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Najnowszy raport oparty jest na danych zgromadzonych w projekcie New 
Family Structures Study. 
 
Badanych było 3 tys. młodych osób dorosłych – w wieku od 18 do 39 lat.  
Spośród nich były osoby wychowywane przez rodziców biologicznych, 
przez jednego tylko rodzica biologicznego, 175 z nich miało matkę lesbijkę; 
73 - ojca geja. 
 
Autor projektu badawczego, socjolog Mark Regnerus, wyjaśnia, że raport 
oparty jest na analizie odpowiedzi, jakich udzieliły dorosłe dzieci 
wychowane przez ich biologicznych rodziców lub przez rodzica 
homoseksualnego wraz z jego lub jej partnerem. Wnioski są jednoznaczne 
w swej wymowie i trudno je bagatelizować. 
 
Wśród badanych: 
 
Myślało ostatnio o popełnieniu samobójstwa: 

 24 proc. wychowywanych przez ojca geja; 
 12 proc. dzieci wychowanych przez matkę lesbijkę; 
    5 proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca lub 

też jedynie samotnego rodzica. 
 

Było zmuszanych do uprawiania seksu wbrew woli: 
 31 proc. wychowanych przez matkę lesbijkę,  
 25 proc. wychowywanych przez ojca geja 
    8 proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca lub 

też jedynie samotnego rodzica. 
 
Romans ze swoim rodzicem miało: 

 40 proc. wychowanych przez matkę lesbijkę,  
 25 proc. wychowywanych przez ojca geja 
 13 proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca lub 

też jedynie samotnego rodzica. 
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 Opracowanie na podstawie: 

http://ekai.pl/wydarzenia/x55661/dzieci-z-pelnych-rodzin-sa-zdrowsze/ 



 
W dzieciństwie dziecko było „dotykane seksualnie”: 

 23 proc. dzieci wychowanych przez matkę lesbijkę 
 6 proc. wychowywanych przez ojca geja; 
 2 proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca lub też 

jedynie samotnego rodzica. 
 

Nabawiło się infekcji przenoszonych drogą płciową: 
 20 proc. wychowanych przez matkę lesbijkę,  
 25 proc. wychowywanych przez ojca geja 
    8 proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca  

   lub też jedynie samotnego rodzica. 
 
Określa siebie teraz jako osobę heteroseksualną: 

 61 proc. wychowanych przez matkę lesbijkę,  
 71 proc. wychowywanych przez ojca geja 
 90  proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca  

lub też jedynie samotnego rodzica. 
 
Nie ma obecnie pracy: 

 28 proc. dzieci wychowanych przez matkę lesbijkę 
 20 proc. wychowywanych przez ojca geja; 
 8 proc. wychowywanych w rodzinach złożonych z matki i ojca 
 13 proc. wychowywanych przez samotnego rodzica. 

 
Szczegółowe analizy mają zostać opublikowane w lipcu 2012 roku  
w renomowanym piśmie Social Science Research. 
 
 


