
Ny studie: covidvaccin betydligt farligare för tonårspojkar än covid-19
➢  I en ny studie från Kalifornien jämförs riskerna med covidvaccin med riskerna med covid-191.

➢ Hos barn i åldern 12–15 är risken att få allvarlig hjärtmuskelinflammation av covidvaccinet 3,7–6,1 gånger 
större än risken att läggas in på sjukhus på grund av covid-19. Motsvarande skillnad i åldern 16–17 är 
aningen lägre: 2,1–3,5 större.

➢ Undersökningen gjordes vid University of California under ledning av dr Tracy Beth Høeg (MD, FD).

➢ I verkligheten är skillnaden större. Antalet fall med hjärtmuskelinflammation är hämtade från databasen VAERS
i USA, där anmälningar om vaccinbiverkningar rapporteras. År 2010 gjordes emellertid en studie vid Harvard 
University, som kom fram till att under 1 % av alla vaccinskador anmäls till VAERS.2. Antalet fall med 
hjärtmuskelinflammation p.g.a. vaccinerna är alltså i praktiken betydligt fler, vilket gör att riskerna med 
vaccinet jämfört med riskerna med covid-19 är tiotals gånger större än studien visar.

➢ I studien tittade man bara på hjärtproblem. Enligt VAERS och andra motsvarande databaser har dock 
covidvaccinerna gett upphov till många olika slags allvarliga hälsoproblem, samt tiotusentals dödsfall, både hos 
vuxna och hos ungdomar. Däremot har ingen person under 30 år dött av covid-19 i Finland.3. Situationen är 
ungefär densamma i USA: forskare vid Johns Hopkins University analyserade alla 48 000 fall där personer 
under 18 år diagnostiserades med covid-19 i USA mellan april och augusti 2020, och såg att inga barn utan 
underliggande hälsoproblem hade dött. Alla som dog hade haft någon allvarlig sjukdom som kunde ha varit den 
egentliga dödsorsaken.4
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