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Det er sommer, og Sundhedsstyrelsen tilbyder nu vacciner til
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.

I foreningen Aktivinfo udgiver vi i løbet af sommerferien
meget mere information om Covid-19, så du kan blive rustet
til at handle på et oplyst grundlag.
Vi håber, at forældre vil bruge vores viden til at opnå indsigt
og afklaring, inden I beslutter jer for at lade jeres barn
vaccinere og give efter for myndighedernes pres.

Ved du nok om vacciner mod Covid-19
og kender du til langtidsbivirkningerne? 
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Du finder de foregående foldere på
udblik.nu

Denne folder er udgivet af 
Forældre-, børne-og ungeforeningen

Aktivinfo.dk 

Aktivinfo.dk er din vej til
sammenhold på tværs af landet.

Meld dig ind på www.aktivinfo.dk
under "Dit medlemsskab" og følg

vejledningen. 

BLIV MEDLEM

VI HAR BRUG FOR DIT BIDRAG
Hjælp os med at hjælpe - det haster! 
For 50 kr. kan vi trykke 100 foldere. 

På forhånd TAK! 
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5943WK

 

ENGLAND SIGER "STOP"

BØRNELÆGE: "VI BØR VENTE" 
Formanden for børnelægerne, Klaus
Birkelund Johansen, har meldt ud, at man
bør vente med at vaccinere de 12-15
årige, indtil der foreligger mere
dokumentation omkring bivirkninger. Han
foretrækker, at vi venter til vi har mere
viden fra USA, hvor man gennem længere
tid har vaccineret denne aldersgruppe. 
(Se indslaget, https://qrco.de/bcFw9X)

I USA INDBERETTES FLERE
BIVIRKNINGER 
Seneste opgørelse fra USA viser for
aldersgruppen 12–17 årige i alt 14.003
indrapporteringer til CDC (svarende til
vores SST). Du kan se alle de officielle
indberetninger her link:
https://qrco.de/bcFzr8

Efter råd fra forskere har man i England
besluttet ikke af massevaccinere børn og
teenagere mod Covid-19. Men vil i stedet
tilbyde vaccinen til sårbare 12-15-årige og
dem, der fylder 18.
Udvalget om Vaccination og
Immunisering (JCVI) menes at have
rådgivet ministre mod udrulning af
vacciner til alle børn, indtil yderligere
bevis for risiciene er tilgængelige, tilføjede
rapporten.
(Kilde: https://qrco.de/bcG3BB) 

https://qrco.de/bcFzr8


Læs britisk rapport
(Kilde: https://qrco.de/bcEbYo)

"Der har aldrig i
verdenshistorien været en

mutation, der har
resulteret i en virus, der er
blevet mere dødelig. Virus

bliver mere smitsom og
MINDRE dødelig med tiden.
Derfor kan Delta-varianten

ikke være farlig" 

Rapport fra de britiske myndigheder slår fast, at
Delta-varianten er op til 10 gange mindre
dødelig end den originale variant tilbage i marts
2020. 
Al virus, også Covid-19, muterer, og vil altid blive
mere smitsom med tiden, men samtidig bliver
den også mindre og mindre dødelig. 
Det er vigtigt at holde fokus og ikke lade sig
styre af de vedvarende politiske frygthistorier,
der skal argumentere for flere nedlukninger på
et tyndt grundlag.
(Link til rapport, https://qrco.de/bcEbYo)

Børn og unge skal ikke føle skam ved ikke at
blive vaccineret. Det er helt forkert. 
Skam er en følelse, der er forbundet med at
gøre noget skamfuldt, som fx. at stjæle, slå ihjel,
lyve m.m. 
At sige nej tak til et kemisk eksperiment, som
ingen kender konsekvenserne af, er at tage
ansvar for sit eget liv. 
Til dig, der er ung: sig nej tak. 
Til dig, der er forælder til en ung: sig at han/hun
skal sige nej tak. 
Helt enkelt nej tak.

I videnskabelige kredse er der alvorlig
bekymring for, at vaccinerne er direkte årsag til
koagulationsforstyrrelser, hjertebetændelse,
dysfunktion i mandlige og kvindelige
kønsorganer, risiko for demens og anden
gradvis nedbrydning af hjernen og dens
funktioner.
Når vi i skrivende stund ikke kender mere til
langstidsbivirkninger, er vi uforstående overfor,
at Sundhedsstyrelsen pludselig anbefaler
vaccination af børn fra 12 år, der jo har en
overlevelsesprocent på 99,997%, hvis de får
Covid-19. Alle vaccinerne er kun midlertidigt
godkendt, da de bl.a. ikke har gennemgået
grundige dyreforsøg. Husk det.
(Kilde: https://qrco.de/bcF7cH)

DELTA-VARIANTEN ER IKKE FARLIG

HELT ENKELT, NEJ TAK

KAN VI VACCINERE OS MOD COVID-19

I USA startede vaccination af 12-17 årige d. 14.
dec. 2020. De indrapporterede bivirkninger i

USA må kunne overføres til Danmark:
Fra d. 14. dec. 2020 til d. 11. juni 2021 er der

indrapporteret i alt 6.332 bivirkninger. 271 er
angivet som alvorlige, 7 er døde.

974 tilfælde med anafylaksi anfald, hvor 98% af
tilfældene er tilskrevet Pfizers vaccine. 109

tilfælde med hjertebetændelse, hvor 108 er
tilskrevet Pfizer. 24 tilfælde med blodpropper,

alle tilskrevet Pfizer.
Det estimeres at kun ca. 10% af alle bivirkninger

indrapporteres, derfor skal du gange ovenstående
tal med 10! (Kilde: https://qrco.de/bcFFWO)      

Det er usandt, når det hævdes, at Covid-19 er
en ny virus, og at der derfor ingen immunitet er
overfor den. Det er også usandt, når det påstås,

at den er specielt dødelig. Alle vira har
fortilfælde, således har flere end 50% af

befolkningen immunitet-hukommelse (t-celle
hukommelse) overfor Sars-Cov-2 (Covid-19),

fordi vi alle sammen tidligere er blevet inficeret
af relaterede vira. 

Det vil sige, at kroppen allerede kender
virussen. Dette forklarer, hvorfor infektions-

dødeligheden (IFR) er så lav og på niveau med
influenza. (Kilde: https://qrco.de/bcEbl2)      

Husker du 11. marts 2020, hvor Statsministeren
lukkede landet ned? Husker du panikken og

hamstringen af toiletpapir? Husker du den røde
og grønne kurve, der illustrerede, at vi for alt i

verden skulle undgå overbelægning på
sygehusene? I dag ved vi, at de matematiske

beregninger, regeringen brugte, var skudt langt
over målet. Vi ved, at den totale nedlukning af

landet slet ikke har været nødvendig. Spørg dig
selv, hvorfor hele befolkningen skal vaccineres?

Langt de fleste gør det pga. pres fra familie,
venner og kolleger, og fordi det så er nemmere

at gå på restaurant. Hvor er det
sundhedsmæssige aspekt blevet af?

CORONA ER IKKE EN NY VIRUS

HVORFOR LUKKEDE LANDET?
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ØNSKER DU DETTE FOR DIT BARN?

     "Vacciner mod
Covid-19 er kun

betinget godkendt.    
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

     "Et væld af
spørgsmål omkring

Covid-19 vaccination -
Se denne video og dan
dig dit eget indtryk"   

https://www.bitchute.com/video/aLE1WBbUVfYV/


