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Este 10 % din populaţie cu adevărat homosexuală?  
 

Cifra de 10 % a început ca o denaturare a studiilor făcute 
în anii 1940 de Alfred Kinsey şi de asociaţii săi. Kinsey a 
raportat că 37 % dintre bărbaţii din studiile sale au avut cel 
puţin o întâlnire homosexuală care a dus la orgasm. Şi a 
sugerat că aceste cifre erau subestimate – că procentul real 
era chiar mai mare. Organizaţiile pro-gay au dedus cifra de 
10 % din rapoartele lui, dorind un procent destul de mare 
pentru a fi folosit în mişcarea de lobby a drepturilor civile, dar 
nu prea mare pentru a fi de necrezut. 

Studii mai recente în diferite ţări din lume, făcute de 
institute de cercetare şi de universităţi, au arătat în mod logic 
că mai puţin de 3 % şi posibil că mai puţin de 2 % dintre 
bărbaţi sunt activi homosexual, într-un an dat. Probabil că 
mai puţin de 5 % din populaţia masculină adultă se 
angajează într-o practicare susţinută a homosexualităţii, într-
o perioadă semnificativă a vieţii adulte. Homosexualitatea 
feminină este estimată a fi aproximativ jumătate sau mai 
mică decât procentele masculine, şi pare să caracterizeze 
mai puţin de 2 % din populaţia feminină. Aceasta înseamnă 
că  pretenţia unui procent de 10 % este o denaturare.  

Iată o listă a câtorva studii… 

1. Un studiu făcut pe 5514 studenţi canadieni la colegiu 
şi universitate, cu vârsta sub 25 de ani, a găsit că 1 % 
erau homosexuali şi 1 % erau bisexuali. Studiu făcut 
de King şi alţii (1988). Canada, studiul Tinerii şi SIDA. 
Kingston, ON: Universitatea Oxford. 

2. Un studiu făcut pe 8337 de bărbaţi britanici a găsit că 
6,1 % avuseseră „ o experienţă homosexuală” şi că 
3,6 % au avut mai mult de un partener homosexual. 
Studiu de Johnson, A. M. şi alţii (1992). Stiluri de 
viaţă sexuală şi riscul HIV. Nature, 360(3), 3 dec. 
1992, 410-421. 

3. Un studiu francez pe 20055 de oameni a găsit că 4,1 
% dintre bărbaţi şi 2,6 % dintre femei au avut cel 
puţin un contact sexual cu o persoană de acelaşi sex, 
în viaţa lor. Studiu de ANRS: Agenţia Naţională de 
Cercetări asupra Cercetătorilor SIDA (1992). SIDA şi 
comportamentul sexual în Franţa. Nature, 360(3), 3 
dec. 1992, 407-409. 

4. Un sondaj aleatoriu danez a găsit că 2,7 % din 1373 
de bărbaţi care au răspuns la chestionar, aveau 
experienţă homosexuală (contact sexual). Studiu de 
Melbye, M. & Biggar, R.J. (1992). Interacţiuni între 

persoane cu risc pentru SIDA şi populaţia generală în 
Danemarca. Jurnalul American de Epidemologie, 
135(6), 593-602.  

5. Sondajul Interviu pentru Sănătate Naţională ia 
interviuri familiilor populaţiei civile neinstituţionalizate. 
Rezultatele a trei dintre aceste sondaje, făcute în 
1990-1991 şi bazate pe mai mult de 9000 de 
răspunsuri de fiecare dată, au găsit că între 2-3 % 
dintre oamenii care au răspuns, au spus da la un set 
de afirmaţii care includeau „Eşti un bărbat care a 
făcut sex cu un alt bărbat cândva după 1977, chiar şi 
numai o dată”. Studiu de Dawson, D. & Hardy, A.M. 
(1990-1992). Centrul Naţional pentru Statistica 
Sănătăţii, Centre pentru Controlul Bolii, Prezentare de 
date, 204, 1990-1992. 

6. Într-un sondaj aleatoriu pe 600 de norvegieni, 3,5 % 
dintre bărbaţi şi 3 % dintre femei au raportat că 
avuseseră o experienţă homosexuală cândva în viaţa 
lor. Studiu de Sundet, J.M. şi alţii. Răspândirea 
comportamentului sexual riscant în populaţia 
generală a Norvegiei. În Impactul global al SIDEI, 
editat de Alan F. Fleming şi alţii (New York: Alan R. 
Liss, 1988), 53-60. 

7. Un sondaj naţional al bărbaţilor americani a găsit că 
1,1 % erau implicaţi în activitate sexuală exclusiv cu 
acelaşi sex de-a lungul perioadei de 10 ani a 
studiului. Studiu de John Billy şi alţii. Comportamentul 
Sexual al Bărbaţilor în Statele Unite, Perspective de 
Planificare a Familiei 25 (1993). 

8. Un alt studiu al bărbaţilor americani a găsit că între 
1,6 şi 2 % luaseră parte la o activitate sexuală 
oarecare cu persoane de acelaşi sex în ultimul an, şi 
că 3,3 % luaseră parte ocazional sau destul de des la 
maturitate. Studiu de Robert Fay şi alţii. Răspândirea 
şi modele ale contactului sexual printre bărbaţi, 
Science 243 (1989). 

9. Un al treilea studiu al bărbaţilor din SUA a găsit că 
2,7 % luaseră parte la sex cu persoane de acelaşi 
sex în ultimul an, 4,1 % în ultimii 5 ani şi 4,9 % de la 
vârsta de 18 ani. Studiu de Edward Lauman şi alţii. 
Organizaţia Socială a Sexualităţii: Practici sexuale în 
SUA, 1994. 
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10. Un studiu al bărbaţilor din SUA, Regatul Unit şi 
Franţa a găsit că 0,82 % (SUA), 1,15 % (Regatul 
Unit) şi 0,72 % (Franţa) dintre bărbaţi au făcut sex 
exclusiv cu persoane de acelaşi sex într-o perioadă 
de 5 ani. Studiu de Randall Sell şi alţii. Răspândirea 
comportamentului şi atracţiei homosexuale în Statele 
Unite, Regatul Unit şi Franţa. Rezultate ale 
eşantioanelor bazate pe populaţia naţională, Arhive 
ale comportamentului sexual 24 (1995). 

11. Patru studii pe bărbaţi americani de-a lungul unei 
perioade de 20 de ani, a găsit că frecvenţa unei 
oarecare activităţi sexuale cu acelaşi sex printre 
bărbaţi, în ultimele 12 luni, era de cel puţin 1,9 %, 1,2 
%, 2,4 % şi respectiv 2,0 %. Studii de Susan Rogers 
şi Charles Turner. Contactul sexual masculin în SUA: 
constatări din cinci sondaje model, 1970-1990. 
Jurnalul cercetării sexuale 28 (1991). 

 

Este homosexualitatea în primul rând o problemă nord 
americană? 

Nu. Mulţi oameni din locuri ca Africa, America Latină, India 
şi China sunt afectaţi de homosexualitate, la fel ca în 
America de Nord. De fapt, din moment ce populaţia din 
Orientul Îndepărtat este mult mai mare decât populaţia din 
Occident, şi 2-3 % din populaţia din Orientul Îndepărtat este 
de asemenea afectată de homosexualitate, un număr mult 
mai mare de oameni din Orientul Îndepărtat sunt afectaţi, 
decât în America de Nord.  


