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De oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update; 10.00 uur, 09.03.2022
Sancties. Het uitsluiten van Rusland gaat een stap verder en treft de olie- en gassector. Als onderdeel van de
sancties tegen Rusland hebben de Verenigde Staten de import van Russisch gas, LNG (vloeibaar gas) en kolen
verboden. Het verbod heeft ook betrekking op beperkingen ten aanzien van elke verdere investering of
investeringen die ten goede zouden kunnen komen aan de Russische energiesector.

Ook Groot-Brittannië doet Russische olie in de ban. In navolging van de VS heeft de Britse regering een verklaring
afgegeven. Overeenkomstig het besluit van de VS heeft ook Groot-Brittannië aangekondigd van plan te zijn per
eind 2022 te stoppen met het importeren van Russische olie. De Russische import beslaat 8% van de totale Britse
vraag naar olie.
De Europese Unie heeft aangekondigd ruim voor 2030 Europa onafhankelijk te willen laten zijn van Russische
fossiele brandstoffen. Op dit moment importeert Europa 90% van zijn gasvoorziening, ongeveer 45% van dat
percentage komt uit Rusland. Rusland is ook goed voor ongeveer 25% van de olie-import en 45% van de
kolenimport.

Daarnaast verscherpte Groot-Brittannië zijn sancties tegen de regering Poetin door het luchtruim te sluiten voor
alle Russische vliegtuigen die in het VK willen landen of eroverheen willen vliegen, inclusief het verbieden van
luchtvaart- en ruimtevaartgerelateerde export. Het exportverbod voor de luchtvaart heeft betrekking op technologie
en bestanddelen evenals op verzekerings- en herverzekeringsproducten.

Buitenlandpolitiek. Japan blijft in zijn buitenlands beleid de kwestie rond de Koerilen (een eilandengroep tussen
het noorden van Japan en het Russische schiereiland Kamtsjatka) steeds op de agenda zetten. De Koerilen
maken sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog deel uit van Rusland. Deze kwestie duikt nu opnieuw op in het
licht van de voortdurende Russische pogingen meer Oekraïens grondgebied in bezit te nemen. De Premier van
Japan, Fumio Kishida, benadrukt dat de kwestie rond de Koerilen onopgelost blijft.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vice-voorzitter van de EU, waarschuwt voor mogelijke uitbreiding van de
Russische militaire ambities in de richting van de Oostzee-landen Litouwen, Letland en Estland, mits Rusland niet
gestopt wordt in Oekraïne. Op 10 en 11 maart vindt in Parijs informeel EU-overleg plaats tussen de
EU-regeringshoofden. De bijeenkomst zal zich toespitsen op verdere bespreking van de defensiecapaciteiten van
de EU, het verminderen van afhankelijkheid van energie en het opbouwen van een meer solide economie in het
licht van de Russische oorlog tegen Oekraïne. Hoewel dit punt niet duidelijk op de agenda staat hopen sommige
Oekraïense parlementsleden dat de lidstaten een consensus zullen bereiken over de toetreding van Oekraïne tot
de EU: denk-tank ‘Europa Nova’ heeft hiertoe een korte uitleg (waarom verdient Oekraïne de status van
kandidaat-EU-lidstaat) opgesteld.

Internationale gemeenschap. Duitsland heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar Russische
oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het dagblad “Der Spiegel” meldt dat de Duitse procureur-generaal Peter Frank een
onderzoek heeft geopend naar het door Rusland gebruiken van clustermunitie, het beschieten van wooneenheden,
gaspijpleidingen en stortplaatsen voor nucleair afval.
Ook Spanje heeft besloten een onderzoek in te stellen naar mogelijke “ernstige schendingen van de internationale
rechten van de mens door Rusland in Oekraïne.”

Humanitaire corridor. Russische gevechtseenheden beschoten wederom de humanitaire corridor, daarmee
verhinderend dat kinderen, vrouwen en ouderen Marioepol, regio Donetsk, konden ontvluchten. De situatie in de
stad verslechtert dag na dag. Rusland deed een aanval in de richting van de humanitaire corridor, met als gevolg
dat de bewoners vast kwamen te zitten in de stad.
De aanhoudende beschietingen en de beperkte toegang tot middelen van levensbelang koste een 6-jarig meisje in
Marioepol het leven als gevolg van uitdroging. Een BM-21 ‘Grad’ (raketwerper) beschoot een humanitair
hulpkonvooi. Lees hier de berichten van mensen wier familieleden momenteel in Marioepol zijn. In de regio
Mylolaiv beschoten Russische troepen een groep verzorgers van een weeshuis, die op weg waren naar hun werk.
Hierbij zijn tenminste drie verzorgers gedood, twee andere zijn gewond. Meer dan 3000 burgers zijn geëvacueerd
uit Irpin, regio Kiev, en circa 5000 burgers uit de regio Soemy. De evacuaties zullen vandaag doorgaan, inclusief
die van buitenlandse studenten. Vandaag in de vroege ochtend is gemeld dat de humanitaire evacuaties vandaag
zouden beginnen vanuit Boecha, Vorzel, Hotomel, Energodar, Irpin, Bodorianka, Marioepol, Izium en Wolnowacha.
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Steden onder vuur. In Izium, regio Charkov, verwoestten Russische troepen het ziekenhuis: “Ik dacht dat de
poorten van de hel gesloten waren, maar het bleek slechts de eerste verdieping te zijn. Dit is de receptie van ons
algemeen stadsziekenhuis. Wellicht een andere geheime NAVO-basis. Patiënten probeerden zo goed als ze
konden uit het puin te kruipen”, aldus logo-burgemeester Volodymyr Matsokin. Nieuwe aanvallen zullen zich richten
op het elektriciteitsnet om de levering van elektriciteit af te snijden. De raket verwoeste in Malyn, regio Zjitomir, 7
huizen. Daarbij werden 5 personen gedood, waaronder 2 kinderen. In de regio Kiev worden momenteel Irpin,
Vorzel, Boecha, Hotomel, Zaboechia en Mykhailivka-Rubezhivka door Russische troepen aangevallen en
afgesloten van de voedselbevoorrading. Ondanks de hevige offensieven, gaan in Cherson en omgeving
vreedzame bijeenkomsten gewoon door in Oleski, Hola Prystan, Berezhanka en de Verkhnerogachitsia
gemeenschap.

Energieveiligheid. Oekraïne hoopt binnen een week te kunnen toetreden tot het Europese energiesysteem
ENTSO-E, aangezien het synchronisatieproces zich in de laatste fase bevindt. IAEA verloor het contact met de
monitoringsystemen bij de kerncentrale van Tsjernobyl (NPP, Nuclear Power Plant) die onder controle van de
Russische troepen blijft. Het personeel van NPP van Zaporizja wordt nog steeds gevangen gehouden en naar
verluid ter plekke gemarteld door de Russische strijdkrachten. Een in scene gezette video-opname met
NPP-personeel zou gebruikt kunnen worden voor manipulatie-doeleinden. Momenteel bevinden zich er ongeveer
500 Russische soldaten en 50 zware militaire voertuigen.

Sluiting van bedrijven. Shell trekt zich terug van de Russische markt, belooft te stoppen met het kopen van
Russische olie, sluit sevice-centra, en legt na dagen van druk de luchtvaartbrandstof- en smeerolie-activiteiten stil.
McDonald’s gaat tijdelijk 850 vestigingen sluiten. Unilever schort de export naar Rusland op. Mobiliteitsbedrijf Bolt
doneert € 5 miljoen aan Oekraïne en sluit zijn activiteiten in Wit-Rusland. Coca-Cola en PepsiCO hebben besloten
hun activiteiten in Rusland op te schorten. ’s-Werelds grootste platenmaatschappij, Universal Music Groep, heeft
aangekondigd alle bedrijfsactiviteiten in de Russische Federatie op te schorten en de kantoren te sluiten.

Digitale veiligheid. Oekraïne en Polen worden getroffen door wijdverbreide phishing-aanvallen. Google meldt dat
deze aanvallen georganiseerd zijn vanuit Wit-Rusland, gericht op de leden van het Poolse leger en Oekraïnse
officials en veiligheidsonderzoekers.

Desinformatie. Rusland heeft een andere reden gevonden om de militaire inval in Oekraïne te rechtvaardigen.
Naar verluid verklaarde RIA Novosti dat de Russische aanval op Oekraïne “een grootschalig offensief was
waardoor het een aanval van Oekraïnse troepen ”tegen de pseudo-republieken ‘LNR’en ‘DNR’” heeft
gedwarsboomd. Naar men zegt, plant Oekraïne een offensief op L/DNR.

Berichten uit de samenleving. Oleksandr Mykhed, een Oekraïens schrijver, schreef een bericht voor de Financial
Times aangaande zijn gedachtes over zijn geboorteplaats Hostomel, dat momenteel hevig onder vuur list en bezet
is. Brief uit Oekraïne: de taal van oorlog / Financial Times (ft.com)

Statistieken
● De Generale Staf van van de Strijdkrachten van Oekraïne bracht een totaal geschat verlies aan Russische

zijde per 9 maart, 06.00 uur naar buiten: Troepen - meer dan 12.000; Tanks - 317; APV - 1070; Artillerie
systemen – 120; MLRS – 56; Antiluchtafweergeschutsystemen – 28; Vliegtuigen – 49; Helikopters – 81;
Voertuigen – 482; Lichte speedboten – 3; Brandstoftanks – 60; UAV operationeel tactisch niveau – 7

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!
● Steun Oekraïense groeperingen ter behoud van de natuur. Zij zetten zich in voor het behoud van

nationale parken en dieren in het wild door het kopen van voedsel voor de dieren.
● Ga naar: hoe te praten over oorlog in Oekraïne.
● Kijk hier hoe je Oekraïne kunt steunen met een lijst van betrouwbare organisaties.
● Deel jouw verhaal over Oekraïne – of je hier nu geweest bent of er vrienden hebt. Verspreid de

informatie.
● Deel aarheden  -  verspreid de informatie over deze update en website.

Veel dank voor uw steun aan Oekraïne! Slava Ukraini! Leve Oekraïne!
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