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OORLOG IN OEKRAÏNE. DAGELIJKS NIEUWS.  MAART 2, 10.00 u

President Zelensky heeft voor het Europees parlement een online toespraak gehouden met de oproep aan de
parlementariërs om voor Oekraïnes lidmaatschap van de EU te ijveren. Het Europees parlement steunde de
motie om Oekraïne de status van kandidaat-lid toe te kennen. Zelensky’s toespraak werd beantwoord met een
staande ovatie; dit in tegenstelling tot de toespraak van Ruslands Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov die
de parlementariërs de zaal deed verlaten. In zijn online-interview met Reuters persbureau drong Zelensky erop
aan gangbare gemeenschappelijke veiligheidsgaranties voor Oekraïne te ontwikkelen als de NAVO Oekraïne
nog niet als lid aanneemt. Hij gaf ook aan wat de voorwaarde was voor verdere onderhandelingen: Rusland
moet stoppen met bombarderen.

Witrusland/Belarus Op 1 maart stelde de zelfverklaarde president Loekasjenko dat hij buiten Ruslands oorlog
tegen Oekraïne blijft. Vandaag staat het Witrussische leger gevechtsklaar, pal op de grens met Oekraïne.
Buitengewone vliegactiviteiten en convooitransporten van voedsel en munitie zijn opgemerkt bij (de
Witrussische steden) Baranowitsj, Ljachowitsj en Pinsk.

Aanhoudende raket/granaatbeschietingen Naar het bureau van president Zelensky meedeelt, gaan de
Russen keihard door met het beschieten en bombarderen van grote steden om voor slachtoffers en paniek te
zorgen. Raketaanvallen op Charkow zijn gericht op burger-infrastructuur en ziekenhuizen; vanmorgen hebben
raketten de gebouwen van de veiligheidsdienst geraakt, de plaatselijke afdeling van de nationale politie, en de
meer dan tweehonderd jaar oude universiteit (Rijksuniversiteit W.N. Karazin van Charkow). In een dag zijn 21
mensen gedood en 112 gewond geraakt. In Zjitomir hebben de Russische bezetters een zware raketaanval
ondernomen op een militaire basis en woonwijken. Tien huizen en een ziekenhuis werden vernield met zes
doden en twaalf gewonden, waaronder zes kinderen, tot gevolg. In Cherson (aan de Dnjeprmonding) reden de
Russen rond en namen burgers gevangen. Nu houdt het Russische leger het station en de haven bezet. In
Melitopol, provincie Zaporozje, zijn 31 woonhuizen kapot en stroomloos. In Kalynivka bij Kiev hebben de
Russen een huis compleet vernield. Trostjanets in de provincie Soemy hebben de Russen bezet. Ze sleuren
burgers uit hun kelders en schuilen zelf voor Oekraïens artillerievuur en luchtaanvallen achter de rug van
burgers.

De geschiedenis herhaalt zich Russische troepen hebben twee raketten op de radio/televisietoren van Kiev
afgevuurd en de apparatuur verwoest. De televisietoren is het hoogste gebouw op Oekraïens grondgebied. Vijf
mensen zijn gedood en vijf gewond. De raket voor het televisiestation raakte ook de Holocaust Gedenkplaats
Baby Jar, waar 30.000 Joden en Oekraïners zijn vermoord in 1941. Deze aanslag is al veroordeeld door
Oekraïense en Israëlische functionarissen.

Humanitaire crisis In het oosten van het land zitten rond de 40.000 mensen zonder stroom en eten; het
Russische leger houdt burger-evacuatie deels tegen (Wolnowacha, Sartana, Talaniwka). Op 1 maart werden
346 mensen geëvacueerd uit Wolnowacha omdat de stad zonder water, gas en elektriciteit zit. Mensen zitten in
de kelder. Plaatselijke autoriteiten vragen om een groene doorgang voor mensen en een wapenstilstand om
mensen te evacueren. Net zo’n sityatie heerst in de stad Boecha, in de dorpen Zdwizjivka, Gawrilivka, Syniak
en Babyntsi bij Kiev, waar de mensen (en veel kinderen) al zes dagen lang aan het schuilen zijn.

Energie Nord stream 2 AG, de beheerder van de Nord Stream 2 gaspijpleiding heeft faillissement aangevraagd.
Eerder hadden ze 140 mensen ontslagen nadat Duitsland de bouw stil heeft laten leggen.

Tsjenobyl Russiche soldaten worden blootgesteld aan behoorlijke hoeveelheden straling in de Gesloten Zone
Tsjernobyl. Door daar waar niets verplaatst mag worden flinke lagen besmette grond en stof om te graven
hebben ze de toestand van de gesloten zone verslechterd. Dit werd gemeten door het automatische
monitorsysteem en doorgegeven nog voordat de internetkabel werd beschadigd.

Desinformatie, nepnieuws en leugens Rusland sluit onafhankelijke media als het televisiekanaal Echo van
Moskou (Echo Moskvy) en het televisiekanaal TV Rain en oefent druk uit op andere onafhankelijke kanalen
zoals Novaja Gazeta. In de eigen media beschuldigt Rusland Oekraïne van verzonnen misdaden, bijvoorbeeld
dat het Oekraïense leger mijnen heeft geplaatst bij de amminiaopslag van Severodonetsk. In Horlivka, beweren
de Russen, zouden de Oekraïners fosfor gebruikt hebben. Rusland beweert zelfs dat het bombardement van
Charkow, met name het centrale plein, door het Oekraïense leger uitgevoerd zou zijn. Intussen geven de
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Russische media wel toe dat de aanval op de televisietoren van Kiev door hun leger is uitgevoerd. Waarom?
Omdat ze ‘gedwongen waren te strijden tegen nepnieuws en valse informatie'. ‘Dit is een slag voor het hol van
de leugenaar’, sprak de televisiepresentator van Rusland 24.

Cultuur onder vuur De Oekraïense Minister van Cultuur waarschuwt voor het gevaar van een aanval op de
Kathedraal van de H. Sofia, een monument dat figureert op de lijst van Werelderfgoed-plaatsen. De in de
binnenstad gelegen kathedraal is een van de meest bijzondere gebouwen van de stad. De uit de elfde eeuw
daterende kerk bezit een van de grootste verzamelingen unieke mozaieken en fresco’s uit het eerste kwart van
die eeuw. De minister vroeg om de tussenkomst en hulp van de UNESCO om het monument te beschermen.
Het Museum voor Geschiedenis en Plaatselijke Traditie van Ivankiv (bij Kiev) is zondag afgebrand. Het was o.a.
bekend om zijn verzameling van het werk van Maria Pryimatsjenko. Gelukkig zijn haar meeste werken gered.
Intussen heeft het museum, volgens draaiboek, de meeste kunstcollecties ingepakt en naar veiliger plaatsen
gebracht. Maar wat te doen met niet vervoerbare kunst? Russische soldaten hebben op 27 februari een
raketaanval gepleegd op Tsjernihiv, waarmee ze het historische gebouw en bouwkundig monument van het
jeugdcentrum (vroeger: bioscoop) hebben vernietigd. In Charkow zijn het universiteitsgebouw en kunstmuseum
kapot gemaakt met een zware raketaanval.

Kunst in oorlogstijd De Oekraïense kunstenares Maria Foya beeldt haar werkelijkheid af en maakt die voor
iedereen toegankelijk. Oekraïense kunstenaars zijn een online verzetsmuseum begonnen. Ze publiceren hun
werk met dank aan de Verenigde Strijdkrachten. Een aantal werken is hier te zien.

Internationale steun 37 landen hebben hun luchtruim gesloten voor Russische vluchten, waaronder de V.S.,
Canada, Latijns-Amerikaanse landen en vrijwel heel Europa. Buitenlandse Zaken van de V.S. heeft een
publieke verklaring afgelegd met een oproep aan het Hof van de VN in Den Haag om Oekraïnes verzoek over
de Russische agressie zo spoedig mogelijk te honoreren. Ambassadeurs van de EU kwamen overeen zeven
Russische banken van SWIFT te bannen: VTB, Russia, Orkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank
en VEB.RF.

Cijfers:
● Meer dan 660.000 mensen zijn, aldus de VN, in deze zes dagen gevlucht uit Oekraïne.
● 80.000, vooral mannen, zijn teruggekomen.
● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachten becijferde de geschatte Russische verliezen

(woensdagochtend 6 uur; de gegevens worden bijgewerkt, bemoeilijkt door de hevigheid van de
vijandelijkheden): personen: meer dan 5840, tanks 211, pantserwagens 862, kanonnen 85, Grad
raketwerpers 40, luchtafweersystemen 9, vliegtuigen 30, helicopters 31, voertuigen 355, meervoudige
rakerwerpers 40, schepen 2, tankers 60, onbemande vliegtuigen.

Doe iets!

Elke actie doet er toe, hoe klein ook!
● Geef informatie door over onze webstek en nieuwsbrief, langs je eigen infokanalen. Laat zoveel

mogelijk mensen weten hoe het er hier aan toe gaat.
● Druk de nieuwsbrief af en verspreid ’m bij protesten, stop ze in de bus bij je buren en geef ’m aan

collega’s.
● Vraag je politici en beleidslieden wat ze hebben gedaan om dit te voorkomen. Verlang uitspraken en

actie van ze en geef ze onze berichten.
● Zorg dat deze informatie bij je plaatselijke nieuwsmedia terechtkomt.

Lang leve Oekraïne! Slava Ukraini!

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, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block),
Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation block).
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