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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. 10.00 uur, 11.03.2022.

Buitenlandse politiek. Top in Versailles. De leiders van de Europese Unie zijn op 10 maart 2022
bijeengekomen in Versailles om overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke reactie op de
oorlog in Oekraïne, hoe er met de verschillende standpunten over verdere economische sancties moet
worden omgegaan, hoe de import van Russische energie moet worden afgesneden en verdere steun
voor de aanvraag van Oekraïne voor het EU-lidmaatschap. De eerste dag van de bijeenkomst werd
afgesloten met een unanieme verklaring over de intentie van de EU om Oekraïne te helpen, in de vorm
van politieke en financiële hulp evenals van tijdelijke bescherming van vluchtelingen. Het door Zelensky
verzochte EU-lidmaatschap van Oekraïne werd niet gegarandeerd. De Nederlandse premier Markt Rutte
zegt intussen dat er geen optie voor een versnelde toetreding open ligt. Olaf Scholz, de Duitse
bondskanselier, had eerder gezegd dat in plaats van over een lidmaatschap te spreken, de EU het
associatieverdrag met Oekraïne moet uitbreiden – waarvoor unanimiteit van alle 27 lidstaten nodig is. In
Turkije ontmoette de Oekraïense minister van Buitenlandse zaken Dmytro Koeleba zijn Russische
tegenhanger. De partijen konden geen overeenkomst over een staakt-het-vuren bereiken. Lavrov liet
echter de deur open voor verdere gesprekken en een eventuele ontmoeting tussen de presidenten
Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky. Zoals minister Koeleba verklaarde, "Oekraïne kan de oorlog
niet stoppen als het aanvallende land dit niet wil". De Seimas van de republiek Litouwen steunde
unaniem een resolutie die een beroep deed op de EU om Oekraïne onmiddellijk de status van
kandidaatlid te geven en de besprekingen daarover te openen.

Biologische wapens. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag (vrijdag) op verzoek
van Rusland bijeen. Rusland beweert dat de Verenigde Staten chemische laboratoria in Oekraïne hebben
gevestigd, maar ze hebben geen bewijs dat deze claim ondersteunt. Washington noemde deze
beschuldiging "gaslighting" ofwel emotionele manipulatie. Olivia Dalton, de woordvoerster van de
Amerikaanse afvaardiging bij de Verenigde Naties, noemt het een vals voorwendsel van Rusland om een
mogelijke aanval met chemische wapens te rechtvaardigen. Oekraïense veiligheidsdiensten hebben
verklaard dat het Russische leger de mogelijkheid overweegt om opslagplaatsen van ammonia in de
regio Charkov op te blazen om de schuld op het Oekraïense leger te schuiven.

Humanitaire crises. Er is enige vooruitgang waargenomen wat betreft de evacuatie van mensen in de
regio's Kiev, Charkov en Soemy. Er zijn meer dan 60.000 personen geëvacueerd uit de steden Soemy,
Trotstianets en Krasnopillia in de regio Soemy. Ongeveer 3000 mensen konden de stad Izioem verlaten.
De Oekraïense overheid was eindelijk in staat om water en voedsel naar de stad te brengen. Ongeveer
20.000 mensen zijn gisteren geëvacueerd uit Boetsja, Gostomel, Irpin, Worzel en andere gebieden in de
regio Kiev. Ten slotte werd er meer dan honderd ton aan hulpgoederen aan de stad Energodar geleverd.

De situatie in Marioepol is echter verder verslechterd. Het Russische leger houdt vrachtwagens met
hulpgoederen tegen, dus de mensen blijven verstoken van water, medicijnen en voedsel, terwijl ze al
dagenlang voortdurend onder Russisch vuur liggen. Dmitro Koeleba, minister van Buitenlandse Zaken,
zei na de ontmoeting met Sergej Lavrov in Turkije dat Oekraïne een humanitaire corridor vanuit Marioepol
en een staakt-het-vuren voor ten minste 24 uur heeft voorgesteld om de humanitaire problemen van de
plaatselijke bevolking op te lossen. Er is echter geen overeenstemming bereikt.

Aangevallen steden. Marioepol wordt nog steeds voortdurend aangevallen. Sergej Lavrov bevestigde
dat Rusland met opzet het kinderziekenhuis in Marioepol heeft gebombardeerd. Volgens hem waren er
geen patiënten en personeel meer in het gebouw toen het werd aangevallen. De reden dat het ziekenhuis
een doelwit was, beweert Lavrov, was dat het Azov-bataljon er gestationeerd was. Hij deed ook de foto's
van gewonde vrouwen die uit het ziekenhuis werden geëvacueerd af als "geënsceneerd". Twitter heeft
een tweet verwijderd van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk over het ziekenhuis in
Marioepol. Hierin werd gesteld dat het nieuws van het bombardement nep was.

Er zijn zes luchtbommen op het dorp Slobozjanske in de regio Charkov geworpen. In de omgeving
bevond zich geen militaire infrastructuur. Een van de bommen viel op een flatgebouw van twee
verdiepingen. Er kwamen ten minste vijf mensen om het leven, waaronder twee kinderen. In Mykolajiv
viel een Russische bom op het terrein van een crèche, maar explodeerde niet. De burgemeester van
Charkov meldt dat bij Russische aanvallen 400 flatgebouwen zijn verwoest. Het Russische leger
bombardeerde Nizjyn in de regio Tsjernigov (Tsjernihiv) met BM-27 Uragan-raketten, meldt de
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burgemeester. Er werden acht personen gewond en twee gedood. Twee raketten troffen het vliegveld in
de regio Dnipro (Djnepropetrovsk). In de vroege ochtend werden er explosies gehoord in Dnipro,
Loetsk en Ivano-Frankivsk. Tijdens nachtelijke luchtaanvallen in Tsjernigov (Tsjernihiv) werd het
waterleidingsysteem zodanig beschadigd dat de watertoevoer in de gehele stad werd afgesneden. Rond
Kiev wordt nog steeds gevochten. In de ochtend werd Barysjivka getroffen. Een Iskander-raket
veroorzaakte aanzienlijke schade aan de infrastructuur en de bebouwing; er werden 60 flatgebouwen
volledig verwoest, vier flatgebouwen en tien huizen werden ernstig beschadigd.

Energie en veiligheid. Russische bezetters hebben mijnen gelegd bij het Kachovka-reservoir, dat aan de
kerncentrale van Zaporizja grenst. Belarus beweerde dat ze de centrale van Tsjernobyl aan hun
elektriciteitsnet hebben gekoppeld, maar Energoatom wees dit af als nepnieuws. Intussen kwam
Energoatom met een kaart van de radioactieve wolk die over Europa dreef na de Tsjernobyl-ramp in
1986, om te herinneren aan de omvang en dodelijkheid van een kernramp. Rusland viel de experimentele
kerncentrale op het terrein van het instituut voor fysica en techniek van Charkov aan. Dit veroorzaakte
brand in het gebouw naast de vernietigde reactor.

Economie. Steeds meer bedrijven kondigen het staken van hun activiteiten in Rusland aan. China
weigerde Russische luchtvaartmaatschappijen van reserveonderdelen voor hun vliegtuigen te voorzien.

Desinformatie. Rusland belemmert de evacuatie van burgers uit Oekraïne en beschuldigt het land zelf
hiervan. Rusland beweert dat niemand de Oekraïners van de evacuatie-corridors op de hoogte stelt.
Degenen die er wel achter komen, kunnen er niet naartoe. Rusland houdt vol dat de 'nationalisten' het
staakt-het-vuren alleen maar gebruiken om hun tactische posities te verbeteren. Het Russische ministerie
van Defensie beweerde ook dat er meer dan 7000 burgers uit 21 landen in gijzeling worden gehouden
door "Oekraïense neonazi's". In de Russische media worden de aanvallen door Russische militairen op
burgerdoelen en burgers voorgesteld als provocaties door Oekraïne. Rusland beweerde dat "de
zogenaamde luchtaanval een voorgekookte provocatie was om de anti-Russische agenda aan een breed
publiek te slijten". Het ministerie zei ook dat Russische vliegtuigen niet de opdracht hadden om doelen op
de grond aan te vallen.

Digitale veiligheid. Een anonieme groep hackers heeft de database van Roskomnadzor gehackt, de
Russische overheidsinstelling die de Russische massamedia bewaakt, en meer dan 360.000 bestanden
openbaar gemaakt.

Statistiek:
● Enquête onder Oekraïners. 92% van de respondenten gelooft dat Oekraïne de Russische aanval

kan afslaan. 57% meent dat Oekraïne de oorlog met Rusland in de komende weken kan winnen.
40% van de Oekraïners denkt dat de meeste Russen achter de oorlog met Oekraïne staat.

● De generale staf van het Oekraïense leger meldde dat het totale aantal verliezen van het
Russische leger op 11 maart 2022 om 6 uur als volgt geschat werd. Manschappen: meer dan
12.000; tanks: 353; pantservoertuigen:1165; artilleriesystemen: 125; raketlanceersystemen: 58;
luchtafweersystemen: 31; vliegtuigen: 57; helikopters: 83; voertuigen: 558; lichte speedboten: 3;
benzinetanks: 60; drones: 7.

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

● Lees en verspreid een artikel over het laten horen van de Oekraïense stem in de media
over de hele wereld.

● Steun het UAnimals team dat dieren redt in Oekraïne.
● Volg de link voor een lijst voor 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.
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