Hallo iedereen,
Liggen er evenveel gevaccineerden als niet-gevaccineerden op Intensieve Zorgen?
Werden de gruwelijke beelden uit Boetsja in scene gezet?
Gebruikt het Russische leger mobiele verbrandingsovens in Oekraïne?
En zijn er beelden van het gezonken Russische vlaggenschip Moskva?
Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer.
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Redacteur

VIRALE VERGISSINGEN
Video van mobiele verbrandingsoven heeft geen
link met Russisch leger of Oekraïne
De stadsraad van de Oekraïense stad Marioepol postte een
tijdje geleden een foto van een mobiele verbrandingsoven in
een vrachtwagen op hun sociale media. Volgens hen worden
deze ovens gebruikt door het Russische leger om Oekraïense
slachtoffers van moordpartijen te verbranden, en zo bewijzen
van oorlogsmisdaden te doen verdwijnen. Zelfs Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) deelde de foto van de oven
en de claim.
Maar de foto die als “bewijs” dient en gedeeld wordt, is misleidend. Het gaat om een screenshot uit een demonstratievideo van het Russische bedrijf Toermalin. De video dateert
van 2013 en is vrij te bekijken op YouTube. Er is geen link tussen de afvalverbrandingsoven uit de video en afbeelding, en
het Russische leger of Oekraïne.

Eerder werd ook al beweerd dat mobiele verbrandingsovens
gebruikt zouden worden om Russische gesneuvelden meteen te cremeren. Zo zou het Russische leger geen lichamen
terug moeten sturen naar Rusland, wat demoraliserend zou
zijn voor de Russische bevolking.
Tot nog toe werden geen bewijzen gevonden voor het gebruik van mobiele verbrandingsoven door het Russische leger. Er zijn geen andere foto’s of video’s die wijzen op het
verbranden van Oekraïense slachtoffers of Russische gesneuvelden.
Bron: VRT NWS

Foto Financial Times toont wel degelijk Oekraïense
vluchtelingen
Op 25 maart publiceerde de Britse krant Financial Times een
artikel over Oekraïense vluchtelingen. De foto die gebruikt
werd in het artikel toont een groep vluchtelingen in de Oekraïense stad Lviv.
De foto circuleert nu op sociale media als “bewijs” dat de reguliere media misleidend is. Volgens heel wat mensen gaat
het om een foto van Syrische vluchtelingen, en heeft het
beeld niets te maken met de oorlog in Oekraïne. Waarom de
mensen op de foto geen Oekraïense vluchtelingen kunnen
zijn, is onduidelijk.
De foto werd wel degelijk in Oekraïne genomen, op 11 maart
2022. De fotograaf Dan Kitwood, die voor Getty Images werkt,
maakte de foto die dag in het station van Lviv.
Bron: Knack

Video toont niet Oekraïners die Russisch leger
onthalen, maar Russen die hen uitwuiven
In een virale video op Facebook is te zien hoe een heleboel mensen een colonne Russische militaire voertuigen toejuichen. Volgens de beschrijving bij de video
zou het gaan om een menigte Oekraïners die het Russische leger verwelkomen in hun land.
Maar de video komt helemaal niet uit Oekraïne. De
beelden werden gemaakt in de regio rond de Russische stad Koersk. In de video is te zien hoe de colonne
begeleid wordt door de Russische politie.
Het gaat dus niet om Oekraïners die het Russische leger verwelkomen maar om Russen die de soldaten
uitwuiven terwijl ze naar Oekraïne vertrekken.
Bron: Knack

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN

In verhouding minder gevaccineerden en geboosterden op intensieve
zorg
Door: Joachim Hoste
Een artikel van P-Magazine doet “merkwaardige vaststellingen” over de wekelijkse update van
Sciensano met COVID-19-gegevens. Zo staat er onder andere dat in de groep 18 tot 64 jarigen in verhouding evenveel niet-gevaccineerden, volledig gevaccineerden als geboosterden op de afdeling intensieve zorg belanden. Dat klopt niet. Volgens het rapport lagen verhoudingsgewijs minder gevaccineerden op intensieve zorgen. De cijfers zijn lager voor zowel mensen die de booster wél als voor de
mensen die de booster níet gehad hebben.

Data over vals-positieve NIP-testen uit VS zijn niet van toepassing op Belgische context
Door: Andreas Huysman
Els Van Hoof, federaal parlementslid voor CD&V, stelde in maart een vraag aan minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) over vals-positieve resultaten van de NIP-test, een bloedtest die gebruikt kan worden bij zwangere vrouwen om bepaalde genetische aandoeningen bij de foetus op te sporen. Ze baseert zich op een artikel uit de New York Times dat wijst op reële risico’s die de NIPT met zich mee
brengt, maar de Amerikaanse data strookt niet echt met de Belgische context.

Opschrift vastgebonden Oekraïners betekent 'plunderaar', niet
'collaborateur'
Door: Ferre Wouters & Joachim Hoste
Via sociale media worden foto’s en video's van vernederde mensen uit Oekraïne gedeeld. Meestal zijn
ze vastgebonden of - geplakt aan bomen of lantaarnpalen. Op heel wat video’s is te zien hoe Oekraïners ze slaan of hun kont ontbloten. De posters die de beelden delen, spreken vaak van collaborateurs, maar de video’s zelf noemen de slachtoffers plunderaars of saboteurs.

CHECKS VAN COLLEGA’S

Neen, dit zijn geen beelden van het gezonken vlaggenschip Moskva
Door: VRT NWS
Op sociale media circuleren foto's en video's die het Russische vlaggenschip Moskva na een Oekraïense raketaanval zouden tonen. Maar de online beelden zijn misleidend: ze dateren van enkele jaren
geleden en tonen brandende schepen in onder andere Noorwegen. Momenteel zijn er nog geen beelden van het gezonken Russische schip, ook de oorzaak blijft nog onduidelijk.

Uitspraak van Wouter Beke over kinderopvang en ouderschapsverlof klopt
niet
Door: Knack
In een interview met Humo zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat in landen waar
begeleiders in de kinderopvang voor slechts vijf kinderen zorgen, het ouderschapsverlof beperkt is tot
de eerste levensjaren. Dat klopt niet.

Nee, deze video van doden in straatbeeld van Boetsja is niet "in scène gezet" zoals Rusland beweert
Door: VRT NWS
Op sociale media beweren Russische overheidsprofielen dat bepaalde gruwelijke beelden van doden
in burgerkledij op de straten van de Oekraïense stad Boetsja "in scène gezet zijn" in de dagen na het
terugtrekken van de Russische troepen. "Acteurs" zouden de lijken spelen. Dat klopt niet.

UITNODIGING

Voor wie? Iedereen met interesse in of werkend rond factchecking — van academici tot mediaprofessionals — is welkom bĳ deze webinar!

Wat is het programma? Laat je inspireren door de verschillende partners van BENEDMO, de
Vlaams-Nederlandse samenwerking tegen desinformatie voor en door factcheckers, mediabedrĳven, wetenschappers en andere experts. We zullen gedurende deze webinar een toelichting
geven over de ambities en activiteiten van het BENEDMO-project.

Interesse? Schrijf je dan HIER in!

Nog niet geabonneerd?

Heb je zelf desinformatie, fake news of virusonzin zien passeren?
Of wil je gewoon het fijne weten van een bepaald onderwerp?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@factcheck.vlaanderen!
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