
3/2/2023 EUROSTAT: Extreme oversterfte in Europa - Uitzondering Hongarije, Roemenië en Bulgarije - Frontnieuws

https://www.frontnieuws.com/eurostat-extreme-oversterfte-in-europa-uitzondering-hongarije-roemenie-en-bulgarije/ 1/7

EUROSTAT: Extreme oversterfte in Europa –
Uitzondering Hongarije, Roemenië en Bulgarije
maart 2, 2023

D e EU-statistiekenautoriteit “Eurostat” heeft verontrustende
cijfers gepubliceerd: in december 2022 is de oversterfte in de
Europese landen gemiddeld met 19% gestegen – en dit in

vergelijking met het gemiddelde van de jaren 2016-2019. Bovendien is
een sterke stijging ten opzichte van november 2022 duidelijk, toen de
oversterfte “slechts” plus acht procent bedroeg. Ook interessant: ter
vergelijking: in 2020 was het 30% hoger en een jaar later 24% hoger,
maar deze trend lijkt ook te gelden voor 2022, bericht Unser
Mitteleuropa.

Vergaande correlatie tussen oversterfte en vaccinatiegraad

Duitsland (+37% / ca. 77% vaccinatiegraad – VG noteerde in december 2022 de hoogste
oversterfte (OS). Oostenrijk (+27 procent / ca. 76% VG), Slovenië (+26 procent ca. 59%
VG), Ierland (ca. 82% VG) en Frankrijk (beide +25 procent / ca. 80% VG) lieten echter ook
piekende stijgingen zien. Twintig procent meer doden (ten opzichte van het gemiddelde
2016-2019) vielen in Tsjechië (ca. 65% VG), Nederland en Estland (beide +23% / ca. 64%
VG) en Denemarken (+22% / ca. 82% VG), evenals Finland (ca. 79% VG) en Litouwen (ca.
68% VG) (beide +21 procent).

Ook IJsland (ca. 83% VG) en Ierland (ca. 82% VG) behoren tot de top. Spanje (ca. 86% VG)
en Portugal (ca. 93% VG) bevestigen deze correlatie echter niet. Er zijn echter geen
gegevens beschikbaar voor Zweden met zijn beruchte speciale weg naar kudde-immuniteit
(ca. 74% VG).
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Hongarije, Roemenië en Bulgarije: Laissez-faire versus covid

Veelzeggend is echter dat in de oostelijke EU-landen het tegenovergestelde verschijnsel
optrad: Er was (bijna) geen oversterfte: alleen in Hongarije is er geen duidelijk verband
tussen OS en VG (een kleine stijging van 2,8% bij een VG van 64%). Hongarije had echter
ook het meest liberale covid-regime in de hele EU. Wat een verklaring zou zijn.

Mijn beoordeling van de coronasituatie als Oostenrijker in het buitenland in
Hongarije

Sinds de zomer van 2021 is, ondanks Covid, het openbare, politieke en economische leven in
Hongarije grotendeels normaal verlopen: sindsdien zijn winkels, kappers, restaurants,
scholen open… Er was echter ook geen paniek door vaccinatiecomplotten in Hongarije – om
het slechte woord hier op dit forum te gebruiken:

“Uiterlijk sinds Covid ben ik blij dat ik mijn woonplaats in die post-Metternisch

onderworpen staat Oostenrijk heb opgegeven. In het door mij geadopteerde Hongaarse

land worden de Coronamaatregelen nonchalant, pragmatisch en op eigen

verantwoordelijkheid uitgevoerd.

Britse officiële cijfers: Gevaccineerden waren in
september goed voor 82% van de Covid-19 sterfgevallen,
69% van de ziekenhuisopnames en 54% van de gevallen
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Niemand hier zou het absurde idee krijgen dat Orban een geheim plan in elkaar zou

knutselen om zijn hele volk op te sluiten in een gigantische goelag. Omdat de mensen

hier altijd rekening met elkaar hebben gehouden…” (gastartikel van Elmar Forster op

philosophia perennis)

In Roemenië (ca. 42% VG) en Bulgarije (ca. 30% VG ) is er praktisch geen OS.

Logica van de voorstanders van vaccinatie: pandemie-maatregelen voorkwamen
doden die nu worden ingehaald

De uitleg van de voorstanders van vaccinatie klinkt echter hulpeloos: namelijk dat “in de
Midden- en Oost-Europese landen de oversterfte tijdens de pandemie zeer hoog was” –
zoals Zoltán Kiss, onderzoeksarts aan de Hongaarse Universiteit van Pécs, zegt.

In sommige Scandinavische landen (Noorwegen) zou zich – volgens vaccinatiedeskundigen –
het vreemde verschijnsel hebben voorgedaan dat er tijdens de pandemie minder oversterfte
was dan in voorgaande jaren. De vreemde verklaring hiervoor: er zouden tijdens Covid in
deze landen meer levens zijn gered dan vóór de pandemie, dankzij zeer strenge pandemie-
maatregelen, een gedisciplineerde samenleving en een geavanceerd gezondheidssysteem.

Met andere woorden, Covid was veel minder gevaarlijk dan conventionele epidemieën omdat
er geen significante verliezen waren door griep of pneumokokken-infecties als gevolg van
maskers en afstandsmaatregelen. Daarom zouden vooral oudere, chronisch zieke of meer
gevoelige patiënten het hebben overleefd – benadrukte Zoltán Kiss.

En verder: Maar nu zouden deze patiënten ermee worden geconfronteerd en dus worden
blootgesteld aan een hoger overlijdensrisico, dat twee of drie jaar lang werd gemist of niet
significant was.

Polen en Tsjechië raadselachtig

De gegevens uit Polen en Tsjechië blijven echter raadselachtig omdat de oversterfte zowel
tijdens Corona als nu, in december 2022, veel hoger was. De avontuurlijke verklaring
hiervoor: mogelijk kon een epidemie van de bovenste luchtwegen deze landen in
verschillende cycli bereiken.

Duitsland pauzeert opnieuw AstraZeneca-vaccin na 31
meldingen van zeldzame bloedstolsels, 9 doden
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Statistieken: Aandeel van de bevolking met COVID-19 vaccinatie door geselecteerde landen
wereldwijd (per 20 december 2022) | Statista. U kunt meer statistieken vinden op Statista.
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Bezoedeld bloed: 80% van de bloedvoorraad is
besmet met spike-eiwitten van mRNA-prikken,
geven bloedbanken per ongeluk toe
maart 2, 2023

P olitici in de staat Montana dringen aan op een nieuw
wetsvoorstel dat het doneren van bloed van personen die
“gevaccineerd” zijn voor het coronavirus strafbaar stelt, bericht

Ethan Huff.

Onder verwijzing naar verontreinigingssproblemen wil Rep. Greg Kmetz (R-Miles City), de
sponsor van House Bill 645, van gevaccineerde donoren een misdrijf maken met een boete
van 500 dollar als zij hun met spike-eiwitten doordrenkte bloed doneren.

HB 645 zou ook verbieden dat mensen met de diagnose “long covid”, medisch gedefinieerd
als “postacute gevolgen van SARS-CoV-2 als gevolg van een chronische SARS-CoV-2

virusinfectie,” bloed doneren in Montana.

“De bloedvoorziening van Montana kan met 80% worden verminderd, wat leidt tot nadelige

gevolgen voor patiënten, waaronder onnodig en gewetenloos overlijden,” aldus Cliff Numark,
senior vice-president van Vitalant, de non-profit organisatie voor bloedinzameling, over de
mogelijke gevolgen van de wetgeving.

(Public Domain)
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De meeste bloedbanken hebben al moeite om aan de vraag te voldoen, en een vermindering
van 80 procent van het beschikbare aanbod in het geval dat HB 645 wordt aangenomen, zou
de zaken alleen maar erger maken.

Montana wil mensen geen vervuilde bloedtransfusies geven

Numark’s bekentenis over de afname van 80 procent aan beschikbaar schoon bloed is
gebaseerd op statistieken uit Montana waaruit blijkt dat vier van de vijf inwoners minstens
één injectie met een covid-“vaccin” hebben gekregen sinds de eerste uitrol van Operation
Warp Speed.

Met andere woorden, de meeste Montanaas hebben vervuild bloed en zouden dat vervuilde
bloed niet langer mogen delen met patiënten in nood. Hetzelfde geldt voor andere staten
waar het gebruik van de prikken hoog was.

De nieuwe wetgeving van Kmetz bouwt voort op House Bill 702 van de vorige sessie. Dat
wetsvoorstel verbood discriminatie op basis van vaccinatiestatus, hoewel een deel ervan in
december werd verworpen als ongrondwettelijk.

Andere voorstanders van HB 645 zijn Lola Sheldon-Galloway, vice-voorzitter van de House
Human Services Committee. Sheldon-Galloway’s broer is een begrafenisondernemer die haar
vertelde dat covid-injecties problemen veroorzaken met de doorbloeding.

“Ik ben een van de velen die geloven in het door God gegeven recht op medische vrijheid,

namelijk toegang hebben tot genetisch ongewijzigd bloed in tijden van nood,” zei Jo
Vilhauer, een inwoner van Miles City die HB 645 steunt. “Dit is een essentieel onderdeel van

de gezondheidsautonomie.”

Volgens Dr. Michael Busch, directeur van het Vitalant Research Institute, ligt het werkelijke
percentage bezoedeld bloed in de Verenigde Staten dichter bij 90 procent dan bij 80
procent, wat betekent dat slechts één op de tien donoren schoon en veilig bloed heeft.

Dit is een ernstig probleem omdat mensen die een bloedtransfusie nodig hebben daar veel
langer op zullen moeten wachten – als ze er überhaupt al een kunnen krijgen, nu het
grootste deel van de Amerikaanse bloedvoorraad vol zit met giftige spike-eiwitten en andere
prik-ingrediënten.

Een probleem met HB 645 is dat er geen manier is om bloedmonsters te testen op spike-
eiwitten of enig ander bewijs van vervuiling van de covid-prik. Het is dus een op vertrouwen

Franse studie kijkt naar het potentieel van volledig covid
geprikten om "shedding" bijproducten op anderen af te
geven
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gebaseerd systeem dat in het beste geval onpraktisch is.

Rep. Jodee Etchart (R-Billings), die het wetsvoorstel heeft ingediend, heeft Kmetz gevraagd
te overwegen twee verschillende bloedbanken op te richten: één voor gevaccineerd bloed en
één voor ongevaccineerd bloed. Kmetz zegt dat kiezers tegen dat idee zijn.

“We gaan dat niet overwegen,” zei Kmetz.

“Zoals het er nu naar uitziet, zal niemand in aanmerking komen, en zal dit wetsvoorstel zo

snel ten onder gaan dat het niet eens de moeite waard is om het in te dienen,” reageerde
Etchart op de onwaarschijnlijkheid dat HB 645 wordt aangenomen.
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“Door vaccinatie veroorzaakte AIDS” –
Militairen registreren 500% toename van
HIV na COVID-19 vaccin
Door  DissidentNL  - 2023-03-02

D e strijdkrachten van de Verenigde Staten
registreerden een toename van vijfhonderd
procent (500%) AIDS na toediening van het COVID-

19-vaccin aan de Amerikaanse troepen. Het COVID-19
vaccin is hierbij betrokken.

Witte Bloedcellen bestrijden infecties in het menselijk lichaam. NORMAAL is
het niveau van witte bloedcellen in het bloed gewoonlijk ongeveer 5.000
cellen per milliliter. Tijdens een infectie stijgt dat niveau – misschien wel tot
twintigduizend (20.000) – totdat het lichaam de binnendringende bacterie
of het virus doodt. Zodra de indringer dood is, keert het aantal witte
bloedcellen terug naar het normale bereik van ongeveer 5000, schrijft Hal
Turner.

Na het krijgen van het COVID-19 “vaccin” merkten veel (heel veel) mensen
dat ze vaker ziek werden, en veel langer nodig hadden om het virus dat ze
hadden opgelopen te bestrijden. Bovendien ontdekten mensen met kanker
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die in remissie waren geweest, plotseling dat de kanker niet alleen terug
was, maar ook was uitgezaaid en zich overal had verspreid.

Artsen die routineonderzoeken deden bij mensen, merkten op dat hun witte
bloedcellen-niveau lager was dan normaal. In plaats van 5.000 witte
bloedcellen als basis, begonnen artsen patiënten te zien met 4.000, of
3.000, en sommigen zelfs met 2.000 witte bloedcellen. Op dat niveau heeft
het menselijk lichaam niet genoeg frontlinietroepen om een infectie goed te
bestrijden.

Als het niveau onder de 1.000 komt, wordt iemand ziek door zijn eigen
natuurlijke darmbacteriën, die in de bloedstroom terechtkomen en hij wordt
septisch. Dit leidt tot de dood.

Amerikaanse militaire artsen zien AIDS-achtige niveaus van witte
bloedcellen bij onze troepen. Ze kunnen niet tegen infecties vechten.
Artsen noemen dit “Vaccin Acquired Immune Deficiency Syndrome”
“VAIDS.”

Het blijkt dat het COVID-19 “vaccin” drie eiwitten bevat die voorkomen in
het HIV virus!

Nu blijkt dus dat degenen die het COVID-19 “vaccin” hebben gekregen
zichzelf AIDS hebben gegeven en daaraan zullen sterven.

De British Boradcasting Corporation (BBC) heeft hierover vorig jaar in het
Verenigd Koninkrijk een speciale TV-show gemaakt. In die show onthulden
zij dat een segment van HIV *** WAS *** gebruikt om het vaccin te
vervaardigen! Hier is dat segment:



3/2/2023 "Door vaccinatie veroorzaakte AIDS" - Militairen registreren 500% toename van HIV na COVID-19 vaccin - DissidentNL

https://dissident.one/2023/03/02/door-vaccinatie-veroorzaakte-aids-militairen-registreren-500-toename-van-hiv-na-covid-19-vaccin/ 3/4

Dus ze wisten het. Ze wisten dat ze een deel van het HIV virus gaven aan
iedereen die hun “vaccin” kreeg.

Oh, en de mensen die dit “vaccin” ontwikkelden en anderen die het aan het
publiek opdrongen als “veilig en effectief” . . . ze lopen allemaal nog vrij
rond op onze straten.

Waar zijn de arrestaties?

Als dit patroon van VAIDS doorgaat, dan lijkt het erop dat de COVID-19
“vaccins” uiteindelijk ongeveer *** miljard mensen op de planeet zullen
uitroeien. Dood op een schaal die deze planeet nog nooit heeft gezien.

Waarom lopen de mensen die dit gedaan hebben nog steeds vrij rond?
Klinkt als moord door nalatigheid.

Waar is de politie?

Waar zijn de advocaten, die aanklagen? Of bereiden ze zich voor om net als
de rest te sterven na het nemen van het “vaccin”? Of misschien hebben ze
het niet echt genomen? Misschien wisten ze altijd al wat dit “vaccin”
eigenlijk was?

Als dat zo is, is dat de misdaad van moord met voorbedachten rade.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op
Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen
je al voor:
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Amerikaanse overheidsgegevens
onthullen schokkende percentages
miskramen en doodgeborenen na
COVID injecties – Werkt eigenlijk beter
dan de abortuspil
De grootste schending van de medische ethiek in de

geschiedenis van de geneeskunde, misschien wel van de

mensheid

Door  DissidentNL  - 2023-03-02

U it een onderzoek van overheidsgegevens blijkt dat
in vergelijking met het griepvaccin de op COVID-19
gen-injectie leidt tot een 57-voudige toename van

miskramen, een 38-voudige toename van het aantal
doodgeborenen en een 1200-voudige toename van
menstruele afwijkingen.

Dr. James Thorp, een gediplomeerd verloskundige en gynaecoloog,
verscheen donderdag in de Tucker Carlson Show om het artikel te
bespreken waarvan hij medeauteur is en waarvan hij verwacht dat het
binnenkort “het belangrijkste artikel in een groot, peer-reviewed medisch
tijdschrift” zal zijn, meldt Life Site.

https://dissident.one/author/dissidentnl/
https://www.lifesitenews.com/news/us-govt-data-reveals-shocking-miscarriage-still-birth-rates-after-covid-jab-compared-to-flu-vaccine/?utm_source=popular
https://dissident.one/wp-content/uploads/2021/12/zwanger-vaccin.jpg
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De expert in maternale foetale geneeskunde, die bijna 44 jaar ervaring
heeft, betreurde de resultaten en vertelde Carlson dat “het wereldwijd
pushen van deze experimentele COVID-19 vaccins de grootste schending is
van de medische ethiek in de geschiedenis van de geneeskunde, misschien
wel van de mensheid.”

“We hebben nog nooit de heilige gouden regel van de zwangerschap
overtreden, nooit, nooit,” vertelde hij de Fox News presentator, en legde uit
dat het een medische “gouden regel is om nooit toe te staan dat onbekende
stoffen worden gebruikt tijdens de zwangerschap.”

Met behulp van gegevens uit het VAERS-systeem van de Amerikaanse
Centers for Disease Control (CDC) legde Thorp uit dat hij en zijn collega’s
“de bijwerkingen van het COVID-19-vaccin over 18 maanden vergeleken
met die van het griepvaccin over 282 maanden”.

De arts meldde: “Wij vonden een 1200-voudige toename van ernstige
menstruatieafwijkingen, een 57-voudige toename van miskramen, [en] een
38-voudige toename van foetale dood of doodgeboorte. We vonden 15
andere belangrijke zwangerschapscomplicaties, die alle de
veiligheidswaarden van de CDC en de FDA ver overschreden.”

Uit de Pfizer-documenten blijkt dat het percentage miskramen bij vrouwen
in het eerste trimester rond de 80-82% ligt.

“Het werkt eigenlijk beter dan de abortuspil” ~ Dr Elizabeth Mumper
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Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten je te
laten steriliseren, euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te staan. Als je

lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid dan kunnen ze alles
met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.

UW REGERING PROBEERT U TE VERMOORDEN:
VERTROUWELIJKE PFIZER DOCUMENTEN ONTHULLEN
DAT COVID VACCINATIE GAAT LEIDEN TOT MASSALE

ONTVOLKING

https://dissident.one/author/dissidentnl/
https://dissident.one/2022/10/17/uw-regering-probeert-u-te-vermoorden-vertrouwelijke-pfizer-documenten-onthullen-dat-covid-vaccinatie-gaat-leiden-tot-massale-ontvolking/
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92% van de Covid-doden is ‘volledig
gevaccineerd’, zo blijkt uit een
overheidsonderzoek
maart 1, 2023

D e regering van het Verenigd Koninkrijk heeft
zojuist in stilte een nieuw rapport gepubliceerd
waaruit blijkt dat “volledig gevaccineerden” vorig

jaar verantwoordelijk waren voor maar liefst 92 procent
van de Covid-doden.

Uit de officiële cijfers blijkt dat degenen die als “volledig”, “drievoudig” of
“viervoudig” gevaccineerd werden, de afgelopen twee jaar negen op de tien
COVID-19-doden in Engeland voor hun rekening namen.

Voor heel 2022 waren de volledig gevaccineerden goed voor 92% van de
Covid-doden.

De officiële overheidsgegevens werden onthuld in een nieuw rapport van de
in het Verenigd Koninkrijk gevestigde nieuwsorgaan The Exposé.

© Nataliya Vaitkevich / Pexels
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Op 21 februari 2023 publiceerde een Britse overheidsinstantie, bekend als
het Office for National Statistics (ONS), gegevens over sterfgevallen naar
vaccinatiestatus in Engeland tot 31 december 2022.

Uit het rapport bleek dat er voor de maand oktober slechts 125 Covid-doden
waren onder ongevaccineerde inwoners.

In dezelfde periode waren er 24 sterfgevallen onder degenen met ten
minste de eerste dosis en 100 die hun tweede dosis ten minste zes
maanden geleden hadden gehad.

Er waren echter meer dan 2.100 sterfgevallen onder degenen die hun derde
dosis of “booster”-prik hebben gehad.

Bijna 2.300 sterfgevallen vielen onder mensen die “ooit gevaccineerd”
waren, of die ooit een prik hadden gehad.

“Dit is geen anomalie”, aldus het rapport.

“Wij hebben de door de ONS verstrekte cijfers genomen en hebben [een]
grafiek gemaakt met COVID-19 sterfgevallen per maand naar
vaccinatiestatus in Engeland tussen 1 april 2021 en 31 december 2022, een
periode van 21 maanden.

“Mei 2021 kende het laagste aantal COVID-19 sterfgevallen, met 205 onder
de gevaccineerde bevolking en slechts 84 onder de ongevaccineerde
bevolking.

“Maar schiet een jaar vooruit en we stellen vast dat het aantal COVID-19-
doden met 450% is gestegen, met 1.494 onder de gevaccineerden en
slechts 96 onder de ongevaccineerden,” legt het rapport uit.

COVID-19 "vaccin" leugens - Grootste
vertrouwensvernietiger in de geschiedenis van
de mensheid - Steve Kirsch
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“Als de Covid-19-injecties effectief waren, zouden we toch verwachten dat
het aantal sterfgevallen van jaar tot jaar zou afnemen in plaats van
toenemen?”

“Het aantal COVID-19 sterfgevallen onder de ongevaccineerde bevolking is
bijna verwaarloosbaar geworden,” stelt het rapport.

Ondertussen zijn de sterfgevallen onder de gevaccineerde bevolking
significanter geworden naarmate de tijd verstrijkt.

“Zo waren er tussen 1 april en 31 december 2021 17.150 COVID-19-doden,
waarvan 13.116 onder de gevaccineerden en 4.034 onder de
ongevaccineerden,” verklaart het rapport.

“Dit betekent dat 76,5% van de COVID-19 sterfgevallen plaatsvond onder
de gevaccineerden, terwijl 23,5% van de sterfgevallen plaatsvond onder de
ongevaccineerden.”

Uiteindelijk steeg het aantal Covid-doden onder de gevaccineerden tot 94%,
concludeert het rapport.

Het rapport merkt op dat “9 op de 10 COVID-19 sterfgevallen in de
afgelopen 21 maanden” afkomstig zijn van de “volledig gevaccineerde
bevolking”.

“Dit zijn niet het soort cijfers die je zou verwachten als de COVID-19
injecties werkelijk tot 95% effectief zijn in het voorkomen van overlijden,
toch?”
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