Hallo iedereen,
Hebben gevaccineerden 500% meer kans op een hartaanval?
Zijn de coronavaccins gelinkt aan de mysterieuze nieuwe vorm van hepatitis bij kinderen?
En werd er fraude gepleegd bij de recente Franse presidentsverkiezingen?
Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer.
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VIRALE VERGISSINGEN
Video van Oekraïense president met cocaïne op bureau is vervalst
Een video van de Oekraïense president Volodomir Zelenski
circuleert op sociale media. In de video is Zelensky te zien
tijdens een videoconferentie met Tesla-topman Elon Musk.
Op het bureau waar Zelensky zit ligt een berge wit poeder en
een creditcard. Volgens pro-Russische sociale media accounts zou het gaan om cocaïne en bewijst de video dat
Zelensky een druggebruiker is.
Maar de video is digitaal gemanipuleerd. Op de originele
beelden, die dateren van 6 maart 2022, is helemaal geen cocaïne te zien. De beelden werden achteraf bewerkt.
De geruchten over druggebruik dateren al van voor Zelensky
verkozen werd tot president. In 2019 legden hij en zijn tegenkandidaat in de presidentsrace zelfs een bloedtest af, die
voor beiden negatief was.
Toch blijft Rusland Zelensky, en zijn regering, er van beschuldigen dat ze drugsverslaafden zijn. Poetin vermeldde het
zelfs in een speech die hij gaf in februari. De gemanipuleerde
video past dus binnen deze propaganda.
Bron: VRT NWS

Beelden van Oekraïense soldaten in Boetsja bewijzen niet dat slachtpartij in scène werd gezet
Online circuleert een video van Oekraïense soldaten die lijken
verslepen in de straten van de stad Boetsja. Volgens sommigen bewijzen deze beelden dat de slachtpartij die daar plaatsvond in scène werd gezet om Rusland in een slecht daglicht
te stellen.
De beelden werden gemaakt door Associated Press op 2 april
2022. Oekraïense soldaten zijn bezig met het verslepen van
de lichamen van de vele burgerdoden die op straat verspreid
liggen, vaak met kabels. Volgens Associated Press doen ze
dat omdat ze vrezen dat de Russische soldaten boobytraps
hebben achtergelaten bij de lichamen.
Bron: Knack

Satellietfoto’s van Russisch militair vliegveld tonen
geen piepschuimen vliegtuigen
Een tijdje geleden berichtten heel wat media dat Google
niet langer de satellietbeelden van Russische militaire installaties zou censureren op Google Maps. Door deze berichten gingen heel wat mensen deze installaties opzoeken. En sommigen concludeerden dat er vals materiaal te
zien was op de beelden, met name “piepschuimen vliegtuigen” op een luchtmachtbasis in de Russische stad Lipetsk.
Maar er klopt heel wat niet aan deze verhalen. Allereerst
waren de militaire basissen van Rusland altijd al zichtbaar
op Google Maps. Het klopt dat sommige militaire installaties gecensureerd worden om veiligheidsredenen, maar
dat was nooit zo voor de Russische installaties.
En vals militair materiaal, zoals opblaasbare tanks vliegtuigen, bestaan wel degelijk. Maar niet in Lipetsk. De luchtmachtbasis gebruikt oude landingsbanen om verouderde
Sovjetvliegtuigen te stockeren. Die worden soms ontmanteld om wisselstukken te vinden. Het is dus normaal dat de
vliegtuigen “uit elkaar” lijken te vallen.
Bron: VRT NWS
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Franse stembiljetten met scheurtje zijn geen ongeldige stemmen
Door: Ferre Wouters
Op sociale media gaat een filmpje rond dat als bewijs zou dienen voor verkiezingsfraude in de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Op het filmpje zien we een man die 3 stembrieven opent, waarbij het
stembiljet van Marine Le Pen onderaan steeds een klein scheurtje bevat. Volgens het Franse Ministerie
van Binnenlandse Zaken maakt het klein scheurtje het biljet niet ongeldig. Bovendien voorzien stembureaus steeds nieuwe biljetten voor het geval van schade. De man op het filmpje maakte hier gebruik van.

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont
Door: Justine Viane
Een NineForNews artikel beweert dat gevaccineerden 500% meer kans hebben op een hartaanval. De
bron van de claim, Robert F. Kennedy Jr., verwees daarvoor naar een klinisch onderzoek uitgevoerd
door Pfizer, maar zulk onderzoek van Pfizer bestaat niet. Wetenschappelijke studies stelden geen verband vast tussen hartaanvallen en covid-19-vaccins. Er zijn wel meldingen van hartproblemen na vaccinaties, maar die zijn eerder uitzonderlijk.

CHECKS VAN COLLEGA’S

Mysterieuze gevallen van hepatitis bij kinderen zijn geen bijwerking van
coronavaccin
Door: VRT NWS
Zijn de coronavaccins de oorzaak van acute hepatitis bij jongere kinderen? Dat verhaal doet de ronde
op sociale media nadat bekend werd dat wereldwijd al bij meer dan 100 kinderen een nieuwe, mysterieuze vorm van hepatitis is vastgesteld. Gezien de meerderheid niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, is een link met de vaccins onmogelijk. De eigenlijke oorzaak is momenteel onduidelijk. In ons
land zijn er voorlopig geen gevallen gemeld.

Lopen meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden covid-19 op?
Door: Gezondheid en Wetenschap
Het gonst van de geruchten op sociale media: personen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus,
zouden vaker geconfronteerd worden met covid-19 in vergelijking met de niet-gevaccineerde groep.
Daarbij wordt verwezen naar officiële cijfers.

Geen bewijs voor uitspraak Conner Rousseau over Brusselse leerkrachten
die lesgeven in het Arabisch
Door: Knack
In een interview met Humo zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dat er in Brussel door het lerarentekort mensen voor de klas staan die in het Arabisch lesgeven omdat ze geen Frans spreken. Daarvoor is geen bewijs. Rousseau baseerde zich voor die uitspraak op één anonieme getuigenis.

Er zijn niet "meer dan een miljoen stemmen" voor Marine Le Pen zomaar
verdwenen
Door: VRT NWS
Een plotse daling van het aantal stemmen voor presidentskandidate Marine Le Pen tijdens de verkiezingsshow op de Franse televisiezender France 2 veroorzaakt beroering op sociale media. Volgens verschillende twitteraars gaat het om "verkiezingsfraude" waardoor de voorzitster van
het Rassemblement National het presidentschap werd ontzegd. In werkelijkheid gaat het om een banale technische storing bij het tv-station.
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