DERFOR DENNE FOLDER
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 udgiver vi i løbet af
sommerferien meget mere information om
corona, vaccinerne, deres bivirkninger, Covid19 som virus, testning og coronapas, så du/I
kan blive rustet til at handle på et oplyst
grundlag.
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.
Alle foregående informationsfoldere kan
findes på www.udblik.nu

VI ER
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
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Du finder de foregående foldere på
www.udblik.nu

BLIV MEDLEM

Aktivinfo.dk er din bedste vej til AL
saglig information om Covid-19
vaccinerne.
Meld dig ind på www.aktivinfo.dk under
"Dit medlemsskab"

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 5 uger

MobilePay
4994FT

"vaccineeksperter
anbefaler ikke
vaccination af børn under
18 år"
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.

DIN
BESLUTNING
HAR VITAL
BETYDNING FOR
RESTEN AF DIT
BARNS LIV
Ved du nok om vacciner
mod Covid-19 og kender du
til langtidsbivirkningerne?
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DET VED VI OM COVID-19
Covid-19 er navnet på den sygdom, man kan
få, hvis man bliver smittet med SARS-CoV-2.
Som udgangspunkt giver sygdommen milde
symptomer som f.eks. let feber og hoste og
kan sammenlignes med en influenza.
For ældre og folk med underliggende
sygdomme kan Covid-19 give mere alvorlige
symptomer, og her kan der blive tale om
indlæggelse.
De fleste smittede oplever dog kun milde
symptomer og vil blive raske uden behov for
behandling eller hospitalsindlæggelse.

VORES BØRN & UNGE
Som barn og ung er man udsat for en
overvældende mængde input fra f.eks TikTok,
Instagram, Youtube med flere.
Det er svært at vide, hvad der er rigtigt og
forkert. Lyt ikke til reklamerne, men tal med
din familie om de risici, der er forbundet med
vaccinen. Hver dag deles videnskabelige
rapporter og lokale registreringer fra hele
verden af ekstremt alvorlige tilfælde af
hjertehindebetændelser, blodpropper,
dødsfald m.m.
Medierne er tavse. Hvorfor?
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"vacciner
mod covid-19 er
kun betinget
godkendt"
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

"Det er
bemærkelsesværdigt, at
ingen indtil nu har kunnet
isolere den SARS-CoV-2
variant, der ligger til
grund for pandemien. Et
tysk medie har udlovet en
dusør på 1.5 million euro
for at kunne dokumentere,
at den findes"

KAN VI VACCINERE OS MOD COVID-19
I Danmark er de mest anvendte vacciner mod
Covid-19 fra Moderna og Pfizer/BioNTech begge baseret på mRNA-teknologi, der aldrig
tidligere har været brugt på mennesker.
Vaccinerne er kun midlertidigt godkendt ud
fra et klinisk studie på blot ca. 2 måneder.
Normalt tager det 10-15 år at udvikle og
godkende en vaccine. Vi kender i dag slet ikke
nok til effekt og sikkerhed omkring mRNA, da
de lange sikkerhedsstudier mangler. mRNA
står for ‘messenger RNA’ (budbringer-RNA).
mRNA er en genetiske kode, der føres ind i
dine celler for at danne antistoffer.

LÆGENS BORD
Menneskets immunforsvar er skabt til at
modstå sygdom. Gennem evolutionen har vi
styrket vores immunforsvar ved at have
været syge og blive raske igen. Når vi bliver
udsat for en bestemt virus, går kroppen
automatisk i gang med at bekæmpe den. En
sund og rask krop vil altid kunne klare dette;
problemerne opstår, når immunforsvaret er
svækket. Vil du styrke dit immunforsvar, er
der intet så godt som at kramme, give
omsorg, berøre osv. Vi er sociale væsner, og
alt dette medvirker til at styrke krop og psyke.

DET VED VI OM BIVIRKNINGER
Lige nu er vi på bar bund i forhold til
vaccinernes effektivitet og sikkerhed, De nye
mRNA teknologier har ikke tidligere været
godkendt og anvendt bredt i befolkningen.
Det bemærkes, at Sundhedsministeriet over
de næste 2 år gennemfører et ”Nationalt
klinisk studie om effekt og sikkerhed af
Covid-19 vacciner”, da der er en række
udfordringer med den eksisterende viden
om de midlertidigt godkendte vacciner. Med
andre ord så deltager det meste af verdens
befolkning, der lader sig vaccinere, i et forsøg
uden at kende til konsekvensen på den korte
og den lange bane. Det er alarmerende!

KENDER DU?
"i alderen op til
20 år er
overlevelsesraten 99,997%"
Kilde: CDC
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Vidste du, at WHO,
Verdenssundhedsorganisationen, faktisk er en
privat organisation? Generalsekretæren,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, har en
blakket fortid i det borgerkrigshærgede
Etiopien, hvor han har støttet en oprørsdeling
med våben. WHO's største enkeltbidragsyder
er Bill og Melinda Gates fonden, der dermed
er den indirekte sponsor af vaccinerne mod
Covid-19. Denne fond har bl.a. bidraget med
flere hundrede millioner dollars til Pfizer til
forskningsformål.
Angiveligt ejer fonden aktier i Pfizer.

