şi cele heterosexuale, ci acela de a-i avertiza cu privire la riscurile pentru sănătate
generate de sexul şi promiscuitatea homosexuală. Aprobarea relatiilor homosexuale are
un impact negativ asupra tuturor structurilor sociale şi a societătii în ansamblu.

www.homosexualitate.ro

13

Anexa A
Cercetarea stiintifică şi dificultătile de definire
Din nefericire, încercările de a evalua practicile sexuale şi consecintele comportamentui
homosexual asupra sănătătii sunt îngreunate de definitii imprecise. Pentru multi, a fi
homosexual sau lesbiană reprezintă o identitate politică, care nu are neapărat legătură cu
comportamentul sexual. Cercetătorii au constatat că comportamentul sexual fluctuează în
timp:
"Deseori oamenii îsi schimbă comportamentul sexual de-a lungul vietii, făcând imposibil
de declarat că un anume set de actiuni îl defineste pe un bărbat ca homosexual. Un
bărbat care a avut relatii homosexuale astăzi, de pildă, e posibil să nu fi făcut asa ceva
acum 10 ani."(124)
Definirea termenilor devine şi mai dificilă atunci când cei care se identifică pe sine ca
homosexuali sau lesbiene se angajează în relatii heterosexuale. Joanne Loulan, o binecunoscută lesbiană, a mărturisit că a avut o relatie de doi ani cu un bărbat: "'Cred că
sexul este o activitate, nu o identitate,' afirmă ea. 'A fost nostim o vreme, apoi a devenit
ceva mai serios, mai profund. Ceva mai important. Atunci am început să nu mai înteleg
nimic de la viată.'" În timp ce criticii pretind că "nu poti să fii lesbiană şi să faci sex cu
bărbati," Loulan nu vede nici o contradictie în faptul că "refuză să se numească bisexuală
şi să renunte la identitatea de lesbiană."(125)
Unele vedete TV care erau lesbiene şi au abandonat lesbianismul indică şi mai mult
dificultatea în definirea homosexualitătii. Un articol despre un cuplu acum destrămat,
Anne Heche şi Ellen Degeneres, relatează: "Desi perechea nu a găcut niciodată publice
motivele despărtirii lor, se zvoneste că Heche a decis să revină la
heterosexualitate."(126) Heche s-a măritat cu un bărbat pe 1 septembrie 2001.(127)
În iunie 2000, vedeta pop Sinead O'Connor afirma: "Sunt lesbiană... nu-mi place să
admit asta şi aproape mereu am iesit cu băieti pentru că nu mă simteam prea confortabil
ca lesbiană. Însă sunt lesbiană."(128) Apoi, spre socul homosexualilor care o aplaudaseră
pentru că "iesise la lumină," identitatea sexuală a lui O'Connor a început să fluctueze din
nou atunci când s-a retras de la un festival de muzică pentru lesbiene datorită căsătoriei
cu reporterul Nick Sommerlad.(129)
Desi presa prezintă în general femei care fluctuează între relatii homo şi heterosexuale, şi
bărbatii manifestă o asemenea fluiditate. Autorul homosexual John Stoltenberg trăieste
cu o lesbiană, Andrea Dworkin, din anul 1974.(130) Un studiu din anul 2000 realizat în
Australia a arătat că 19% dintre bărbatii homosexuali au declarat că au făcut sex cu o
femeie în ultimele 6 luni anterioare studiului.(131)
Această fluctuatie a "orientării" sexuale împiedică crearea unei
homosexualitătii. Un grup de cercetători a formulat astfel problema:

definitii

fixe

a

"Un bărbat care are relatii homosexuale în închisoare trebuie socotit ca homosexual? Dar
unul care îsi părăseste sotia pentru un amant, este homosexual sau heterosexual?
Trebuie să socotim anii pe care i-a petrecut cu sotia comparativ cu cei petrecuti cu
amantul? O femeie măritată care a avut o experientă homosexuală cu colega de cameră
în facultate, acum zece ani, intră la socoteală? Oare o singură experientă homosexuală
defineste pe cineva ca homosexual pentru totdeauna?"(132)
În ciuda dificultătii de definire a homosexualitătii, un lucru este clar, anume acela că
persoanele care practică sexul cu persoane de acelasi sex sau care se identifică pe sine
ca homosexuali, lesbiene sau bisexuali constituie un procent foarte mic din populatie.
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Cele mai de încredere studii arată că 1-3 la sută din populatie - şi probabil sub 2% - se
consideră homosexuali, lesbiene sau bisexuali sau întretin relatii homosexuale.(133)
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