
ЛГБТЛГБТ  пропаганда ипропаганда и    
ПЕДОФИЛИЯПЕДОФИЛИЯ

ТЕ ИСКАТ ВАШИТЕ ТЕ ИСКАТ ВАШИТЕ 
ДЕЦА!ДЕЦА!

кампания за популяризирането и нормализирането му.

→ От няколко години насам в САЩ по инициатива, подкрепена 
от властите, травестити и транссексуални четат публично 
приказки на деца в предучилищна възраст, доста често в твър-
де интимна близост. Дори когато беше разкрито, че една немал-
ка част от тези хора са били регистрирани за сексуални посега-
телства над малолетни, програмата не беше прекратена.

Това са само малка част от фактите, които ясно показват, че тук 
не става въпрос за случайни съвпадения, а за модел на поведение 
и ясни цели, които се преследват. Към момента ЛГБТ лобито има 
изключително силни позиции в редица западни държави и инсти-
туции и все по-агресивно налага идеологията си, чрез политиче-
ски натиск, филми, книги и други пропагандни средства.

Ясно и категорично трябва да се 
противопоставим на това и да се борим 

за нашите деца. Който е толерантен 
към злото, обрича децата си на адско 

съществуване. Гей парадът и всякакви 
пропагандни форми на тази идеология 

нямат място в България!

Повече материали можете да откриете на:  

www.bgns.net

Български  
Национален  

Съюз



ЛГБТ движението не се бори за права. От самото си възникване 
то е политическо движение, борещо се не просто за нормали-
зиране на сексуалните патологии, но и за установяване на дик-
татура на сексуалните малцинства над обществото. Една от 
целите му е нормализиране на педофилията и много от създа-
телите, дейците и спонсорите му (до ден днешен) са педофили. 
В тази листовка ще изложим само ФАКТИ, които лесно може да 
проверите. Силно Ви насърчаваме сами да потърсите повече ин-
формация.

→ За пръв път идеите стоящи в основата на ЛГБТ идеология-
та са приложени на практика във Ваймарска Германия (1919-1933), 
което превръща Берлин буквално в нов Содом. Един от резулта-
тите на тази сексуална революция е масовата детска прости-
туция, започваща от 9-10 годишна възраст.

→ През 1933 г. властта в Германия се сменя и започва преслед-
ване срещу сексуалните революционери. Закрит е Институтът 
по сексология на Магнус Хиршфелд (хомосексуалист, травестит, 
сексолог, пионер в опитите за смяна на пола и един от идейните 
предшественици на движението) – сред конфискуваните и уни-
щожени материали има огромно количество с педофилско съдър-
жание.

→ Един от идейните наследници на Хиршфелд след ВСВ и акти-
вен деец на ЛГБТ движението е холандецът Фриц Бернард. Клини-
чен психолог, член на редица международни институти, не само 
хомосексуалист и гей-активист, но и открит педофил, основа-
тел на международната педофилска организация „Анклав“.

→ Д-р Хелмут Кентлер, професор по психология, деец на ЛГБТ 
движението, през 70-е заема пост в центъра за образователни 
изследвания в Берлин и ръководи програма за настаняване на без-
домни деца за отглеждане при педофили. Програмата продължа-
ва цели 30 години с пълно съдействие на властите. Резултатът 
е катастрофален – огромен брой деца са подложени на ежедневна 
сексуална експлоатация, години наред. Скандалът е заметен „под 
килима“ от властите.

→ През 1977 г. Мишел Фуко, считан за един от бащите на ЛГБТ 
идеологията, заедно с десетки други леви философи, внася пети-
ция до френското правителство, настояваща за легализация на 
педофилията. Сам той е посветил кариерата си на нормализира-
не на всички видове сексуални патологии.

→ През 1978 г. Дейвид Торстад, виден гей-активист, бивш пре-
зидент на Gay Activists Alliance (Съюз на гей активистите), изтък-
нат историк на гей-движението, основава NAMBLA – най-извест-
ната открито педофилска организация, базирана в САЩ. До 1994 
г. организацията е официален член на Международната асоциа-
ция на лесбийките и хомосексуалистите (ILGA).

→ През 1984 г. Гейл Рубин публикува есето „Thinking Sex“, кое-
то е основополагащо за ЛГБТ движението в съвременния му вид. 
Една трета от есето е посветена на идеята за нормализиране 
на сексуалните отношения между предпубертетни момчета 
и възрастни мъже. Рубин твърди, че привличането към деца е 
„не по-различно от вкуса към различен вид сладолед, напитка или 
цвят“, и трябва да бъде нормализирано.

→ През 80-те години лявата германска партия на „Зелените“ 
(най-верният политическа съюзник на ЛГБТ движението в стра-
ната), официално обсъжда идеята за легализиране на педофили-
ята на свой партиен форум, а през 1982 г. евродепутатът ѝ Да-
ниел Кон-Бендит прави скандални про педофилски изказвания. 
Подобен е курса и на други „Зелени“ партии в Европа.

→ Джудит Бътлър, считана за „майка“ на ЛГБТ движението, 
последователка на Хиршфелд и Фуко, първа настоява за смяна на 
пола при деца. Прекарва цялата си кариера в открита защита на 
педофилията и инцеста. Включително и към момента е възхваля-
вана като светило и герой на сексуалната революция.

→ През 2003 г. лица свързани с ЛГБТ движението, сред които и 
социалния работник Ръсел Дик, основават B4U-ACT – организация 
открито бореща се за „правата“ на педофилите, привличани 
от момченца.

→ През 2012 г. една от водещите фигури на ЛГБТ движението в 
САЩ Лари Бринкин е арестуван за притежание на огромно коли-
чество материали с детска порнография, включително сексуал-
ни издевателства над деца на възраст около годинка…

→ От 2019 г. насам има изключително агресивни опити да се 
нормализира сексуализацията и фетишизацията на деца от ЛГБТ 
активистите, като пример – две 8 годишни (тогава) деца – „не-
вероятният“ Дезмънд и Немис „кралица Лактейша“ (подчер-
тано сексуално-фетишистки псевдоним) са превърнати в тра-
вестити и са водени по гей паради, фетишистки барове и др. да 
изнасят шоу програми. Всичко това е съпътствано от медийна 
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