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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse up-date; 16.03.2022, 10.00 uur
Marioepol. Goed nieuws - 2000 auto’s met evacuée’s hebben Marioepol verlaten. Ongeveer een zelfde hoeveelheid
auto’s staat nog klaar om de stad te verlaten, volgens de gemeenteraad van Marioepol. Ongeveer 20.000 mensen
verlieten de stad via de humanitaire corridor in hun eigen auto.Slecht nieuws - artsen en patiënten van het Regionale
Intensive Care Ziekenhuis in Marioepol zijn door de Russische troepen gegijzeld. Een vertegenwoordiger van het
medisch personeel slaagde erin het volgende bericht te versturen: “We kunnen het ziekenhuis niet uit. Er wordt
geschoten en gebombardeerd. We zitten in de kelder van het ziekenhuis. Geen auto kan het ziekenhuis naderen, deze
situatie duurt nu al twee dagen. Hoge huizen rond het ziekenhuis staan in brand ..de Russen hebben meer dan 400
mensen vanuit de directe omgeving gedwongen het ziekenhuis in te gaan. We mogen er niet uit.” Ook hebben
Russische troepen gedurende de dag de aanval geopend vanaf zee. Russische schepen waren gestationeerd nabij het
dorp Bilosaraiska Kosa, waarvandaan de aanval is geopend. En meer nog, humanitaire hulp kan de stad niet bereiken –
trucks die proberen Berdjansk te verlaten, worden op weg naar Marioepol tegengehouden, en keren later onverrichter
zake terug.

Steden onder vuur. Gisteren, 15 maart, hebben Russische troepen de luchthaven van Dnipro aangevallen. Ze gingen
door met hun strategie van het verwoesten van luchthavens en vliegvelden in heel Oekraïne. In Kyiv is weer een
appartementencomplex van 12 verdiepingen gebombardeerd. Voor het eerst bombardeerde de Russische bezetters
burgerdoelen in Zaporizja, inclusief één van de spoorwegstations. Er werd hevig gevochten in Rubizjne, regio
Loegansk. Luchtaanvallen troffen Berdytsjiv, regio Zjitomir en Marjalivka, regio Kyiv. Gedurende de hele nacht werden
explosies gehoord in Cherson. Dagenlang worden bijna alle districten van Charkov beschoten door de bezetters. In de
regio Mykolaiv, is in Berdjansk de activist Vitalii Shevchenko opgepakt door de Russische troepen na een vreedzame
demonstratie die hij had georganiseerd. In de regio Kyiv zijn vrijwilligers en gemeenteambtenaren uit Boetsja gegijzeld
door de bezetters, zo meldt de gemeente. In Vinnytsia werd een televisietoren van omroep- en radiocommunicatie en
televisiebelangen onder vuur genomen door de Russische bezetters.

Humanitaire situatie. Op 15 maart zijn zeven van de negen humanitaire corridors geopend en zijn bijna 29.000
mensen geëvacueerd, aldus minster Vereshchuk. De situatie in de regionen van Cherson is verslechterd. In
nederzettingen, vooral de kleinere, is de situatie catastrofaal. Er is een nijpend tekort aan medische voorzieningen en
voedsel. Ook zijn er problemen ten aanzien van electriciteits-, gas- en watervoorziening. Dinsdag zijn 320 pupillen
geëvacueerd uit de kostschool in Oskilky; de autoriteiten rekenen op een ‘groene corridor’ vanuit Izioem, zodat de
evacuatie kan worden voortgezet.

Buitenlandpolitiek - bezoek premiers. De premiers van Polen, Tjechie en Slovenië reisden naar Kiev voor een
ontmoeting met Zelensky. “Het doel van het bezoek is het bevestigen van de ondubbelzinnige steun van de hele
Europese Unie voor de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne en het aanbieden van een breed pakket
aan steun voor de Oekraïense staat en gemeenschap”, zo schreef de Poolse regering. Zij zijn de eerste westerse
leiders die Oekraïne bezoeken sinds het begin van de oorlog. Na de ontmoeting drukte Zelenski in zijn dagelijkse
toespraak tot het Oekraïense volk zijn dankbaarheid over dit bezoek uit en riep hij “alle vrienden van Oekraïne op Kiev
te bezoeken. Het kan hier gevaarlijk zijn, dat is waar, want het luchtruim is nog niet gesloten voor Russische raketten en
vliegtuigen.”

Raad van Europa. Rusland heeft officieel kort voordat het officieel werd geschorst de Raad van Europa verlaten. Sinds
de Tweede Wereldoorlog is het pas het tweede land dat uit de Raad stapt. Het besluit houdt een ontkenning in van het
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Russische burgers kunnen geen zaken aanhangig maken bij het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Russische regering kan de doodstraf opnieuw invoeren. Officieel
eindigt het Russische lidmaatschap echter pas aan het eind van het financiële jaar, en wel op 31 december. Als gevolg
van de Russische beslissing de Raad te verlaten heeft PACE intussen Transnistrië officieel erkend als een zone van
Russische bezetting.

Oekraïne - NAVO. President Zelensky merkte in zijn toespraak tot de leiders van de door de Britten geleide Joint
Expeditionary Force op niet te verwachten dat Oekraïne spoedig tot de NAVO zal kunnen toetreden. In zijn woorden:
“Jarenlang kregen we te horen hoe de deur mogelijk opengezet kon worden (tot toetreden van de NAVO) en nu horen
we dat het van de baan is. Het is waar en het moet erkend worden.” Hij voegde eraan toe: “Ik ben blij dat onze mensen
dit beginnen te begrijpen en op zichzelf en onze partners die ons steunen, vertrouwen.”
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Wereldhandelsorganisatie (WHO). “De Europese Unie, zal in samenwerking met de G7-landen en andere
gelijkgestemde partners (Albanië, Australië, IJsland, Republiek Korea, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland,
Noord-Macedonië, Noorwegen) per vandaag ophouden Rusland te behandelen als een meest-begunstigde-natie binnen
de WHO-kaders,” aldus Dombrovskis, uitvoerend vice-voorzitter van de Europese Commissie. Het besluit ontneemt
Rusland voorrang en gunstige handelsvoorwaarden. Nu zullen de landen hun eigen douanerechten kunnen laten
gelden of de import van Russische goederen verbieden.

Onderhandelingen – ronde 4. De onderhandelingen gaan door, maar beide teams hebben tot vandaag een pauze
ingelast en werken in subgroepen. “We gaan morgen verder. Een zeer moeilijk en wreed onderhandelingsproces. Er zijn
fundamentele tegenstellingen. Maar er is zeker ruimte voor compromissen. Gedurende de pauze, gaat het overleg in
subgroepen door..”, zoals verwoord door de adviseur van het hoofd van het kabinet van Oekraïense president
Volodymyr Zelensky.

Bescherming van de omgeving. De Russische minister van Defensie Shoigu heeft een persoonlijk verzoekschrift
gestuurd naar Poetin om de Oekraïense bossen in de verdedigingsgebieden te kappen. Het hout zal in eerste instantie
gebruikt worden voor militaire doeleinden, tenzij het niet nodig is, dan zal het worden verkocht en de winst zal dan
militaire doeleinden ten goede komen. Het zou momenteel voornamelijk gaan om door Rusland bezette gebieden gaan.

Digitale veiligheid. Anonymous heeft met succes een nieuwe cyberaanval uitgevoerd op de website van de Russische
regering inclusief de FSB (federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie. Ze hackten ook de website van de
Russische staats atoomenergie-agentschap Rosatom en beloofde “enkele gigabytes aan gegevens” en informatie over
de beveiliging van het bedrijf te delen.

Media. Sinds het begin van de oorlog zijn minstens drie journalisten gedood door Russische troepen.
Volgens Lyudmula Denisova (ombudsvrouw en voormalig parlementslid), werden drie journalisten in Mykolaiv, Kyiv en
Irpin gedood. Zoals ze vertelt, zijn sinds 24 februari veel journalisten opzettelijk verwond door de Russische
strijdkrachten. Gisteren zijn in de buurt van Kyiv Fox News-journalist, Pierre Zakrzewski, en de Oekraïense producer,
Oleskandra Kuvshynova, gedood, een andere journalist raakte ernstig gewond. Russische troepen schenden elke
regelgeving en vallen met opzet de pers aan.

Statistieken

● Sinds 24 februari hebben de Russen in Oekraïne meer dan 900 projectielen van uiteenlopend soort
afgeschoten.

● Door de Russische troepen werden 3500 objecten in de infrastructuur verwoest. Tenminste 28 religieuze
gebouwen zijn beschadigd of verwoest. 

● Recente peilingendata: van de respondenten gelooft 56% dat het voornaamste doel van de Russische invasie
is de volledige vernietiging van het Oekraïense volk; deze mening voert in alle Oekraïense regio’s de
boventoon. De steun voor de Oekraïense toetreding tot de NAVO is in de afgelopen weken licht gedaald, van
76% (een record) naar 72%. De voornaamste reden hiervoor is het uitbijven van een besluit om het luchtruim
boven Oekraïne te sluiten, iets waar bijna 90% van de Oekraïeners om vraagt.

● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachten bracht een totaal geschat verlies aan Russische zijde per
16 maart, 06.00 uur naar buiten: Troepen - ongeveer 13.800; Tanks - 430; APV - 1375; Artillerie systemen –
190; MLRS – 70; Antiluchtafweergeschutsystemen – 43; Vliegtuigen – 84; Helikopters – 108; Voertuigen – 819;
Lichte speedboten – 3; Brandstoftanks – 60; UAV operationeel tactisch niveau – 11; Speciale apparatuur  -  10

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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