
Nu dör fler människor än normalt –

VAD BEROR ÖVERDÖDLIGHETEN PÅ?
 Åren 2021 och 2022 har ovanligt många människor dött i många länder. Överdödligheten

har fortsatt från månad till månad, och det kan åtminstone inte skyllas på att för få skulle ha
blivit vaccinerade mot covid-19. Till exempel under juli månad 2022 dog, enligt officiella sta-
tistik, 16 % mer, alltså 53 000 människor fler i EU, jämfört med medeltalet under åren 2016–
2019.1 

 Dödligheten har varit ovanligt hög från och med juni 2021 även i Finland. Från maj 2021 till
februari 2022 har omkring 3 000 fler finländare dött än vad långsiktiga prognoser kunnat för-
utse.2 Överdödligheten har fortsatt efter februari och till exempel i april var den 21 % högre än
i medeltal.3

 Detta ovanligt höga antal dödsfall gäller inte bara äldre människor, utan också personer i ar-
betsför ålder.4 Det här kan ses också i en ökning av utbetalda livförsäkringsersättningar. En-
ligt statistik som offentliggjorts baserat på lagen om informationsfrihet, betalade de sex största
livförsäkringsbolagen i USA ut 20–160 % mer i livförsäkringsersättningar för dödsfall i åld-
rarna 18–64 under 2021, jämfört med de tidigare åren.5

 Antalet unga, friska män som dör plötsligt på grund av hjärtproblem eller annat har ökat
påtagligt. Enbart mellan januari -21 och september -22 dog minst 974 idrottare plötsligt. Av
dödsfallen inträffade 217 i USA. Tidigare var det i genomsnitt 66 sådana fall per år i USA. Av
de 974 fall som rapporterats globalt anges hjärtstillestånd som orsak i 416 fall. Internationella
olympiska kommitténs undersökning för åren 1966–2004 uppger att antalet fall med plötsligt
hjärtstopp hos idrottare som var under 35 år var i medeltal 29 stycken per år.6

 Dödsfall bland barn har också ökat. Mellan november -21 och september -22 dog 815 fler
barn än normalt i åldern 0–14 i Europa.7

 Vad är det då som händer? Vad är det som förorsakar många människors död i Finland, i
Europa och resten av världen?

 Många vill förklara överdödligheten med coronaviruset. Majoriteten av dödsfallen kan dock
inte kopplas till corona. Man kunde förstås tänka att de som dog hade viruset, utan att det
hade upptäckts. Dock kunde ingen konstant överdödlighet observeras när coronaviruset före-
kom i stor skala – överdödligheten började när viruset minskade.8

 En förklaring som getts är vårdskulden: under den s.k. coronatiden var det många som inte
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kunde eller ville söka vård, vilket ledde till att sjukdomar inte behandlades. Vårdskuld leder
förvisso till förtida dödlighet, men om det är anledningen till överdödligheten borde antalet
dödsfall ha stigit jämnt under hela coronatiden, inte i vågor som det sker nu.9

 Överdödligheten kan inte heller förklaras med att befolkningen blir äldre. Givetvis leder
en äldre befolkning till fler dödsfall, men då sker det långsamt och jämnt, inte stötvis.

 En ny faktor är  covidvaccinationskampanjen som inleddes samma år som överdödligheten
började. Kan det ha något med saken att göra?

 Enligt en studie från Tyskland har överdödligheten där under åren 2021–22 varierat i en
takt som motsvarar vaccinationerna. Kulmen på vaccinationskampanjen inträffade nästan
exakt samtidigt som de veckovisa dödsfallen nådde sin kulmen. Det var så pass tydligt, att när
personer under 30 vaccinerades ett par månader senare än övriga, sågs kulmen på överdödlig-
heten i denna åldersgrupp också ett par månader efteråt.10

 En studie från Holland jämförde dödligheten i 340 kommuner i förhållande till vaccinations-
täckningen. Efter att övriga faktorer hade beaktats, upptäcktes att ju fler som var vaccinera-
de, desto större var dödligheten i relation till folkmängden.11

 Sambandet mellan vaccinationerna och överdödligheten stämmer överens med de uppgifter
som anmälts till systemen för uppföljning av biverkningar. I jämförelse med andra vacciner
har coronainjektionerna föranlett tiotals fler anmälningar om dödsfall.12

 Antalet dödsfall kan vara avsevärt fler än så; forskning visar att endast en liten andel  av bi-
verkningarna från vacciner rapporteras till uppföljningssystemen.13

 Vetenskapliga undersökningar pekar också på riskerna med vaccinerna. Det finns hundratals
undersökningar som påvisat olika allvarliga sjukdomar på grund av coronainjektioner-
na.14

 Hundratals forskare och läkare världen över har varnat för de risker som är förbundna
med coronavaccinerna ända sedan år 2020, men de har ignorerats och deras varningar har
censurerats av de stora, etablerade medierna.15

Mer information på svenska t.ex.: lakaruppropet.se och vi-tillsammans.nu, på finska: jarjenaani.fi, 
perusoikeudet.org, koronarealistit.com och pelastetaansuomenlapset.fi

Om du har frågor, kommentarer, är intresserad av lokal verksamhet eller i andra ärenden, mejla 
till: koronatietoa@gmail.com
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