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הקדמה
תרבות התקינות הפוליטית של ימינו מקימה שורה של
מחיצות המסתירות מעיני הציבור את תמונת המחקר
הפסיכולוגית והסוציולוגית באשר להומוסקסואליות.
מחיצה נוספת עבה במיוחד מסתירה גם את נורמות
החיים הרווחות בקהילת ההומוסקסואלים .רק
מעטים מודעים לאופי הייחודי של צורת החיים
ההומוסקסואלית.
החוברת שלפניכם מבקשת להסיט את המסך ולהציג
מידע עובדתי מפורט המבוסס על מחקרים סטטיסטיים,
ניתוחים פסיכולוגיים וסוציולוגיים ,תיאורי מיקרים,
עדויות ,קטעי עיתונות וקטעים מהמרשתת בשלשה
נושאים:
.1

הומוסקסואליות וגורמיה  -אחוזי ההומוסקסואליות
באוכלוסייה ,הגורמים המובהקים להומוסקסואליות,
המצוקות האינהרנטיות של ההומוסקסואליות.

 .2נורמות מיניות חריגות רווחות בקרב הומוסקסואלים.
 .3סקירת תולדות מלחמת התקינות הפוליטית בטיפול
בהומוסקסואליות.
כמו כן תוצג תמונת המחקר על סיכוי ההצלחה של
הטיפול לשינוי האוריינטציה המינית.

