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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. 10.00 uur, 12.03.2022.

Belarus. Gisteren (vrijdag) om 14.30 uur heeft de Oekraïense grenswacht bij Dubrovytsia gemeld dat
Russische vliegtuigen van Belarus zijn opgestegen, het Oekraïense luchtruim binnengevlogen, hebben
rondgedraaid boven de steden Horodychi en Toemeni, waarna ze een brand veroorzaakten in de stad Kopani
in Belarus. Dit kan worden beschouwd als een mogelijke provocatie om de betrokkenheid van het
Belarussische leger te rechtvaardigen. Eerder heeft het ministerie van Defensie al gewaarschuwd dat er
binnenkort provocaties zouden kunnen worden gepleegd. Kort na de incidenten heeft het ministerie van
Defensie van Belarus dit een valse verklaring genoemd. Later op de dag werden Oekraïense militairen en
ambtenaren ervan op de hoogte gesteld dat Belarus zich erop voorbereidde om op 11 maart om 21.00 uur
Oekraïne binnen te vallen. Tot op 12 maart 2022 om 10.00 uur ’s ochtends zijn echter geen militaire acties
tegen Oekraïne uitgevoerd.

Buitenlandse politiek. De Verenigde Naties zegt dat er geen aanwijzingen zijn om de Russische bewering
dat Oekraïne biologische wapens wil gebruiken te steunen, daar deze claim niet is bewezen. De Russische
afgezant Vassily Nebenzia probeert de Veiligheidsraad van de VN ervan te overtuigen, zonder bewijs te
leveren, dat Oekraïne laboratoria voor biologische wapens heeft, gesteund door het Amerikaanse ministerie
van Defensie. De VN heeft bewijs dat Rusland verboden clusterbommen gebruikt, zoals gemeld door Liz
Throssell, de woordvoerster en persverantwoordelijke van het Hoge Commissariaat Vluchtelingen van de VN.

Top in Versailles. Oekraïense functionarissen zeggen dat de resultaten van de EU-Top Oekraïne dichter bij
de EU brengen; de snelle route ligt nog op tafel, evenals de status van kandidaatlid. Ursula von der Leyen
drong na afloop van de Top aan op een onderzoek naar mogelijke Russische oorlogsmisdaden, waaronder het
bombarderen van een kraamkliniek in de stad Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne.

Aangevallen steden. Het Russische leger is wat betreft terreur in een nieuwe fase gekomen door
vertegenwoordigers van rechtmatige plaatselijke overheden fysiek te elimineren. Ivan Fedorov, Burgemeester
van Melitopol, werd ontvoerd door Russische militairen omdat hij had geweigerd met de Russische
overvallers samen te werken. Ongeveer 2000 mensen kwamen bijeen om de vrijlating van de burgemeester te
eisen. Het Russische leger opende vrijdag het vuur op burgerdoelen in de stad Mikolajiv, met name op een
kankerziekenhuis. Alle patiënten hebben het overleefd. In het stadscentrum van Tsjernigov/Tsjernihiv viel het
Russische leger hotel Ukraina aan. Russische terroristen vuurden op een psychoneurologisch
verzorgingstehuis in de regio Charkov. 73 Personen waren al naar de belendende instelling geëvacueerd,
maar tijdens de aanval waren er nog 330 personen in het tehuis. Er waren 50 bedlegerige personen aanwezig
en nog tien mensen in een rolstoel. Bekijk de recente beelden uit Charkov. Het aantal slachtoffers wordt nog
vastgesteld. In Vasylkiv en Kryatsjky in de regio Kiev staan na een luchtaanval in de ochtend
olieopslagplaatsen in brand.

Energie en veiligheid. Volgens de Oekraïense veiligheidsdiensten is Rusland bezig nepbewijs te fabriceren
om de indruk te wekken dat het Oekraïense leger in het gebied rond Tsjernobyl actief is. Dit maakt twee
scenario's mogelijk. Het eerste is dat er op grote schaal radioactief besmette bossen worden afgebrand,
waardoor er een radioactieve wolk met de wind zal worden meegevoerd. Het tweede is de inzet van artillerie
tegen opslagplaatsen voor kernafval. Het resultaat zal hetzelfde zijn. In beide gevallen zullen ze Oekraïense
"neonazi's" en "nazi-organisaties" beschuldigen.

De Russen hebben Oekraïense reparateurs al de toegang geweigerd. Russische saboteurs dringen het terrein
van de kerncentrale binnen in de vermomming van "Belarussische specialisten". Momenteel is de centrale
volledig losgekoppeld van de signaleringssytemen van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De
centrale is afgesneden van energie. De beschikbare dieselgeneratoren kunnen de veiligheidssystemen slechts
48 uur in werking houden. Het Russische leger gebruikt het kerncentralecomplex van Zaporizja als militaire
basis. Er zijn nog steeds ongeveer 500 Russische soldaten met machinegeweren en 50 stuks apparatuur op
het platform. Het IAEA laat weten dat de datatransmissie van veiligheidssystemen vernieuwd is. Russische
"burgerpolitie" bracht het Oekraïense management als gijzelaars bijeen in de centrale en zei dat de centrale
nu in bezit is van Rosatom en niet langer Oekraïne toebehoort.

Zaken in oorlogstijd. Op 11 maart verlieten zeventien bedrijven en ongeveer 30 merken Rusland. Deze
stappen zullen de Russische economie nog eens 47.000 banen kosten. De Europese Unie schort de handels-
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en economische privileges van Moskou op, beperkt het gebruik van crypto-assets en stopt de export naar
Rusland van Europese luxeartikelen en de import van ijzeren en stalen goederen, zei vrijdag het hoofd van de
Europese Commissie.

Sancties. Groot Brittannië heeft 386 leden van de Doema sancties opgelegd voor hun steun aan de
Oekraïense separatistische regio's Loegansk en Donetsk.

Humanitaire crises. Hoewel evacuatie nog steeds een probleem is, voert het Russische leger
pantservoertuigen aan onder de vlag van het Rode Kruis. Vandaag zullen veertien humanitaire corridors voor
de evacuatie van burgers worden geopend. Marioepol blijft geblokkeerd en verstoken van levensbehoeften. In
twaalf dagen blokkade van de stad en meedogenloze beschieting van woonwijken werden 1582 burgers van
de stad door het Russische bezettingsleger gedood.

Digitale veiligheid. Meta Platforms verandert tijdelijk zijn regels tegen haatzaaien van Facebook en
Instagram en staat in sommige landen oproepen tot geweld tegen Rusland en Russische soldaten in de
context van de invasie van Oekraïne toe. Als reactie op deze verandering van beleid heeft de Russische
openbare aanklager al een verzoek tot Roskomnadzor gericht om de toegang tot Instagram te beperken en
het gerechtshof gevraagd Meta als extremistische organisatie te bestempelen en zijn activiteiten in Rusland te
verbieden. YouTube begon onmiddellijk de Russische staatsmediakanalen over de hele wereld te blokkeren.
Eerder had YouTube al de belangrijke door de staat gesteunde kanalen RT en Sputnik in Europa geblokkeerd.
London Internet Exchange (LINX) koppelt belangrijke Russische providers (Rostelecom, Megafon) los van het
internationale verkeer. Dit kan jitter, vertraging en pingverhoging voor Russische gebruikers veroorzaken. Het
cybersecurity-bedrijf Avast schort activiteiten in Rusland en Belarus op.

Desinformatie. Rusland beweert dat de autoriteiten in Kiev de burgemeesters van Oekraïense steden ieder
humanitair contact met Rusland hebben verboden. Tevens wordt van Russische zijde gezegd dat "iedereen
die het er niet mee eens is, wordt neergeschoten". Rusland blijft informatie over de ontwikkeling van
biologische, chemische en kernwapens door Oekraïne verspreiden. Het ministerie van Defensie beweerde:
"Nationalisten hebben het gebouw van het instituut voor fysica en techniek van Charkov opgeblazen om hun
werk aan nucleaire zaken te verbergen".

Statistiek:
● 2,5 millioen Oekraïners zijn sinds het begin van de oorlog gevlucht, meldt de VN.
● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachten becijferde de geschatte Russische verliezen (12

maart 2022, 6 uur ‘s ochtends): personen meer dan 12.000, tanks 362, pantservechtwagens 1205,
artilleriesystemen 135, meervoudige raketwerpers 62, luchtafweersystemen 33, vliegtuigen 57,
helikopters 83, voertuigen 585, lichte speedboten 3, brandstoftanks 60, drones 7.

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!

● Verspreid Open Letter to World’s Mayors and Local Self-Governance bij je plaatselijke
overheid. Als je Oekraïense steden wilt help, coördineer dit dan met International Mayors
Summit

● Volg de link voor een lijst voor betrouwbare organisaties die Oekraïne steunen.
● Deel je verhaal over Oekraïne, als je er gereisd hebt of er vrienden hebt. Verspreid informatie

over Oekraïne.

Verspreid de waarheid – deel informatie over dit bulletin en de website.

Dank voor je/uw steun!

Lang leve Oekraïne!
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