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Oorlog in Ukraine. Dagelijkse update. 10.00 am, 27-28.03.2022.
Buitenlands beleid. De Amerikaanse president Biden arriveerde vrijdag in Polen voor een ontmoeting met
Amerikaanse troepen, met Oekraïense vluchtelingen en met onder meer de Oekraïense ministers van Buitenlandse
Zaken en van Defensie. Op zondagavond hield hij een officiële toespraak in Warschau met als centrale boodschap:
“Wat er in Oekraïne gebeurt, zal de 21e eeuw veranderen. Dit is geen oorlog van Rusland tegen Oekraïne, dit is een
oorlog van tirannie tegen de hele wereld. De Verenigde Staten zullen in alles standvastig naast Oekraïne staan tot de
overwinning van Oekraïne. Niets zal de Verenigde Staten dwingen zich van Oekraïne af te keren en de steun te
verzwakken, integendeel, de banden tussen twee landen zal alleen maar sterker worden. Tegelijkertijd zal de
overwinning niet snel worden behaald. We moeten realistisch zijn: deze strijd zal niet in enkele dagen of maanden
worden gewonnen. We moeten ons opmaken voor de lange strijd die voor ons ligt." Bidens off-the-script opmerking
dat Poetin 'niet aan de macht kan blijven' leidde echter tot de nodige discussie. Gezaghebbende functionarissen
verduidelijkten later dat de VS noch de EU een regimewisseling in Rusland nastreven. Tegelijkertijd heeft de
Amerikaanse president verdere sancties aangekondigd, namelijk het sluiten van Amerikaanse en Europese havens
voor Russische schepen. De opstelling van Oekraïne blijft ongewijzigd: naast de sancties zijn er meer wapens nodig
om verdere luchtaanvallen en raketaanvallen te voorkomen.

Steden onder vuur. Volgens het Ministerie van Defensie werden de Russische troepen zaterdag 35-70 km
teruggedrongen van Kiev. Regelmatige artillerie-aanvallen gaan echter door. Zaterdag vielen de Russische
strijdkrachten de stad Slavutych binnen en veroverden daar het stadshospitaal. Russische soldaten gooiden granaten
naar ongewapende lokale burgers die demonstreerden tegen de bezetting. Ook is de burgemeester van de stad
ontvoerd, die vervolgens na een paar uur weer werd vrijgelaten. Later op de dag werd bekend gemaakt dat de stad
onder Russische controle zou staan, maar na controle op wapens in de stad, hergroepeerden Russische troepen zich
en grendelden ze de toegangswegen tot de stad af. Tijdens het weekend vuurde het Russische leger een aantal
raketten gericht op olie- en gasraffinaderijen. In Lviv troffen kruisraketten een olie- en gasraffinaderij van de
Oekraïense Spoorwegen en een van de fabrieken van de stad. Deze raketten werden gelanceerd vanuit Sebastopol.
De lokale brandweer heeft de brand in de fabriek na bijna 16 uur geblust. Het Russische Ministerie van Defensie heeft
de aanval op Lviv bevestigd. De beschietingen op Lviv vielen samen met het bezoek van president Biden aan de
Poolse stad dicht bij de grens, waar hij Oekraïense vluchtelingen ontmoette vlak voor zijn ontmoetingen in Warschau
later op de dag. Dezelfde dag trof een raket een olieraffinaderij in Dubno, in de buurt van Rivne. De fabriek werd
volledig vernietigd. Een soortgelijke aanval trof Loetsk op zondag; raketten die vanuit Wit-Rusland werden gelanceerd,
raakten daar ook een olieraffinaderij. Op zondagavond werden hevige explosies geregistreerd in Lutsk, Kiev, Rivne,
Kharkiv en Zhytomyr. In Tsjernihiv melden lokale autoriteiten dat het gemakkelijker is om onbeschadigde huizen te
tellen dan beschadigde, aangezien een groot deel van de infrastructuur beschadigd of vernietigd is. De nucleaire
onderzoeksfaciliteit in Charkow is opnieuw aangevallen. Er wordt zwaar gevochten rond Izium, in de regio Charkow.
In de buurt van Avdiivka, in de oblast Donetsk, gebruiken Russen naar verluid verboden fosformunitie.

Marioepol. De gemeenteraad van Marioepol meldt dat de Russische bezetters artsen en patiënten uit het
stadsziekenhuis №1 hebben verdreven, samen met de mensen die zich daar in de kelder verstopten voor de
beschietingen. In totaal betreft het ongeveer 700 mensen. De burgemeester van de stad meldt dat 50% van de totale
bevolking (voor de oorlog 540.000) uit de stad is geëvacueerd. Ongeveer 60.000 mensen daarvan zijn via de
humanitaire corridor naar het door Oekraïne gecontroleerde gebied vertrokken. Volgens voorlopige schattingen zijn
20-30.000 burgers van Marioepol gedeporteerd naar door Rusland bezet gebied. 90% van de infrastructuur van de
stad is beschadigd of vernietigd. De humanitaire evacuatiecorridors zijn maandag 28 maart niet beschikbaar; de
Oekraïense inlichtingendienst waarschuwt voor provocaties van de Russische troepen.

Bevrijding. Trostyanets, in de oblast Soemy, is na dagenlange bezetting bevrijd; het Russische leger is verdreven. In
de regio Zaporizja hebben territoriale verdedigingseenheden twee dorpen bevrijd: Poltavka en Malynivka.

Ontvoeringen en deportaties. In Melitopol heeft het Russische leger opzichters van flatgebouwen opgedragen om de
appartementen aan te wijzen 'waar de fascisten wonen'. De Russen willen zicht krijgen op iedereen die zich verzet
tegen Russische troepen en steun betuigt aan de Oekraïense regering. De mensenrechtenorganisatie Euromaidan
SOS meldt dat sinds het begin van de oorlog minstens 36 mensen zijn ontvoerd of verdwenen. De organisatie roept op
tot steun om de vermiste mensen te bevrijden, aangezien de aanvallen op activisten en de oppositie doorgaan.

Iryna Vershchuk, Minister van de Tijdelijke Bezette Gebieden, heeft meegedeeld dat het Russische leger van plan is
om etnische Armeniërs, Azerbeidzjanen en Meschetische Turken uit het door Rusland bezette Cherson naar de
tijdelijk bezette Krim te deporteren.
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Energie veiligheid. CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek, schrapt de deelname van
CERN-wetenschappers aan alle wetenschappelijke comités van instellingen in de Russische Federatie en de
Republiek Wit-Rusland. Ook schort CERN alle toekomstige samenwerking op met Rusland en Wit-Rusland.

Lees meer over Europa's (on)afhankelijkheid van Russisch gas in onze nieuwe factsheet, opgesteld door Oksana
Aliieva, expert op het gebied van energiepolitiek en klimaatverandering.

Media. Sinds het begin van de grootschalige oorlog tegen Oekraïne zijn 12 journalisten gedood en 10 gewond
geraakt, meldt procureur-generaal Iryna Venediktova. Rusland heeft 148 misdaden begaan tegen journalisten en de
media in Oekraïne. Meer dan 70 mediakanalen zijn gedwongen gesloten als gevolg van redactionele inbeslagnames,
bedreigingen en tijdelijke bezetting. Er zijn zes gevallen van ontvoering en marteling van journalisten geregistreerd.

Internationale media waaronder CNN en Sky News hebben zaterdag veel kritiek geoogst toen zij de beschietingen van
Lviv bleven live streamen vanuit een pand dicht bij de explosie. Er zijn momenteel beperkingen ingesteld op het
verslag doen van, het plaatsen van foto's of het livestreamen van raketaanvallen vóórdat de bevoegde autoriteiten een
officiële verklaring hebben verstrekt. Bij live verslaggeving kan de vijand het doel aanpassen en herhaalde aanvallen
mogelijk maken.

President Zelenskyi heeft een virtueel interview gegeven aan de Russische oppositiemedia - 'Zygar', 'Dozhd',
'Medusa', 'Kommersant' en 'Novaya Gazeta'. Na het interview riep de Russische toezichthouder Roskomnadzor de
media op om het interview niet te publiceren. De journalisten buiten Rusland hebben het toch vrijgegeven. De
belangrijkste topics uit het interview:
- Veiligheidsgaranties hebben prioriteit bij de onderhandelingen.
- Oekraïne is klaar voor de uitwisseling van gevangenen en van dodelijke slachtoffers. Rusland toont echter geen

interesse om Russische slachtoffers terug te nemen. Zelenskyi: 'Dat is eng. Als dit de houding is ten opzichte van
het eigen volk, wat is dan de houding ten opzichte van anderen.'

- Poetin heeft de Russische taal in Oekraïne te schande gemaakt en Oekraïners zullen zich schamen om het in de
toekomst te gebruiken. De houding ten opzichte van Rusland en de Russen is enorm verslechterd. Er is nu een
wereldwijde, historische, culturele splitsing ontstaan, die veel erger is dan de oorlog.

- Oekraïne's streeft er naar om het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperkenen en de duur van deze oorlog te
verkorten. Rusland moet zijn troepen terugtrekken, naar de situatie vóór 24 februari, vóór de aanval.

Cultuur. Het Holocaust-monument in Drobytsky Yar bij Charkow is beschadigd door Russische artilleriebeschietingen.
Volgens het Rijksarchief van Charkow zijn hier tijdens de Holocaust tussen de 16.000 en 20.000 Joden
doodgeschoten. Een tweede Holocaustmonument is eerder beschoten: op 1 maart troffen Russische raketten Babyn
Yar in Kiev. De Oekraïense regering heeft een database opgezet met vermeende oorlogsmisdaden tegen het erfgoed
van het land. Op die manier kan de schade worden geregistreerd en kunnen de aanstichters op een dag hiervoor
verantwoordelijk worden gehouden. Lees hoe museumconservatoren en vrijwilligers in Oekraïne kunstwerken,
culturele artefacten en openbare monumenten proberen te verplaatsen of te beschermen, terwijl de Russische invasie
voortduurt.

Onderhandelingen. De volgende onderhandelingsronde tussen Oekraïne en Rusland vindt plaats op 29 maart in
Turkije. De agendapunten van Oekraïne blijven ongewijzigd: veiligheidsgaranties, territoriale integriteit en soevereiniteit
van de staat.

Dagelijkse cijfers:
De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakt iedere dag de totale geschatte verliezen van het
Russische leger bekend. Voor 28 maart 2022 om 06:00 uur zijn dat de volgende cijfers: manschappen - ongeveer
17.000, tanks ‒ 586, APV ‒ 1.694, artilleriesystemen - 302, MLRS - 95, luchtafweersystemen - 54, vliegtuigen met
vaste vleugels - 123, helikopters - 127, niet-gepantserde voertuigen - 1150, boten en lichte speedboten - 7,
brandstoftankers - 73, operationeel-tactisch niveau UAV - 66, uitzonderlijke apparatuur - 21.

Elke actie telt, geen bijdrage is te klein!
- Deel deze actuele informatie over de situatie in Oekraïne, hetzij op sociale media, met lokale media of

door deze korte update te verspreiden.
- Abonneer je op onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.
- U kunt ons project steunen met donaties via PayPal. Meer informatie hier.

Dank voor de steun aan Oekraïne! Slava Ukraini!
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