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Overzicht algemene toestand 
De oorlog in Oekraïne duurt nu meer dan 85 uur. In een aantal steden brengen mensen de 
meeste tijd door in schuilkelders, met uit de lucht en van het land geschoten raketten 
donderend door de lucht. 
 
Praten bij de Pripjat 
Zondag had president Zelensky een telefoongesprek met Alexander Loekasjenko over 
eventuele onderhandelingen tussen delegaties van Oekraïne en Rusland bij de rivier Pripjat 
(bij Tsjenobyl, aan de Oekraïens-Witrussische grens). Zelensky had het over een inhoudelijk 
gesprek, met de verzekering dat ze niet wilden dat er raketten, helicopters en vliegtuigen 
van Witrusland naar Oekraïne vlogen. Maandagochtend zal blijken hoe de oorlog zich 
verder ontwikkelt. 
 
Witrusland (Belarus) 
Alexander Loekasjenko gaf toe dat de Russen twee of drie raketten vanuit Belarus naar 
Oekraïens grondgebed hebben afgevuurd. Zondag hield Witrusland een referendum over 
wijzigingen in de grondwet. Met rond 65% steun kreeg Loekasjenko voldoende controle 
over het land en beëindigde hij daarop de status van atoomwapenvrije zone. Daarmee kan 
Rusland er kernwapens gebruiken. Zondag kondigde Poetin aan dat de kernwapens in staat 
van paraatheid moeten worden gebracht. 
 
De toestand in Kiev en de provincies 
Aanvallen op burger-infrastructuur gaan door: een flagrante schending van het 
oorlogsrecht. De Minister van Herintegratie van Tijdelijk Bezette Gebieden, Iryna 
Veresjtsjoek benadrukt: Russische militairen schieten op stoeten wegtrekkende vrouwen en 
kinderen die Oekraïne tracht weg te halen uit tijdelijk bezette gebieden en de 
gevechtslinies.  

Kiev blijft zijn terrein verdedigen. Russische troepen trachten nog altijd de hoofdstad in te 
nemen; gevechten gaan door in verscheidene wijken. Actieve strijd vindt ook plaats in 
steden bij Kiev. Boecha, aan de noordwestkant van de stad, is met raketten bestookt, 
waarbij een woonflat van negen verdiepingen werd geraakt. 

Zjitomir Er is een raket afgeschoten naar het vliegveld van Zjitomir. Een mobiele 9K720 
ballistische korte-afstand Iskander raket is afgevuurd op de stad. 

Tsjernihiv Een raket trof het jeugdcentrum in de stad, met de kresj en een aantal winkels. 
Bij een mislukte poging het stadhuis te raken trof een granaat de binnenplaats tussen een 
tandheelkundige kliniek en de negende verdieping van het woonblok. Er vielen drie 
slachtoffers, waarvan twee kinderen. Mensen berichten over zwaar militair transport en 
aanvallen in de omgeving. 



Charkov is in handen van de Oekraïense strijdkrachten. Zondag gingen heviige aanvallen 
echter de hele dag door. Het Russische leger trachtte met behulp van saboteurs de stad in 
te nemen, maar het Oekraïense leger bleef op zijn posities en hield de stad in handen. 

Het gebied van Donetsk en Loegansk Sjtsjastja en Stanitsia Loehanska zijn bezet en vrijwel 
vernield. Volgens Sergji Haidaj, hoofd van het Provinciaal Bestuur van Loegansk, staat het 
gebied op de rand van een humanitaire ramp. Volnovacha en (de havenstad) Marioepol zijn 
de felst bevochten plaatsen in de omgeving. 

Toegang tot de zee De gevechten om Marioepol gaan door terwijl tanks trachten de stad 
binnen te komen. Helaas is de kuststreek van Berdjansk bezet door het Russische leger. 
Intussen hebben de Russen nog twee Oekraïense koopvaardijschepen gekaapt. 

Kijk op de veranderende kaart om de schaal van de aanvallen te volgen. 

https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257 

De Oekraïense ‘Mrija’ (Droom), het grootste vliegtuig ter wereld, is op het 
Gostomelvliegveld bij Kiev door de Russen vernietigd. In 2021 bracht dit vliegtuig Covid-
19 vaccins de hele wereld rond. 

Internationale gemeenschap Duitslands standpunt rond de Russische oorlog tegen 
Oekraïne is 180 graden gedraaid. A: het wenst onafhankelijk te worden van Russisch gas 
als energieverzekering. B: bondskanselier Olaf Scholz verklaart dat het Duitse leger 1000 
antitankwapens en 500 Stinger luchtdoel schouderraketwerpers stuurt. De EU sluit haar 
luchtruim voor vliegtuigen van Russisch eigendom, registratie of beheer, aldus het hoofd 
van de Europese Commissie. Daarbij krijgt Oekraïne 50 miljoen euro voor niet-dodelijke 
wapens, brandstof en beschermingsmiddelen. En: voor het eerst in haar geschiedenis zal 
de EU dodelijke wapens leveren, aan het Oekraïense leger, ter waarde van 450 miljoen 
euro. 

Desinformatie, flauwekul, nepnieuws Temidden van de Russische militaire escalatie 
neemt het aantal propagandaleugens en nepberichten over Oekraïne gigantisch toe: 

• Een gerucht dat Oekraïne minderjarigen inlijft in de strijdkrachten. Onzin! De 
Oekraïense wet schrijft als leeftijd voor militaire dienst 18-60 jaar voor. 

• Russische media bereidden een juichend artikel voor over ‘Hoe Poetin de vroegere 
eenheid en kracht terugbrengt’. Het werd toch maar niet gepubliceerd: 
Наступление России и нового мира - РИА Новости, 26.02.2022 (archive.org) 

Cijfers  

• Alleen al op de 27e heeft het Russische leger 5 luchtaanvallen en 16 raketaanvallen 
uitgevoerd op Oekraïens grondgebied 

• Oekraïense slachtoffers: 352 burgers waaronder 14 kinderen, 1684 gewonden 
waaronder 116 kinderen 

• Tussen 24 en 28 februari (stand van 6 uur vanochtend) heeft Rusland naar schatting 
5300 man en honderden stuks militaire voertuigen en uitrusting verloren. 



• Naar mededelingen van de VN zijn bijna 400.000 mensen naar het buitenland 
gevlucht uit gevechtszones in Oekraïne. 

Steun Oekraïne. Kijk op de webstek om te zien hoe je Oekraïne kunt helpen. Echte manier 
om Oekraïne te helpen als buitenlander: 

Lang leve Oekraïene! 

Samengesteld door vertegenwoordigers van burgerorganisaties en democratie- en 
burgerveiligheids-deskundigen die in over Oekraïene verspreide steden verblijven: 
NGOs: Institute for Political and Information research NGO, World of Communities, Kyiv 
educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association). Experts: Sofia 
Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn. 

  

 


