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De oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update. 10.00 u. ‘s morgens, 14.03.2022.

Steden onder vuur. Een flatgebouw van negen verdiepingen in Kiev is geraakt tijdens de beschietingen. De
vliegtuigfabriek 'Antonov' in Kiev is beschoten door Russische troepen. Het psychoneurologisch weeshuis
Poesjtsja-Vodytsya, in de regio Kiev, is zondag beschoten. Op het moment van de beschieting was het
personeel al geëvacueerd naar een veilige plek. Een granaat raakte de stookruimte. Een tweede granaat
raakte het mortuarium. Als gevolg van de explosies zijn de woonverblijven van de instelling gedeeltelijk
vernield. Een raketaanval trof administratieve gebouwen in de oblast Zjytomyr, waarbij vier mensen
gewond raakten en zeven gebouwen werden vernietigd, aldus voorlopige berichtgeving. In de buurt van
Rowno/Rivne werd tijdens een luchtaanval een tv- en radiostation vernield. De grootste staalfabriek van
Oekraïne, Metinvest, meldt beschietingen van zijn Avdiivka-cokesfabriek; een aantal faciliteiten is
beschadigd. Avdiivka wordt beschouwd als een van de grootste cokesfabrieken in Europa en de
belangrijkste fabrikant van cokes voor de staalproductie in Oekraïne. Eerder berichtte het Openbaar
Ministerie dat vijf raketten de fabriek – die na de Russische invasie van Oekraïne al was stilgelegd – hadden
geraakt. Een luchtaanval trof een school in de regio Mykolajiv, waarbij vier mensen zijn omgekomen.
Russische troepen ontvoeren lokale autoriteiten uit steden die verzet blijven plegen; Sergio Pryima, hoofd
van de districtsraad van Melitopol, werd zondagochtend ontvoerd. 226 dorpen en kleine steden in de regio
Tsjernigov (Tsjernihiv) zitten zonder elektriciteit. Het bezette Trostyanets, in de regio Soemy, is nu een
militair basiskamp voor Russische troepen, die van hieruit aangrenzende gebieden beschieten. In
Severodonetsk, regio Loegansk, is civiele infrastructuur beschoten.

In steden die bezet zijn door Russische troepen, laat de Oekraïense bevolking luid haar stem horen. Zondag
werd er opnieuw massaal gedemonstreerd in Cherson.

Volgens de New York Times zijn ten minste 67 Oekraïense steden en dorpen getroffen door beschietingen
en luchtaanvallen. Sommige daarvan meerdere dagen lang. Deze kaart laat de omvang van de aanvallen
zien.

Humanitaire crisis. Sinds het begin van de oorlog zijn in Marioepol 2187 mensen omgekomen. De stad is in
24 uur 22 keer vanuit de lucht aangevallen. Omdat Berdjansk is geblokkeerd vanwege de aanhoudende
beschietingen, kan de stad ook niet bereikt worden met humanitaire hulp. Maandag wordt een nieuwe
poging ondernomen om Marioepol te bereiken.

Onderhandelingen. Via een videoconferentie hervatten Oekraïense en Russische delegaties om 10.30 uur
Kiev-tijd hun onderhandelingen. Mykhailo Podoliyak, adviseur van de Oekraïense president, was gematigd
optimistisch en zei dat Rusland “geen ultimatums stelde, maar zorgvuldig naar onze voorstellen luisterde”.
Hij benadrukte opnieuw dat Oekraïne “geen van haar posities zal opgeven. Onze eisen zijn dat de oorlog
moet worden beëindigd en de [Russische] troepen moeten worden teruggetrokken. Maar ik zie wel begrip en
er is een dialoog.” Een Oekraïense deskundige waarschuwde echter voor een "regime van stilte", oftewel
bevriezing van de militaire activiteiten, hetgeen zou kunnen leiden tot een verdere invasie van de Russische
troepen en/of een permanente vestiging ervan. Daarom moeten, voorafgaand aan een mogelijk
staakt-het-vuren de Russische troepen zoveel mogelijk worden teruggedreven naar de Russische grens.

China. Via de Financial Times, de New York Times en CNN laten Amerikaanse inlichtingendiensten weten
dat Rusland zich tot China heeft gewend voor militaire hulp. Maandag ontmoeten de Nationale
Veiligheidsadviseur van de USA, Jake Sullivan, en Yang Jietsji, China’s Hoofd voor Buitenlands Beleid,
elkaar in Rome om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te bespreken. De bespreking zal zich toespitsen
op de implicaties voor "regionale en mondiale veiligheid".

Energieveiligheid. Oekraïne is erin geslaagd de stroomvoorziening in de kerncentrale van Tsjernobyl, die
door de Russische strijdkrachten wordt gecontroleerd, te herstellen. Het koelsysteem werkt zoals vereist
door de protocollen. Polen wil sneller onafhankelijk worden van de levering van Russisch gas. Het contract
tussen Polen en Gazprom zal na het verstrijken ervan, einde dit jaar, niet worden verlengd. Begin november
zal via het zogeheten Baltic Pipe Project gas uit Noorwegen aan Polen worden geleverd.
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Digitale oorlog. President Zelenskyi feliciteerde Meta, moederbedrijf van o.a. Facebook en Instagram, met
zijn inspanningen om de invloed terug te dringen van de Russische staat in de digitale oorlog. Hij riep echter
Microsoft, SAP en ORACLE op om geen dubbelspel te spelen en te stoppen met het ondersteunen van hun
producten in Rusland. De Amerikaanse startup Clearview heeft aangeboden om zijn
gezichtsherkenningstechnologie in te zetten om Russische aanvallers op te sporen, verkeerde informatie te
bestrijden en doden te identificeren. Het Oekraïense Ministerie van Defensie heeft hier nog niet op
gereageerd.

Media. Russische soldaten hebben in Irpin een 51-jarige Amerikaanse journalist gedood. Een andere
journalist raakte gewond en is momenteel herstellende van een operatie.

Desinformatie. Rusland probeert de aandacht af te leiden van zijn oorlogsmisdaden in de grotere
Oekraïense steden en verspreidt voortdurend allerlei berichten over de regio's Donetsk en Loegansk. Zo
wordt het gerucht verspreid dat de zogenaamde volkspolitie van de LPR plaatsen had ontdekt waar burgers
waren afgeslacht door het Oekraïense leger, in een gebied langs de spoorlijn van Popasna. Het Ministerie
van Defensie van Rusland is ervan overtuigd dat Aidar-militanten in Nikolske, precies op het grondgebied
van een klooster, ongeveer 300 burgers en monniken hebben gegijzeld. Daarnaast meldden Russische
media dat het Russische leger in Polovynkyne een geheime gevangenis voor krijgsgevangenen en burgers
heeft ontdekt, die was georganiseerd en ingericht door ‘Oekraïense radicalen’. Er wordt beweerd dat
omwonenden vertellen over ‘radicalen’ die een ongekende terreur hebben uitgeoefend. Ze hebben gemoord,
beroofd, verkracht en gemarteld. Tijdens een bezoek aan Moskou vertelde Alexander Loekasjenko,
president van Wit-Rusland, aan Vladimir Poetin dat Oekraïne een aanval op Wit-Rusland aan het
voorbereiden is.

Protesten tegen de oorlog. Wereldwijd gingen tienduizenden naar demonstraties tegen de Russische
oorlog in Oekraïne. Het is van cruciaal belang om Russische en Wit-Russische burgers te blijven informeren
over de agressieve oorlog die door hun leiders zonder hun toestemming tegen Oekraïne voeren. Een
beperkt aantal Russische en Wit-Russische burgers protesteert tegen de aanval op Oekraïne, maar in beide
landen worden ook veel demonstranten opgepakt en vastgezet.

Dagelijkse cijfers:
● Meer dan 2,7 miljoen Oekraïners zijn inmiddels gevlucht uit Oekraïne vanwege de oorlog met

Rusland. Het is de grootste migratiegolf sinds de Tweede Wereldoorlog.
● 7 miljoen kinderen zijn getroffen door oorlog in Oekraïne, 369 onderwijsinstellingen zijn getroffen

door bombardementen en beschietingen, 57 daarvan zijn volledig verwoest. Volg deze website voor
meer informatie over de schade aan Oekraïense scholen.

● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne schat op 14 maart 2022 (06.00 uur) de totale
verliezen van het Russische leger als volgt: manschappen - meer dan 12.000, tanks ‒ 389, APV ‒
1.249, artilleriesystemen - 150, MLRS - 64 , luchtafweersystemen - 34, vliegtuigen - 77, helikopters -
90, voertuigen - 617, lichte speedboten - 3, brandstoftanks - 60, UAV operationeel-tactisch niveau -
8.

Iedere actie telt, geen bijdrage is te klein!
● Volg onze dagelijkse updates op Twitter en op onze website.
● Klik op deze link voor een lijst van betrouwbare organisaties die Oekraïne steunen.
● Deel informatie over waargebeurde verhalen uit de oorlog. Oorlog. Verhalen.Uit.Oekraïne.
● Verspreid betrouwbare informatie over Oekraïne, verspreid de waarheid, deel informatie over

deze update en deze website.

Dank voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!

.
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