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De oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update. Dag 11, 06.03.2022, 10.00 uur

Humanitaire corridor. Een van de voornaamste uitkomsten van de tweede onderhandelingsronde tussen
Oekraïne en Rusland was het ondersteunen van het organiseren van humanitaire corridors voor het
evacueren van burgers. De evacuatie zou op 5 maart hebben plaatsgevonden in Marioepol, Wolnowacha en
Irpin. De luchtaanvallen aan Russische zijde bleven echter doorgaan. De evacuatie uit Marioepol werd
uitgesteld, aangezien de Russische strijdkrachten doorgingen met het beschieten van de stad en omgeving.
De inwoners van Irpin en de voorsteden waren genoodzaakt de stad per bus te verlaten, omdat de Russische
troepen de spoorverbindingen hadden vernield. Tijdens de luchtaanvallen zijn meer dan 400 inwoners van
Wolnowacha en omliggende plaatsen geëvacueerd. Vrijwilligers in Irpin, regio Kiev, zetten hun leven op het
spel en het is hen gelukt de Russische bombardementen te overleven. De Oekraïense Dierenrechten
Organisatie, UAnimals, meldt dat vier vrijwilligers, die hielpen bij het in veiligheid brengen van dieren, bij de
bombardementen zijn omgekomen. Hetzelfde lot trof de inwoners van Tsjernihiv en de omgeving van Kiev
(met name Boecha en Hostomel); zij werden onderweg gedood in hun auto’s terwijl ze probeerden zich in
veiligheid te brengen.

Steden onder vuur. In Borodianka, regio Kiev, bezetten Russische troepen een pension voor
psychoneurologische patiënten en blokkeerden de ingangen. Ongeveer 500 inwoners van het pension, van
wie 100 bedlegerig zijn, werden gegijzeld. Later op de avond werden de gegijzelden vrijgelaten.
In Bila Tserkva, regio Kiev, liggen 20 gebouwen onder vuur. De regio Donetsk blijft hevig beschoten
worden – Marioepol, Lastochkine, Bohoyavlenka, Wolnowacha, Manhush, Verkotoretske en Tamamchuk zijn
aangevallen. Qua infrastructuur zijn 26 objecten beschadigd, inclusief gebouwen van pensioenfondsen,
culturele instellingen en privéhuizen. In  Lysytsjansk, regio Loegansk beschoten de Russische troepen het
regionale kinderziekenhuis. Trostianets, regio Soemy, is door de Russische troepen bezet. Locale
autoriteiten zeggen dat de troepen zich in hun basiskamp hebben gevestigd met volledige militaire uitrusting.
In Charkov werden 10 appartementgebouwen met burgers beschoten. De Russische strijdkrachten
lanceerden een luchtaanval op de pantserfabriek van Zjitomir; hierbij raakten twee personen gewond.

De Generale Staf van Oekraïne meldt dat Russische troepen op weg zijn naar de waterkrachtcentrale van
Kaniv, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Kiev.

In Ivano-Frankivsk hield de Veiligheidsdienst van Oekraïne de organisatoren van de zogenaamde
‘volksrepublieken’ van vijf westelijke regio’s van Oekraïne aan, regio’s die beschouwd worden als meest
anti-Russisch en daarmee mogelijk het meest veerkrachtig en weerbaar. Deze saboteurs maakten folders met
als doel de Oekraïense autoriteiten en de geloofwaardigheid van het leger te ondermijnen, dit alles volgens het
scenario van L/DPR (Volksrepubliek Loegansk/Donetsk). De Oekraïense veiligheidsdienst hield ook Russische
saboteurs aan in Donetsk, Charkow, regio Zaporizja, en in steden Kiev en Dnipro. De saboteurs beoogden
cruciale burger-infrastructuren en de Oekraïense militairen aan te vallen.

Hier vindt u een update van COUPSURE over de slagvelden.

Geluiden van tegenstand tegen de Russische aanvallers. Nog steeds wordt tegenstand geboden in
verschillende plaatsen in het zuiden en oosten van Oekraïne. Door te protesteren werd in Cherson
bewerkstelligd dat de Russische troepen de stad verlieten. Tijdens de protesten schoten de Russische
soldaten in de lucht, dit om de protesteerders angst aan te jagen, maar dat is hen niet gelukt, ze gingen niet
weg. Inwoners van Oekraïne gingen de straat op in bezet Berdiansk en in Melitopol, regio Zaporizja.

Internationale gemeenschap& De landen van de G-7 zien de noodzaak Russisch gas in de ban te doen en
verdere sancties tegen Rusland in de stellen. De Minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmytro
Kuleba, had een ontmoeting met Secretaris-Generaal van de VS, Antony Blinken, op de Oekraïens-Poolse
grens.

Gesproken is over dringende versterking van de Oekraïense defensiecapaciteit, inclusief de luchtverdediging,
om burgerlevens en de infrastructuur te beschermen tegen Russische militaire vliegtuigen en beschietingen.

1

https://sharethetruths.org/
https://t.me/hromadske_ua/17320
https://t.me/ukrainenowenglish/733
https://www.facebook.com/ssu.ivanofrankivsk/posts/pfbid02KYjYw9nRCS8sjiKda7Kz8mNguN1tNvVkhYNzcpevvZjwmSxQh942rT4jDcZq1tiFl
https://twitter.com/COUPSURE/status/1500120373370753024
https://t.me/ukrainenowenglish/700
https://t.me/ukrainenowenglish/700
https://t.me/ukrainenowenglish/680
https://t.me/ukrainenowenglish/681


March 6, 2022 - https://sharethetruths.org/

Sluiting van bedrijven. Visa en Mastercard schorten hun activiteiten in Rusland op. Zo laat Mastercard in zijn
officiële verklaring weten: “Met deze actie zullen kaarten die zijn uitgegeven door Russische banken niet
langer worden ondersteund door het Mastercard-netwerk. Voorts zal iedere Mastercard die is uitgegeven
buiten het land niet meer werken in handel met Rusland of bij geldautomaten, zogenoemde ATM’s. Paypal
heeft aangekondigd Rusland eveneens te hebben verlaten. Bloomberg voorspelt dat circa drie miljoen Russen
mogelijk hun baan verliezen wanneer internationale bedrijven Rusland verlaten en hun zakelijke activiteiten
stopzetten.

Onderhandelingen – ronde 3. David Arakhamia, hoofd van de “Dienaar van het Volk”- partij in het
Oekraïense Parlement heeft aangekondigd dat de volgende gespreksronde zal plaatsvinden op maandag 7
maart.

Airbnb steun. Airbnb-verhuurservice ondersteunde het financiële hulpinitiatief voor gezinnen in Oekraïne.
Mensen van over de hele wereld hebben zich aangesloten het initiatief om Oekraïeners te steunen, door
huurgelegenheden te boeken in de zwaargetroffen gebieden in Oekraïene. De bedoeling is dat geld wordt
overgemaakt naar eigenaren van de appartementen, maar niet in te checken. In 48 uur tijd is een totaal van $
1.9 miljoen (ca. iets meer dan € 1.7 miljoen) naar Airbnb-eigenaren overgemaakt.

Digitale veiligheid. De digitale en militaire oorlog gaan hand in hand. Dagelijks vallen hackers de Oekraïense
pers aan. De hackersgroep Anonymous heeft een aanval op de servers van de Russische regering
aangekondigd. Het Federale Veiligheidbureau is als eerste gehackt.

Visuele oorlog. Volg hier de actuele aanvalsontwikkelingen

Zondag-nieuws
● Discussie “De oorlog in Oekraïne en de toekomst van de wereld” - Yuval Noah Harari, Timothy

Snyder, Anne Applebaum.
● Youtube-kanaal “De waarheid omtrent de oorlog in Oekraïne”, samengesteld door Charitable

Foudation “From country to Ukraïne”.

Statistieken
● Sinds 10 dagen hebben 100.000 Oekraïeners zich aangesloten bij vrijwilligerseenheden.
● De Generale Staf van de Strijdkrachten van Oekraïne noemde een geschat verlies aan Russische

militairen per 6 maart 2022, 06.00 uur: Troepen meer dan 11.000, tanks - 285, APV – 985, Artillerie
systemen – 109, MLRS – 50, Antiluchtafweergeschut – 21, Vliegtuigen – 44, Helikopters – 48,
Voertuigen – 447, Lichte speedboten – 2, Brandstoftanks – 60, UAV operationeel tactisch niveau – 4;

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!
● We hebben een aantal factsheets over de Russische oorlog in Oekraïne en over nucleaire veiligheid

opgesteld. Pik er een paar uit, om mee te nemen naar demonstraties of om te verspreiden onder
buren en vrienden.

● Deel informatie over de oorlog in Oekraïne op social media. Neem contact op met de locale pers en
beleidsmakers.

● Ondersteun het initiateif “red Oekraïens Cultureel Erfgoed”
● Ondersteun Oekraïne  via deze lijst van betrouwbare organisaties – Kom op voor Oekraïne
● Deel informatie over je adhesie via International Legion of Ukraine

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

Samengesteld door vertegenwoordigers van burgerorganisaties en democratie- en burgerveiligheids-deskundigen die in
over Oekraïne 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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