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Indledning 

Dataanalytiker Raimund Hagemann søgte efter de seneste officielle tal fra de statistiske kontorer i de enkelte stater i Europa og 

var i stand til at indsamle fødselstallene for 18 forskellige lande, for det meste frem til juni 2022. Nogle statistisk meget vigtige 

lande såsom Storbritannien og Italien kan endnu ikke tages i betragtning på grund af manglende aktuelle data (UK: 2021, Italien: 

2020). 

Denne rapport er et uddrag af de data dataanalytiker Raimund Hagemann fandt frem til i sin analyse (se kilde, nederst i 

dokumentet) 

Resume 

Der er et dybt foruroligende mønster imellem tidspunktet for vaccination mod covid-19 og antallet af fødte børn ca. 9 måneder 

senere.  

Da analysen blev foretaget, viste alle lande et fald i fødsler mellem -1,3% og -18,8% sammenlignet med samme periode året 

før.  

Faldet i fødsler i den analyserede europæiske landestikprøve i forhold til året før, udgør i alt −110.059 fødsler eller -7,0% 
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Samlet billede for de analyserede lande i Europa 
 

På nuværende tidspunkt viser alle lande et fald i fødsler mellem -1,3% og -18,8% sammenlignet med 

samme periode sidste år. 

Alle lande viser en negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppighed og fødselsratefald, hvorved CZ, DK, 

PT, FR, BE, ES ikke klassificeres som signifikante – Frankrig, Belgien, Portugal og Spanien er også tre statistisk 

ubrugelige lande med en proven lockdown-effekt. 

Betydningen af den negative korrelation ligger i 7 lande under grænsen på 0,005 som krævet af prof. Ioannidis. 

Faldet i fødsler i den analyserede europæiske landestikprøve i forhold til året før, udgør i alt −110.059 

fødsler eller −7,0 %. 

Diskussion om data 

Den nuværende dataanalyse forsøger at fokusere på 2 variabler, nemlig fødselsrater og vaccinationsfrekvens. 

Forudsat at realiseringen af ønsket om at få børn afhænger af mange faktorer såsom den økonomiske situation, 

planer og perspektiver for barnet og familien, den nuværende situation er meget følsom og tilbøjelig til 

forstyrrelser. Derfor kan fødselsrater ses som en følsom indikator for den sociale, økonomiske og medicinske 

udvikling. 

Pandemien havde naturligvis en stærk indflydelse på beslutningen om at få et barn. Flere faktorer kan have 

bidraget. På den ene side var der et massivt fald i fødselsraten i begyndelsen af 2021, som jeg har kaldt 

“lockdown trough“. Det er meget udtalt i de 4 lande, der skilte sig ud med særligt hårde 

nedlukningsforanstaltninger: Frankrig, Belgien, Spanien og Portugal.  Den midlertidigt tvungne 

tilbagetrækning i det nærmeste private miljøfremmede ikke ønsket om at få børn, men fik det snarere til at 

falde på grund af generel usikkerhed og andre psykologiske virkninger. I nogle lande, såsom Schweiz, 

Holland og Ungarn, blev der fundet en slags indhentningseffekt efter restriktionerne og efterfølgende de 

såkaldte lempelser. 

En effekt af Covid 19-vaccinationer er tydelig i det globale fald i fødselsraten 9 måneder efter at have startet 

vaccinationskampagnen i aldersgruppen 18-49, hvilket er tydeligt i næsten alle lande. Da denne del af 

vaccinationskampagnen faldt i anden halvdel af foråret 2021, hvor der næsten ikke blev implementeret 

nogen lockdown-foranstaltninger, men snarere “lempelser”, forekommer relevante psykologiske og sociale 

øjeblikke meget usandsynlige. Om nogen var en omvendt effekt, dvs. en stigning i ønsket om at få børn, 

forventet i den fase. Sammenhængen med vaccinationskampagnen og situationen på det tidspunkt tyder på, 

at der var fysiologiske påvirkninger ved vaccination på kvinders eller mænds fertilitet. Til støtte herfor giver 

bivirkningerne af vaccinerne rapporteret i Eudravigilance og US-VAERS, især kraftig 

menstruationsblødning og uregelmæssig menstruation, stærke beviser for årsagssammenhæng.  5 For nylig 

blev der påvist tegn på nedsat mandlig fertilitet hos mandlige sæddonorer. 6 

 

Opsummering af alle rapporter fra de undersøgte lande gav et minus på 110.059 fødsler, relateret til 

udvælgelsen af undersøgte europæiske lande, hvor store nationer som Italien og Storbritannien stadig ikke 

skal evalueres. Hvis der blev gjort en seriøs indsats for at afklare situationen, kunne et tæt samarbejde 

mellem klinikker og speciallæger give gyldige oplysninger til den presserende nødvendige revurdering af 

benefit-vurderingen, som tydeligvis ikke er ønsket, under stor indflydelse fra politik og 

lægemiddelindustrien. 

 

Udvalgte lande 

https://fbf.one/sammenfaldende-moenster-paa-fald-i-foedselstal-det-seneste-aar-i-mange-eu-lande/#_bookmark43
https://fbf.one/sammenfaldende-moenster-paa-fald-i-foedselstal-det-seneste-aar-i-mange-eu-lande/#_bookmark44
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Op til 11% færre fødte i Tyskland ~ 9 måneder efter vaccination 

 

 

Op til 10 % færre fødte i Schweiz ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 8% færre fødte i Danmark ~ 9 måneder efter vaccination 

 

Op til 10% færre fødte i Finland ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 25% færre fødte i Litauen ~ 9 måneder efter vaccination 

 

Op til 7% færre fødte i Østrig ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 7% færre fødte i Holland ~ 9 måneder efter vaccination 

 
 

Op til 19% færre fødte i Estland ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 13% færre fødte i Letland ~ 9 måneder efter vaccination 

 

Op til 11% færre fødte i Sverige ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 13% færre fødte i Portugal ~ 9 måneder efter vaccination 

 

Op til 12% færre fødte i Ungarn ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 18% færre fødte i Polen ~ 9 måneder efter vaccination 

 

Op til 27% færre fødte i Rumænien ~ 9 måneder efter vaccination 
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Op til 15% færre fødte i Slovenien ~ 9 måneder efter vaccination 

 
 

 

 

 

Kilde: 
Den fulde rapport kan downloades på engelsk, tysk og fransk her:  

https://fbf.one/sammenfaldende-moenster-paa-fald-i-foedselstal-det-seneste-aar-i-mange-eu-lande/ 
 

 

QR-kode til kilde 

https://fbf.one/sammenfaldende-moenster-paa-fald-i-foedselstal-det-seneste-aar-i-mange-eu-lande/

