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Hvert eneste barn, der fødes i USA, siges at være 
forgiftet med industrikemikalier, herunder 
hormonforstyrrende stoffer, der påvirker hjer‐
nens udvikling.

Hjernefunktionen vurderes ofte ved hjælp af 
intelligenstests, og disse IQ-scoringer har været 
faldende siden midten af 1990'erne. Dette løben‐
de fald er veldokumenteret i Europa, USA og 
Australien.

Selv om IQ-målinger ikke er perfekte, har 
videnskabelige undersøgelser vist, at kemisk 
eksponering påvirker hjernefunktionen hos 
børn negativt. Det er derfor, at mange fagfolk, 
herunder mange medicinske og videnskabelige 
organisationer, fokuserer på den "suppe" af ke‐
mikalier, som børn udsættes for i en tidlig alder.

Hormonforstyrrende kemikalier forstyrrer selv‐
satt hormonerne. Nyfødte babyer bliver på for‐
hånd udsat for blandinger af over 200 af disse 
kemikalier, herunder ftalater, perchlorat, fluorid, 
bisphenol-A (BPA ) og dets erstatninger, parabe‐
ner, polychlorerede biphenyler (PCB) og dichlor‐
diphenyltrichlorethan (DDT) og endda 
tungmetaller som bly og kviksølv.

Disse kemikalier kan findes i fostervandet, som 
omgiver barnet i livmoderen, når hjernen dan‐
nes med en utrolig hastighed, hvor der fødes 
tusindvis af nerveceller i sekundet.

Forureningen slutter ikke her. Børn optager flere 
af disse kemikalier gennem modermælk eller 
modermælkserstatning, gennem den luft, som 
barnet indånder, og i produkter som cremer, 
lotioner og babyservietter.

Ftalater er kemikalier, der indgår i mange for‐
brugerprodukter, f.eks. produkter til personlig 
pleje, forarbejdede fødevarer, fødevareemballage 
og endda medicinske produkter. Andre undersø‐
gelser har også vist, at eksponering for disse 
kemikalier medfører nedsat IQ.

Perchlorat er et skjoldbruskkirtelforstyrrende 
stof, der normalt findes i raketbrændstof. Det 
dukker imidlertid også op i fødevareemballage 
og endda i grundvand, hvilket kan påvirke føde‐
varer. Det virker ved at reducere kroppens evne 
til at bruge jod, som er afgørende for dannelsen 
af skjoldbruskkirtelhormonet. Det påvirker IQ 
ved at forstyrre skjoldbruskkirtelfunktionen og 
skabe en tilstand af insufficiens.

Fluorid blev tidligere tilsat til drikkevandet, ind‐
til et af de mest tydelige eksempler på, at det ke‐
miske stof sænker IQ, blev rapporteret i Canada. 
En undersøgelse målte IQ'en hos canadiske børn, 
der boede i forskellige byer, og fandt, at de børn, 
der havde fluorid i drikkevandet, havde lavere 
IQ-scorer.

"Gamle" kemikalier som PCB'er og DDT'er er 
blevet forbudt i produktionen, men findes sta‐
digvæk i miljøet. Ved at forstyrre skjoldbrusk‐
kirtelsystemet nedsætter de også IQ hos børn og 

voksne, der har været udsat for dem som børn.

Kviksølv er også kendt for at forstyrre hjernens 
udvikling. Der har været undersøgelser, der vi‐
ste, at mindst 2,5 IQ-point gik tabt i en kohorte 
af udsatte børn i Sydkorea.

Hver af disse kemikalier er farlige i sig selv, men 
en blanding af dem kan forurene børn fra und‐
fangelsen og forårsage uoprettelige skader på 
deres hjerner.

Farerne ved hormonforstyrren‐
de kemikalier

Giftige kemikalier i miljøet 
gør børn dummere

En britisk regeringsrapport indrømmer, at 18,9 millioner mennesker 
stadig er uvaccinerede i England, og at 50% af landet har nægtet at få en 
boostervaccination, mens 90% af COVID-dødsfaldene siden april har 
været blandt de triple vaccinerede.

Hvordan kan du vide, om der 
bliver fortalt sandheden?

- Når Facebook blokerer den.
- Når Twitter sletter den.
- Google skjuler den.
- YouTube forbyder den.
- Din regering forbyder det og 
medierne stempler det som en 
konspirationsteori
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