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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. 10.00 uur, 18.03.2022.

Onderhandelingen. De onderhandelingen tussen Oekraïense en Russische delegaties worden virtueel en in de
vorm van subwerkgroepen voortgezet. In de komende weken zal er meer informatie vrijkomen over de mogelijk
ontmoeting tussen president Zelensky en de Russische president. Minister van Buitenlandse zaken Koeleba zegt
dat Zelensky er klaar voor is, "al is het morgen". "Zijn standpunten zijn duidelijk en op alle onderwerpen uitgewerkt
en Oekraïne is klaar voor dit gesprek." Mychajlo Podoljak gaf aan dat er een lijst vragen op tafel ligt die niet kunnen
worden beantwoord zonder dat de staatshoofden erbij zijn.

Buitenlandse politiek. Duitse Bondsdag. President Zelensky sprak donderdag Duitse parlementariërs toe. De
president van Oekraïne had strenge kritiek op de sancties; deze zouden niet genoeg zijn en te laat komen. Duitsland
moet de financiële steun aan Rusland stopzetten. In zijn toespraak drong hij erop aan de toelating van Oekraïne tot
de Europese Unie niet uit te stellen, teneinde hardere sancties tegen Rusland te kunnen nemen en vrede boven
inkomsten te stellen.

De Seimas (parlement) van Litouwen nam unaniem een resolutie aan die de Verenigde Naties oproept om
onmiddellijke maatregelen te nemen voor een no-flyzone boven Oekraïne om het massale omkomen van burgers te
stoppen. Dit is het derde land waarvan het parlement de landen van de VN opriep om onmiddellijk in te stemmen
met maatregelen om een no-flyzone in te stellen teneinde mensenlevens te sparen.

Wapenhandel. In een recent gepubliceerd rapport van Investigate Europe staat dat tien EU-lidstaten zijn
doorgegaan met bewapeningsgerelateerde zaken met Rusland, ongeacht het sinds 2014 ingestelde embargo op de
verkoop van wapens aan Rusland. De geanalyseerde gegevens beslaan de periode van 2015-2020 en gaan over
alle officieel geregistreerde wapenexporten van de 27 EU-landen. Volgens openbare gegevens die door Investigate
Europe zijn geanalyseerd, hebben de geëxporteerde militaire goederen een waarde van 346 miljoen euro. Frankrijk,
Duitsland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Finland, Slowakije en Spanje hebben in verschillende mate
"militaire goederen" naar Rusland geëxporteerd. Het onderzoek laat zien dat de term "militaire goederen" breed is en
raketten en andere projectielen, bommen, torpedo's en geweren en kan omvatten, evenals onderdelen van militaire
apparatuur.

Aangevallen steden. In de afgelopen week werd iedere dag een van Kievs wijken getroffen door brokstukken van
raketten. Vandaag is er weer een flatgebouw beschadigd. Zware aanvallen worden gepleegd rond Kiev op de regio's
Boetsja en Visjgorod, evenals op vier wijken in de regio Brovary. In de vroege ochtend werden er in de buitenwijken
van Lemberg/Lviv drie explosies gehoord; het doelwit was een reparatiewerkplaats voor vliegtuigen. De regio
Tsjernigov/Tsjernihiv ligt nog steeds onder vuur, terwijl het Russische leger zijn wapentuig temidden van civiele
infrastructuur plaatst. In Tsjernigov zijn burgers aangevallen. Onder de slachtoffers bevindt zich een Amerikaans
staatburger. De locoburgemeester van Marioepol, Serhiy Orlov, zegt dat er geen enkel onbeschadigd gebouw meer
in de stad staat. Ongeveer 80-90% van de infrastructuur heeft onder de militaire activiteiten te lijden gehad. Er
worden dagelijks 50 tot 100 bommen op de stad gegooid. Ongeveer honderd mensen is het gelukt het terrein van
het beschadigde theater in Marioepol te verlaten, terwijl de overige nog onder het puin liggen. De evacuatie gaat
moeizaam door de continue beschietingen. In Severodonetsk en Roebezjne in de regio Loegansk hebben de
Russen gedurende de nacht meer dan twintig huizen verwoest. Na beschietingen in Charkov ontstond brand in de
markt Barabasjovo, een van de grootste markten van Oost-Europa. Na de aanval in de vorige nacht op Merefa, in de
regio Charkov, kwamen 21 personen om en raakten 25 gewond. De toestand in Cherson is nog steeds kritiek,
aangezien de bevolking gebrek heeft aan levensbehoeften en er nog geen evacuatiecorridor is overeengekomen. In
de afgelopen 24 uur werden er 3810 mensen uit "hot spots" geëvacueerd – 2000 inwoners van Marioepol konden
Zaporizja bereiken en nog eens 1810 inwoners van Vorzel, Boetsja, Gostomel, Sjevtsjenkiv en Borodjanka zijn
geëvacueerd. Bekijk de kaart met de laatste ontwikkelingen in het land.

Kosten van de oorlog. In één week zijn de totale kosten van de door Rusland beschadigde Oekraïense
infrastructuur met 8,3 miljard dollar toegenomen. Momenteel bedraagt de totale schade ongeveer 62,6 miljard dollar.
De hogeschool voor economie in Kiev, het kabinet van de president en het ministerie van Economie hebben een
webfaciliteit opgezet om informatie over schade aan infrastructuur te verzamelen.

Syrië. De generale staf van Oekraïne waarschuwt dat Rusland ongeveer duizend Syrische huurlingen heeft
geworven om deel te nemen aan de strijd in Oekraïne. Volgens de militaire inlichtingendienst van Oekraïne is het
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plan om binnenkort wapens, militaire uitrusting en hulpmiddelen van Syrië naar Rusland en Belarus te verplaatsen
ter ondersteuning van de Russische bezettingsmacht. Beweerd wordt dat Syrische strijders van de gelegenheid
gebruik kunnen maken om hun land te verlaten en naar een Europees land te gaan in plaats van werkelijk te
vechten.

Zaken. PayPal gaat van start in Oekraïne. Nestlé vertrekt niet uit Rusland en zal daar actief blijven. Premier
Shmyhal deed een dringende smeekbede aan de ceo van Nestlé, maar het standpunt van het bedrijf bleef
onveranderd.

Boycot. De Zweedse havenarbeidersvakbond heeft een blokkade van Russische schepen en goederen in hun
havens vanaf 28 maart aangekondigd. Het European Space Agency (ESA) weigert naar aanleiding van de
Russische invasie van Oekraïne met Roscosmos samen te werken bij de ontwikkeling van de ExoMars-missie.

Steun van het publiek in Rusland voor de oorlog. Mychajlo Podoljak reageerde op de oproep van de Duitse
Bondskanselier Olaf Scholz om "gewone Russen niet te beledigen of aan te vallen" met "Officieel is 71% van de
Russen sterk voor de oorlog tegen Oekraïne en de massamoord op onze burgers. Onthoud dat". In haar artikel voor
VoxUkraine zegt Ilona Sologoub: "Poetin maakt de agressieve oorlog van Rusland in Oekraïne persoonlijk. Maar het
bloed van onschuldige Oekraïners kleeft ook aan de handen van miljoenen Russen die Poetin steunen". Lees over
de steun van het Russische publiek aan de oorlog in het artikel.

Cultuur. Er vinden nog steeds aanvallen op cultureel erfgoed plaats. In Izioem, in de regio Charkov, hebben de
bezetters het oorlogsmonument op het natuurmonument van de Kremianetsberg beschadigd. Een van de stèles van
het monument bezweek onder luchtbombardementen. Inmiddels is de Italiaanse regering bereid het verwoeste
theater in Marioepol te herbouwen. De Italiaanse minister van Cultuur zei op Twitter dat de Italiaanse ministerraad
zijn voorstel ondersteunde. In Londen heeft MyArtBroker een charitatieve stille veiling van Banksy's kunstwerk "CND
Soldiers" georganiseerd. De opbrengst gaat naar het Ohmatdyt-kinderziekenhuis in Kiev.

Knooppunt voor Oekraïense organisaties in Brussel. De voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola
heeft de sleutels van het “Station Europa”-gebouw overhandigd aan de Oekraïense organisatie Promote Ukraine. De
ruimte zal worden gebruikt om acties van Oekraïense organisaties (demonstraties organiseren, persconferenties
enzovoort) te coördineren en psychische en administratieve ondersteuning te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne
die nu in België aankomen (werk zoeken, registreren bij gemeenteloketten).

Statistiek:
● Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan 320.000 burgers naar Oekraïne teruggekeerd.
● De officier van Justitie voor jeugdzaken van Oekraïne meldt dat er 109 kinderen zijn gedood en 130 gewond

als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.
● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachten becijferde de geschatte Russische verliezen (18 maart

2022, 6 uur): personen ongeveer 14.200, tanks 450, pantservechtwagens 1448, artilleriesystemen 205,
meervoudige raketwerpers 72, luchtafweersystemen 43, vliegtuigen 93, helikopters 112, voertuigen 879,
lichte speedboten 3, brandstoftanks 60, drones 12, speciale apparatuur 11

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

● Steun de humanitaire instellingen bij jou in de buurt.
● Verspreid actuele informatie over de toestand in Oekraïne, op sociale media, via lokale media of door

deze berichten te delen.
● Schrijf je in op onze dagelijkse berichten op Twitter en op onze website.
● Share the truths – deel informatie over deze update en website.

Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!
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