
LÅT BARNEN VARA
- Om medicinska experiment på barn och inrapporterade 
biverkningar det inte talas om i media.

”The younger kids are vulnerable, you don’t wanna be putting things into 
younger children until you know it’s safe and effective”, säger Dr. Fauci i 
en intervju med en känd supermodell på hennes Instagramsida. Hon har 
6,7 miljoner följare, de flesta unga.

Denne man vill inte bara sätta masker på alla barn, utan berättar i 
klippet att han planerar för att under året vandra nedåt i 
åldersgrupperna, för att vid årsskiftet vara framme vid att injicera 
spädbarn med covidsprutan.

J&J har tidigare meddelat att säkerhetsstudier på barn ska ersätta 
vanliga djurförsök. Moderna började i mars injicera barn 6 mån - 12 år 
för att ”studera säkerhetsproblem”, försöket kallas KidCOVE. Minst 
11,000 barn, tillsammans med Pfizer, läser jag.

Efter att ha följt de internationella registren för rapporterade biverkningar 
har jag sett att detta experimenterande på barn redan pågått ett bra tag, 
längre än vad det nu talas öppet om. 

Jag började gå ut med sammanställningar från registren den 16:e mars. 
Redan då kunde vi se 3,578 st rapporter gällande barn och biverkningar 
med Pfizer/AZ (samt många tusen med åldersgrupp "not specified"), 
bara för några av registren (EU) och det brukar vara några veckors 
eftersläpning. Så när började egentligen barn inkluderas i studierna? Då 
och då syns benämningen "product administrated to person of 
inappropriate age" i registren…

 En 12-åring deltog så tidigt som i januari, och det vet vi bara tack vare 
föräldrarnas arbete med att dokumentera hennes skador, och med att 
nå ut. 

Just nu ingår tydligen 80 svenska barn i ett försök med Pfizers spruta. 
Pfizer har enligt SvT ytterligare 2000 barn i åldrarna 12-15 år i en ny 
”studie” någonstans, oklart var, som väntar på godkännande. Oklart 
också vad dom menar med ”studie”, eftersom alla som tar sprutan innan 
det eventuella godkännandet om ett par år, ingår i studien.



SvT om studien med 2000 barn; ”Hos de barnen visade sig Pfizers 
vaccin ge ett hundraprocentigt skydd mot covid-19, utan tecken på 
andra biverkningar än de man sett hos vuxna.”

Längre ner tittar jag därför på vilka biverkningar det är som rapporterats 
in för vuxna, och barn. Samt i de fall det är möjligt; hur många rapporter 
gällande barn som redan kommit in - till endast 4 olika register. Det finns 
många fler register, och tidigare undersökningar har visat att endast 1% 
av alla biverkningar rapporteras in. De flesta vet inte att möjligheten 
finns, och många gör inte ens kopplingen mellan läkemedel och 
reaktion.

Vad gäller det påstådda hundraprocentiga skyddet så titta gärna på 
siffrorna under ”infections and infestations” hos Vigiacess längre ned. 
Dessutom har barn redan ett näst intill hundraprocentigt skydd.

Pfizers globala forskningschef säger att det kan bli möjligt att injicera 
svenska barn redan under sommarlovet; ”för att vara förberedd för nästa 
termin”. Som vore det en present. 

Skulle du låta ditt barn ta emot en present, en spruta med okänt 
innehåll, från någon som lovar att det är säkert och effektivt - men 
frånsäger sig allt ansvar om något skulle gå fel? Skulle du ta emot den 
från en kriminell? 

En del kollar både referenser och brottsregister innan de anställer en ny 
barnvakt - har du kollat upp Dr. Faucis bakgrund, och t ex Pfizers 
brottsregister? Skulle du köpa en bil ens, av någon som många gånger 
om dömts för lurendrejeri mm?
Skulle du lägga ditt barns liv i deras händer?

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer 

Om du fick veta att sprutans innehåll aldrig testats avseende 
långtidseffekter, såsom påverkan på fertilitet? Och knappt ens testats på 
djur - att djuren som utsattes ”klarade sig”, men senare dog då de mötte 
själva viruset?
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fviolationtracker.goodjobsfirst.org%2Fparent%2Fpfizer%3Ffbclid%3DIwAR3S34chOU6jCod6yb6PRG9SnUe53yih4gOD5yxbLG69rkgMULYOp4Lo65M&h=AT27-7kVNz_ccziV3O_w_3HxSiL3U0X2getePinoH_KocvIC6ZRW4bkiHJwAhHWO14OM4_sQY6t8YDheghZCL4wvZtKYQhjKbVM_js2B97F6agG7CFKk1ziLn6nj6A-bILDH9J4&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3BgT4DJ0YIpc1ZS1dZo78sKi8qcT4m-jwZUXb7tfwxGOd5kCMtLJXc7uFSiZ36x3gXjZveKRVJGwBZaKT2pWsyzAT2s34yVQaM9KI_WRXAzA5hz0SJW-KIPRgUZdhl3RyrhgZO7wex7QMOHHdCQw1r06ZnPKu1Zyx5cnE


Om du fick veta att ledande forskare och läkare världen över absolut 
delvis varnar för allvarliga omedelbara ”biverkningar”/skador/dödsfall för 
en del - men framför allt på lång sikt för den större massan?

Pfizers f.d. Vice President och forskningschef Dr. Mike Yeadon är en av 
alla som går ut med upprepade, starka varningar. I den skaran finns 
även världens kanske störste vaccinförespråkare; den oberoende 
virologen och vaccinforskaren Geert Van der Bossche. Det har alltså 
ingenting med traditionella vaccin att göra. Vi står inför en aldrig förut 
existerande typ av produkt, som av tillverkarna öppet har beskrivits som 
”software” och ”operativsystem”. Ingenstans uppfyller produkten 
kriterierna för ett vaccin. 

Vi står också inför - är mitt i - en helt ny typ av förfarande både kring 
hantering av en pandemi, och vad gäller processen kring att föra ut ett 
nytt läkemedel. 

Vi talar om en pågående klinisk studie, ett medicinskt experiment, ett 
forskningsprojekt. Som alltså gäller en helt ny form av mRNA-teknik, en 
genterapiprodukt, som INTE stoppar smitta.

Och vi talar om barn - som aldrig varit en riskgrupp för c-19, och som 
löper större risk att dö av influensa, vilket i sig är extremt låg risk.

Friska personer utan symptom (och utan c-sprutor) är inte smittspridare; 
varken vuxna eller barn. Idén om asymptomatisk smitta är en fantasi på 
lösa grunder. Ändå fortsätter den att matas ut och styra barnens vardag, 
skapar onödig rädsla människor emellan - känslan av att var och en kan 
vara ett potentiellt hot. "Act as if you got it" är en brittisk slogan med 
förödande effekt, vars dystopiska svenska motsvarighet blivit: "utgå från 
att alla du möter är smittade”.

Aldrig tidigare i världshistorien har vi isolerat de friska under en 
pandemi, och aldrig förut har ett nytt vaccin kunnat stoppa en pågående 
pandemi. Var är det sunda förnuftet denna omgång?
Ingen som är frisk behöver testas för att se om den smittar eller 
"egentligen är sjuk", att vara symptomfri kan inte vara ett av symptomen 
-  och en framrusande dödlig pandemi behöver inte ett uppsökande test 
för att bekräfta sin existens. 



Enligt WHO kan numera vilket virus som helst klassas som en pandemi, 
oavsett dödlighet - och pandemiklassningen öppnar i sin tur för 
användande av produkter som bara godkänns för nödbruk. 

All statistik talar för att c-19 är en svårare influensa som drabbat många 
utsatta extra hårt, liksom sjukvården och äldrevården som gick på knäna 
redan innan. De flesta som dör, dör med bakomliggande sjukdomar och 
diagnosticeras med hjälp av felaktiga PCR-test som inte är till för att 
spåra virus. 
Medelåldern för att dö med c-19 (enligt PCR) är i Sverige 83-84 år, 
jämfört med ca 83 år vanligtvis. I USA är det ca 79 år, både före och 
efter pandemin, i England 82 år med c-19, jämfört med 81 år i vanliga 
fall. Vi har underdödlighet hittills under 2021.

” -Många föräldrar är oroliga och skulle välkomna ett vaccin. Det ser jag 
just nu som den största anledningen till att göra den här studien", säger 
en överläkare till SVT. 
Vetenskapsreportern i samma program står på en öde lekplats och 
säger att barnen behöver sprutas för de vuxnas skull. Han säger det 
utan att varken visa belägg eller ifrågasätta. 

Faucis idé om att sätta masker på barn har fått fäste hos miljontals 
neurotiska vuxna som plötsligt ser ett hot i vartenda omaskerat ansikte, 
må det så vara en tvååring, en nyfödd, eller en långnosad tax. Utöver de 
psykologiskt nedbrytande effekterna så växer barnen nu upp i tron om 
att det är farligt att andas fritt, får inte tillräckligt med syresättning, vilket 
sänker immunförsvaret och skapar bakteriella infektioner. 

Har inte vuxnas rädsla projicerats nog på barnen under året som gått, 
måste de dessutom dras in i medicinska experiment - för vår skull?

Har du någonsin förut blivit rekommenderad av din läkare att ingå i en 
forskningsstudie? Till och med direkt uppmanad, påskyndad, 
skambelagd. Är det ens lagligt? 
Har du någonsin förut sett reklam för medicinska experiment ute på 
stan, i tidningar, på TV och radio? Fått gratis kaffe på Pressbyrån och 
Seven Eleven som uppmuntran för att delta i ett? 
Har regering och myndigheter någonsin förut uppmanat dig, till och med 
hotat och skrämt dig att delta? Eller att låta dina barn delta?



Överlevare från förintelsen varnar oss för att det är ett av de största 
varningsflaggen; att myndigheter och regeringar börjar utöva medicinska 
experiment på barn och andra utsatta grupper. Nurembergkoden 
upprättades efter andra världskriget för att det aldrig skulle kunna ske 
igen. 

Det sker igen. Det sker nu.

Ingen deltagare i massexperimentet verkar ha fått chans till informerat 
samtycke, så som annars är noga reglerat vid alla kliniska prövningar. 
Hur det går till när föräldrar låter registrera sina barn i dessa barnförsök 
vet jag inte - skippar man det informerade samtycket även där? Och om 
inte, vems samtycke är det som räknas; föräldrarnas eller barnets? 

I bl. a. England och Indien förekommer det att barnen injiceras i skolan, 
utan föräldrarnas medgivande. Det finns hjärtskärande filmer både på 
äldre och på funktionshindrade ungdomar som ges sprutan mot sin vilja. 
Ibland till och med uppsökta av hela team i sina egna hem, där dom 
borde vara fredade. 

Hur ofta har ett medicinskt experiment knackat på hemma hos dig?
 
I massmedia får vi höra talas om endast ett fåtal av alla inrapporterade 
biverkningar, och det har inte precis gjorts lätt för oss att själva söka upp 
resten av informationen. Den censureras överallt på sociala medier, 
grupperna som diskuterar biverkningar stängs ned, och de olika 
registren är rena snårskogarna att söka i. Ingenstans samkörs hela 
världens rapporterade biverkningar för c-sprutorna, och i flera länder 
finns inte ens ett system för att rapportera in. Vilken annan klinisk 
prövning går till på det viset? 

Nu är det 10 barn som rapporterats bara till registret VAERS, som döda 
efter Pfizer-sprutan, i övriga register framgår inte hur många av de döda 
som är barn. Har du hört något i svensk media om de 10 barnen, eller 
om alla som skadats? Om de tusentals missfallen, fosterskadorna, 
menstruationsrubbningarna? Varför inte? Varför censureras de 
ifrågasättande rösterna, inkl. framstående forskare? När i historien har 
de som utövat censur varit att lita på?



Amerikanska Läkemedelsverket, CDC, rekommenderar nu plötsligt även 
gravida att ta sprutan. Inga gravida ingick i de inledande studierna, men 
det hävdas att en ny studie bevisar att det inte finns några ”safety 
concerns”, varken för gravida eller för deras bebisar. Samtidigt sägs det 
från andra håll att missfallen ökat lavinartat i USA sedan 
sprutprogrammet startade. 
Här i Sverige får vi inte se några siffror alls för missfall och dödfödda. 
Återstår bara att själva ge oss in i snårskogen och rota.

I Indien hotas man med stämning om man kopplar dödsfall till sprutan, i 
Israel kan man bli fängslad. Ingen vet hur många som har dött och 
skadats där, det finns inga officiella register - samtidigt injiceras allt 
yngre barn; nu 6-12-åringar.
Israeliska advokater har lämnat in en stämningsansökan mot staten 
Israel, gällande att ledarna genom att sluta avtal med Pfizer utfört farliga 
experiment med befolkningen. Rättsliga processer och enorma 
demonstrationer pågår över hela världen, nya Nurembergsrättegångar 
förbereds, men alltjämt fortsätter experimentet.

Varför är det så viktigt att det fortsätter, och varför skynda ner i åldrarna? 
Det stoppar ju ingen smitta. Varför är det då brådskande att nå barnen, 
när dom aldrig varit en riskgrupp? Chanserna att överleva för barn med 
c-19 (enligt PCR) är minst 99,999 %. Vi har totalt sett underdödlighet 
hittills under 2021, och inte ökad beläggning på IVA, inte heller äkta 
antal sjukskrivningar.

C-sprutorna har endast ett villkorat nödtillstånd, så vilka är egentligen 
villkoren? Om inte de höga siffrorna vi ser i rapporterna är tillräckliga för 
att avbryta studien - oavsett om samband fastställts ännu eller ej -  var 
går då gränsen? Om ett kosttillskott eller en alternativprodukt ger 
upphov till en enda biverkning så förbjuds den, hur effektiv den än är - 
vad hade konsekvenserna blivit för tillverkaren av en sådan produkt om 
liknande biverkningar hade rapporterats in, som för c-sprutorna? 
Ambulansförare och andra sjukvårdsarbetare vittnar om att allt fler av de 
som kommer in akut och läggs in på IVA, kommer in med reaktioner 
efter sprutan. Anställda på begravningsbyråer börjar se mö

Samtidigt som arbetet pågår med att föra ut information som inte syns i 
media om inrapporterade biverkningar, börjar rapporter strömma in från 
annat håll. Om människor som fått oroväckande symptom bara av att ha 



varit nära någon som tagit sprutan, genom hudkontakt och inhalation. 
Pfizer nämner möjligheterna till att sådant förekommer i eget dokument 
från en tidig fas av studien, och många av de tystade läkarna har talat 
om det. 
En skola i Florida varnar sina anställda från sprutan och meddelar dem 
som redan tagit den att dom inte kan återvända till skolan förrän de 
kliniska prövningarna är klara: ”Vaccinated persons may be transmitting 
something from their bodies that could harm others, impacting fertility 
and the reproductive systems of women, and also the development of 
children”. 

En och en halv månad till sommarlovet.

Låt oss ge våra barn andra sommarlovspresenter än ovetenskapliga 
restriktioner, ethyleneoxiddoppade tester och skadliga munskydd, än 
övervakning och medicinsk apartheid; sk. ”vaccinpass”. 
Än nedbrytande rädsla, avstånd, isolering, stängda badplatser och 
lekparker - och olagliga medicinska experiment med deras kroppar. 

Låt oss bara ge dom frihet. Frihet att springa fritt, kladda, gräva i jorden, 
stoppa fingrarna i munnen, göra fel, komma för nära. Frihet att, utan 
förbehåll, fylla på med solljus, glädje, orädsla, näring, natur, gemenskap 
med människor och djur, och på så vis bygga sitt - och därmed allas -  
naturliga immunförsvar.

LÅT BARNEN VARA

————————-

Så, in i snårskogen. Här kommer exempel från endast 4 register, bland 
många. Uppställningarna ser olika ut pga olika typer av register, med 
olika system. Ber om ursäkt för att jag kommer blanda svenska och 
engelska;

1) VAERS, USA, fram till 23/4. Det enda registret där man kan se 
åldersgrupper bland de som är döda?

Totalt 118,902 st rapporter för alla C-sprutor:



10 döda barn: 

17-åring, andnöd, cardiac arrest, Pfizer.
17-åring, självmord en vecka efter sprutan, Pfizer.
17-åring, ”Apnoeic attack, Death, Pulseless electrical activity, Syncope, 
Blood culture positive, Dyspnoea, Renal dysplasia, CSF culture positive, 
Enterococcal infection, Respiratory arrest, Chest pain, Escherichia 
bacteraemia, Resuscitation, Culture urine positive, Pulmonary artery 
occlusion, SARS-CoV-2 test negative”, Pfizer.
16-åring: ”Hemodynamic collapse at home. Persistent cardiac arrest 
requiring ecmo. Event believed secondary to pulmonary embolism. 
Death by neurologic criteria.” Pfizer.
16-åring, cardiac arrest, Pfizer.
15-åring Cardiac arrest 3 dagar efter sprutan.
15-åring, heart failure, dog 2 dagar efter Pfizer.
2-åring, Pfizer.
1-åring, Pfizer.
En 5-månaders, genom amning,dog dagen efter mammans spruta: 
”Patient received second dose of Pfizer vaccine on march 17, 2020 
while at work. march 18, 2020 her 5 month old breastfed infant 
developed a rash and within 24 hours was inconsolable, refusing to eat, 
and developed a fever. Patient brought baby to local ER where 
assessments were performed, blood analysis revealed elevated liver 
enzymes. Infant was hospitalized but continued to decline and passed 
away. Diagnosis of ttp. No known allergies. No new exposures aside 
from the mother's vaccination the previous day.
Symptom: Death, Hepatic enzyme increased, Diet refusal, Pyrexia, 
Emotional distress, Rash, Exposure via breast milk, Thrombotic 
thrombocytopenic purpura, Failure to thrive.” Pfizer.

Totalt, inkl vuxna:

Döda: 3544 st.
Hospitalizations: 8165 st. 
Akutvård: 16,554 st.
Läkarbesök: 19,214 st.
Bells palsy: 636 st.
Anafylaktisk chock: 734 st.
Hjärtattacker: 889 st.
Missfall: 152 st. 



Allvarlig allergisk reaktion: 5,782 st.
Trombocytopeni: 593 st.

————

2) EUDRAVIGILANCE /EMA fram till 26e april.

Där har jag BARA tittat på Pfizers Comirnaty - som bytt namn till 
Tozinameran:

Antal rapporter/personer: 151,306 st

0-1 Month: 37 st
2 Months - 2 år: 59 st
3-11 Years: 33 (men var 35 st 10/4?)st
12-17 Years: 146
18-64 Years: 115,652
65-85 Years: 18,656
Över 85 Years 8,410
Not Specified: 8,313 st

Female 115,767
Male 33,042
Not Specified 2,497

Europa: 79,9 %
Övriga: 20,1 %
Varav 2,494 st från Sverige. 

Vilka har rapporterat in?
Sjukvårdsarbetare: 63 %
Övriga: 37 %

Tittat extra på barnen, och de rapporter som kategoriserats som 
”serious” gällande dem (ber om ursäkt för att jag kommer blanda språk):

0-1 mån: 7 st
2 mån- 2 år: 26 st, en del genom amning, bl a ansiktsförlamning, 
anafylaktisk chock, encefalit, respiratory distress, myocarditis, pyrexia, 



immune system disorder, mastit, minskad rörlighet, lymphadenopathy, 
cerebralvascular incident,
Headache,Product administered to patient of inappropriate age, 
Vomiting
3-11år: 17 st (var 19 st för 2 v sen), bl a ansiktsförlamning
12-17 år: 98 st, t ex cerebral pares, autism, kronisk trötthet, anafylaktisk 
chock, myokardit, epileptisk chock, spasmer, suddig syn, blod i urin, MS, 
seizure, Lennox-Gastaut syndrom, anfall-fall-hjärnskada, pericarditis, 
livshotande blodpropp, propp i hjärnan, hjärninfarkt, ansiktsförlamning, 
Covid-19.

Not specified: 500 st - hur många av dem är barn?

Övriga rapporter av de totalt 151,306 st gäller alltså vuxna
Bland dem minst 700 döda, inga barn (eftersom de i magen eller som 
just kommit ut inte verkar räknas) men 24 st ”unknown”; kan finnas barn 
bland dem.

Abortion: 3 st
Missed abortion: 13
Abortion spontaneous: 123 st
Fosterdöd: 9 st
Dödfödda: 2 st
MS, seizure, Lennox-Gastaut syndrom, anfall-fall-hjärnskada, 
pericarditis, livshotande blodpropp, propp i hjärnan, hjärninfarkt, 
ansiktsförlamning, COVID-19. 

—————

3) VIGIACESS, ALLA C-SPRUTOR (går ej att separera), 26e april:
586,033 st rapporter.

73 % gäller rapporter från Europa

Rapporter gällande barn:

0-27 dagar: 247 st 
28 dagar - 23 mån: 882 st
2-11 år: 695 st 
12-17 år: 969 st



Övriga rapporter av de totalt 586,033 st gäller vuxna.

Det går inte att få fram om några av de döda gäller barn, men här är 
några siffror för:

Death: 4052 st
Sudden death: 393 st
Brain death: 27 st
Sudden cardiac death: 27

Och

Missfall: 18+249
Fosterdöd: 18
Dödfödda: 9 
Utomkvedeshavandeskap: 6 st
Abort: 5-9 st
För tidigt födda/prematura: 5+18+15
Andra rapporter om påverkan på foster: ca 20 st

HUVUDGRUPPER, MED NÅGRA FÅ EXEMPEL PÅ DIAGNOSER 
(ANTAL INOM PARANTES:)

- Blood and lymphatic system disorders (24548). T ex Neutropenia, 
Trombocytopeni (1026+337+22+11 st!), platelet disorder, blodproppar, 
Thrombocytosis, bone marrow failure etc.
- Cardiac disorders (22357). T ex hjärtstillestånd (686 st), 
hjärtmuskelinflammation (174), heart disorder, cardiac failure acute, 
cariogenic schock,
Congenital, familial and genetic disorders (159). T ex Cerebral Palsy, 
cystisk fibros, genmutation, Huntingtons desease
Ear and labyrinth disorders (16060). T ex hundratals som rör dövhet och 
hörselbortfall, tinnitus (4147 st!), Vertigo - yrsel som kan höra samman 
med störningar i innerörat, hjärnstammen el hjärnbarken (7700!)
Endocrine disorders (346) 
- Eye disorders (19278). T ex ögonsmärtor (4497 st), svullnader, 
hundratals fall som rör blindhet och div synbortfall. 
- Gastrointestinal disorders (140839), t ex illamående, kräkningar 
(24,661 st), diarré (21,482 st), tandvärk, smärtor i mun och läppar, 



spasmer, förlamning och andra problem med tungan,, blödningar, 
magsår, anal inkontinens, Pancreatitis, inre blödningar, etc. 
- General disorders and administration site conditions (400223), t ex 
influensalik sjukdom (24946), bröstsmärtor, ansiktssvullnader, 
Hyperpyrexi, sudden death (393 st!), kronisk trötthet (106), förlorad 
kontroll över benen (55), screaming (43), foaming at mouth (40), cystor, 
brain death (27), Sudden cardiac death (27), vävnadsdöd, etc. 
Hepatobiliary disorders (655). T ex leverskador, hepatit etc. 
Immune system disorders (6605). T ex anafylaktisk reaktion/chock 
(2196+285), autoimmune disorder (72), cytokinstormar, tusentals 
kraftiga allergiska reaktioner, 
Infections and infestations (29173). T ex Influensa (7349), COVID-19 
(4537), Pneumonia (865), Sweating fever (692), Covid-19-
lunginflammation (232), sepsis, dysenteri, blindtarm (161), Faryngit 
(130), Q feber (126) etc.
Injury, poisoning and procedural complications (18261). T ex fall/att falla 
(1286), exposure genom amning (1033+111), huvudskada (225), 
nervskada (84), thermal Burns (54+55), foster som utsatts (47), 
ytterligare ögonskador (33), elektrisk chock (27), facial bone fracture 
(19), hudskador, blödningar, skallfrakturer etc.
Investigations (41548)
Metabolism and nutrition disorders (14299)
Musculoskeletal and connective tissue disorders (204510). T ex Myalgia 
(110026), Arthralgia (70218), Pain in extremity (42244), svullnader, 
smärtor, blödningar, etc.
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 
(400). T ex bröstcancer, prostatacancer, leukemi, tarmcancer, 
äggledarcancer, lungcancer, metastaser, hudcancer, skelettcancer, etc.
Nervous system disorders (287764). T ex epilepsi, Gullain-Barre 
syndrome, ansiktsförlamning (2091+442), anfall, migrän, talsvårigheter, 
demens, MS, spasmer, koma (68), stroke, hjärnblödningar, hjärnskador, 
narkolepsi, etc.
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions (478)
Product issues (982)
Psychiatric disorders (23876). T ex ångest, sömnstörningar, 
hallucinationer, panikattacker, skräck, apati, förtvivlan, aggressioner, 
dödsskräck, självmordsförsök, tappa talförmågan, stumhet, 
sömnattacker
Renal and urinary disorders (3770)



Reproductive system and breast disorders (4848). T ex Vaginal blödning 
(536), Menstruation delayed (452), Menstrual disorder (348), 
Menstruation irregular (342), Metrorrhagia (293), Dysmenorrhoea (183), 
etc.
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders (53300)
Skin and subcutaneous tissue disorders (78570)
Social circumstances (2410). T ex Impaired work ability (1366), Loss of 
personal independence in daily activities (396), Bedridden (221)
Surgical and medical procedures (2655)
Vascular disorders (26607), t ex blodproppar och infarkter.

————

4) SVENSKA LÄKEMEDELSVERKET, sammanställning av Max 
Lundquist gjord mitten av april:

Nu är det nästan lika många som dör efter vaccinering, som dör med 
C-19.

Totalt döda efter vaccinering 2021: 182 personer (i 12% av rapporterna) 
Mörkertalet är förmodat stort.

Eftersläpningar i rapporteringarna och krympande transparens gör att 
det finns en felmarginal. T. ex. så har Läkemedelsverket den senaste 
veckan fått in 2.129 stycken nya rapporter om dödsfall/biverkningar, 
men man har bara handlagt 216 av dem (alltså 10%). Övriga 1.913 
rapporter vet vi ingenting om. 

Dessutom finns det 21.584 icke redovisade rapporter sedan tidigare. 
Dvs 88% av samtliga inkomna rapporter.

Utöver dödsfallen så är det 1.791 rapporter med allvarliga biverkningar, i 
de 12% av rapporterna som är redovisade

Medelåldern för de döda är ungefär densamma i båda grupperna
Hur många av de vaccindöda som även klassas som covid-döda är inte 
offentligt.

—————



Vad var det han sa, Fauci:

 ”The younger kids are vulnerable, you don’t wanna be putting things 
into younger children until you know it’s safe and effective”


