Hallo iedereen,
Produceren Rusland en Oekraïne 33% van de tarwe in de wereld?
Bezit de rijkste 1% van België een kwart van alle rijkdom?
Wil Vlaams Belang 4 miljard euro minder investeren in gezondheidszorg?
En vervoerde Finland massaal militair materiaal naar de Russische grens?
Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer.
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VIRALE VERGISSINGEN
Video van president Zelensky met vervalste ondertitels gaat niet over slachtpartij in Boetsja
Een filmpje van de Oekraïense president Zelensky met Bulgaarse ondertitels doet de ronde op onder andere Twitter. In
het filmpje spreekt Zelensky met enkele Oekraïense officieren. Volgens sommigen is te horen hoe Zelensky zegt dat ze
“het zullen doen zoals in Boetsja” en dat ze “’s nachts zullen
schieten”. Dit zou bewijzen dat de gruwelijke slachtpartij in
Boetsja in scène werd gezet door het Oekraïense leger.
Maar het filmpje dateert al van 2019, lang voor de slachtpartij
in Boetsja dus. De Bulgaarse ondertitels, die inderdaad verwijzen naar Boetsja, zijn ook een compleet verkeerde vertaling van Zelensky’s uitspraken. Bulgaarse factcheckers publiceerden de volledige conversatie in het Oekraïens en een
correct Bulgaarse vertaling. Daaruit blijkt dat Zelensky en de
officiers de gedeeltelijke terugtrekking van Oekraïense troepen uit een regio in Oost-Oekraïne bespreekt. In die regio,
Donbas, is er al sinds 2014 oorlog met pro-Russische separatisten.
Zelensky zegt dat hij graag de troepen wil bezoeken, maar
dat ze dit best ‘s ochtends kunnen doen omdat de Russische
militairen ‘s nachts het meest vuren. Er is helemaal geen
sprake van de stad Boetsja en ook niet dat de Oekraïense
soldaten zelf zouden vuren.
Bron: Knack

Oekraïense tweekleur werd niet toegevoegd
aan pride vlag
Online zijn heel wat mensen misnoegd omdat de kleuren van de Oekraïense vlag zouden zijn toegevoegd aan
de Pride vlag, een belangrijk symbool van de LBTQA+gemeenschap. Zelfs een Amerikaans congreslid tweette
haar ongenoegen.
De vlag in kwestie is een variant op de progress pride
vlag. Dit is een combinatie van de traditionele regenboogvlag en een driehoek met de kleuren van de transgendervlag (wit, roze en lichtblauw), en een bruine en
zwarte strook voor LGBTQA+-personen van kleur. Aan
die driehoek werd ook het geel en blauw van de Oekraïense vlag toegevoegd.
Maar deze versie werd als grap gemaakt door een twitter-gebruiker die kritiek gaf op het toevoegen van
steeds meer kleuren aan de pride vlag, vooral in verband met minderheidsgroepen. Die twitteraar gaf al toe
dat ze niet verwacht hadden dat de vlag als een lopend
vuurtje zou rondgaan. Het gaat dus helemaal niet om
een nieuwe pride vlag.
Bron: VRT NWS

Finland vervoerde geen tanks naar Russische grens
Een video waarin een trein die tanks vervoert te zien is wordt
veel gedeeld op sociale media. Volgens de bijschriften bij het
filmpje zou het gaan om een transport van militair materiaal in
Finland, richting hun grens met Rusland. Sinds het uitbreken
van de oorlog in Oekraïne zijn er ook heel wat spanningen tussen Rusland en Finland. Recent nog diende Finland een officiële aanvraag voor toetreding tot de NAVO in.
Het filmpje is wel degelijk in Finland gemaakt en dateert van
eind april of begin mei. Toen vond er een grote militaire oefening plaats in het westen van Finland, waarbij ook Britse, Letse,
Estse en Amerikaanse troepen aanwezig waren. De oefening
vond op geen enkele moment plaats aan de Fins-Russische
grens en had ook niets te maken met de groeiende spanningen. De oefening werd immers al gepland voor het uitbreken
van de oorlog in Oekraïne.
Bron: Knack
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Windturbines verliezen geen 62 kg per turbine aan microplastic per jaar
Door: Justine Viane
Volgens de Nederlandse website OpinieZ ontdekte ‘The Turbine Group’, een groep Noorse onderzoekers, dat windmolens 62 kilogram per jaar per turbine aan microplastic verliezen in het milieu. Zij gebruikten hiervoor een onderzoeksrapport van de Universiteit van Strathclyde. De gegevens uit de
Strathclyde studie werden echter onjuist toegepast. De werkelijke cijfers voor erosiemateriaal bij windturbines liggen veel lager.

Volgens onderzoek bezit de rijkste 1% in België een kwart van alle rijkdom,
al gaat het om een schatting
Door: Evert Ryckx
Tijdens zijn speech op de Dag van de Arbeid zei PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw dat de rijkste 1%
van de Belgen een kwart van alle rijkdom in ons land bezit. Recent onderzoek berekende dat die
groep inderdaad 24% van alle rijkdom in België bezit. Het is belangrijk om op te merken dat de cijfers
waarop dit onderzoek zich baseert, dateren van 2017 en het gaat om een inschatting.

Niet 33%, maar 15% van de geproduceerde tarwe komt uit Rusland en Oekraïne
Door: Ferre Wouters
Volgens verschillende media produceren Rusland en Oekraïne samen “een derde van de tarwe in de
wereld”. Dit klopt niet. Uit statistieken van de Voedsel- en Landbouworganisatie blijkt dat de twee landen goed zijn voor 14,5% van de wereldwijd geproduceerde tarwe.

Crèche kan cruciaal zijn in taalontwikkeling, maar geen bewijs dat kind
met anderstalige moeder 700 minder woorden kent
Door: Justine Viane
In een interview met Humo ijverde Conner Rousseau voor de voordelen van kinderopvang voor kinderen met een anderstalige moeder. Kinderen die namelijk de eerste drie jaar thuis zitten bij een anderstalige moeder zouden benadeeld zijn tegenover kinderen in de crèche want “zij kennen gemiddeld zevenhonderd Nederlandse woorden meer”. Deze uitspraak kan kloppen voor kinderen uit een
kansarm gezin, maar benodigt nuancering voor anderstalige gezinnen.
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Nee, apenpokken zijn geen "gordelroos", noch een "bijwerking van de coronavaccins"
Door: VRT NWS
Op sociale media circuleren berichten dat de recente internationale uitbraak van apenpokken eigenlijk "gordelroos" zou zijn, zogenaamd een bijwerking van coronavaccinatie. Dat klopt niet: apenpokken
en gordelroos worden veroorzaakt door twee geheel verschillende virussen. Aan de oorsprong van het
misverstand ligt een fout gebruikte foto op een Indiase website.

Nee, Vlaams Belang zegt niet dat het 4 miljard euro minder wil investeren
in gezondheidszorg
Door: Knack
Volgens Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zou Vlaams Belang 4 miljard euro minder willen investeren in gezondheidszorg. Hij baseert die uitspraak op een passage in het partijprogramma van Vlaams
Belang. Maar een sluitend bewijs voor zijn stelling vinden we in dat partijprogramma niet.

NIEUWSFLASH
•

YouTube heeft al 9000 kanalen en 70.000 video’s verwijderd wegens desinformatie en fake
nieuws over de oorlog in Oekraïne.

•

“Trial by TikTok”. Het proces tussen Amber Heard en Johnny Depp zorgde voor een stortvloed aan desinformatie op de populaire app.

•

En nog op TikTok: jongen van 15 krijgt bedreigingen omdat een filmpje op de app hem aanwijst als dader van de “needle spiking” op jongerenfestival.

•

1 jaar na Jürgen Conings: welke complottheorieën overleven nog online?
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