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OORLOG IN OEKRAÏNE. DAGELIJKS NIEUWS. 4 MAART 10.00 u

Energievoorziening Het Russische leger heeft electriciteitscentrales van Europa’s grootste kerncentrale, de
Zaporizja Centrale gebombardeerd. De brand is geblust en de stralingsniveaus zijn binnen de normen en niet
bedreigend. Maar de Russen zitten er nu en hebben hem in handen. Als deze centrale zou ontploffen, zou dat
tien keer erger zijn dan Tsjernobyl, aldus Minister van Buitenlandse Zaken Koeleba. Het IAEA (Internationaal
Atoomenergieagentschap, Wenen) heeft zijn Ongelukken- en NoodCentrum in 24-uurs alarmstand gezet.
Eerder heeft de (internationale, 35 man sterke) Raad van Bestuur een resolutie aangenomen die Ruslands
agressie tegen Oekraïne veroordeelt en eist om onmiddellijk alle illegale acties die Oekraïnes kerncentrales
bedreigen te beëindigen. Op 3 maart had Oekraïne zich al aan het IAEA gericht met de waarschuwing dat
Ruslands eerdere bezetting van Tsjernobyl en zijn personeel aanwijzingen meebrengt van nucleair terrorisme.

Onderhandelingen tweede ronde De Oekraïense afvaardiging deed mee met de tweede ronde van
onderhandelingen met de Russische. Aan de primaire voorwaarden van Oekraïne is nog niet voldaan, aldus
Mykhailo Podolyak, adviseur van het Hoofd van het Presidentieel Bureau. Wel kwamen beide partijen tot een
overeenkomst over het gemeenschappelijk organiseren van humanitaire vluchtgangen voor burger-evacuering
en de leverantie van voedsel en geneesmiddelen naar de plekken van de ergste gevechten.

Humanitaire crises Werchowna Rada, het Oekraïense parlement, richtte zich tot de VN (Verenigde Naties),
ICRC (Internationaal Comité van het Rode Kruis), Europees Parlement, landsparlementen enz. om Oekraïnes
burgerbevolking te beschermen tegen gewapende aanvallen van de Russische indringers. De toespraak
bevatte een verzoek om een vliegverbodszone boven Oekraïne, het instellen van ‘groene vluchtgangen’ en om
een vredesmacht van de VN. Intussen zijn 1500 vrouwen en kinderen uit Irpin en Boecha en 500 uit Fastiw (ten
zuidwesten van Kiev) gebracht vanwege de gespannen toestand in dat gebied. De insluiting van de havenstad
Marioepol in het Donetskgebied gaat door terwijl de belangrijkste infrastructuur van de stad is aangetast en de
toevoer van stroom, verwarming (temperatuur daar rond het vriespunt) en water hapert. Het stadsbestuur wacht
nu op een beslissing over ‘groene vluchtgangen’. Na drie dagen verzet tegen het Russische leger waarschuwt
het stadsbestuur van Cherson dat die stad dicht bij een menselijke crisis komt als dit doorgaat. De
burgemeester van Cherson vraagt om het scheppen van groene humanitaire vluchtgangen voor mensen om te
evacueren. Zo’n veertig mensen zijn gedood, meer dan zeshonderd personen met suikerziekte hebben insuline
nodig. Het niet aan medicijnen kunnen komen is in het hele gebied een ernstig probleem.

Luchtaanvallen gaan door Er zijn zorgwekkende berichten dat de Russen wellicht multi-raketsystemen bij de
Russische grens geïnstalleerd hebben, bij het dorp Popowka, gericht op hun eigen land, meldt Minister van
Buitenlandse zaken Dmitro Koeleba. Dit zou een Valse-vlagoperatie kunnen worden om Oekraïne als aggressor
te brandmerken. In Ochtirka (tussen Soemy en Charkow) heeft een luchtaanval het treinstation en de
warmtekrachtcentrale getroffen. Charkow blijft zwaar onder vuur liggen, een aantal woonblokken en het
vliegveld zijn gebombardeerd. Izioem, ten zuidoosten van Charkow, wordt elke 90 minuten gebombardeerd.
Boecha (aan de noordwestkant van Kiev) staat onder Oekraïense controle, hoewel er later vier uur lang
geschoten werd. De toestand in de stad is min of meer onder controle, maar Russische soldaten zijn nog in de
naburige dorpen. In Cherson namen Russische soldaten de gebouwen van het TV-kanaal ‘Soespilne’ in. Een
belangrijk Russisch doel is nationale radio- en TV-stations niet meer te laten werken of over te nemen om
nepinformatie te verspreiden. Minister van Buitenlandse Zaken Koeleba waarschuwt dat bezetters een
demonstratie willen spelen voor aansluiting van Cherson bij de Krim. De gevechten om Energodar bij Zaporozje
houden aan. De stad is in Oekraïense handen, hoewel Russische soldaten de stad binnenkomen. In Tsjernihiv
(Tsjernigov) zijn 22 burgers omgekomen door weer een luchtaanval. Deze video laat Borodianka (ten
noordwesten van Kiev) zien na de recente gevechten. Deze middelbare school van Zjitomir is totaal kapot na de
raketaanval van vanmorgen.

Internationale gemeenschap Oekraïne zal deelnemen aan de spoedvergadering van de NAVO op 4 maart.
Minister Koeleba zal aandringen bij NAVO-landen om zijn land van luchtafweersystemen te voorzien, het
Oekraïense luchtruim af te sluiten en op een systematischer veiligheidsbeleid over te gaan. De Ministers van
Binnenlandse Zaken van de EU hebben unaniem besloten Oekraïense vluchtelingen onmiddellijke bescherming
en rechten te geven, namelijk om te wonen en werken in de EU en toegang te krijgen tot sociale zorg (onderdak
en geneeskundige zorg). Hungarije zal geen veto uitspreken tegen Europese sancties jegens Rusland: de
eenheid van het blok van 27 leden ‘staat bovenaan’ temidden van de oorlog in Oekraïne, volgens Premier Victor

1

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/i/status/1499557725742805000
https://www.docdroid.net/XdWhuCv/sz-eng-pdf
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499440266591232004
https://www.rada.gov.ua/news/razom/220161.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327859/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499362826133151747
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0Pfgjg78APNiwhCjU8Kf6HS6nyA95sBsaa6red9uEBgh4fiJnaDtAWdrUaYKRtMdNl
https://www.facebook.com/100004471542280/videos/491327035877843/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/4/7327977/
https://www.radiosvoboda.org/a/znyshchena-rosiyskymy-viyskamy-borodyanka-video-z-dronu/31734808.html
https://t.me/dsszzi_official/1702
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/3/7135160/
https://www.politico.eu/article/eu-ministers-historical-deal-protect-ukraine-refugees/
https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-not-veto-eu-sanctions-russia-orban-2022-03-03/


March 4, 2022 - https://sharethetruths.org/

Orban. Moldavië en Georgië volgen Oekraïnes voorbeeld en hebben officieel verzocht om lidmaatschap van de
EU.

Gezondheidszorg Het Oekraïense Ministerie van Volksgezondheid meldde dat meer dan vijfhonderd medische
beroepskrachten hun wens hebben uitgesproken om naar Oekraïne te komen om medische hulp te verlenen
samen met Oekraïense artsen.

Zaken gesloten Spotify heeft de sluiting van haar Russisch kantoor aangekondigd en het beperken van haar
zaken daar. Volkswagen meldde zijn poductiestop in Rusland. Ikea meldde voorlopig te stoppen met
activiteiten in Rusland. Airbnb schort zijn activiteiten in Rusland en Witrusland op. Zie hier de lijst bedrijven die
hun activiteiten in Rusland opschorten.

Nepberichten, leugens Om haar grootschalige oorlog te rechtvaardigen gebruikt Rusland een specifiek
verhaal in sociale media en informatiekanalen die op mensen over de hele wereld gericht zijn. Het voorwendsel
voor de inval is een ‘bevrijdings-initiatief voor de lijdende gebieden van Donetsk en Loegansk’. Volgens Rusland
werd dat lijden daar veroorzaakt door zogeheten Oekraïense ‘nationalisten’ en ‘nazi’s’. Rusland beweert dat het
Oekraïense leger de Donbas acht jaar lang heeft aangevallen, waarmee het Rusland dwong deze oorlog te
beginnen. Bij zo’n verhaal horen altijd verwijzingen naar de dood van kinderen en oude mensen.

Ook verspreiden ze nepnieuws over de mogelijke discriminatie van vreemdelingen in Oekraïne. Oekraïne
gebruikt geen buitenlanders als ‘menselijk schild’, stelt het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie bij de
Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad. Volgens de Russische propaganda helpen de Russen
buitenlandse studenten ‘die gegijzeld werden door Oekraïense veiligheidsdiensten voor gebruik als menselijk
schild’ om Oekraïne te verlaten. Dit is nep: Oekraïne verzekert dat alle buitenlanders die weg willen het recht
hebben om te gaan.

Het radiostation Echo Moskwy, een van de laatste vrije mediakanalen van Rusland, is door zijn bestuur
opgeheven na zware pressie vanwege zijn berichtgeving over de oorlog in Oekraïne, zei zijn redacteur
donderdag.

Wetenschap Oekraïense wetenschapslieden roepen de internationale wetenschappelijke wereld op tot actie:
om samenwerking met Rusland op te schorten. Ze roepen op tot een internationale boycot van
wetenschappelijke manifestaties in Rusland, het sluiten van de toegang van Russische onderzoekers tot
internationale databases, het verwijderen van Russische publicaties van SCOPUS en het beëindigen van
samenwerking met Russische uitgeverijen die overheidssubsidie ontvangen.

Cijfers:
● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachteen becijferde de geschatte Russische verliezen

(vrijdagochtend 4 maart 2022, 6 uur): personen: ca. 9166, tanks 251, pantservechtwagens 939,
artilleriesystemen 105, luchtafweersystemen 18, vliegtuigen 33, helicopters 37, voertuigen 404,
meervoudige raketwerpers 50, lichte speedboats 2, brandstoftanks 60 (de gegevens worden bijgewerkt,
bemoeilijkt door de hevigheid van de vijandelijkheden).

Doe iets!

Elke actie doet er toe, hoe klein ook!
● Roep overheden en mensen met invloed op om een vliegverbodszone te eisen boven Oekraïne
● Er is dringend behoefte aan internationale artsen. Hier koppelingen voor artsen die Oekraïne willen

helpen: https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com
● Steun Oekraïne via een lijst van betrouwbare organisaties Stand For Ukraine.

Dank voor je/uw steun! Lang leve Oekraïne!

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), OpenSpace.Works
Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block), Taras Tymchuk, Uliana Movchan
(Disinformation block).
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