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OORLOG IN OEKRAÏNE. DAGELIJKS NIEUWS. 3 MAART 10.00 u
Donderdag, precies een week geleden, schrok Kiev wakker van de eerste raketontploffingen. Die werden al rap
gevolgd door vele andere. In Kiev en andere steden.

Optimisme in oorlogstijd Een recente sociologische verkenning gaf aan dat 88% van de Oekraïners gelooft dat
Oekraïne de Russische aanval zal kunnen afslaan. 76% steunt Oekraïnes toetreding tot de NAVO, 86% - tot de
Europese Unie. Deze steun voor toetreding (EU en NAVO) is de allergrootste in de geschiedenis van opiniepeilingen
onder Oekraïners. In een paar dagen werd zo’n 200 miljoen dollar geschonken aan de Oekraïense Nationale Bank.

Onderhandelingen Rusland heeft bereidheid gemeld tot een nieuwe ronde onderhandelingen met Oekraïne. Details
zijn nog niet bekend. Eerder had president Zelensky meegedeeld dat onderhandelingen alleen mogelijk zijn als de
bombardementen ophouden. Intussen werd de gevluchte Oekraïense ex-president Janoekowitsj in Minsk gezien.
Oekraïense inlichtingendiensten melden dat het Kremlin overweegt Janoekowitsj als ‘president van Oekraïne’ terug in
het zadel te zetten. Een dergelijk besluit toont Ruslands gebrek aan begrip voor de context en de stemming in
Oekraïne, en hoezeer hij daar gehaat wordt.

Internationale gemeenschap De Litouwse president Dalia Grybauskaitė heeft de NAVO opgeroepen Oekraïne te
steunen. Ze onderstreepte de slapheid van het besluit ‘niet in een conflict betrokken te raken’, nu we lessen geleerd
hebben van Syrië, Libië, Afrika, Joegoslavië en Afganistan. Bondskanselier Olaf Scholz sluit intussen militair ingrijpen
uit in de Oekraïense oorlog door de NAVO en zeker door Duitsland: Duitsland geeft al een flinke economische en
financiële steun. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 141 stemmen een resolutie
aangenomen over agressie tegen Oekraïne met de oproep aan de Russische regering onmiddellijk de agressie te
stoppen, haar troepen terug te trekken en zich te houden aan de regels van het Handvest van de Verenigde Naties.

Veiligheidslekken Oekraïense inlichtingendiensten zijn er in geslaagd enkele Russische documenten en spionnen te
onthullen. De Oekraïense Gezamelijke Strijdkrachten Campagne (de eenheid die de Donbas-rebellie bestrijdt) kreeg
plannen in handen van een der Russische divisies die in paniek vertrokken was. Volgens de plannen wilde Rusland de
oorlog op 20 februari beginnen en op 6 maart beëindigd hebben. Het adjunct-hoofd van de Oekraïense
Veiligheidsdienst is op verraad betrapt. Hij liet inlichtingen naar de Russen uitlekken over militaire eenheden in
Cherson en stelde de doelen bij voor de aanvallen op de wezenlijkste infrastructuur van de stad. In Ivano-Frankivsk
(Stanislawów) is een artilleriewaarnemer gepakt na het doorspelen van informatie over de plaats van het vliegveld
tijdens de luchtaanval, op de eerste dag van de oorlog.

Bombardementen gaan door President Zelensky meldde in zijn dagelijkse toespraak dat de toestand op dit moment
het zwaarst is in Kiev, Soemy, Charkow en de zuidelijke regio, in Wolnowacha. In Kiev hebben Russische terroristen
een aantal luchtaanvallen uitgevoerd. Volgens voorlopige gegevens zijn vliegende objecten neergeschoten door de
Oekraïense luchtafweer. In Energodar, provincie Zaporizja, blokkeerden bewoners de weg naar de Kerncentrale
Zaporizja om te voorkomen dat het Russiche leger die inneemt. Charkow blijft onder zwaar granaatvuur liggen. Op 2
maart werd het gemeentegebouw geraakt; Russische troepen probeerden ook de televisietoren van Charkow op te
blazen met een verboden vacuümbom (drukhittebom). Izioem, ten zuidoosten van Charkow, is ’s nachts
gebombardeerd, met acht doden tot gevolg. In Cherson eist de burgemeester een ‘groene doorgang’ om burgers en
gewonden te evacueren. Intussen is er een overeenkomst tussen beide partijen over avondklok en voedelvoorziening.
Een zware luchtaanval trof Soemy ’s ochtends vroeg: vijf gewonden. Een hevige raketaanval werd gepleegd op het
terrein van de 27ste Oekraïense artilleriebrigade, het Militair Departement van de Staatsuniversiteit Soemy en het
kadettencorps. In Tsjernihiv/Tsjernigov werd een olieopslagplaats getroffen met een raket. Zes olietanks van elk 5000
m3 staan in brand.

Menselijke crises Wolnowacha staat op de rand van een humanitaire crisis. Vijfhonderd vrouwen en kinderen zijn
geëvacueerd na vijf dagen zonder water, stroom of gasvoorraden en na aan een stuk door onder granaatvuur te
hebben gelegen. Net zo gaat het er aan toe in Marioepol waar een aantal wijken geen water- of stroomtoevoer heeft.
Het Rode Kruis heeft hulpmiddelen en voedsel uitgedeeld aan de inwoners van Boecha (aan de noordwestkant van
Kiev), na dagen van granaataanvallen. Meer dan tweehonderd mensen zijn geëvacueerd uit Borodianka (verder
noordwestelijk van Kiev), uit de kelder van een geruïneerd gebouw, na daar twee dagen vast te hebben gezeten.
Russische soldaten verstoppen bommen in kinderspeelgoed en laten dat achter in steden.
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Schending van luchtruim Vier Russische gevechtsvliegtuigen zijn het Zweedse luchtruim binnengedrongen ten
oosten van Gotland: twee Su27 en twee Su24 toestellen. De Zweedse premier heeft dit ‘onaanvaardbaar’ genoemd.

Bedrijfssluitingen Meer dan zeventig internationale ondernemingen hebben de Russische markt verlaten of hebben
hun activiteiten sterk beperkt. Daaronder Apple, Audi, Coca Cola, Nestlé e.a. De EU heeft al de banken VTB, Rossiya
en Otkrytie van SWIFT afgesneden, evenals Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank en VEB.

Nepberichten en leugens Rusland blijft de bevolking angst aanjagen met zogenaamde ‘Oekraïense nazi’s’ en
nationalisten. Ze beweren dat Oekraïense gewapende groepen met geweld meer dan zestig mensen vasthouden,
waarvan de helft vrouwen en kinderen, in de kelder en school in Marioepol. Daarbij verspreiden Russische kanalen de
mythe dat Oekraïense soldaten mensen, in het bijzonder buitenlanders, gebruiken om zichzelf te beschermen. Zo
beweren ze dat de Oekraïense autoriteiten in Charkow een grote groep Indiase studenten vasthouden om ze te
gebruiken als menselijk schild. Rusland tracht ook haar werkelijke verliezen te verhullen. Volgens het Russisch
Ministerie van Defensie zijn maar 498 Russische soldaten in Oekraïne omgekomen tussen 24 februari en 2 maart.
Volgens de Oekraïense Generale Staf heeft het Russische leger per(?) 24 februari 5840 mensen verloren.
Rusland is bezig een ‘deepfake’ (nepfilm) te maken met president Zelensky die voor de camera de Oekraïense
overgave zou afkondigen. Het Russische parlement stelt voor een straf in te voeren voor ‘desinformatie’. Eenvoudig
gezegd: het Russische parlement wil media het zwijgen opleggen die de waarheid vertellen over de oorlog tegen
Oekraïne. Sterker nog, ze willen het niet eens een ‘oorlog’ noemen, maar een ‘bijzondere operatie’. Overdag
beweerden Russische media dat Russische troepen Cherson volledig onder controle hebben, wat een leugen is.

Verhalen uit het veld Oekraïners vertellen hun dagelijkse ervaringen. Luister naar de podcasts: De dag die we
overleefden met verhalen van mensen die de steden verlieten aan het begin van de oorlog, Oorlog. Verhalen uit
Oekraine verhalen uit het dagelijks leven en hoe het voelt tijdens de beschietingen.

Cijfers:
● Meer dan 836.000 mensen zijn, aldus de VN, in deze zes dagen gevlucht uit Oekraïne
● Meer dan 15.000 burgers schuilen voortdurend in de ondergrondse van Kiev voor de bombardementen
● De Generale Staf van de Oekraïense Strijdkrachteen becijferde de geschatte Russische verliezen

(donderdagochtend 3 maart 2022, 6 uur): personen: meer dan 9000, tanks 217, pantservechtwagens 900,
kanonnen 90, gevechtsvoertuigen 42, luchtafweersystemen 11, vliegtuigen 30, helicopters 31, voertuigen 374,
meervoudige raketwerpers 60, schepen 2, tankers 60, onbemande vliegtuigen 3 (de gegevens worden
bijgewerkt, bemoeilijkt door de hevigheid van de vijandelijkheden).

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een webstek gemaakt over de oorlog in Oekraine (bevestigde
bronnen, belangrijkste berichten, hoe te helpen)

Doe iets!

Elke actie doet er toe, hoe klein ook!

● Roep de EU op een noodwet aan te nemen om Oekraïense vluchtelingen te helpen
● Kijk wanneer de eerstvolgende demonstratie bij je in de buurt plaatsvindt. Hier zijn tips om Stop Poetin

manifestaties te organiseren
● Als je posters/affiesjes ervoor zoekt: kijk hier
● Roep mensen in beslissende posities en internationale organisaties op om samen met Oekraïne de wereld te

ontPoetinen: maak een eind aan zijn invloed op politiek, diplomatie, zaken, sport, cultuur, onderzoek
enzovoorts

Dank voor je/uw steun!

Lang leve Oekraïne!

Samengesteld door vertegenwoordigers van burgerorganisaties en democratie- en burgerveiligheids-deskundigen die in over
Oekraïene verspreide steden verblijven: NGOs: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv
educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk,
Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation
block).
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