
DDrr..  AAllffrreedd  KKiinnsseeyy::  TThhee  OOppeenniinngg  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  BBeeddrroooomm  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

BBiiooggrraapphhyy  ((11889944--11995566))::  hhttttpp::////wwwwww..nnpprr..oorrgg//tteemmppllaatteess//ssttoorryy//ssttoorryy..pphhpp??ssttoorryyIIdd==44116611115599  

  EEdduuccaattiioonn::  BBoowwddooiinn  aanndd  HHaarrvvaarrdd  iinn  BBiioollooggyy  

  IInnddiiaannaa  UUnniivveerrssiittyy,,  11992200;;  SSttuuddiieedd  tthhee  GGaallll  FFllyy  

  11993300ss::  TTaauugghhtt  aa  MMaarrrriiaaggee  CCllaassss  

  11993388::  BBeeggaann  ssttuuddiieess  oonn  HHuummaann  sseexxuuaalliittyy  

  SSeexxuuaall  BBeehhaavviioorr  iinn  tthhee  HHuummaann  MMaallee,,  11994488  

  SSeexxuuaall  BBeehhaavviioorr  iinn  tthhee  HHuummaann  FFeemmaallee,,  11995533  

  FFoouunnddeedd  KKiinnsseeyy  IInnssttiittuuttee  ooff  SSeexx  RReesseeaarrcchh  aatt  IInnddiiaannaa  UUnniivveerrssiittyy,,  11994477    

SSeexx  aanndd  MMoorraalliittyy??  

  ““TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy,,  tthheenn,,  rreepprreesseennttss  aann  aatttteemmpptt  ttoo  aaccccuummuullaattee  aann  oobbjjeeccttiivveellyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbooddyy  ooff  
ffaacctt  aabboouutt  sseexx,,  wwhhiicchh  ssttrriiccttllyy  aavvooiiddss  ssoocciiaall  oorr  mmoorraall  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  tthhee  ffaacctt..    EEaacchh  ppeerrssoonn  wwhhoo  

rreeaaddss  tthhiiss  rreeppoorrtt  wwiillll  wwaanntt  ttoo  mmaakkee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  hhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  mmoorraall  

vvaalluueess  aanndd  ssoocciiaall  ssiiggnniiffiiccaanncceess;;  bbuutt  tthhaatt  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  mmeetthhoodd  aanndd  iinnddeeeedd,,  sscciieennttiissttss  

hhaavvee  nnoo  ssppeecciiaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  mmaakkiinngg  ssuucchh  eevvaalluuaattiioonnss..””  

  SSeexxuuaall  BBeehhaavviioorr  iinn  tthhee  HHuummaann  MMaallee,,  55  

MMeetthhooddoollooggyy  

  FFiirrsstt  hhaanndd  ssuurrvveeyy  ooff  mmaalleess  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  aaggeess  aanndd  ccllaassss  aaccrroossss  ccoouunnttrryy;;  mmoossttllyy  ffrroomm  EEaasstteerrnn  UU..SS..,,  

hhoowweevveerr  

  AA  ““ggrroouupp””  wwiillll  iinncclluuddee  aatt  lleeaasstt  330000  ccaasseess  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  mmeeaanniinnggffuull  

  TToottaall  ssaammppllee  ooff  1122,,000000  ppeerrssoonnss;;  4400  ttiimmeess  mmoorree  tthhaann  iinn  aannyy  pprreevviioouuss  ssttuuddyy  

  HHee  ccoonncceeiivveedd  ooff  tthhiiss  aass  aa  ppaarrttiiaall  ssttuuddyy;;  110000,,000000  ccaasseess  wwoouulldd  bbee  nneeeeddeedd  ttoo  ccoommpplleettee  iitt  

  HHee  wwaass  ccrriittiicciizzeedd,,  rriigghhttllyy,,  ffoorr  hhiiss  ssaammpplleess  bbeeiinngg  ffuullllyy  rreepprreesseennttaattiivvee;;  mmaannyy  mmaallee  pprriissoonneerrss  

  NNoo  pprreeccoonncceeppttiioonnss  aabboouutt  wwhhaatt  iiss  ““nnoorrmmaall””  oorr  ““aabbnnoorrmmaall””  bbeehhaavviioorr  

  

  

SSttaatteemmeenntt  ooff  SScciieennttiiffiicc  OObbjjeeccttiivviittyy  

  ““NNoo  pprreeccoonncceeppttiioonn  ooff  wwhhaatt  iiss  rraarree  oorr  wwhhaatt  iiss  ccoommmmoonn,,  wwhhaatt  iiss  mmoorraall  oorr  ssoocciiaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  oorr  

wwhhaatt  iiss  nnoorrmmaall  aanndd  wwhhaatt  iiss  aabbnnoorrmmaall  hhaass  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  cchhooiiccee  ooff  tthhee  hhiissttoorriieess  oorr  iinnttoo  tthhee  

sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  iitteemmss  rreeccoorrddeedd  oonn  tthheemm..    SSuucchh  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  wwoouulldd  hhaavvee  iinntteerrffeerreedd  

wwiitthh  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ffaacctt..    NNootthhiinngg  hhaass  ddoonnee  mmoorree  ttoo  bblloocckk  tthhee  ffrreeee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  

sseexxuuaall  bbeehhaavviioorr  tthhaann  tthhee  aallmmoosstt  uunniivveerrssaall  aacccceeppttaannccee,,  eevveenn  aammoonngg  sscciieennttiissttss,,  ooff  cceerrttaaiinn  aassppeeccttss  ooff  
tthhaatt    bbeehhaavviioorr  aass  nnoorrmmaall,,  aanndd  ooff  ootthheerr  aassppeeccttss  ooff  tthhaatt  bbeehhaavviioorr  aass  aabbnnoorrmmaall……TThhiiss  iiss  ffiirrsstt  ooff  aallll  aa  

rreeppoorrtt  oonn  wwhhaatt  ppeeooppllee  ddoo,,  wwhhiicchh  rraaiisseess  nnoo  qquueessttiioonnss  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  ddoo……””  ((77))  

OOrriiggiinn  ooff  tthhee  SSttuuddyy  

  SSttuuddeennttss  hhaadd  ccoommee  ttoo  hhiimm  wwiitthh  qquueessttiioonnss  aabboouutt  hhuummaann  sseexxuuaalliittyy  

  LLiimmiitteedd  ssttuuddiieess  tthhaatt  ddrreeww  ggeenneerraall  ccoonncclluussiioonnss  

  CCoonnttrraasstt  wwiitthh  llaarrggee  ssaammpplleess  uusseedd  iinn  ggaallll  wwaasspp  ssttuuddiieess  

  ““IInn  mmaannyy  ooff  tthhee  ppuubblliisshheedd  ssttuuddiieess  oonn  sseexx  tthheerree  wweerree  oobbvviioouuss  ccoonnffuussiioonnss  ooff  mmoorraall  vvaalluueess,,  



pphhiilloossoopphhiicc  tthheeoorryy,,  aanndd  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ffaacctt..””  

OOppppoossiittiioonn  aanndd  CChhaalllleennggee  

  OOppppoossiittiioonn  bbyy  aa  ““mmeeddiiccaall  ggrroouupp””  wwhhoo  oobbjjeecctteedd  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  pprraaccttiicciinngg  mmeeddiicciinnee  

  PPoolliiccee  iinntteerrffeerreennccee  iinn  sseevveerraall  cciittiieess  

  IInnvveessttiiggaattiioonn  bbyy  aa  SShheerriiffff  

  AAtttteemmppttss  ttoo  ggeett  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  ssttoopp  tthhee  rreesseeaarrcchh  

  PPrrooffeessssiioonnaall  ooppppoossiittiioonn  bbyy  PPssyycchhoollooggiissttss,,  SSoocciioollooggiissttss,,  PPssyycchhooaannaallyyssttss,,  PPhhyyssiicciiaannss  

  SScciieennttiissttss  wwhhoo  ddoouubbtteedd  tthhaatt  sseexx  ssttuuddiieess  ooff  hhuummaannss  ccoouulldd  bbee  ““ppuutt  oonn  tthhee  ssaammee  oobbjjeeccttiivvee  bbaasseess  aass  

ootthheerr  sscciieennttiiffiicc  ssttuuddiieess..””  ((1122))  

  CCoommmmiitttteeee  oonn  UUnn--AAmmeerriiccaann  AAccttiivviittyy  aaccccuusseedd  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  bbeeiinngg  CCoommmmuunniisstt  aanndd  tthhee  RRoocckkeeffeelllleerr  

FFoouunnddaattiioonn  wwiitthhddrreeww  iittss  ffuunnddiinngg  

RReesseeaarrcchh  FFooccuuss  

  FFooccuuss  uuppoonn  ssiixx  oouuttlleettss  ffoorr  sseexxuuaalliittyy::  mmaassttuurrbbaattiioonn;;  ppeettttiinngg;;  nnooccttuurrnnaall  ddrreeaammss;;  hheetteerroosseexxuuaall  ccooiittuuss;;  

hhoommoosseexxuuaalliittyy;;  bbeessttiiaalliittyy  

  RReellaatteedd  ttoo  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  ffaaccttoorrss::  aaggee;;  eedduuccaattiioonn;;  mmaarriittaall  ssttaattuuss;;  ooccccuuppaattiioonn;;  rreelliiggiioonn  

  

RReesseeaarrcchh  FFiinnddiinnggss::  hhttttpp::////wwwwww..iinnddiiaannaa..eedduu//~~kkiinnsseeyy//rreessoouurrcceess//aakk--ddaattaa..hhttmmll##aannaallsseexx  

  MMaassttuurrbbaattiioonn  iiss  ccoommmmoonn::  9900%%  ooff  mmeenn  aanndd  6622%%  ooff  wwoommeenn  

  FFeemmaalleess  wweerree  ccaappaabbllee  ooff  sseexxuuaall  rreessppoonnssee  lliikkee  mmeenn  

  OOnnee  hhaallff  ooff  wwoommeenn  hhaadd  eennggaaggeedd  iinn  pprreemmaarriittaall  ccooiittuuss  

  OOnnee  qquuaarrtteerr  ooff  wwoommeenn  hhaadd  eennggaaggeedd  iinn  eexxttrraammaarriittaall  sseexx  

  OOnnee  tthhiirrdd  ooff  mmeenn  aanndd  1133%%  ooff  wwoommeenn  hhaadd  hhaadd  aatt  lleeaasstt  oonnee  hhoommoosseexxuuaall  eexxppeerriieennccee  bbyy  aaggee  4455  

  1100%%  ooff  mmaalleess  hhaadd  bbeeeenn  pprriimmaarriillyy  hhoommoosseexxuuaall  aanndd  44%%  ooff  wwhhiittee  mmaalleess  eexxcclluussiivveellyy  

  

AAggee  ooff  FFiirrsstt  SSeexxuuaall  AAccttiivviittyy  

  CCooiittuuss  

  AAggee  aatt  ffiirrsstt  iinntteerrccoouurrssee::    

  MMaalleess::    
  2200..99%%  bbyy  aaggee  1166    

  1100..77%%  aatt  aaggee  1177    
  1111..55%%  aatt  aaggee  1188    

  1100..88%%  aatt  aaggee  1199    

  FFeemmaalleess::    

  66%%  bbyy  aaggee  1166    

  44..99%%  aatt  aaggee  1177    

  99..11%%  aatt  aaggee  1188    

  1111..22%%  aatt  aaggee  1199    

  ((TTaabbllee  221188,,  pp..  226677,,  KKiinnsseeyy  DDaattaa,,  CCoolllleeggee  SSaammppllee))..  FFoorr  ffuurrtthheerr  mmaallee//ffeemmaallee  ccoommppaarriissoonnss  oonn  
pprreemmaarriittaall  sseexx,,  sseeee  pp..  333300--3322,,  FFeemmaallee..  

  HHooww  wwoouulldd  tthheessee  ffiigguurreess  iinnfflluueennccee  tthheeoorriieess  ooff  ““aabbssttiinneennccee  eedduuccaattiioonn””??  
IImmpplliiccaattiioonnss  ooff  hhiiss  FFiinnddiinnggss  



  VViieeww  ooff  FFeemmaallee  SSeexxuuaalliittyy  wwaass  eexxppllooddeedd::  ffoorrmmeerrllyy,,  wwoommeenn  wweerree  tthhoouugghhtt  ttoo  hhaavvee  sseexx  oonnllyy  ffoorr  

rreepprroodduuccttiioonn  oorr  ttoo  pplleeaassee  aa  mmaann;;  nnoott  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  pplleeaassuurree  

  TThhee  rreellaattiivveellyy  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  ppeeooppllee  hhaavviinngg  pprree--mmaarriittaall  aanndd  eexxttrraammaarriittaall  sseexx  eexxppllooddeedd  tthhee  mmyytthh  
ooff  tthhee  ppeerrffeeccttllyy  nnoorrmmaall  NNuucclleeaarr  ffaammiillyy  

  MMuucchh  mmoorree  hhoommoosseexxuuaall  sseexx  tthhaann  aannyyoonnee  ssuussppeecctteedd  

  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ffiinnddiinngg  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  tthhaatt  sseexxuuaall  aaccttiivviittyy  iiss  nnoott  ssttaattiicc;;  bbuutt,,  iitt  mmaayy  cchhaannggee  aanndd  

eevvoollvvee  tthhrroouugghhoouutt  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  lliiffee  

  MMaassttuurrbbaattiioonn  hhaadd  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  aabbnnoorrmmaall,,  sshhaammeeffuull,,  aanndd  bbaadd  ffoorr  oonnee’’ss  hheeaalltthh;;  yyeett,,  tthhee  
ffiinnddiinnggss  sshhoowweedd  hhooww  vveerryy  ccoommmmoonn  iitt  wwaass  

HHeetteerroosseexxuuaall--HHoommoosseexxuuaall  RRaattiinngg  SSccaallee  

  00--  EExxcclluussiivveellyy  hheetteerroosseexxuuaall  wwiitthh  nnoo  hhoommoosseexxuuaall    

  11--  PPrreeddoommiinnaannttllyy  hheetteerroosseexxuuaall,,  oonnllyy  iinncciiddeennttaallllyy  hhoommoosseexxuuaall    

  22--  PPrreeddoommiinnaannttllyy  hheetteerroosseexxuuaall,,  bbuutt  mmoorree  tthhaann  iinncciiddeennttaallllyy  hhoommoosseexxuuaall    

  33--  EEqquuaallllyy  hheetteerroosseexxuuaall  aanndd  hhoommoosseexxuuaall    

  44--  PPrreeddoommiinnaannttllyy  hhoommoosseexxuuaall,,  bbuutt  mmoorree  tthhaann  iinncciiddeennttaallllyy  hheetteerroosseexxuuaall    

  55--  PPrreeddoommiinnaannttllyy  hhoommoosseexxuuaall,,  oonnllyy  iinncciiddeennttaallllyy  hheetteerroosseexxuuaall    

  66--  EExxcclluussiivveellyy  hhoommoosseexxuuaall    
  

KKiinnsseeyy  OObbsseerrvvaattiioonn  oonn  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  HHoommoo--  aanndd  HHeetteerroo--sseexxuuaalliittyy  

  ““MMaalleess  ddoo  nnoott  rreepprreesseenntt  ttwwoo  ddiissccrreettee  ppooppuullaattiioonnss,,  hheetteerroosseexxuuaall  aanndd  hhoommoosseexxuuaall..  TThhee  wwoorrlldd  iiss  nnoott  

ttoo  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  sshheeeepp  aanndd  ggooaattss..  IItt  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  ooff  ttaaxxoonnoommyy  tthhaatt  nnaattuurree  rraarreellyy  ddeeaallss  wwiitthh  

ddiissccrreettee  ccaatteeggoorriieess......  TThhee  lliivviinngg  wwoorrlldd  iiss  aa  ccoonnttiinnuuuumm  iinn  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  oonnee  ooff  iittss  aassppeeccttss  ((pp  663399))..””  

  TThhiiss  tthheeoorryy  wwoouulldd  bbee  ddiissttuurrbbiinngg  bbootthh  ttoo  mmoorraall  ccoonnsseerrvvaattiivveess  aanndd  lliibbeerraallss  

PPrroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  SSttuuddyy  

  RRaaccee  aanndd  ccllaassss  bbaallaannccee  iinn  ssaammppllee    

  MMaallee  SSttuuddyy  hhaadd  ttoooo  mmaannyy  pprriissoonneerrss  

  KKiinnsseeyy  kknneeww  tthhiiss  

  IIff  tthhee  eexxaacctt  ffiigguurreess  wweerree  nnoott  ccoorrrreecctt,,  tthhee  ggeenneerraall  ppiiccttuurree  wwaass::  SSeexx  wwaass  mmuucchh  mmoorree  vvaarriieedd  aanndd  

ccoommpplleexx  tthhaann  ppeeooppllee  hhaadd  tthhoouugghhtt  

  YYeett  sseevveerraall  aassppeeccttss  ooff  hhiiss  mmeetthhoodd  aarree  ssttiillll  pprraaccttiicceedd  ttooddaayy::  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy;;  nnoonn--jjuuddggeemmeennttaall  

iinntteerrvviieeww  tteecchhnniiqquuee;;  iinntteerreesstt  iinn  ccuullttuurraall  ccoonntteexxtt  ooff  sseexxuuaalliittyy  

SSuummmmaarryy  

  KKiinnsseeyy  iinniittiiaatteedd  tthhee  sscciieennttiiffiicc  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  hhuummaann  sseexxuuaalliittyy  

  HHee  wwaanntteedd  ttoo  ffrreeee  ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  pprreessssuurree  ooff  ssoocciiaall  ccoonnffoorrmmiittyy,,  ffeeaarr,,  aanndd  iiggnnoorraannccee  aabboouutt  sseexx  

  PPaarrttiiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sseexxuuaall  rreevvoolluuttiioonn  

  MMaassttuurrbbaattiioonn,,  wwhhiillee  nnoott  ttaallkkeedd  aabboouutt  iitt,,  iiss  nnoott  ttaabboooo  

  HHoommoosseexxuuaalliittyy,,  wwhhiillee  AAmmeerriiccaannss  ddoo  nnoott  ssuuppppoorrtt  HHoommoosseexxuuaall  mmaarrrriiaaggee,,  aa  mmaajjoorriittyy  ddoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  
rriigghhtt  ooff  hhoommoosseexxuuaallss  ttoo  lliivvee  ooppeennllyy  

  WWoommeenn’’ss  sseexxuuaall  ddeessiirreess  aarree  bbeetttteerr  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  aarree  nnoott  ssuupppprreesssseedd    


