
POLSKA KARTA PRAW OFIARY

Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z 
ofiarami przestępstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisać ten 
dokument.  

Mając na względzie:  

 zagwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej przyrodzoną i niezbywalną godność 
człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają 
obowiązek szanować i chronić (art. 30 Konstytucji RP);  

 fakt, iż RZECZPOSPOLITA POLSKA JEST PAŃSTWEM PRAWA, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa (art. 
2 i art. 83 Konstytucji RP);  

 zalecenia wypracowane przez międzynarodową społeczność kształtujące politykę 
postępowania z ofiarami przestępstw, a w szczególności:  

 Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i 
nadużyć władzy z 1985 r.,  

 Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem 
przemocy z 1983 r.,  

 Zalecenia Rady Europy Nr R(85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym, 

 Zalecenia Rady Europy Nr R (87)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla 
ofiar przestępstw;  

oraz 

 rozumiejąc, iż posiadanie prawa oznacza rzeczywistą możliwość korzystania z procedur 
gwarantujących ich realizację, zwłaszcza gdy są one naruszane lub nie wypełniane;  

 rozumiejąc potrzebę podniesienia kultury prawnej poprzez realną egzekucję praw 



obowiązujących;  

 kierując się dobrem ofiar przestępstw oraz chęcią pomocy i naprawienia doznanej przez 
nie krzywdy, 

postanawiamy spisać i upowszechnić Polską Kartę Praw Ofiary.  

I. Definicja i zakres uprawnień  

1. Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało 
bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 
Kodeksu karnego [k.k.], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r., 
Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy , pkt. 
A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego 
[k.p.k.]).  

2. Ofiara ma prawo do:  
1) pomocy,  
2) godności, szacunku i współczucia,  
3) wolności od wtórnej wiktymizacji,  
4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości,  
5) mediacji i pojednania ze sprawcą,  
6) do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.]).  

3. Ofiara niezależnie od tego, czy ujawniony został sprawca przestępstwa i czy ma miejsce 
postępowanie karne (kiedy ofiara uzyskuje status pokrzywdzonego), bądź cywilne (kiedy ofiara 
uzyskuje status poszkodowanego) oraz niezależnie od więzi rodzinnej łączącej sprawcę i 
ofiarę winna uzyskać potrzebną jej pomoc prawną, materialną, medyczną, psychologiczną i 
socjalną (art. 2; art. 31 pkt. 1,2; art. 32 Konstytucji RP, art. 2 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania 
karnego [k.p.k.], art. 49 § 1 k.p.k.).  

II. Prawo do godności, szacunku i współczucia  



4. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do 
szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru 
sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych (art. 47 Konstytucji RP, art. 1 ust. 2 oraz art. 
14.3 ustawy o Policji z 1990 r., Deklaracja o Policji, przyjęta w 1979 r. przez Radę Europy oraz 
Kodeks ONZ postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego (Rezolucja nr 34/169 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 XII 1979 r.), art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w zw. z art. 
12 i art. 13 Kodeksu etyki lekarskiej z 1993 r., art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego 
z 1960 r. [k.p.a.]),  

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można 
usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.  

III. Prawo do bezpieczeństwa i zakaz ponownego dręczenia ofiary  

6. Ofiara ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i 
prywatnego. Ofiary nie wolno ponownie dręczyć należy dołożyć wszelkich starań, by uniknęła 
ona powtórnej wiktymizacji. Oznacza to zakaz wkraczania w prywatność ofiary i jej rodziny ze 
strony wszystkich, którzy stykają się z nią w związku z popełnionym przestępstwem, w 
szczególności: przedstawicieli organów państwowych, służb medycznych i socjalnych, mediów 
(art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. [KE], art. 191 § 
3, art. 20 k.p.k.).  

7. Ofiara ma prawo do traktowania ze szczególną troską i powagą przez organy wymiaru 
sprawiedliwości i organy ścigania. Postępowanie w sprawie powinno być prowadzone tak, by 
uwzględniać interesy i stan ofiary. Jej przesłuchania winny być: ograniczone do minimum, 
prowadzone w sposób kulturalny, wolne od opóźnień, odwołań i zmuszania ofiary do 
wielokrotnego przeżywania na nowo tragedii jakiej doświadczyła (art. 30 Konstytucji RP, art. 
231 k.k.)  

8. Ofiara ma prawo do bezpieczeństwa osobistego, a obowiązkiem Policji i prokuratury jest jej 
to bezpieczeństwo zapewnić (art. 14.3 i art. 15.1 pkt 3 ustawy o Policji, art. 231 § 1 k.k.).  

9. Ofiara może zażądać utajnienia swoich danych osobowych. (art. 184 k.p.k.).  



10. Ofiara ma prawo domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania 
do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu (art. 191 § 3 k.p.k.).  

11. Ofiara ma prawo do zachowania anonimowości w sprawozdaniach prasowych, 
telewizyjnych, w Internecie i w innych mediach, dotyczących jej sprawy. (art. 13 pkt. 2 ustawy 
Prawo prasowe).  

12. Właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia o 
przestępstwie zgłoszonego przez ofiarę i podjęcia odpowiedniej interwencji. Dotyczy to 
również sytuacji gdy zagrożenie pochodzi od osoby dla ofiary bliskiej lub gdy ofiarą jest 
dziecko (art. 9, 10, 12 k.p.k. art. 15.1 pkt. 3 ustawy o Policji, rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 17 września 1990 r (Dz. U. Nr 70, poz. 409) w sprawie trybu legitymowania, 
zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania 
ładunku przez policjantów).  

13. Właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia 
zgłoszonego przez osobę trzecią i podjęcia odpowiedniej interwencji (art. 304 k.p.k., art. 231 
k.k.).  

14. Ofiara ma prawo do uzyskania fachowej pomocy: psychologicznej, medycznej, materialnej 
i prawnej od momentu zgłoszenia naruszenia lub groźby naruszenia dobra prawem 
chronionego. Oznacza to m.in. prawo do wsparcia psychicznego, prawo do fachowej pomocy 
psychologicznej i prawnej od momentu zawiadomienia o przestępstwie.  

15. Ofiary przestępstw o podłożu seksualnym powinny być przesłuchiwane przez 
funkcjonariuszy Policji tej samej płci, a gdy ofiarą jest dziecko przesłuchanie powinno odbywać 
się w obecności psychologa lub osoby, którą dziecko darzy zaufaniem.  

16. Ofiara nie powinna być narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające z konieczności 
kontaktu ze sprawcą czynu niedozwolonego. W sądach powinny istnieć odrębne 
pomieszczenia dla ofiar przestępstw, by nie były one narażone przed rozprawą na kontakt z 
oskarżonym, jego bliskimi i znajomymi.  

IV. Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości  



17. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo w 
granicach przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu lub oporu 
kształtować swoje interesy prawne (art. 6 KE).  

18. Prawo ofiary do pomocy i reprezentacji prawnej powinno być przynajmniej zrównane z 
prawami przysługującymi oskarżonemu. Ofiara powinna mieć np. prawo do bezpłatnego 
pełnomocnika, w tych samych przypadkach, w których przyznaje się prawo sprawcy do 
obrońcy z urzędu.  

19. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako 
strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Od wniesienia aktu oskarżenia aż do 
momentu jego odczytania w sądzie ofiara może złożyć oświadczenie, że chce działać jako 
strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W razie powtórnego wydania przez 
prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania 
pokrzywdzony może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu (art. 53, art. 54, 
art. 55 k.p.k.).  

20. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o 
przysługujących jej prawach i procedurach ich dochodzenia (art. 16 k.p.k. w zw. z art. 2 i art. 
83 Konstytucji RP).  

21. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat 
toczącego się w sprawie postępowania.  

22. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w 
postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia 
przestępstwa. Ofiara może to uczynić aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie 
głównej (art. 62 k.p.k., art. 69 k.p.k.).  

23. Ofiara powinna mieć prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez 
narażenia na dodatkowe koszty. Dotyczy to między innymi obdukcji lekarskiej i pomocy 
psychologicznej.  

24. Ofiara ma prawo brać udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia toczącego się w jej 



sprawie (art. 49 § 1 k.p.k., art. 302 § 2 k.p.k., art. 316 - 318 k.p.k.).  

25. Ofiara ma prawo do składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania 
przygotowawczego, a więc zanim sprawa trafi do sądu (art. 315 k.p.k.).  

26. Ofiara ma prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania odpisów dokumentów 
występujących w sprawie (art. 156 - 157 k.p.k., art. 159 k.p.k.).  

V. Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do mediacji i pojednania ze sprawcą

27. Ofiara ma prawo do mediacji i pojednania ze sprawcą. Ofiara ma prawo wystąpić z taką 
inicjatywą do prokuratora lub do sądu (art. 53 § 3 k.k., art. 60 § 2 pkt 1 i 2 k.k., art. 46 k.k., art. 
66 § 3 k.k., art. 320 k.p.k., art. 339 ,§ 4 k.p.k., art. 489 § 2 k.p.k.).  

28. Ofiara ma prawo w sprawach z oskarżenia prywatnego do pojednania i ugody (art. 489, art. 
499, art. 492 - 494 k.p.k.).  

29. Ofiara ma prawo na swój i oskarżonego wniosek do porozumienia się ze sprawcą w kwestii 
naprawienia szkody lub zadośćuczynienia (art. 341 § 3 i 4 k.p.k.).  

VI. Prawo Ofiary do restytucji poniesionych szkód  

30. Ofiara ma prawo do restytucji poniesionych przez nią szkód (A.8 - 11 ONZ 1985, art. 46 
k.k., art. 62 k.p.k.).  

31. Sprawca czynu zabronionego powinien wyrównać ofierze poniesione szkody (czyli 
dokonać restytucji). Przestępcy albo osoby trzecie odpowiedzialne za ich zachowanie powinni 
dokonać sprawiedliwej restytucji na rzecz ofiar, ich rodzin lub osób pozostających na 
utrzymaniu. Restytucja powinna obejmować: zwrot własności, zapłatę za doznaną krzywdę lub 
poniesioną stratę, zwrot wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji, zabezpieczenie usług 
oraz przywrócenie praw (A.8 ONZ 1985).  

32. Jeżeli sprawca lub inne uprawnione instytucje (np. ubezpieczenie) nie wyrówna szkód 



poniesionych przez ofiarę, powinno się dążyć do zapewnienia kompensacji materialnej ze 
strony Państwa:  

ofiarom, które doznały ciężkiego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym w wyniku poważnych przestępstw,  

rodzinie, a w szczególności osobom pozostającym na utrzymaniu ofiar, które poniosły śmierć 
lub które dotknęło kalectwo fizyczne lub psychiczne w wyniku takiej wiktymizacji (A.12 ONZ 
1985).  
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Kłamca 

Dopiero po pół wieku okazało się, że Alfred Kinsey był oszustem 
Ogłosił, że połowa Amerykanów zdradza żony, a 26 proc. Amerykanek – mężów. Że seks przedmałżeński to norma, a co 
dziesiąty mężczyzna jest homoseksualny. Jego badania wywołały szok i wybuch rewolucji seksualnej. 
Skalę jego oszustw świat poznał w 1990 r. W USA wyszła wtedy książka „Kinsey – seks i oszustwo”, napisana przez Judith 
Reisman i Edwarda Eichela. 

Irlandzki aktor Liam Neeson wystąpił w roli tytułowej 
w filmie "Kinsey". Tutaj podczas promocji filmu na 
Berlinale, fot. AFP

Od os do seksu 
Alfred pochodził z religijnej rodziny, był nieśmiałym chłopcem. W czasie studiów porzucił wiarę w Boga. Późno 

zafascynował się seksem. Między innymi homoseksualnym. Zaczął wtedy zabiegać na uczelni o powierzenie mu badań nad 
seksualnością. I – choć był entomologiem, badaczem os galasówek – udało mu się. Pieniędzmi na badania hojnie sypnęła 
fundacja Rockefellera. 

Alfred skompletował więc zespół naukowy. Jak? Wardell Pomeroy, członek zespołu, wyznał w 1983 r., że Alfred 
osobiście sprawdził jego kwalifikacje. I przekonał się, że Pomeroy "odrzucił wszelkie tabu, zahamowania i poczucie winy, 
jakie było udziałem jego kolegów". 

Warunkiem zatrudnienia w zespole Kinseya było przekazanie mu opisu własnych seksualnych doświadczeń. 
Jednego z kandydatów Kinsey odprawił z kwitkiem, bo – jak wspominał Pomeroy – osoba ta uważała "pozamałżeńskie 
stosunki płciowe za szkodliwe dla małżeństwa, homoseksualizm za nienormalny, a kontakty ze zwierzętami – za śmieszne". 
Tak skompletowany, "wyzwolony" zespół był gotowy do udowodnienia tez szefa. 

Praca polegała na zbieraniu wywiadów o seksualności Amerykanów. Do pierwszego raportu "O seksualności 
mężczyzny" (1948 r.) Alfred wykorzystał 5300 wywiadów. Wywiady te pokazały ogromną rozwiązłość Amerykanów. 
Według raportu współżyli na potęgę przed ślubem, a potem zdradzali się na prawo i lewo. To była nowa norma. 

Badanie w więzieniu 
Okazuje się jednak, że aż 25 proc. tych "typowych Amerykanów" Kinsey znalazł w więzieniach. Odsiadywali 

wyroki za przestępstwa seksualne. Pomeroy tak wspominał wizyty w więzieniach: "Jeżeli lista niektórych przestępców, np. 
tych, którzy popełnili kazirodztwo, była krótka, robiliśmy wywiady z każdym więźniem. Jeżeli była długa, jak w przypadku 
gwałtu, mogliśmy robić wywiad z co piątym lub co dziesiątym". 

Pozostali badani byli ochotnikami. Socjologowie wiedzą, że zawsze zgłosi się tam więcej takich, którzy przejawiają 
niekonwencjonalne zachowania seksualne. I że niektórzy koloryzują w nadziei na wyższe wynagrodzenie. 

To nie wszystko. Do wielu "ochotników" Kinsey dotarł dzięki poleceniu znajomych prostytutek – żeńskich i 
męskich. Wielu wyszukał w gejowskich barach San Francisco. Do kategorii "małżeństwa" wliczał nawet krótkotrwałe 
związki alfonsów i prostytutek. Z danych musiało więc wyjść, że amerykańscy małżonkowie zdradzają się na potęgę. 

Z czasem tezy raportu stały się samospełniającą się przepowiednią. Zwłaszcza że wyniki rozpropagował przemysł 
pornograficzny. Badacze z zespołu Kinseya głosili, że seksualną normą jest to, co się robi. Że np. przedmałżeński seks 
pomaga kobiecie dojrzeć emocjonalnie i społecznie. A powstrzymywanie się od seksu przed ślubem jest szkodliwe i rodzi w 
człowieku zahamowania. Te opinie uznała za swoje zbuntowana młodzież w 1968 r. "Te niesłychane zachowania zaczęły być 
stopniowo postrzegane jako normalne" – komentują autorzy książki "Kinsey – seks i oszustwo". 



Oszustwo Kinseya przyczyniło się do wybuchu rewolucji seksualnej. Miliony ludzi uwierzyło, że rozwiązłość to coś 
najnormalniejszego na świecie. Efekty? Miliony rozwodów, dzieci dorastające w rozbitych rodzinach. Niosąca zniszczenie 
lawina, którą poruszył Kinsey, teraz już napędza się sama. Do dziś na odkryciach Kinseya opierają się szkolne programy 
edukacji seksualnej wielu krajów. Uczniowie wkuwają "skalę Kinseya", która przedstawia czysty heteroseksualizm jako 
rzadko występującą skrajność. Drugą skrajnością jest homoseksualizm w czystej postaci. A między nimi jest pięć różnych 
odcieni "bi". Pełny biseksualizm jest umieszczony w samym środku skali. Jeśli ktoś przeciw takiej edukacji protestuje, to jest 
bagatelizowany jako "moralista". 

Tymczasem amerykański historyk Paul Robinson ocenia: "Podkopując ustalone normy seksualne, Kinsey dał 
pierwszeństwo masturbacji i homoseksualizmowi, które były jego własnymi upodobaniami". 

Orgazm niemowlęcia 
Najbardziej szokujące w obu raportach Kinseya są fragmenty o seksualności dzieci. Większość danych zespół 

Kinseya uzyskał tu dzięki... molestowaniu lub gwałceniu dzieci. Nawet niemowląt. Kinsey opisał to w raportach, jako coś 
oczywistego: "Orgazm obserwuje się u chłopców w każdym wieku od pięciu miesięcy do wieku dorosłego". I w innym 
miejscu: "W naszych danych opisany jest przypadek orgazmu u pięciomiesięcznego niemowlęcia płci żeńskiej". 

Dane o dzieciach Kinsey uszeregował w tabelach. "Wiek: 5 miesięcy, liczba orgazmów: 3". Albo: "wiek: 11 
miesięcy, liczba orgazmów: 10, czas obserwacji: 1 godzina", "wiek: 13 lat, liczba orgazmów: 26, czas obserwacji: 24 
godziny". Takie tabele ciągną się przez wiele stron. 

Dr Lester H. Caplan, pediatra, poproszony o konsultacje przez autorów książki o oszustwie Kinseya, skomentował: 
"Częstotliwość i liczba orgazmów w ciągu 24 godzin nie była ani naturalna, ani normalna (...). Te dzieci musiały być siłą 
przetrzymywane lub przywiązane, inaczej nie przystałyby na to dobrowolnie". 

Badacz gwałciciel 
Kinsey tymczasem uważał, że dzieci mogą, a nawet powinny uprawiać przyjemne i korzystne dla nich kontakty 

seksualne z dorosłymi partnerami. A szkody dla dzieci? "Kinsey niemal zawsze uważał je za wielką przesadę i histerię ze 
strony rodziców, nauczycieli, policji" – napisali Reisman i Eichel. 

Ile dzieci padło ofiarą tych eksperymentów? Wiadomo tylko, że kilkaset, bo zespół Kinseya podawał różne liczby. 
W pierwszym raporcie "O seksualności mężczyzny" z 1948 r. jest m.in. zdanie, że zespół zebrał "informacje o 317 małych 
chłopcach, których obserwowano albo podczas masturbacji, albo podczas kontaktów z innymi chłopcami lub dorosłymi". 

Kto obserwował? Jeśli wierzyć Kinseyowi – dziewięciu mężczyzn, którzy udzielili naukowcom wywiadu. Dzięki 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, posiadali oni dokładne notatki na temat dzieci. I chętnie przekazali je Kinseyowi. 

Paul Gebhardt, bliski współpracownik Kinseya, a później dyrektor Instytutu im. Kinseya, w liście z 1981 r. napisał, 
że tych dziewięciu to "homoseksualiści interesujący się dziećmi". "Jeden z nich miał liczne kontakty seksualne z 
niemowlętami i dziećmi obu płci, a mając naukowe zacięcie robił szczegółowe zapiski (...). Zastosowane techniki to 
masturbacja dziecka, seksualna zabawa dziecka z dzieckiem i kontakty dzieci z dorosłymi – głównie stymulacja manualna i 
oralna". 

Inny współpracownik Kinseya, Wardell Pomeroy, tak opisywał jednego z tych pedofili: "..miał stosunki seksualne z 
600 małymi chłopcami i 200 małymi dziewczynkami, z niezliczonymi dorosłymi obu płci, ze zwierzętami wielu gatunków, 
poza tym stosował wymyślne techniki masturbacji. Spośród 33 członków rodziny miał kontakty seksualne z siedemnastoma. 
Jego babka zapoznała go ze stosunkiem heteroseksualnym, a pierwsze doświadczenie homoseksualne miał ze swoim ojcem 
(...). Miał 63 lata, cichy, o łagodnym głosie – raczej nie narzucający się człowiek". Pomeroy wyznał też, że dane zebrane 
przez tego człowieka "stanowiły podstawę dla pokaźnej części rozdziału 5. tomu o mężczyźnie, dotyczącego seksualności 
dzieci". 

Autorzy książki demaskującej Kinseya skomentowali: "Zwracać się do przestępców seksualnych o informacje w 
sprawie seksualności dziecięcej, to tak, jakby wyciągać wnioski o seksualności dorosłych kobiet z relacji gwałcicieli". 

Kinsey nie zawiadomił policji o pedofilach i nigdy nie upublicznił ich danych. Jak to możliwe, że tak bezkrytycznie 
im uwierzył? Przecież w innych przypadkach nie wierzył nawet kolegom z tytułami naukowymi, jeśli nie potwierdził na 
własne oczy ich obserwacji. 

Ofiary z dzieci 
Judith Reisman i Edward Eichel podejrzewają, że prawda może być jeszcze bardziej drastyczna. "Czy sam Kinsey 

i/lub jego współpracownicy byli zaangażowani w te badania bardziej bezpośrednio, niż zostało to przedstawione opinii 
publicznej?" – pytają w książce. Przypominają, że inne zachowania Kinseya mogą na to wskazywać. Kinsey przyglądał się 
np. w gmachu Instytutu eksperymentom seksualnym z udziałem dorosłych. Jednak zespół utrzymywał to przez lata w 
tajemnicy. Wydatki na kamerzystę Kinsey zakamuflował przed dyrekcją Instytutu jako nagrywanie eksperymentów ze 
zwierzętami. – Nie dodał, że ludzi też zalicza do zwierząt – tłumaczyli po latach rozbawieni współpracownicy Kinseya. 
Ujawnili ten fakt po latach, kiedy społeczeństwo, ich zdaniem, dojrzało. Co jeszcze ukryli? 

Zadziwiające jest też, że seksuologom przez tyle lat nie przeszkadzało, że ich guru Kinsey współpracował z 
pedofilami. Może dlatego, że część także ich pracy opiera się na założeniach, które wypracował Kinsey. 

Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sprawa szkolnej edukacji seksualnej. "Jeżeli nauka Kinseya jest błędna, to 
dzisiaj dzieci zajmują pierwsze miejsce na liście jego ofiar – jak na ironię, dzieci bowiem były także pierwszymi ofiarami 
jego seksualnych eksperymentów" – ostrzegają Reisman i Eichel. 


