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De oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update. Dag 10
NAVO. De NAVO sommeert Rusland onmiddellijk te stoppen met oorlogvoeren, onvoorwaardelijk de
strijdkrachten terug te trekken uit Oekraïne en de echte diplomatieke weg in te slaan. Hét onderwerp tijdens de
NAVO-bijeenkomst, namelijk het sluiten van het luchtruim van Oekraïne, is echter afgewezen. De NAVO besloot
unaniem zich dienaangaande niet in de strijd te mengen. NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg ziet de
nabije toekomst zeer somber in: “het zal vanaf nu erger worden, met meer doden, meer slachtoffers en
vernielingen.” De Oekraïense Minister van Buitenlandse Zaken Koeleba schrijft op Twitter: “Kom nu in actie
voordat het te laat is. Laat Poetin van Oekraïne geen Syrië maken. We staan klaar om te vechten. We zullen
doorgaan met vechten. Daartoe hebben we wel partners nodig die ons steunen met concrete, resolute en snelle
acties en wel onmiddellijk.” Predident Zelenskyi sprak in zijn nachtelijke toespraak van een zwak besluit van
NAVO-zijde.

Nucleaire veiligheid. Het hoofd van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) Rafael Grossi
ontkende de Russische beschuldigingen tegen Oekraïne waar het gaat om een vermeende ontwikkeling van
nucleaire wapens. Oekraïne houdt zich aan zijn non-proliferatie afspraken.
In het licht van de meest recente gebeurtenissen plant het IAEA diepgaand onderzoek van de Oekraïense
kerncentrales in verband met de Russische aanval op Zaporizja NPP. Oekraïne heeft de centrale, die weliswaar
is omsingeld door Russische troepen, onder controle. Ondertussen zit het personeel van de kerncentrale in
Tjernobyl nu bijna 10 dagen vast. Deze fact sheet geeft informatie over nucleaire veiligheid.

Humanitaire situatie. Oekraïne doet een dringend beroep op het Internationale Rode Kruis om per direct te
zorgen voor het creëren van humanitaire corridors. Het verzoek gaat om opvang van vluchtelingen in de regio
zoals Soemy, Tsjernihiv, Charkow, Kiev, Mykolajiv, Zaporizja, Cherson, Loegansk en Donetsk. In Cherson
houden de bezetters de Oekraïense trucks met humanitaire goederen voor de burgers tegen. Marioepol is al
vier dagen compleet afgesneden. De inwoners hebben geen elektriciteit, gas, water, internet enz. Als gevolg
van de constante beschietingen kunnen zij hun appartementen en of schuilplaatsen niet verlaten. Uiteindelijk is
de evacuatie van bewoners van Marioepol en Wolnowacha via de humanitaire corridor om 11.00 uur plaatselijke
tijd begonnen.

Beschietingen. Op vele plekken in Oekraïne vinden beschietingen plaats, vooral in de steden en dorpen
rondom Kiev die omsingeld zijn door Russiche troepen. Als gevolg van de beschietingen zijn 8 huizen
afgebrand. In het dorp Marhalivka kwamen vijf mensen om, waarvan drie kinderen. In het district Boecha in de
buurt van Kiev, openden Russische strijdkrachten het vuur op een personenauto. Hierbij werden twee
personen (één van hen een 17 jaar oud meisje) gedood en vier overigen (onder wie twee kinderen) gewond.
Naar wordt aangenomen zijn 40 mensen gegijzeld in Gostomel in de regio Kiev nadat een van de
appartementencomplexen was omsingeld door Russische troepen. Trostianets, in de regio Soemy, is tijdelijk
bezet. De ambulances staan onder vijandige controle; artsen is verboden in actie te komen tenzij voor kinderen
in noodsituaties.

Afgesloten van de buitenwereld. Russische troepen hebben de TV- en radio-stations van Cherson en
Melitopol overgenomen en vervangen door Russische kanalen en propaganda. In de regio Cherson kunnen
mensen geen gebruik meer maken van mobiele providers als Vodafone en Kievstar. Hun enige verbinding met
de wereld loopt via Wi-Fi.

Geluiden van tegenstand in tijden van oorlog. Terwijl Russische troepen proberen Oekraïense steden te
bezetten, gaan Oekraïners de straat op om te demonstreren en te ageren tegen de Russische invallers. Dit
gebeurde in Melitopol en Prymorsk, regio Zaporizja, en Novopskovsk, regio Loegansk. Soortgelijke
gebeurtenissen vonden plaats in andere delen van Oekraïne. Een van de meest recente is het burgerverzet in
Enerhodar dat de weg naar de kerncentrale van Zaporizja blokkeerde. Op 5 maart vindt verzet in Cherson
plaats.

Monddood maken. Rusland heeft een wet aangenomen tegen desinformatie (‘nepnieuwswet’). Deze legt
strenge regels op aan de vrijheid van meningsuiting, inclusief gevangenisstraffen oplopend tot 15 jaar. Deze wet
wordt met name toegepast op enige vermelding van een Russische oorlog in Oekraïne. Dat is de reden waarom
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de BBC, Bloomberg, ABC, CBC NBC en CNN hun werk in Rusland hebben opgeschort. Onafhankelijke media
Znak.com werden gedwongen te sluiten.
Facebook, Instragram en Twitter zijn inmiddels verboden in het land vanwege het vermeende
“discriminatiebeleid tegen Rusland.”

Desinformatie. Rusland gaat maar door met het valselijk beschuldigen van Oekraïne van het voorbereiden van
provocaties en ontkent burgerdoelen en vredesgezinde burgers aan te vallen. Officiële vertegenwoordigers van
het Russische Ministerie van Defensie beweren dat Oekraïnse nationalisten een provocatie plannen in Charkov
met steun van westerse media. Het vermeende doel van deze provocatie is de Russische zijde te dwingen
artillerievuur te openen op de residentiële sector in Charkov, dit vervolgens te filmen en te delen via de westerse
media. Bovendien beweert Rusland dat ‘nationalisten’ de bewegingsvrijheid van de lokale bewoners, inclusief
kinderen, inperken door hen te verbieden hun huizen te verlaten.

Rusland beweert dat de brand bij de kerncentrale in Enerhodar is veroorzaakt door Oekraïense saboteurs,
daarmee de Russen uitlokkend tot het openen van artillerievuur op de centrale.

De woordvoerder van de Russische Doema heeft gezegd dat Volodymyr Zelensky Oekraïne heeft verlaten en
zich schuilhoudt in Polen. Hierop antwoordde president Zelensky met een video-opname vanuit zijn kantoor.

Internationale solidariteit. Op 4 maart sprak president Zelensky de internationale gemeenschap toe, terwijl
duizenden mensen in verschillende Europese steden (zoals Praag, Tbilisi, Parijs, Lyon, Bratislava, Frankfurt,
München en Vilnius, etc) de straat op gingen om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Vrijdagnacht
demonstreerden duizenden Georgiërs op straat ter ondersteuning van Oekraïne en luisterden naar de
toespraak van Zelensky. Ondertussen wordt in Letland, in Riga de naam van de straat waarin de Russische
Ambassade is gevestigd, omgedoopt tot Onafhankelijk Oekraïne Straat. In Ottawa, Canada wordt een
gelijksoortige actie voorgenomen.

Het zakenleven. Het hoofd van de Verchovna Rada (Oekraïense Parlement) belde met de leiders van Visa en
Mastercard met het verzoek alle met deze kaarten gedane betalingen te blokkeren, zowel in de Russische
Federatie als daarbuiten voor wat betreft alle in Rusland uitgegeven creditcards en betaalpassen. Ondertussen
blijven bedrijven in Rusland hun activiteiten daar te lande opschorten of beperken, zoals Intel, Microsoft,
Grammarly, EPAM en CISCO. Hier is een overzicht van de bedrijven die Rusland de rug toe keren. Coca-Cola,
P&G, Unilever, Nestlé en Danone verbreken de banden met Rusland echter niet.

Digitale veiligheid. Oekraïne blijft geaccepteerd in de NAVO CCDCOE. “De aanwezigheid van Oekraïne in dit
centrum zal de uitwisseling van cyberexpertise tussen Oekraïne en de CCDCOE-lidstaten versterken.”

De geschieden herhaalt zich. In de afgelopen 30 jaar toonde Rusland zich als ‘hoeder’ en ‘beschermer’ van
mensen in nood. Zie hier een kort overzicht van de ‘vredesmissies’ en de uitkomsten opgesteld door het
Oekraïense team.

Statistieken
● Sinds het begin van de oorlog zijn 28 kinderen zijn gedood en 840 gewond.
● In 8 dagen zijn meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd door de Ukrazaliznytsia (Oekraïnse nationale

spoorwegen) vanuit de brandhaarden die er her en der in het land zijn.
● De Generale Staf van de Strijdkrachten van Oekraïne noemde een geschat verlies van Russische

militairen per 5 maart 2022, 06.00 uur. Troepen ( meer dan 10.000 tanks) - 269, APV – 945, Artillerie
systemen – 105, MLRS – 50, Antiluchtafweergeschut – 19, Vliegtuigen – 39 (TBC), Helicopers – 40
(TBC), Voetuigen – 409, Lichte speedboten – 2, Brandstoftanks – 60, UAV operationeel tactisch niveau
– 3 (Data worden voordurend geüpdate. Door het hoge aantal vluchtelingen is e.e.a. moeilijk te
berekenen).

Wat Oekraïne nu nodig heeft
● Versterken Oekraïens luchtafweersysteem, vooral militaire luchtvaart.
● Rusland’s toegang tot SWIFT, Visa en Mastercard volledig blokkeren (niet alleen de banken onder

sancties).
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● De wereld ontdoen van Poetin: een eind maken aan zijn invloed op het gebied van politiek, diplomatieke
betrekkingen, zakendoen, sport, cultuur, onderzoek en wat dies meer zij.

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!
● We hebben een aantal factsheets over de Russische oorlog in Oekraïne en over nucleaire veiligheid

opgesteld. Pik er een paar uit, om mee te nemen naar demonstraties of om te verspreiden onder buren
en vrienden.

● Deel informatie over de oorlog in Oekraïne op social media. Neem contact op met de locale pers en
beleidsmakers.

● Steun Oekraïne via betrouwbare kanalen – Kom op voor Oekraïne
● Deel informatie over je adhesie via International Legion of Ukraine

Veel dank voor uw steun aan Oekraïne! Slava Ukraini! Leve Oekraïne!

Samengesteld door vertegenwoordigers van burgerorganisaties en democratie- en burgerveiligheids-deskundigen die in
over Oekraïne 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, Uliana Movchan
(Disinformation block).
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