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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update. 10.00 uur, 20-21.03.2022.

Steden onder vuur. Omdat de Russische bezetters er niet in slagen om aanzienlijke militaire winsten
te behalen, gaan de aanvallen op de civiele infrastructuur dagelijks door. Rusland onderneemt
regelmatig beschietingen op steden en burgers als een van de manieren om de macht te behouden in
de beschoten en bezette steden.

Marioepol. In het weekend lieten de Russische bezetters bommen vallen op de Marioepol Art School,
waar ongeveer 400 bewoners zich schuilhielden in een schuilkelder, het gebouw werd verwoest en
mensen zitten vast. Bekijk de drone-video van Marioepol een dezer dagen. Het Russische leger riep
de Oekraïense autoriteiten op om Marioepol over te geven om een humanitaire ramp te voorkomen.
Oekraïne verwierp een eis om de stad Marioepol maandag om 05.00 uur over te geven, terwijl
Russische troepen hun bombardement op de strategische haven opvoerden en duizenden inwoners
met geweld deporteerden, volgens stadsfunctionarissen en getuigen. Actieve beschietingen in de
regio van Loegansk worden voortgezet terwijl Russische troepen op Severodonetsk, Lysychansk,
Hirske, Kreminna, Pryvilla en Zolote schoten. Meer dan 19 residentiële appartementsblokken zijn
beschadigd, 19 particuliere huizen, 2 objecten die deel uitmaakten van de infrastructuur
gezondheidszorg. 56 mensen kwamen om bij de beschieting van een verpleeghuis in Kreminna in de
regio Loegansk. Vijftien mensen overleefden, maar werden met geweld naar het bezette gebied in
Svatovo gebracht naar het regionale geriatrische centrum. In Charkow hebben Russische troepen
sinds het begin van de invasie meer dan 600 huizen beschadigd of vernietigd. Dit zijn woongebouwen,
maar ook gebouwen van het regionaal bestuur, gemeentebestuur, politie, bureau geheime diensten en
historische gebouwen. Tijdens het weekend kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 9-jarig
kind dat werd gedood tijdens de beschietingen in de wijken van Charkow. In de regio Ivano-Frankivsk
beweert het Russische leger hypersonische wapens te gebruiken om wapendepots te vernietigen. De
informatie is nog niet geverifieerd. Regio Kiev. Raketaanvallen troffen Kiev tijdens het weekend
waarbij appartementencomplexen en een winkelcentrum werden geraakt. Bij een luchtaanval op het
dorp Makariv vielen zeven doden en vijf gewonden. Op de allereerste dagen van de oorlog hebben
Russische troepen een deel van de dam op het Kiev-waterreservoir en de Irpinka-rivier kapot
geschoten. Aan de ene kant verhindert de situatie Rusland om zijn troepen dichter bij de hoofdstad te
brengen, aangezien het water onderweg langzaam het gebied overstroomt. Aan de andere kant
overstroomt het nabijgelegen dorpen, zoals Demydiv, en verhindert het de levering van humanitaire
hulp en de evacuatie van de mensen in de regio. In Mykolayiv werden meer dan 40 mariniers gedood
na de luchtaanval van vrijdag op de kazerne. In Rivne hebben maandagochtend twee raketaanvallen
het proefterrein bereikt. In de regio van Soemy schoten Russische troepen op " Sumyhimprom", een
elektriciteits- en chemische fabriek. Er is ammoniaklekkage gemeld in een straal van 2,5 km (??).
Binnen twee uur is de situatie echter weer onder controle gebracht.

Volg Bellingcat's echte kaart van de gedocumenteerde schade en verliezen als gevolg van de
Russische oorlog tegen Oekraïne. 

Ontvoering van de activisten. Russische troepen blijven zich richten op lokale activisten. In de stad
Energodar, regio Zaporizja, ontvoerden de Russische bezetters de eerste loco-burgemeester Ivan
Samoidiuk. In Wolnowacha werden meer dan 20 Oekraïense activisten “gearresteerd” door Russische
troepen. Talloze westerse media meldden dat ze "gedood of naar kampen gestuurd" waren na de
Russische invasie van Oekraïne.

Deportaties. Vadym Boychenko, burgemeester van Marioepol heeft laten weten dat Russische
troepen mensen dwongen om Oekraïne te verlaten en naar Rusland te gaan. De afgelopen week
werden enkele duizenden Marioepol-bewoners naar filterkampen gebracht, waar telefoons en
documenten van mensen werden gecontroleerd. Na de inspectie werden sommige inwoners van
Marioepol doorgestuurd naar afgelegen steden in Rusland, het lot van anderen blijft onbekend.
 
Humanitaire crises. De Russische troepen staan niet toe dat humanitaire hulp burgers bereikt.
Inwoners van Mangush en Melekino, in de buurt van Marioepol, sterven van de honger door gebrek
aan voedsel. De stad Tsjernihiv zit al weken zonder elektriciteit, geen verwarming, geen water en
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humanitaire corridors zijn nog niet tot stand gebracht. De Russische troepen gaven 14 vrachtwagens
met humanitaire hulp geen toegang tot de regio Cherson. 14 vrachtwagens met voedsel en medicijnen
vertrokken vanuit de regio Dnipro naar de regio Cherson, met insuline aan boord, die patiënten in de
regio Cherson nodig hebben. Maar de bezetters lieten de hulp niet door. Ook kan humanitaire hulp de
nederzettingen niet bereiken waar de vijandelijkheden in de regio's Loegansk, Donetsk en Kiev
voortduren. Burgers van voedsel en medicijnen beroven is niets anders dan marteling en een directe
schending van het Verdrag van Genève met betrekking tot de bescherming van burgers in oorlogstijd,
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.

Internationale gemeenschap. De Amerikaanse president Biden zal deze week naar Europa reizen.
Voordat hij op reis gaat naar Europa, is hij van plan om maandag een gesprek te voeren met de
leiders van Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. Hij gaat donderdag naar Brussel en
vervolgens naar Warschau voor een ontmoeting met de Poolse president op vrijdag. Een bezoek aan
Oekraïne wordt niet verwacht. De Verenigde Naties hebben de beschuldigingen van Rusland over
het vermeende bestaan van zogenaamde biologische wapenprogramma's in Oekraïne ontkend . Dit
werd verklaard tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad door Izumi Nakamitsu,
adjunct-secretaris-generaal van ontwapeningszaken van de Verenigde Naties. Volgens de verklaring
van zijn president is Zwitserland bereid om als bemiddelaar op te treden in de onderhandelingen
tussen Oekraïne en Rusland. Iryna Venediktova, de procureur - generaal van Oekraïne, heeft laten
weten dat al zes landen strafzaken hebben geopend in verband met Russische oorlogsmisdaden:
Estland, Litouwen, Duitsland, Polen, Slowakije, Zweden. Russische elites, volmachten en oligarchen
(REPO) multilaterale taskforce. Australië, Canada, de Europese Commissie, Duitsland, Italië,
Frankrijk, Japan, het VK en de VS gaan akkoord met meer samenwerking om Russische activa te
targeten. De onlangs gelanceerde Task Force KleptoCapture van het Amerikaanse ministerie van
Justitie, die de procureur-generaal op 2 maart heeft opgericht, zal deze internationale inspanning
helpen ondersteunen. De minister van Financiën heeft de wettelijke bevoegdheid om beloningen uit te
loven tot een maximum van $ 5.000.000 voor informatie. Oekraïne roept Griekenland op om
luchtverdedigingssystemen te leveren in navolging van de ervaring met Slowakije.  

Wit-Rusland. De laatste groep van 11 Wit-Russische diplomaten heeft zaterdag Oekraïne verlaten.
Gespannen werkomgeving en bedreiging van de veiligheid werden genoemd als redenen voor vertrek.
Hoewel Wit-Rusland officieel zegt niet deel te nemen aan de oorlog, zeggen de Oekraïense
veiligheidsdiensten dat het risico van Wit-Russische interventie hoog blijft. Ondertussen vernietigt een
partizanenbeweging spoorverbindingen waardoor treinen met militaire voorraden de troepen aan de
grens met Oekraïne niet kunnen bereiken. Bij de controlepost Kozlovychi-Kukuryky aan de
Pools-Wit-Russische grens hernieuwden activisten tijdens het weekend een blokkade van
vrachtwagens die terugkeerden van Europa naar Wit-Rusland en Rusland. Dit is niet de eerste dag
van de « blokkade » . Waren er afgelopen weekend nog twee dozijn activisten, nu zijn er ongeveer
honderd tot enkele honderden mensen. 

Verborgen mobilisatie. De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu heeft het bevel
uitgevaardigd "Over de organisatie van de betrokkenheid van leden van de militair-patriottische
openbare beweging " Unarmiya " bij het uitvoeren van een speciale operatie in Oekraïne." Unarmiya is
een radicale militaire organisatie die valt onder het Russische ministerie van Defensie. De leden zijn
kinderen vanaf 8 jaar. Het bevel roept op om tieners van 17-18 jaar te betrekken. Omdat de bezetters
geen mankracht hebben, overweegt het Kremlin minderjarigen bij de oorlog te betrekken en
voorstellen te doen voor hun opleiding. Gennady Zhidko, het hoofd van de belangrijkste
militair-politieke afdeling van de Russische strijdkrachten, controleert deze zaak.   

Afscheid van pro-Russische partijen. De Nationale Veiligheids- en Defensieraad heeft tijdens de
staat van beleg alle activiteiten van een aantal politieke partijen opgeschort. Deze omvatten het
Oppositieblok voor het Leven, de Sharii-partij, Nashi, het Oppositieblok en de socialistische partijen.
Deze gemarginaliseerde partijen voerden jarenlang pro-Russische activiteiten uit in Oekraïne en
pleitten voor de integratie van Oekraïne met Rusland.
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Digitale beveiliging. Oekraïne had in een maand tijd meer dan 3.000 DDoS-aanvallen die gericht
waren op kritieke informatie-infrastructuur. Hackers vallen vooral de informatiebronnen van
overheidsinstanties, instellingen en bedrijven in de financiële en telecommunicatiesector aan.
Desondanks werken alle diensten en zijn ze beschikbaar voor gebruikers. 

Energieveiligheid. Een deel van het personeel van de kerncentrale van Tsjernobyl slaagde er
uiteindelijk in om na meer dan 25 dagen gevangenschap te rouleren. Met betrekking tot de
veiligstelling van de centrale zei het Agentschap dat de situatie ongewijzigd is gebleven ten opzichte
van de eerder gemelde situatie. Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) ontving nog
steeds geen gegevensoverdracht op afstand van zijn monitoringsystemen die in de kerncentrale van
Tsjernobyl waren geïnstalleerd. Dergelijke gegevens werden wel door de andere kerncentrales in
Oekraïne naar het hoofdkwartier van de IAEA overgebracht.

Vaticaan nieuws. Paus Franciscus bezocht Oekraïense kinderen in het Vaticaanse kinderziekenhuis.
Momenteel zijn er 19 kinderen uit Oekraïne in het ziekenhuis opgenomen; ze zijn hier aangekomen na
een grootschalige Russische invasie. Ze worden behandeld tegen kanker en neurologische ziekten,
evenals tegen ernstige verwondingen door explosies. Ook plaatste paus Franciscus een bericht op
Twitter in drie talen om zijn steun aan Oekraïne te betuigen.  

CNN-interview. President Zelenskyi sprak zondag met CNN 's Fareed Zaharia over de huidige
situatie in Oekraïne. “ Ik ben klaar om te onderhandelen. Zonder de onderhandelingen kunnen we
deze oorlog niet beëindigen. We moeten elke manier aangrijpent en elke kans gebruiken om met
Poetin te kunnen praten. Als deze pogingen mislukken, zou dat een Derde Wereldoorlog betekenen.
Bij het bespreken van onderhandelingen zei Zelenskyi dat zijn land bereid was slechts beperkte
compromissen te sluiten, maar geen overdracht van grondgebied dat zijn burgers zo hard bevechten
om te behouden. Lees Politico voor een overzicht van de belangrijkste punten die aan bod kwamen.
 
Cultuur. De Europese filmindustrie reageert op de Russische aanval op Oekraïne . Hier een overzicht
van de reacties van filmprofessionals die sinds het begin van de invasie binnenstromen. Lees over
stedelijke gebieden in Kiev die in gevaar zijn.  
 

Statistiek.
● Sinds het begin van de oorlog hebben de Russische bezetters 1.403 luchtaanvallen op

Oekraïne uitgevoerd.
● Sinds de invasie heeft de vijand 291 raketaanvallen uitgevoerd en 459 lucht raketten vanaf de

grond en vanaf zee afgevuurd.
● Naar schatting zijn meer dan 12 miljoen mensen gestrand in getroffen gebieden of kunnen ze

niet vertrekken vanwege verhoogde veiligheidsrisico's, vernietiging van bruggen en wegen,
evenals gebrek aan middelen of informatie over waar ze veiligheid en accommodatie kunnen
vinden

● Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne becijferde de geschatte verliezen van het
Russische leger vanaf 21 maart 2022 om 06:00 uur: personen - ongeveer 15.000, tanks ‒
498, pantservechtwagens ‒ 1.535, artilleriesystemen - 240, meervoudige raketwerpers - 80,
luchtafweersystemen - 45, vliegtuigen - 97, helikopters - 121, voertuigen - 969, lichte
speedboten - 3, brandstoftanks - 60, drones - 24, speciale apparatuur - 1 3.

 Elke actie telt , geen bijdrage is te klein!
● Support Oekraïense Vrijwilligersdienst een non-profit organisatie die steun biedt aan de

meest kwetsbare bevolking in Oekraïne.
● Steun het humanitair centrum bij jou in de buurt.
● Deel actuele informatie over de situatie in Oekraïne, hetzij op sociale media, met lokale

media of door deze korte notitie te verspreiden.
● Abonneer u op onze dagelijkse updates op Twitter en op onze website .

Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Oekraïne! Eer aan Oekraïne!
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