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Sommeren er over os, og Sundhedsstyrelsen
tilbyder nu vacciner til vores børn og unge
helt ned til 12 år.

Vaccineeksperter fraråder kraftigt at give
børn under 18 år vaccinen fordi:
  1) Risikoen for bivirkninger fra vaccination er
langt større end risikoen for at blive alvorligt
syg af Covid-19.
  2) Vaccinerne er kun betinget godkendt, og
vi kender ikke langtidsbivirkningerne.
  3) Naturlig immunitet opnås gennem børn
og unges sygdomsforløb, der sikrer dem en
naturlig resistens overfor Covid-19. 
  4) Vi ved nu, at vaccinerne især påvirker
unge drenge og mænds hjerter og unge piger
og kvinders menstruation, der i visse tilfælde
ophører.

I foreningen Aktivinfo vil vi de næste 7 uger, i
hele sommerferien, komme rundt om corona,
vaccinerne, deres bivirkninger, Covid-19 som
virus, testning og coronapas..
Alt sammen for at styrke
informationsniveauet og din viden om den
nuværende Covid-19 håndtering.

Vi håber, at du/I som forældre vil bruge vores
viden til at opnå indsigt og afklaring, inden
du/I beslutter jer for at lade jeres barn
vaccinere og presse til yderligere testning og
fravær fra det sociale liv og læringslivet.

Ved du nok om vacciner
mod Covid-19 og kender du
til langtidsbivirkningerne? 

VI ER

Informationsfolder nr. 1 - uge 25

Aktivinfo er en meget stor gruppe forældre
og unge. Vi er til for dig og for dit barns
sundhed og trivsel i et frit samfund.. 

www.Aktivinfo.dk
Kontakt os på udblik@aktivinfo.dk

Denne folder er udgivet af Forældre-,
børn og unge foreningen Aktivinfo.dk og i

samarbejde med foreningerne
Aktiveborgere.nu, Sandhedens time og

Brancheforeningen for dansk erhvervsliv.
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Aktivinfo.dk er din bedste vej til AL
saglig information om Covid-19

vaccinerne. 
Meld dig ind på www.aktivinfo.dk under

"Dit medlemsskab"

BLIV MEDLEM

GIV ET TILSKUD
 Synes du om vores info-folder, så vil vi

være dig taknemmelig for din
økonomiske støtte til at vi kan sikre

print og fragt de næste 6 uger

"vaccineeksperter
anbefaler ikke

vaccination af børn
under 18 år"  
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Coronavirus er en fælles betegnelse for en
type virus, der har eksisteret hos mennesker
og i forskellige dyrearter altid. Corona dækker
over en bred vifte af vira i familien af
Coronavira (CoV). De typer af Coronavirus,
der kan ramme mennesker, giver oftest
anledning til almindelig forkølelse. De
forskellige typer Coronavirus har mange
proteiner (antigener) til fælles. Det betyder, at
immunitet overfor én type kan medføre
immunitet overfor andre typer. Dette kan
også forklare, at så få har været syge med
Covid-19

Læge og tidligere direktør for Pfizer i
Danmark, Karin Verland, siger: "Aldrig før har
vi vaccineret raske mennesker for sygdomme,
der er ufarlige for dem." Dette angår specielt
vores børn og unge. De er lige nu med i et
medicinsk eksperiment, hvor ingen kender
konsekvenserne. Dit barn er dit ansvar, og
derfor bør du sætte dig ind i, hvad I risikerer
ved at vaccinere. Aktivinfo.dk er et netværk af
forældre og unge, der alle, som du, er
bekymret for, hvorledes de politiske ind -og
overgreb skader vores børn og unge.

Normalt har vi altid betragtet vaccination, som
at man injicerer levende, svækkede vira eller
dele fra disse vira, så kroppen kan danne
antistoffer og være i stand til at genkende og
modstå sygdommen på et senere tidspunkt.
Det er sådan MFR vaccinen, som gives børn i
alderen 1-4 år, fungerer. Børn bliver således
immuniseret mod mæslinger, fåresyge og
røde hunde. De nye vacciner mod Covid-19
bruger en helt ny teknologi, som vi kommer
ind på i næste uge.

DET VED VI OM COVID-19

VORES BØRN & UNGE

KAN VI VACCINERE OS MOD COVID-19

Der findes ingen langtidsstudier af de
nuværende vacciner mod Covid-19, derfor ved

man ikke, om de vil medføre alvorlige
bivirkninger på sigt. Der er allerede

indberettet alvorlige bivirkninger som
blodpropper, hjertemuskelbetændelse, og

forskellige smertetilstande
Vacciner mod Covid-19 er kun betinget

godkendt og er ikke blevet testet på dyr.
( www.lægemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021)

 

Sundhedsloven overholdes ikke ved
vaccination, hvis det foregår på et ikke-oplyst
grundlag. Vi erfarer, at man efter vaccination

blot får en brochure i hånden omkring
vaccinen, virkning og milde bivirkninger. Man
bliver således ikke oplyst om mulige risici og

alvorlige bivirkninger.
Sundhedslovens § 15: Ingen behandling må

indledes eller fortsættes uden patientens
informerede samtykke.

Det er Sundhedsstyrelsen, der laver
retningslinjerne til lægerne.

SST er den øverste sundhedsfaglige
myndighed i Danmark.

Læger, der afviger fra retningslinjerne, kan
komme i problemer. Vi oplever, at SST ikke

informerer de unge om de risici og alvorlige
bivirkninger, der kan være ved vaccinerne,

når de henvender sig til de unge gennem
reklamekampagner. Disse kampagner

forherliger et produkt uden at oplyse om
bivirkninger, og det er yderst kritisabelt.

LÆGENS BORD

DET VED VI OM BIVIRKNINGER

KENDER DU?
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Kilde: CDC

"i alderen op til
20 år er

overlevelses-
raten 99,997%"

"at
Sundhedsstyrelsen

anbefaler at
vaccinere 12-15

årige for en sygdom,
der er absolut

ufarlig for børn &
unge, er uhørt"  

    "vi kender
ikke langtids-

bivirkningerne" 

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

     "vacciner
mod covid-19 er

kun betinget
godkendt"       


