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af Peter Imanuelsen, 14. juli, LINK

Her er noget, der virkelig burde tales 
mere om, men jeg har svært ved at 
finde nyhedsmedier, der er villige til 
at tale om det. Vi taler om 
fødselsraten.

Klimaforandringsfanatikerne taler 
ofte om "overbefolkning" og om, at vi 
skal have færre børn for at redde 
planeten, men faktum er, at vi står 
over for en underbefolkningskrise. 
Mange lande i Vesten har en så lav 
fødselsrate, at der hurtigt vil ske et 
befolkningskollaps! Vi har brug for 
flere børn, ikke færre.

I Sverige er fertilitetsraten 
langsomt faldet fra 1,91 børn pr. 
kvinde i 2012 til 1,67 børn pr. kvinde i 
2021. Husk på, at udskiftningsfrugt‐
barheden er på 2,1. Det betyder, at for 
at holde befolkningen stabil skal hver 
kvinde have 2,1 børn i gennemsnit.

Men nu sker der noget 
mærkeligt...
Selv om vi har haft lave fødselsrater 
til at begynde med, har de været 
relativt stabile. Men nu er dette tal 
faldet i år, og ingen synes at kunne 
finde ud af hvorfor!

Og det sker ikke kun i ét land. Vi 
ser det samme ske i mange lande over 
hele verden. Det er virkelig 
mærkeligt!

I den svenske hovedstad 
Stockholm er der f.eks. sket et fald på 
14 % i antallet af fødsler i første 
kvartal af 2022 i forhold til 2021. Og 
det er ikke kun i Stockholm, 
fertiliteten er faldet i hele Sverige.

"Det er en drastisk og bemærkel-
sesværdig reduktion ud over det 
sædvanlige. Vi har aldrig set noget 

lignende før, at bunden bare falder 
ud på bare et kvartal", siger Gunnar 
Andersson, professor i demografi 
ved Stockholms universitet, til 
Dagens Nyheter.

Der er naturligvis alle mulige 
spekulationer om, hvad forklaringen 
kan være...

Stockholm City spekulerer i, at det 
kan skyldes stigningen i boligpriserne, 
bekymringer for fremtiden eller fin‐
anskrisen i 2008! Vent, hvad? Fin‐
anskrisen i 2008 får fødselstallet til 
pludselig at kollapse fra 2021 til 2022? 
Wow, det giver fuldstændig mening... 
ikke!

Men det er ikke kun i Sverige, at 
dette sker. Det sker også i mange an‐
dre lande, herunder Taiwan, som har 
oplevet et fald i fødselstallet på hele 
27,66 % i juni måned i år. Det er 
vanvittigt.

Så hvad kan være årsagen til, at 
fødselstallet falder på denne måde 
over hele verden på samme tid?

Lad os dykke dybt ned i statistik‐
kerne over fødselstal for at se, om vi 
kan finde ud af mere information!

af Peter Imanuelsen, 27. aug, LINK

Du kan måske huske at have set i 
nyhederne og på tv-skærmene i de 
sidste par år, hvordan man dagligt 
talte antallet af døde covid dødsfald. 
Til tider virkede det som om det var 
det eneste, de nogensinde talte om.

Jeg husker det. Det var overalt, alle 
de store nyhedsmedier og tv-kanaler 
holdt regnskab med, hvor mange 
mennesker der blev rapporteret døde 
af covid hver dag, og de brugte det 
som begrundelse for at indføre 
lockdowns og restriktioner. Vi var 
nødt til at redde bedstemor.

Men nu sker der noget 
mærkeligt, og ingen nævner 
det i nyhederne!
Mange flere mennesker dør nu end 
normalt af en eller anden mærkelig 
grund, og det bliver stort set 
ignoreret. Hvad laver de ansatte på 
TV, der holder øje med den daglige 
overdødelighed? Hvor er de?

Og det mærkelige er, at dette ikke 
kun sker i ét land, men i mange lande 
på samme tid. Ligesom med 
fødselstallene.

Hvis du skulle have overset det, 
skrev jeg en undersøgende artikel, 
hvor jeg fandt ud af, at fødselstallet på 
mystisk vis er faldet sammen over 
hele verden - på samme tid, og ingen 
synes at vide hvorfor.

Nu ser vi det samme med en 
ekstraordinær stor overdødelighed. 
Folk dør mere end normalt over hele 
verden på samme tid, og ingen synes 
at vide hvorfor.

Man kan sige, at det er på grund af 
covid, at vi ser alle disse 
overdødeligheder, men det ville være 

forkert. Folk dør, og det er ikke på 
grund af covid. Det er noget andet, 
der er årsagen.

Dette er chokerende
I Storbritannien var der 10.355 
dødsfald af alle årsager i England og 
Wales. Og det er kun for uge 32! Det 
er næsten 1.000 flere end normalt, og 
det er kun i én uge alene! 
Sammenlignet med 5-årsgennemsnit‐
tet er dette en chokerende stigning på 
10,1 %.

I Europa har vi i sommer oplevet 
over 10.000 ikke-covidrelaterede 
overdødsfald i løbet af blot en uge. 
Det er forfærdeligt.

I Norge har der også været en 
massiv stigning i dødeligheden, hvor 
hele 18 % flere mennesker døde i 
første kvartal af 2022 sammenlignet 
med samme periode i 2021. Samtidig 
har fødselstallet i Norge sat en ny lav 
rekord. Det er ikke godt!

Det bliver endnu værre...
Hvis vi ser på overdødeligheden 
blandt børn i alderen 0-14 år i hele 
Europa, er der sket en 
SKRÆMMENDE stigning på 1.101 % i 
overdødeligheden indtil videre i år 
sammenlignet med samme periode i 
2021. Hvorfor?

Vi har været underlagt mange 
restriktioner og lukninger i de sidste 
par år for at undgå netop dette, for at 
undgå dødsfald. Nu dør folk, og ingen 
ser ud til at stille nogen spørgsmål 
eller endda knap nok tale om det.

Så jeg vil gøre det, som 
mainstream-medierne ikke gør - jeg 
vil tale om det og forsøge at finde ud 
af, hvad der foregår her.

De kollapser uden fortilfælde rundt 
om i verden.
Hvad er det, der foregår?

Der er en højere dødelighed end 
normalt.
Hvad er det, der foregår her?

Der sker noget 
mærkeligt med 
fødselstallene

Der sker noget 
mærkeligt med 
overdødeligheden
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