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– Ka m p m o t d e ka d a n s e o g a n t i ku l t u r ! – Ka m p m o t d e ka d a n s e o g a n t i ku l t u r !
Den organiserte homolobbyen, som er en del av den jødiske kulturmarxismen, er en samlebetegnelse på de krefter som direkte og indirekte fører frem homobevegelsens folkefiendtlige ideer og
idealer i samfunnet.
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• Å relativisere og undergrave kjønnsbegrepet og de naturlige og biologiske kjønnsrollene. Påstander om at kjønn er en «sosial konstruksjon» og noe man kan velge selv ut i fra hva man
«identifiserer» seg som. Oppmuntring til hormonell behandling og ikke-reversibel kirurgisk
«kjønnskorrigering».
• Å normalisere og popularisere homoseksualitet, og der-i-gjennom skape flere homoseksuelle
individer, samt flytte frem grensene for hva som anses å være «normalt».
• Å øke aksepten for seksuelt avvikende oppførsel i samfunnet. Baner veien for stadig mer pervers oppførsel.
• Å relativisere og undergrave den naturlige familien. Likekjønnede og andre unormale «familie»-konstellasjoner blir forsøkt likestilt med normale.
• Å seksualisere og indoktrinere barn og unge. Barn skal introduseres for seksualundervisning i
tidlig alder, og gjerne indoktrineres i hele homolobbyens idé-arsenal.
• Å likestille blant annet homoseksualitet med heteroseksualitet, og der-i-gjennom redefinere
menneskelig seksualitet fra å handle om reproduksjon til å utelukkende handle om «selvnytelse».
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Den nordiske motstandsbevegelsen er den siste utposten i kampen mot homolobbyen, og er den
eneste organisasjonen som på alvor bekjemper denne galskapen! Dersom du vil være med å gjøre
en forskjell, kan du søke om medlemskap eller gi organisasjonen økonomisk støtte. Ønsker du å
bidra til kampanjen «Knus homolobbyen!» så finnes det flyveblader og annen propaganda tilgjengelig på vår nettside.
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