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De oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update, 10.03 2022, 10.00 uur
Marioepol. In Marioepol houden de Russische wreedheden tegen burgers aan. De Russische troepen
bombardeerden er doelbewust het kinderziekenhuis en kraamkliniek. Het gebouw is met de grond gelijk
gemaakt. Informatie over de kinderslachtoffers luidt: 17 mensen – jonge moeders en leden van het medisch
team – zijn gewond, drie personen, waaronder één kind, overleden. Als gevolg van de aanhoudende
beschietingen houden Russische troepen meer dan 400.000 mensen in Marioepol gegijzeld. Een evacuatie is
onmogelijk, evenmin als het bieden van humanitaire hulp. Bijna 3000 borelingen hebben gebrek aan
medicijnen, voedsel en water. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting 1200 burgers in Marioepol
gedood. Gisteren nog zijn 47 lichamen begraven in een massagraf.
Humanitaire crisis. In sommige Oekraïense steden is de humanitaire evacuatie van start gegaan. Gisteren
(09.03) zijn uit verschillende delen van Oekraïne ongeveer 40.000 vrouwen en kinderen geëvacueerd,
inclusief 3000 uit Irpin en Vorzel. Onder hen bevinden zich enkele honderden kinderen, ouderen en ernstig
zieken. Bij de evacuatie waren circa 100 bussen en ambulances betrokken. In Stoianka, regio Kiev,
versperden de bezetters 50 bussen die burgers wilden evacueren de doorgang en hielden deze gedurende
drie uur tegen. Tijdens de evacuatie uit Demidiv, regio Kiev, openden Russiche troepen het vuur op de
vluchtelingengroepen; hierbij werd één agent gedood en vielen er twee gewonden. Russische
bombardementen verhinderden de evacuatie uit Izium, regio Charkov, waardoor 5000 burgers de stad niet
konden verlaten. Russische troepen verboden humanitaire hulp voor Energodar, provincie Zaporizja. De
Russische Nationale Garde houdt in de regio Cherson 400 Oekraïners, die zich verzetten tegen de bezetting,
gegijzeld. In Charkov zijn, als gevolg van de enorme grond- en luchtaanvallen, meer dan 280 huizen, 26
scholen en 23 kleuterscholen verwoest.
Steden onder vuur. In de tweede week van de oorlog zien we dat Russische troepen zich niet langer alleen
richten op de militaire infrastructuur maar in het wilde weg burgers en de civiele infrastructuur beschieten.
Vandaag zijn in Mikolaiv clusterbommen gegooid op een verzorgingstehuis voor geriatrische patiënten met
over het algemeen oudere bewoners. Zjitomir ligt wederom onder vuur. Het Russische leger voerde er
luchtaanvallen uit op wooneenheden, een ketelhuis werd beschadigd, de ramen van twee ziekenhuizen
sneuvelden. Ochtirka, regio Soemi , werd ’s nachts opnieuw beschoten. Russische bezetters hebben
eenheden van de Russische Nationale Garde ingezet in het bezette Cherson om er een gecontroleerd
administratief politieregime op te tuigen. Tsjernigov zit voor tweederde deel zonder verwarming en warm
water. Zo als het er nu naar uitziet, zijn 60 burgers gedood en 400 gewond. Intussen heeft Rusland
toegegeven TOS-1 thermobarische wapens te gebruiken, in Oekraïne en elders ook wel ‘vacuumbommen’
genoemd. Ter herdenking van twee van hun soldaten gaf Rusland aan dat een van hen succesvol te werk ging
met een TOS-1 in Tsjernigov. De BBC meldt dat het Witte Huis zegt zich zorgen te maken over de
mogelijkheid dat Rusland chemische wapens in de strijd zal gooien.
Buitenland politiek. Vandaag ontmoeten de ministers van Buitenlandse Zaken Kuleba en Lavrov elkaar in
Turkije voor het eerst in twee weken fysiek om de huidige situatie te bespreken. Duitsland verdedigt zich tegen
beschuldigingen vanwege zijn verzet tegen de handhaving van EU-sancties bij de grootste Russische bank,
Sberbank, aldus Bloomberg. Leden van de Poolse Senaat stemden voor het versnellen van het proces tot
integratie van Oekraïne en de EU-landen. Rusland is niet meer langer welkom op het Wereld Economisch
Forum (WEF) in Davos. Dat schort de betrekkingen met heel Rusland op.
De Krim en de Zwarte Zee. Rusland gebruikt de bezette Krim als een tijdelijke militaire basis, aldus het
kabinet van de Oekraïense President in de autonome republiek De Krim. Sinds meer dan een week zijn de
lessen op scholen in Dzjankoi uitgevallen. Russische soldaten verblijven daar. Tot 24 februari jl. waren
ongeveer 20.000 Russische soldaten gestationeerd in het dorp Novoozerne. Op 8 maart ’s avonds werd
luchtactiviteit waargenomen in de regio Kirov (in dit gebied ligt het vliegveld). Enkele militaire voertuigen
werden gesignaleerd. Ze waren met kapotte militaire voertuigen op weg naar Simferopol, vermoedelijk ter
reparatie. Russische eenheden kaapten het Oekraïense reddingsschap ‘Safier’ en dwongen het koers te
zetten naar Sebastopol. De kapitein van het schip meldde dat er ‘groene mannetjes’ aan boord kwamen die de
bemanning onder schot hielden. De kapitein van de Russen kwam aan boord om het commando over te
nemen.
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Energieveiligheid
Als gevolg van de schade aan het elektriciteitsnet kwam de kerncentrale van Tjernobyl zonder stroom te
zitten. Reserve dieselgeneratoren hebben een capaciteit van 48 uur om de centrale van stroom te voorzien.
Na die tijd houden de koelsystemen die de opslag voor gebruikte splijtstoffen mogelijk maken ermee op,
waardoor stralingslekken dreigen te ontstaan, aldus Minister van Buitenlandse Zaken Koeleba. Het IAEA stelt
dat de veiligheid geen ernstig gevaar loopt.Oekraïense energie-experts vinden dit echter een understatement
met betrekking tot de veiligheid van de centrale waar het het onderbreken van de stroomvoorziening betreft.
Het kabinet van de President bestempelt de situatie als kritiek aangezien niemand toegang heeft tot en
informatie over de werkelijke nucleaire veiligheid daar.
.
Sancties. De EU heeft verdere sanctiemaatregelen tegen Rusland afgekondigd. Een nieuw pakket richt zich
op 160 Russische leiders, oligarchen en hun familieleden. Rusland zal beperkingen opgelegd krijgen ten
aanzien van de export van maritieme navigatie en radio-communicatie technologie. De EU voert een verbod in
op de uitgifte van euro bankbiljetten aan Wit-Rusland. Drie Wit-Russische banken zijn losgekoppeld van
SWIFT. Het gaat hier om Belagromprombank, Dabarbyt en Development Bank of the Republic of Belarus.
Bedrijfsleven. Ongeveer 330 bedrijven hebben aangekondigd zich, uit protest tegen de Russische invasie in
Oekraïne, uit Rusland terug te trekken. Download de lijst met deze bedrijven. MFA van Oekraïne (MFA:
micro-financiële assistentie) heeft een lijst samengesteld van enkele grote namen die nog steeds actief zijn in
Rusland. Per de ochtend van 10 maart heeft Philip Morris International aangekondigd verdere investeringen
op te schorten en de activiteiten af te bouwen. Google beperkt het werk van Google Play in Rusland door
alleen gratis applicaties ter beschikking te stellen. Zo is ook YouTube Premium niet langer beschikbaar. In
antwoord op het vertrek van internationale bedrijven uit Rusland, stelt het Russische Ministerie van
Economische Zaken voor, bedrijven die voor 25% uit buitenlanders bestaan, te naasten.
Statistieken
● Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland 700 raketten afgeschoten op Oekraïens
grondgebied.
● Van de Oekraïners is 79% het niet eens met de officiële erkenning van de eerder bezette gebieden
van de Donbas als onderdeel van Rusland; 75% is tegen de officiële erkenning van de Krim als
onderdeel van Rusland; 56% verzet zich tegen het niet toelaten van Oekraïne tot de NAVO. Zie hier
meer data.
● De Generale Staf van van de Oekraïense Strijdkrachten bracht een totaal geschat verlies aan
Russische zijde per 10 maart, 06.00 uur naar buiten: Soldaten – meer dan 12.000; Tanks - 335;;
APV (gevechtspantserwagens) – 1105; Artillerie systemen – 123; MLRS (meervoudige
raketwerpersystemen) – 56; luchtafweergeschutsystemen – 29; Vliegtuigen – 49; Helikopters – 81;
Voertuigen – 526; Lichte speedboten – 3; Brandstoftanks – 60; UAV operationeel tactisch niveau
(militaire drones) – 7.
Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!
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Ga naar: hoe te praten over oorlog in Oekraïne
Kijk hier hoe je Oekraïne kunt steunen met een lijst van betrouwbare organisaties
Deel de Openbare Verklaring van Euromaidan SOS over de aanvallen op de kraamkliniek en
kinderziekenhuis in Marioepol op 9 maart.
Ga naar Philosophers for Ukraine en deel de informatie
Deel je verhaal over Oekraïne – of je hier nu geweest bent of er vrienden hebt. Verspreid de
informatie.
Deel de waarheden - verspreid de informatie over deze update en website.

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