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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update; 15.03.2022, 10.00 uur.

Onderhandelingen - ronde 4. Opnieuw vond een virtuele onderhandelingsronde plaats tussen Oekraïense en
Russische delegaties. De algemene prioriteiten blijven ongewijzigd: vrede, staakt-het-vuren, onmiddellijke
terugtrekking van de troepen en veiligheidsgaranties. De dag eindigde met een technische pauze; vandaag
worden de onderhandelingen hervat.

Steden onder vuur. Beschietingen van civiele infrastructuren blijven doorgaan. Voor de tweede dag raakten
onbewerkte raketten drie appartementengebouwen in verschillende delen van Kiev. Russische troepen beschoten
15 gemeenten in de regio Donetsk. Minstens twee personen werden gedood en minstens 37 objecten van de
civiele infrastructuur werden verwoest. Vanaf het begin van de oorlog heeft Rusland in Charkov ongeveer 600
woontorens verwoest. In de regio Cherson vonden vreedzame demonstraties plaats - op maandag gingen
inwoners van Bilozerka naar de vreedzame demonstraties tegen de Russische bezetters. In Rubizhne, regio
Loegansk, verwoestten de bezetters een kinderinternaat en een stadsziekenhuis; hierbij kwamen vier mensen om
het leven. Ten gevolge van de luchtaanval op de tv- en radiotoren in de buurt van Rivne de dag ervoor, werden
19 mensen gedood.

Vervolging en ontvoering van ambtenaren door Russische troepen gaan door. Gisteren werd het huis van de
gemeentesecretaris in Cherson in brand gestoken. In bezet Berdyansk ontvoerde het Russische leger een
priester van de Oekraïense Orthodoxe Kerk rechtstreeks vanuit zijn huis. Hij werd aangehouden en in onbekende
richting meegenomen. In het bezette Loegansk wordt de burgemeester van Melitopol, die eerder ontvoerd was,
als gijzelaar vastgehouden.

Humanitaire situatie. De Russen zijn begonnen met het laten vertrekken van burgers uit Marioepol; uiteindelijk
werd een ‘groene corridor’ gecreëerd, aldus een adviseur van de burgemeester van Marioepol. Ongeveer 160
particuliere voertuigen wisten de stad te verlaten. De humanitaire hulp is er echter opnieuw niet in geslaagd de
stad te bereiken, omdat ze in Berdyansk werden tegengehouden. Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan
2100 mensen omgekomen. Niet-officiële cijfers zeggen echter dat het er bijna 20.000 zijn, omdat het onmogelijk
is de exacte aantallen te berekenen vanwege de voortdurende beschietingen. Meer dan 400 mensen zijn
geevacuëerd uit Severodonetsk, regio Loegansk. In de regio Soemy wordt opnieuw een humanitaire corridor
gecreëerd.

Buitenlandpolitiek. De premiers van Polen, Litouwen en Oekraïne hebben de Gezamenlijke Verklaring
ondertekend. In de verklaring staat te lezen: “Warschau en Vilnius benadrukken dat Oekraïne onmiddellijk de
status van EU-kandidaat-lidstaat moet krijgen en lid moet worden van de EU volgens de versnelde procedure”.
De voorzitter van de Saeima in Letland richtte een schriftelijke steunbetuiging aan Oekraïne waarin het de steun
voor het Oekraïense streven naar EU-lidmaatschap bekrachtigd. Het parlement van Estland (Riigikogu) heeft een
besluit aangenomen waarin de VN-lidstaten worden opgeroepen het Oekraïense luchtruim te sluiten voor de
Russische aanvaller. Dit is voor het eerst een besluit van de regering van een land dat lid is van de EU en de
NAVO. Israël verklaarde bereid te zijn als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland op te treden, aldus Andrii
Yermak, hoofd van het kabinet van de president van Oekraïne. Woensdag 16 maart zal het Internationale
Gerechtshof zijn instructies aangaande de voorlopige maatregelen ten aanzien van de Russische oorlog tegen
Oekraïne bekendmaken.

Grens Polen / Wit-Rusland. Sinds afgelopen weekend zijn activisten van de Oekraïense gemeenschap in Polen
met een protestblokkade begonnen die zich richt op gesanctioneerde goederentransporten naar de Russische
Federatie en Belarus. De trucks proberen goederen die door de sancties zijn getroffen in te slaan en naar
Rusland en Wit-Rusland te brengen; de handelaren van die goederen moesten hun activiteiten in de landen
opschorten. Daarom vormde zich een meer dan 15 kilometer lange rij trucks met Russische en Wit-Russische
nummerplaten aan de grens van Polen en Wit-Rusland.

Energieveiligheid. De Russische troepen vormen nog steeds een risico voor de nucleaire veiligheid. Een dag
nadat de reparatiewerkzaamheden aan de kerncentrale van Tsjernobyl waren voltooid, beschadigde het
Russische leger opnieuw hoogspanningskabels die de kerncentrale van Tsjernobyl en de stad Slavoetytsj van
stroom voorzien. Later op de avond liet IAEA weten dat de stroomvoorziening weer hersteld was. Het personeel
van de kerncentrale van Tsjernobyl kan het onderhoud van de veiligheidsgerelateerde apparatuur niet langer aan
omdat ze fysiek en psychisch vermoeid zijn na bijna drie weken non-stop gewerkt te hebben. Russische troepen
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bliezen een deel van de munitie op dat op het terrein van de in beslag genomen kerncentrale van Zaporizja
aanwezig was. De explosies vonden plaats in de buurt van de ruïnes van het trainingscentrum en krachtunit Nr.
1. Lees hier het commentaar van de UA-energiedeskundige over de nucleaire dreigingen.

In Vasylivky, regio Zaporizja, verwoestten Russische troepen een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Momenteel is
een ingrijpend herstel van de structuur en uitrusting van het rioolgemaal nr. 1 vereist. Het water dat terugkomt uit
de stad, stroomt nu zonder enige behandeling de Djnepr in, hetgeen een grote bedreiging voor het milieu
betekent.

Sancties. De wereldwijze sancties tegen Rusland gaan door. De EU heeft het vierde sanctiepakket
gepresenteerd. De sancties raken Russisch staal en ijzer, behelzen een exportverbod op luxegoederen,
waaronder auto’s met een waarden van meer dan € 50.000 en een verbod op investeringen in
oliemaatschappijen en de energiesector. Het pakket zal zich ook richten op ander luxegoederen, zoals kaviaar,
bepaalde wijnen, sigaren, lederen koffers, diamanten, sommige elektronica, bepaalde muziekinstrumenten en
zelfs uitrusting voor biljarttafels en bowlingbanen, en nog meer. Eerder heeft de Centrale Bank van de Bahama’s
al verantwoordelijke financiële instellingen verboden transacties, die onderhevig zijn aan westerse sancties, te
verrichten met Russen en Wit-Russen.De Amerikaanse schoenen- en kledingfabrikant Vans sluit zijn deuren. De
Duitse apparatenfabrikant Bosch heeft verklaard geen producten meer te leveren aan Rusland.

Landbouw. In Oekraïne, vaak de ‘graanschuur van Europa’ genoemd, bereiden boeren zich, ondanks de
aanhoudende oorlog, voor op een nieuw landbouwseizoen. Aan de behoefte van de Oekraïense boeren wordt
voor 84% voldaan, voor 55% in gewasbeschermingsmiddelen en voor 78% in zaden.Het meeste tekort bestaat
aan brandstof voor landbouwmachines, maar de situatie wordt reeds opgelost op topambtenaren-niveau, aldus
de minister van Landbouw. Verder is de voorziening in goederen niet te voorspellen, gezien het feit dat alles
afhangt van de militaire situatie in het land. Het grootste gevaar komt van de kant van de Russische troepen die
proberen zowel de civiele infrastructuur als de landbouwmachinerie te vernietigen.

Op dit moment importeert EU uit Oekraïne 57% maïs, 42% koolzaad en 47% zonnebloemen. Met de blokkade
van de havens aan de Zwarte Zee staat de keten van verdere toelevering ter discussie.Daarom buigt de EU zich
momenteel over de mogelijkheden hoe de verstoringen te marginaliseren of op te losssen

Bekijk de plattegrond met Oekraïense landbouwexport-routes.

Ondersteun dieren. Momenteel kan een aantal dierentuinen in Oekraïne de dieren geen voedsel en dergelijke
bieden. De dierentuin van Charkov een totale ramp gebied, omdat de stad constant wordt beschoten. Vrijwilligers
riskeren hun leven bij het vinden van voorzieningen en het verzorgen van de dieren. Kijk hier hoe de dieren te
steunen.

Statistieken
● Naar schatting heeft Oekraïne momenteel 18 miljoen inwoners, 6,7 miljoen zijn nationaal ontheemd.

Volgens de WHO zijn bijna drie miljoen mensen het land ontvlucht.
● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachten bracht een totaal geschat verlies aan Russische

zijde per 15 maart, 06.00 uur naar buiten: Troepen – meer dan 13.500; Tanks – 404; APV – 1.279;
Artillerie systemen – 150; MLRS – 64; Antiluchtafweergeschutsystemen – 36; Vliegtuigen – 81;
Helikopters – 95; Voertuigen – 640; Lichte speedboten – 3; Brandstoftanks – 60; UAV operationeel
tactisch niveau – 9.

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!
● Steun het humanitaire centrum bij  jou in de buurt
● Deel actuele informatie  over de situatie in Oekraïne, hetzij via social media, hetzij via de lokale

media of het verspreiden van korte berichten.
● Informeer je via onze dagelijkse updates op Twitter en onze website
● Deel de waarheid  -  verspreid de informatie over deze update en website.

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