
OORLOG IN OEKRAÏNE. DAGELIJKS NIEUWS. 27 FEBRUARI 9.00 u  
 
Oekraïne houdt stand ondanks zware gewechten in de afgelopen 72 uur. Oorlogsdag drie 
was even heftig, met meer misplaatste raketaanvallen op burgerlijke infrastructuur; met 
rijdende tanks, schietpartijen op straat: de akelige gevolgen van de overval door de 
Russische Federatie. Volgens Olexii Reznikov, Oekraïens minister van defensie hebben de 
Russische troepen hun werkwijze gewijzigd. De snelle aanval van grote colonnes is 
mislukt. Daarom nu meer Russische saboteurs en luchtlandingen. Russische troepen 
nemen woonwijken onder vuur, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Aanvallen op de 
noodzakelijke infrastructuur gaan door met een toenemend gevaar van industrierampen 
door menselijk toedoen. 
 
De internationale gemeenschap roert zich bij de aanblik van de verheviging en snelle 
toename van aanvallen op de burgerbevolking met tal van gewonden en doden. De 
uitsluiting van Rusland uit het SWIFT-betalingsverkeer is gestart met de eindelijke steun 
van de laatste onwillige E.U.landen. Leveranties van verdedigingswapens zijn 
aangekondigd door Duitsland, België, Letland en Nederland. 
 
Kiev en omgeving 
De toestand in Kiev was vanochtend nog onder controle, hoewel beschietingen en 
bombardementen de hele dag doorgingen. Geregelde luchtalarmen waarschuwen 
mensen om in schilkelders te blijven. ’s Nachts werden raketten afgevuurd op een 
opslagplaats van radioactief afval in Kiev. Kievs gespecialiseerde kinderziekenhuis 
Ohrmadyt werd een beschieting zwaar beschadigd: 1 kind gedood, 4 mensen gewond. 
Onder de aanvallers werden Tsjetsjeense strijders gezien. Bij de westelijke voorstad 
Hostomel/Gostomel wisten zaterdagochtend  strijdkrachten de Tsjetsjeense Speciale 
Eenheid “Kadyrov” te overmeesteren. 
 
Russische troepen proberen de noodzakelijke infrastructuur te raken met het bewuste 
risico van een industriële ramp. Vasylkiv, op 33 km ten zuidwesten van Kiev licht al een 
paar dagen zwaar onder vuur. Zaterdag rond 1 uur in de nacht raakte een Russische 
luchtraket een olieterminal met een verwoestende brand als gevolg. De burgemeester 
bevestigde dat Rusland een olie-opslag heeft gebombardeerd. 
 
Aanvallen op burgers gaan door. In Borodyanka ten noordwesten van Kiev raakte een 
granaat een woning met drie doden tot gevolg. Ohtyrka, ten noordwesten van 
Charkiv/Charkov ligt voortdurend onder vuur. Er zijn drie raketaanvallen geweest op de 
plaatselijke militaire eenheid. Vanuit de lucht zijn ook woonwijken onder vuur genomen: 
70 gewonden, een dode. De stad is nog altijd in Oekraïense handen maar wordt zwaar 
bevochten. 
 
Noord-Oekraïne:  
in de noordoostelijke stad Soemi/Sumy hebben Russische saboteurs bommen gelegd in 
de vorm van onschuldige spullen: apparaatjes, speelgoedjes en dergelijke. 
Zaterdagochtend naderden zware troepen de stad. Tsjerniihiv in het noorden werd 
gebombardeerd met BM-21 “Grad” raketwerpers, waardoor de bovenverdieping van een 



flatgebouw in brand werd gestoken. Het stralingsniveau in het (nabijgelegen) gebied van 
Tsjernobyl is verhoogd, maar aangezien dat in Russische handen is kunnen we dat niet 
controleren. 
 
Zuidelijk Oekraïne:  
De streek van Cherson (Dnjeprmonding). Na zware gevechten hebben de Russen Nova 
Kachovka in handen. Een andere belangrijke stad, Zaporizja ligt onder vuur. Russiche 
troepen naderen de stad Energodar, ook aan de Dnjepr, waar de kerncentrale Zaporizja 
staat. Russische “Grad” raketwerpers zijn in de buurt. 
 
Escalatie in Oost-Oekraïne:  
Charkiv/Charkov. Russische troepen hebben een gaspijp opgeblazen in de Oekraïnse 
stad Charkiv. Russische Speciale Eenheden trokken Charkiv zaterdagochtend binnen. 
Donetsk en de regio Loehansk liggen zwaar onder vuur. In het tussen Donetsk en 
Marioepol gelegen Volnovacha vielen vijftien doden door Russische beschietingen. De 
beschietingen met “Grad”-raketwerpers en artilerie gaan door. Er is zware schade aan 
woongeblokken, waaronder twee flatgebouwen. Vooral de dorpen Buhas/Boegas en 
Novohnativka/Novognativka werden geraakt. 
 

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

https://twitter.com/Da_Pacific/status/1497632818062831616 
 
 
Digitale strijd: de International hackers group Anonymous heeft een geslaagde aanval 
gepleegd op een serie Russische websites. 
 
Bedrijven in actie: Twitter en Youtube hebben Russiche gebruikers beperkingen 
opgelegd. Lufthansa heeft vluchten naar Rusland opgeschort. Het Verenigd Koninkrijk, 
Polen, Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije en Finland hebben hun luchtruim voor 
Russische luchtvaartmaatschappijen gesloten. 
 
Wat moet er nog gedaan worden: 
 

- Ga de straat op in je stad; roep je plaatselijke en landerlijke overheden op om 
geen visa aan Russische staatsburgers uit te geven en Russen de toegang tot de 
E.U. te verbieden 

- Roep op om de toelatingsprocedure tot de E.U. voor de Oektraïne nu te starten 
 
Oekraïene media: 
 

- https://www.pravda.com.ua/eng/ 
- https://kyivindependent.com/ 
- https://english.nv.ua/?utm_content=set_lang  

 



Oekraïene in schuilkelders: 
 https://www.instagram.com/banda.agency/?utm_source=ig_embed&ig_rid=86a0c611-
4ca2-4743-aeef-676e7512f1be  

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. 

  

 


