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_____________________________________

Pornografia przyczynia się do popełniania przestępstw seksualnych.

Dlaczego tak się dzieje?
Jak mówi prawo znużenia - dla osiągnięcia tej samej przyjemności potrzeba coraz silniejszych bodźców.
*Na początku człowiekowi wystarcza oglądanie samej erotyki.
*Po jakimś czasie przestaje go to podniecać (prawo znużenia) i trzeba karmić się czymś mocniejszym,
czyli miękką pornografią.
*Przychodzi jednak czas, gdy i to już nie daje satysfakcji i przechodzi się na twardą pornografię,
przedstawiającą przemoc, gwałty, cierpienie, czy nawet okaleczanie.
*Po jakimś czasie może dojść do tego, że człowiek i tym się znudzi; a że widział już wszystko co można
było znaleźć na rynku, to może zapragnąć zrealizować to, co widział w filmach porno i zacząć krzywdzić
innych ludzi, np. poprzez dokonywanie gwałtów lub molestowania dzieci.

Badania i statystyki, potwierdzające wpływ pornografii na wzrost przestępczości seksualnej.

# „Prawdopodobieństwo oglądania pornografii twardej przez gwałcicieli w okresie dzieciństwa pomiędzy
6 a 10 rokiem życia jest 15 razy większe niż u innych osób.”
Goldstein, Kant and Harman, 1973

# „Szacuje się, że co 46 sekund w USA gwałcona jest jedna kobieta.” „86% badanych gwałcicieli
przyznaje się do korzystania z pornografii. 57% przyznaje się do naśladowania scen pornograficznych w
trakcie popełniania przestępstw seksualnych.”
National Victim Center i Marshall, 1985

# „Dr Marshall badał nałogowych przestępców seksualnych i stwierdził, że 38 proc. gwałcicieli przed
dokonaniem przestępstwa korzystało z pornografii typu soft-core, 19 proc. z pornografii zawierającej
sceny przemocy. 55 proc. badanych pedofilów korzystało z pornografii dziecięcej.”
D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998
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# „Według badań Policji Stanowej Michigan (USA), 41 proc. sprawców napaści seksualnych oglądało
pornografię bezpośrednio przed lub w trakcie popełniania przestępstwa. Badania przeprowadzono w
latach 1956-79 na 38 tys. przypadków napaści seksualnych.”
Victor Cline „Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne”, 1996

# „Wskaźnik gwałtów rośnie w alarmującym tempie. Liczba gwałtów i rzeczywista liczba gwałcicieli
podwoiła się w latach 1960 - 1970, ponownie podwoiła się w latach 1970 – 1980, a w latach 80-tych
nadal wzrastała. Wzrost ten nakłada się na zwiększanie się dostępu do nielegalnej pornografii.”
Bureau of Justice Statistics, 1986

# „Od roku 1984 w Oklahoma City zamknięto ponad 150 „ośrodków” upowszechniających pornografię
(peep show, księgarnie pornograficzne dla dorosłych, kina pornograficzne). W tym czasie liczba gwałtów
zmalała w regionie Oklahoma o 26%. W tym samym czasie w całym stanie liczba gwałtów wzrosła o
20,8%.”
Uniform Crime Report, 1989

# „Pornografia dziecięca odgrywa główną rolę w molestowaniu dzieci przez pedofilów.” „Szacuje się, że
co trzecia dziewczyna i co siódmy chłopiec (w USA) jest molestowany seksualnie, zanim ukończy 18 rok
życia.”
Raport US Congress Permanent Subcommittee on Investigations on Child Pornography and Pedophilia,
1986 i U.S.Department of Justice, 1988

# „Podczas badania w 1987r. przez Oddział ds. Wykorzystywanych i Zaginionych Dzieci z Louisville
(USA) spraw dzieci, które, jak podejrzewano, były molestowane seksualnie, w 40 przypadkach winę
dowiedziono. U wszystkich 40 sprawców znaleziono pornografię, w tym także dziecięcą.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998

# „87 proc. molestujących dziewczynki i 77 proc. molestujących chłopców, którzy zostali w 1983 r.
poddani badaniom przez dr Williama Marshalla w Zakładzie Karnym w Kingston, w Kanadzie, przyznało
się do regularnego korzystania z pornografii twardej.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998
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Eksperymenty laboratoryjne, pokazujące związek pornografii ze wzrostem przestępczości
seksualnej.

# „51 proc. studentów badanych na Uniwersytecie w Los Angeles (USA) przez Seymoura Feshbacka
wyznało prawdopodobieństwo powielenia w rzeczywistości sadomasochistycznego gwałtu obejrzanego
w materiale pornograficznym.”
D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998

# „Eksperyment laboratoryjny przeprowadzony w New Jersey z udziałem ponad 330 mężczyzn wykazał,
że mężczyźni, którzy oglądali podczas doświadczeń brutalną pornografię (trzy 30-minutowe filmy) są
bardziej skłonni do dokonania gwałtu niż ci, którym tych filmów nie prezentowano.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998

# „Neal Malamuth z Uniwersytetu w Los Angeles (USA) przeprowadził w 1987 r. dwuczęściowy
eksperyment, w którym testowano męską postawę wobec gwałtu oraz fizyczną reakcję na gwałt.
Okazało się, że mężczyźni, pobudzeni w pierwszej fazie eksperymentu oglądaniem scen ukazujących
gwałty, zachowywali się bardzo agresywnie wobec kobiet, z którymi polecono im współpracować w
drugiej fazie doświadczenia.”
Jerry R. Kirk, H. Robert Showers „Szkodliwość pornografii”, 1998

# „Ed Donnerstein z Uniwersytetu Winconsin (USA) przeprowadził badania, polegające na oglądaniu
przez grupę osób filmów pornograficznych. Po obejrzeniu tylko dwóch filmów badani przyznawali się
m.in. do większej skłonności do fantazji erotycznych zawierających przemoc, mniejszego
zainteresowania uczuciami jako motywacją w podejmowaniu stosunków seksualnych oraz do większej
skłonności do uczestniczenia w aktach seksualnych o podłożu patologicznym.”
D.A.Scott „Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę”, 1998
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