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Skal ikke fjernes fra kontoret ! 

JA '11L NAKENHET OG SEX 

NEI TIL .PORNO 

LØGN om MENN og PORNO 
Noen sier at alle som er mot porno er - damer - mot alt seksualliv - og sure 
gledesdrepere ! Ganske pussig. For det fins mange mannfolk med godt humør og bra 
seksualliv - men ikke liker porno ! 
De som selger pornoen sier at «alle menn er for porno». De vil lure folk til å tru at 
kvinnene slåss mot livsgleden og menns seksualliv.«Pass opp johan, nå kommer 
Kvinnefronten med kniven for å skjære av deg .... ». 
Men alt dette er bare løgn ! Kampen mot porno er kamp for et bra seksualliv for både 
menn og kvinner. 

HVORDAN KAN FOLK FÅ DET 
BRA SEKSUELT ? 

Å ha det bra seksuelt er en menneskerett. Som retten til å spise seg mett, jobbe, si 
meninga si, drive idrett og kunst. 
Det kan være vanskelig. For vi lever i et samfunn som er fientlig mot seksualitet. Vi lærer 
oss å se på sex som noe stygt, og å skamme oss for den nakne kroppen vår. Hvordan 
overvinne dette og få det bra likevel ? 
Ikke aleine, i hvert fall ! Det gjelder å finne en venn du er glad i og stoler på. Noen som 
bryr seg om hvordan du har det, og vil utvikle de seksuelle følelsene sammen med deg 
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PORNOEN - HJELPER DEN FOLK ? 
NEI ! For pornoen viser et bilde av seksualitetten som handler om en mann som er 
aleine med et høl Sier den noe om hvordan folk blir venner og lærer å sto~e på 
hverandre? NEI ! Den forteller at det eneste viktige med damer er kjønnsorganet. De 
trenger bare å ha vakre kropper, og så må de spre beina. 
Dessuten lever pornoselgerne av å holde i live bilde av sex som noe skammelig, stygt 
og forbudt. Når utbretta kjønnsorgan er vanlig, fortsetter de med voldtekt, piskin~,, dyr, 
barn, lik. I 
Hvordan går det med mannen som lærer alt om sex fra porno? Det blir vanskelig for 
ham å få et godt seksuelt forhold til andre mennesker. Hvis bare kroppen teller - hl a da 
hvis den han blir glad i ikke ser like fantastisk ut som de unge fotomodellene ? 
Porno skaper · ensomme og ulykkelige menn. I værste fall også menn som er 
voldtektsforbrytere, konemishandlere og som missbruker barn Ikke akkurat «lykke og 
livsglege» nei ! I 

PORNO KVINNEFORAKT. 
De fleste kvinner blir sinte eller lei seg av porno. Ikke fordi de er mot sex, men fordi 
pornoen viser et bilde av kvinner som om de bare var kropp og høl. 
Er det rart at mange damer ikke tenner på en fyr som hisser seg opp med bilder 1v en 
prostituert som ligger med en gris ? 

FOR SEKSUELL GLEDE FOR MENN 
OG KVINNER-MOT PORNO! 

Vi slåss for åpenhet om sex. Seksuell opplysning. Undervisning i skolen. Prevensjon. Det 
skal være lov å vise den nakne kroppen sin ( og ikke bare for de unge og lekre !). 
Vi vil ha fortellinger om hvordan sex er - når det er bra og når det er vanskelig. Bilder av 
folk som elsker. Sånt som kan gi folk varme og kjærlighet - og som kan hjelpe. I 
Nettop derfor slåss vi mot den råtne PORNOEN, som bare gjør alt værre for folk ! 
Den gjør folk ensomme og ulykkelige - hindrer menn i å skape nære forhold -
undertrykker kvinner - fører til vold og sadisme. I 
Pornoen blir laga av kapitalister som bare tenker på penger. Mange pornomodeller er 
narko-prostituerte, eller barneslaver. 
Dette er undertrykking og seksuelt slaveri, ikke frigjøring og livsglede ! Det er vi som 
avviser pornoen som blir frie og glade! 
De som raser når vi angriper pornoen er pengefolk som tjener seg rike på andres ul ,rkke, 
og noen forkvakla mannfolk som er redde seksuelle forhold til andre mennesker. 

Derfor sier vi i 
RØD VALGALLIANSE: 

DET ER I MENNS EGEN 
INTERESSE Å SLÅSS MOl 

PORNOEN! 
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