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Oorlog in Ukraine. Dagelijkse update. 10.00 am, 07.03.2022.
Humanitaire evacuatieroutes. Russische troepen blijven de regels van het internationaal humanitair recht schenden:
beschietingen gaan door in de "groene corridors", militair materieel en munitie worden geplaatst in woonwijken van een aantal
steden, er is een humanitaire crisis in de bezette nederzettingen. In Irpin, in de oblast Kiev, hebben Russische troepen
doelbewust een brug gebombardeerd die werd gebruikt om burgers te evacueren. Burgers zijn beschoten tijdens de evacuatie.
Acht mensen kwamen om het leven, waaronder minstens twee kinderen. De stad zit al meer dan drie dagen zonder licht, water
en centrale verwarming. In Yasnohorodka, regio Kiev, zijn burgers neergeschoten bij de controlepost terwijl ze probeerden het
dorp te verlaten. De tweede poging om mensen uit Marioepol te evacueren is gedwarsboomd door aanhoudende beschietingen.
Momenteel onderhandelt Kyiv over de evacuatie van mensen uit Boecha en Gostomel, regio Kiev. Bucha zit net als Irpin
zonder water en voedsel, en er is ook geen mogelijkheid voor de inwoners om de schuilplaatsen te verlaten. De burgemeester
van Hostomel is dodelijk getroffen terwijl hij bezig was om met vrijwilligers burgers van voedsel te voorzien.

Steden onder vuur. Zondagavond rond 20.00 uur is in 17 regio's luchtalarm gehoord. Overdag zijn de Vinnytsia Luchthaven en
de militaire basis in Havryshivka beschoten met acht raketten. Deze raketten werden gelanceerd vanuit het Zwarte Zeegebied.
Aanvallen op Charkow (Kharkiv) gaan door. Op zondag beschoten Grad-raketten het National Science Center van het Kharkiv
Institute of Physics and Technology (KIPT). In dit instituut bevindt zich een nucleaire installatie waarin 37 splijtstofelementen zijn
geïnstalleerd. De vernietiging van deze nucleaire installatie en van het opgeslagen nucleair materiaal kan leiden tot een enorme
milieuramp. 's Nachts vielen Russische troepen de zuidkust aan; eerder liet president Zelenskyi weten dat Rusland van plan is om
Odessa aan te vallen. Het dorp Tuzla, regio Odessa, werd 's nachts beschoten vanwege de locatie van belangrijke infrastructuur
in dit gebied. Gebouwen en huizen van burgers in Mykolajiv zijn beschoten door de meervoudige raketwerper BM-30 Smerch.
Mykolajiv is van cruciaal belang op de weg naar de Zuid-Oekraïense kerncentrale. In Kramatorsk werden tenminste twee
mensen gedood en velen raakten gewond toen de Russische troepen op flatgebouwen schoten.

Het Russische persbureau Ria Novosti bracht openlijk het nieuws in omloop over de aanvallen op de Oekraïense
defensie-industriebedrijven, daarbij verwijzend naar het Russische ministerie van Defensie. Het nieuws over de aanval is
vrijgegeven zodat burgers en arbeiders op tijd kunnen "ontkomen" uit deze bedrijven. Het vrijgeven van dit nieuws is ook bedoeld
om de Oekraïense controle over deze bedrijfstak te ondermijnen.

Hier de nieuwste kaart van de Russische overval op Oekraïne.

Demonstraties tegen de bezetting. In de regio Cherson kwamen mensen in opstand tegen de Russische bezetters in Cherson,
Nova Kakhovka, Novooleksiyivka en Kalanchak. Ook de inwoners van Troitsky in de regio Loehansk gingen de straat op. In
Chongar gingen de Krim-Tataren de straat op om de Russen op te roepen de Krim te verlaten.

Provocaties. Er is steeds meer informatie dat de Russische autoriteiten van plan zijn woonwijken van steden in Rusland nabij de
Oekraïense grens te beschieten. Beelden van Russische burgerslachtoffers kunnen dan worden toegeschreven aan het
Oekraïense leger. Dit zou een groter offensief en een volledige mobilisatie van Rusland mogelijk moeten maken. Soortgelijke
scenario's zijn toegepast tijdens de Russische militaire operaties in Afghanistan, Tsjetsjenië en Abchazië. In Lyptsi, in de regio van
Charkov, dwingen de bezetters burgers om witte en rode strepen op hun armen te zetten en om witte doeken uit hun gebouwen te
hangen. Russische troepen gebruikten rode en witte armstrepen om zichzelf te identificeren.

Media. De tv-toren in Charkov is geraakt door een raket en de uitzending is tijdelijk onderbroken. Dit is eerder gebeurd in Kiev,
Cherson en Melitopol. Om mogelijke communicatie-onderbrekingen tegen te gaan, heeft het ministerie van Digitale Transformatie
een tv-dienst gelanceerd op een staatsapp. De gebruikers van de nationale Diia-app kunnen nu hier het nieuws van Oekraïense
tv-zenders volgen. Op zondag schoten Russische soldaten op de Zwitserse journalist Guillaume Briquet, waarbij ze hem zijn geld,
helm, opgenomen materiaal en notitieboekje hebben afgenomen. Britse verslaggevers van Sky News zijn neergeschoten en
gewond geraakt, terwijl ze probeerden weg te komen uit een hinderlaag.

Desinformatie. Rusland beschuldigt de Oekraïense overheid dat zij de evacuatie van burgers wil voorkomen. Zo beweren de
Russische media dat zogeheten Azov-militanten een colonne burgers hebben beschoten die probeerden Marioepol te verlaten; er
zouden doden en gewonden zijn gevallen. Een tweede poging om de bevolking uit Marioepol te evacueren is mislukt, zogenaamd
vanwege verkeerde informatie van de Oekraïense autoriteiten. Rusland probeert te bewijzen dat Oekraïne elke vorm van
samenwerking bij de evacuatie van inwoners van Charkov en Soemy categorisch afwijst. Bovendien beweert Rusland dat
«radicalen» in Oekraïne een etnische zuivering uitvoeren: «(…) militanten voeren mensen die geen Oekraïens paspoort hebben
in onbekende richting af.».

Gezondheidszorg. Sinds het begin van de oorlog zijn 34 ziekenhuizen in Oekraïne beschadigd; sommige daarvan kunnen niet
meer functioneren. Een aanval op een ziekenhuis is op zes gronden een schending van de Conventie van Genève. Een
kruisraket trof het grootste kinderziekenhuis in Oekraïne "Ohmatdyt". Ramen en deuren raakten beschadigd, maar niemand
raakte gewond. Ook verhinderen de bezetters vervoer naar een ziekenhuis. Vanwege de dreiging van beschietingen lukte het niet
om ernstig gewonde kinderen te vervoeren. Ondertussen is ook de COVID-19-pandemie nog niet uitgewoed, hoewel testen en
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gegevensverzameling zeer beperkt en onnauwkeurig zijn. Dagelijks worden 6000-7000 nieuwe gevallen geregistreerd, waaronder
600-700 mensen in het ziekenhuis.

Energie en veiligheid. Poetin heeft aangekondigd bereid te zijn om deel te nemen aan een driepartijenbijeenkomst tussen de
International Atomic Energy Association, Rusland en Oekraïne. De vergadering kan online of op het grondgebied van een derde
land plaatsvinden.

Economie en oorlog. Volgens de European Business Association zet op dit moment meer dan de helft van de Oekraïense
bedrijven haar activiteiten voort tijdens de oorlog. 63% van de bedrijven blijft de salarissen van werknemers volledig betalen en
45% doet aanvullende betalingen. Om de werknemers te ondersteunen, betalen bedrijven salarissen een maand of langer
vooruit, vergoeden ze verhuiskosten, huren ze woonruimte in West-Oekraïne of in het buitenland, en sluiten ze een verzekering af
voor degenen die blijven werken. In Oekraïne gevestigde buitenlandse bedrijven proberen het land in tijden van oorlog financieel
te ondersteunen, door werknemers te ondersteunen die het land verdedigen, door goederen, diensten, medicijnen of
beschermingsmiddelen te leveren.

Voedselveiligheid. Oekraïne schort tijdelijk de export op van de producten die cruciaal zijn voor de voedselzekerheid: rogge,
haver, boekweit, gierst, vlees, suiker, zout. Het ministerie van Economische Zaken moet speciale vergunningen afgeven voor de
export van tarwe, maïs, olie, pluimvee en kippeneieren.

De isolatie van de agressor gaat door. American Express heeft aangekondigd alle activiteiten in Rusland op te schorten,
waardoor hun kaarten niet langer werken bij handelaren of geldautomaten in Rusland. Ook kondigde het bedrijf aan haar
activiteiten in Wit-Rusland op te schorten. De Financial Times bericht dat PwC en KPMG niet meer werken voor Rusland en
Wit-Rusland. Zuid-Korea heeft alle transacties met de Russische centrale bank opgeschort. Deze stap maakt deel uit van
wereldwijde financiële sancties die zijn opgelegd aan de Russische Federatie. Radio Liberty Corporation (RFE / RL) heeft haar
activiteiten in de Russische Federatie stopgezet. TikTok heeft zijn werk in de Russische Federatie opgeschort vanwege de
nieuwe “anti-fake” wet in Rusland. Spotify heeft aangekondigd dat het Premium-abonnement niet langer beschikbaar is in
Rusland vanwege de exit van Mastercard en Visa. Het bedrijf sloot twee dagen geleden zijn kantoor in het land. Netflix bedient
geen klanten meer in Rusland zolang de invasie in Oekraïne voortduurt.

Kunst. Vandaag kwamen meer dan 40 kunstenaars samen in Riga; ze maakten solidariteitskunstwerken voor Oekraïne op muren
in de stad (in de Vesetas-straat). Een symbolische optreden vond plaats in het Solomon R. Guggenheim Museum; daarin werd
opgeroepen om een no-fly zone boven Oekraïne in te voeren.

Te verwachten voor vandaag:
● Onderhandelingsronde 3, 7 maart.
● Op 7-8 maart zal de Oekraïense delegatie spreken voor het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag om

Rusland voor de rechter te dagen voor zijn misdaden tegen Oekraïne.

Dagelijkse cijfers:
● 38 kinderen gedood en 71 gewond in de oorlog, volgens de Ombudsman voor Kinderrechten.
● 211 scholen in Oekraïne zijn vernietigd sinds 24 februari 2022.
● 650.000 Oekraïners zitten zonder elektriciteit vanwege de aanhoudende oorlog, zegt het Ministerie van Energie.
● Tijdens de oorlog zijn bijna 4.000 nieuwe gezinnen geregistreerd in Oekraïne en zijn 4.311 baby's geboren, zegt het

Ministerie van Justitie.
● Sinds het begin van de oorlog zijn 140.000 burgers teruggekeerd naar Oekraïne.
● Ongeveer 20.000 buitenlanders uit 52 landen, waaronder voormalige Britse mariniers, hebben zich aangemeld om lid te

worden van het Internationale Legioen voor de Territoriale Verdediging van Oekraïne.
● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne meldt op 07 maart 2022 (om 06.00 uur) de totale geschatte

verliezen van het Russische leger: troepen - meer dan 11.000, tanks ‒ 290, APV ‒ 999, artilleriesystemen - 117, MLRS -
50, luchtafweersystemen - 23, vliegtuigen - 46, helikopters -68, voertuigen - 454, lichte speedboten - 3, brandstoftanks -
60, UAV operationeel-tactisch niveau - 7.

Elke actie is belangrijk, hoe klein ook!
● De Universiteit van Tartu, Estland heeft een beurzenfonds opgericht om de studies van Oekraïense studenten te

ondersteunen. Doneer om Oekraïense studenten te helpen hun studie voort te zetten.
● Post berichten waarin wordt opgeroepen tot een invoering van een no-fly zone boven Oekraïne om de

beschietingen van burgers door Rusland te staken en de veiligheid van kritieke infrastructuur zoals
kerncentrales te waarborgen. Gebruik #closethesky.

● Deel deze update met uw lokale media en besluitvormers.

Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Oekraïne!
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