
Wat is een complottheorie en hoe kan je die herkennen?

Een complot is hetzelfde als een samenzwering of een geheim plan. Een

complottheorie is een vermoeden dat een gebeurtenis het gevolg is van een

complot.

Bijvoorbeeld: een ongeval van een bekend persoon was eigenlijk een geplande

moord.

Een complottheorie heeft altijd dezelfde structuur:

Nog een voorbeeld van zo'n corona-complottheorie? "China heeft corona in het

leven geroepen om westerse samenleving overhoop te gooien."

Waarom geloven we zo’n complottheorie?

Er zit een deeltje waarheid in. De samenleving zoals we die kennen staat inderdaad

op zijn kop. Dat roept vragen op: waar komen die problemen vandaan?

Voorbeeld

Bill gates had het coronavirus zogezegd al voorspeld. Zou hij er dan iets mee te

maken hebben? Langs de andere kant weet elke viroloog dat er ooit zo van die

pandemieën zullen komen. Maar ze weten niet wanneer.

Waarom verspreiden mensen complottheorieën?

Voorbeelden

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

Door Mediawijs 11-24 jaar

WAT MOET IK TEGENWOORDIG NOG GELOVEN OP
INTERNET? COMPLOTTHEORIEËN EENVOUDIG
UITGELEGD.

een groep (machtige mensen)•

heeft een geheim plan•

dat een onaangename gebeurtenis uitlokt•

die nadelig is voor een andere groep•

Mensen gaan dan op zoek naar antwoorden.•

Je legt linken. Het komt uit China en dan is de vraag of het expres is of niet.

Bij een complot ga je er vanuit dat het expres is.

•

In tijden van onzekerheid staan we meer open voor complotten.•

Een complotdenker gelooft niet in toeval. En hij vindt ook altijd bewijzen die

zijn theorie bevestigen.

•

Ze willen een antwoord hebben op een bepaalde vraag en die theorie geeft

hen dat.

•

Maar soms worden complottheorieën ook bewust verspreid. Dan willen die

theorieën vooral mensen tegen elkaar op zetten.

•

PRAAT EROVER

Mail met Corona infolijn

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=nl
tel:0800 14 689
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be


Een kleine groep mensen houdt niet van vaccins. Zij kunnen deze complottheorie

verspreiden om vaccins in een slecht daglicht te plaatsen.

Daarnaast zijn er heel wat protesten tegen 5G. Tegenstanders vrezen dat de

straling slecht is voor onze gezondheid. Door deze complottheorie te verspreiden,

kunnen ze het protest tegen 5G vergroten.

Hoe ga je om met dit soort berichten?

Krijg je een gek verhaal binnen? Stel jezelf dan altijd volgende vragen:

Er zijn sites die dergelijke theorieën en fake news checken.

Verdacht bericht? Verspreid het dan niet verder.
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Waarom zou iemand dit vertellen?•

Kan het geen toeval zijn? In plaats van een bewust plan, kunnen onverwachte

zaken ook gewoon toevallig gebeuren. Denk aan overstromingen, ziektes of

sterfgevallen.

•

https://www.watwat.be/corona/hoe-herken-ik-corona-fake-news

