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OORLOG IN OEKRAÏNE. DAGELIJKS NIEUWS. 1 MAART 10.00 u

Eerste lentedag, zesde oorlogsdag in Oekraïne: 122 uur verzet!

Praten bij de Pripet/Pripjat Gisteren, 28 februari ontmoetten Oekraïense en Russische
afvaardigingen elkaar voor de eerste onderhandelingsronde bij de rivier de Pripet
(Oekraïens/Witrussische grens, nabij Tsjernobyl). Onverrichter zake keerden beide delegaties terug
naar hun hoofdsteden voor overleg. Rusland eiste onder meer uitbreiding van de niet-erkende
‘Volksrepublieken Loegansk en Donetsk’ tot aan de grenzen van de hele provincie Donetsk en
Loegansk van Oekraïne. De Oekraïense vertegenwoordigers verlangden daarentegen terugtrekking
van alle Russische troepen uit de hele Oekraïne waaronder de Donbas en de Krim.

Europese Unie President Zelensky tekende Oekraïnes lidmaatschaps-aanvraag voor de EU. Volgens
Vsevolod Tsjentsov is de aanvraag ingeschreven. De leiders van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland,
Litouwen, Polen en Slowakije bepleiten Oekraïne onmiddellijk kandidaat-status te verlenen. Duitsland,
Frankrijk en Nederland zijn echter terughoudender in het goedkeuren van toetreding van Oekraïne,
met het argument dat dat niet het eerste punt op de agenda is.

Den Haag, Internationaal Strafhof Karim Khan, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof,
verklaarde een onderzoek te beginnen naar mogelijke oorlogsmisdaden of misdaden tegen de
menselijkheid in Oekraïne. Het besluit volgde op Oekraïnes beroep op het Hof om ‘onmiddellijk te
stoppen met militaire aanvallen op burgerdoelen zoals woningen, privé-auto’s, ziekenwagens en
andere uitdrukkelijk beschermde burgerdoelen zoals scholen en ziekenhuizen in Oekraïne,’ volgens
de Oekraïense Minister van Justitie Denys Malyoeska.

Oorlog zonder regels Gisteren gebruikten Russische troepen een door de Conventie van Genève
verboden thermobarische bom (aerosolbom, drukluchtbom) op een olieraffinaderij in Ochtyrka bij
Soemy. Zware granaatbeschietingen kostten zeventig slachtoffers, onder de Oekraïense soldaten van
de plaatselijke eenheid. In Wolnowacha werden evacuatievoertuigen beschoten door een Russische
BM-21 “Grad” raketwerper. In het dorp Borodianka ten noordwesten van Kiev werd het
veteranen-revalidatiecentrum (van het Oekraïense Ministerie voor Veteranen) gebombardeerd. Nabij
Kiev werd een kraamkliniek door een granaat geraakt. Op 26 februari openden Russische troepen het
vuur op een civiele autobus bij de stad Wolochiv Jar in de provincie Charkov; nog niet alle slachtoffers
zijn teruggevonden.

De toestand in Kiev en de provincies
Luchtalarm blijkt de akelige achtergrondmuziek van de afgelopen dagen en nachten. Gisteren zijn de
centra van Kiev en Charkov zwaar gebombardeerd, voor het eerst sinds 1941! Een raket raakte een
militaire eenheid in Browary bij Kiev. Er werd met granaten geschoten op woonblokken in de hele
streek, waarbij drie gebouwen werden vernield. Charkow werd de hele dag onder vuur genomen.
Vanmorgen werd het gebouw van het plaatselijk bestuur geraakt. Zes personen raakten gewond,
waaronder een kind. De doden worden geteld. Berdjansk, provincie Zaporizja (aan de kust) was
tijdelijk bezet door Russische troepen. Bewoners werden onder vuur genomen, maar ze gingen de
straat op om te demonstreren bij het stadhuis, met de eis dat de Russische troepen vertrekken.
Cherson is omsingeld door Russischge troepen die de stad trachten in te nemen. Volgens de
burgemeester is de stad nog altijd in Oekraïense handen. (Havenstad) Marioepol en Wolnowcha in de
provincie Donetsk bieden nog steeds weerstad aan de voortdurende zware aanvallen; ze zijn in
Oekraïense handen.

Witrusland/Belarus Verschillende eenheden van het Witrussische leger trekken naar de Oekraïense
grens in Wolhynië. Witrusland wordt gebruikt als startplaats voor Russische gevechtsvliegtuigen. De
Russische luchtmacht doet opnieuw aan luchtverkenning van Oekraïene vanuit Belarus.

Hybride oorlog Russische troepen gebruiken ook Oekraïense nationale symbolen en Oekraïense
uniformen: van het leger, de Nationale Garde en de politie. Russische soldaten gebruiken Oekraïense
vlaggen op hun colonnes. Dat is opgemerkt in Peremoga en Nova Basana in de provincie Kiev en op
de weg van Krasnostav naar Nizjin in de streek van Tsjenihiv/Tsjernigov. Dan weer zwaaien de
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indringers met witte vlaggen alsof ze zich overgeven, om als ze veilig dichtbij gekomen zijn het vuur te
openen.

Energievoorziening Oekraïne wordt opgenomen in het stroomnet van de EU om onafhankelijk te
worden van het Russische en Witrussische net. De aansluiting begint over enkele weken, in plaats
van in 2023.

Informatie-verzet De internationale hackersgroep Anonymous heeft een aantal staatsmedia (zoals
TASS, RBK, Izvestia e.a.) te grazen genomen en er anti-oorlog berichten op gezet. Intussen blokkeert
Roskomnadzor Russische websites (als Tayga.info of Doxa journal) die eerlijk nieuws over de oorlog
geven.

Internationale gemeenschap Ongekende historische gebeurtenissen komen in Europa in golven.
Zwitserland doet mee met de Europese sancties en bevriest Poetins tegoeden, daarmee brekend met
zijn traditioneel neutrale houding rond de Oekraïense oorlog. De EU legt sancties op aan een aantal
personen die dicht bij de Russische regering staan.

Cijfers

● Oekraïense slachtoffers: meer dan 2040 burgers waaronder 45 kinderen, zijn gewond geraakt
sinds het begin van de openlijke Russische invasie van Oekraïne; het aantal neemt nog
steeds toe.

● Sinds het begin van de oorlog (stand van vanochtend 1 maart) heeft Rusland naar schatting
5710 soldaten en honderden stuks militaire voertuigen en uitrusting verloren.

● In vijf dagen invasie is Oekraïne getroffen door 56 raketaanvallen; 113 kruisraketten zijn
afgevuurd.

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:
Maryana Zaviyska, Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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