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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. 10.00 uur, 13.03.2022.

Steden onder vuur. Rusland is begonnen met pogingen om een illegaal referendum in Cherson voor te
bereiden, in navolging van het Krim- en L/DNR-scenario. ‘In navolging van het draaiboek van 2014 proberen
de Russen nu wanhopig een schijn "referendum" te organiseren voor een nep-"volksrepubliek" in Cherson.
Gezien het totale gebrek aan steun onder de bevolking, zal het volledig geënsceneerd worden. Strenge
sancties moeten volgen als de Russen hiermee doorgaan. Cherson is en zal altijd Oekraïne zijn', zegt de
Minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne Dmitro Koeleba. Ondertussen gaan de mensen in Cherson
elke dag de straat op om te betogen tegen de Russische indringers.
Een luchtaanval vond plaats op de Oekraïense militaire basis Javoriv, in de regio Lviv, op 25 km afstand van
de Poolse grens. In eerste instantie werden 8 raketten afgevuurd op het Internationaal Centrum voor
Vredeshandhaving en Veiligheid (IPSC, International Center for Peacekeeping and Security), waarbij 134
gewonden en 35 doden vielen. Het lijkt er op dat 30 raketten werden afgevuurd vanuit de regio Saratov,
Rusland. Het vliegveld van Ivano-Frankivsk is voor de derde keer sinds het begin van de oorlog beschoten.
De woonwijken van Sjevjerodonetsk, Roebizhne, Lysytsjansk en Popasna liggen voortdurend onder vuur. In
Popasna, regio Loegansk, hebben de bezetters verboden fosforhoudende munitie gebruikt . Nog eens drie
luchtaanvallen in Tsjernihiv gedurende één nacht. In Svyatogorsk, in de regio Donetsk, bombardeerde het
Russische leger het regionale gezondheidscentrum voor kinderen en twee zalen van het klooster van
Svyatogorsk, waar ongeveer duizend mensen verbleven, waaronder meer dan 200 kinderen. Er zijn
verscheidene gewonden. De burgemeester van Dniproroedne, Yevhen Matveev, werd ontvoerd nadat hij
eerder had deelgenomen aan vreedzame betogingen.

Hier is een kaart met een overzicht van de aanvallen per 13 Maart.

Humanitaire crises. Bijna 2.000 mensen werden zaterdag uit de brandhaarden in de regio Kiev geëvacueerd.
Tijdens een poging om mensen uit het dorp Peremoha in de regio Kiev te evacueren langs een
overeengekomen "groene" corridor, beschoten de Russische troepen een konvooi burgers dat uitsluitend uit
vrouwen en kinderen bestond. Zeven mensen kwamen om, waaronder één kind. Na de schietpartij dwongen
de Russische troepen de restanten van het konvooi terug te keren naar het dorp en lieten hen niet meer
vertrekken. Marioepol blijft afgesneden van de noodzakelijke levensbehoeften. Humanitaire hulp komt
langzaam in de richting van de stad, maar heeft deze nog niet bereikt. De moskee van Marioepol is door
Russische troepen beschoten. Meer dan 80 volwassenen en kinderen houden zich daar schuil voor de
beschietingen, waaronder burgers uit Turkije. Russische troepen beschoten een evacuatietrein voor
passagiers in de regio Donetsk. Een treinconducteur werd gedood en een andere raakte gewond. De trein
voerde een evacuatiemissie uit en was op weg naar de stad Lyman om inwoners van de regio's Loegansk en
Donetsk op te pikken.

Russische troepen. Op 11 maart maart kondigde de Russische minister van defensie Sergej Sjojgoe aan dat
meer dan 16.000 "vrijwilligers" uit het Midden-Oosten belangstelling hadden getoond om zich aan te sluiten bij
Ruslands "bevrijdingsbeweging" voor de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Sjojgoe zei dat veel van de
vrijwilligers aan de zijde van Rusland vochten in de strijd tegen IS. Michajlo Podoljak, adviseur van de
Oekraïense president, zegt dat het inhuren van deze soldaten en het beweren dat het Oekraïense leger
chemische wapens gebruikt, een poging is om het "Syrische scenario" in Oekraïne uit te voeren.

Vanwege de talrijke berichten dat de Russische soldaten niet over voldoende middelen van bestaan
beschikken en niet hadden verwacht dat de oorlog zo lang zou duren heeft de Russische legerleiding
plunderingen gelegaliseerd en haar troepen naar een "zelfvoorzienings"-modus geleid. De legalisering van
plundering stelt hen in staat middelen te verkrijgen van de burgerbevolking en de beschikbare civiele
infrastructuur te gebruiken. Het Oekraïense ministerie van defensie beweert dat er talrijke gevallen zijn van
ernstige misdaden tegen burgers: moord, mishandeling, verkrachting.
Belarus. Het ministerie van defensie van Belarus heeft aangekondigd dat zij vijf bataljons met tactische
troepen naar de grens met Oekraïne zullen sturen om de militairen te vervangen die alleen de grens moeten
beschermen. Soldaten uit Belarus weigeren categorisch deel te nemen aan de oorlog tegen Oekraïne, meldt
het Centrum voor Informatiebeveiliging. Soldaten verlaten het land met hun gezinnen om inzet in Oekraïne te
vermijden. Om de militaire protesten de kop in te drukken, is de legerleiding begonnen Russische officieren te
benoemen op hoge posten in het leger.
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Energie en veiligheid. 11 burgers van Rosatom zijn in de kerncentrale van Zaporizja aangekomen. Volgens
een vertegenwoordiger van deze groep zijn zij gestuurd om de nucleaire en stralingsveiligheid te beoordelen
na de beschieting en inbeslagneming van de centrale, en om te helpen bij reparaties. Een andere reden voor
hun optreden is de weigering van de Oekraïense leiding en het personeel van de kerncentrale om met de
invallers samen te werken. De directeur-generaal van Rosatom, Alexey Likhachov, bevestigde tegenover de
IAEA dat een beperkt aantal deskundigen van het bedrijf aanwezig was in de kerncentrale van Zaporizja in het
zuidoosten van Oekraïne, maar hij ontkende dat Rosatom de operationele controle had overgenomen, noch
dat het de bedoeling was dat de centrale onder het "beheerssysteem" van Rosatom zou komen te vallen.

Buitenlandse zaken. Lviv ontving leden van het Europees Parlement, die Litouwen, Duitsland, Roemenië,
Slowakije en Spanje vertegenwoordigden. Zij hadden een ontmoeting met Oekraïense parlementsleden en
vertegenwoordigers van het civiele en militaire bestuur van Lviv in het kader van het Europees Oekraïne
Forum om de huidige situatie te bespreken en hun steun te betuigen.

Zondagse leeslijst. De Atlantische Raad heeft het draagvlak voor Poetin in Rusland geanalyseerd. Poetin’s
besluit om Oekraïne te vallen is "geheel in overeenstemming met al lang bestaande overheidsverklaringen en
doelstellingen van buitenlands beleid die door een duidelijke meerderheid van de Russen enthousiast worden
omarmd. Dit is net zo goed hun oorlog als die van Poetin." De "Z" is inmiddels op weg om een
alomtegenwoordig teken in allerlei sectoren te worden, zoals de Paralympics of gewoon op straat. Ook
nationale universiteiten steunen de "speciale operatie" in Oekraïne. Lees de volledige tekst hier.

Zondagse kijklijst: hier is een link voor de 20 beste films die kunnen helpen om de situatie in Oekraïne te
begrijpen.

Meer zondagse leeslijst:
● Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia door Daria Badiour, Oekraïens

film critica & journalist. Lid van FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique)
en van het Oekraïense Oscar Comité van 2016-2018.

● A message for the attention of the international community van de Oekraïense film regisseur Roman
Bondarchuk (Ukrainian Sheriffs, Volcano), art director van het Docudays UA International Human
Rights Documentary Film Festival (waarvan de 19e editie net uitgesteld is) en lid van het bestuur van
de Oekraïense Film Academie.

● The Ukraine-Russia Struggle Goes Way Back door de Oekraïense filosoof dr. Volodymyr Yermolenko.
● Ukrainian National Identity, Explained door de Oekraïense filosoof dr. Volodymyr Yermolenko.

Statistiek:
● 1.300 Oekraïense soldaten zijn gedood in de 17 dagen dat de oorlog nu duurt.
● 79 kinderen zijn gedood en meer dan 100 gewond sinds het begin van de oorlog.
● De generale staf van de Oekraïense strijdkrachten meldde dat het totale aantal verliezen van het

Russische leger op 13 maart 2022 om 6 uur als volgt geschat werd. Manschappen: meer dan 12.000;
tanks: 374; pantservoertuigen:1226; artilleriesystemen: 140; raketlanceersystemen: 62;
luchtafweersystemen: 34; vliegtuigen: 74; helikopters: 86; voertuigen: 600; lichte speedboten: 3;
benzinetanks: 60; drones: 7.

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

● Volg deze link voor een lijst van betrouwbare organisaties die Oekraïne steunen.
● Deel je verhaal over Oekraïne, als je er gereisd hebt of er vrienden hebt. Verspreid

informatie over Oekraïne.
● Verspreid de waarheid – deel informatie over dit bulletin en de website.

Dank u voor uw steun aan Oekraïne! Slava Ukraini! Glorie aan Oekraïne!
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