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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update. 10:00 am, 10-11.04.2022.
Buitenlands beleid. De Britse premier Boris Johnson heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Kiev voor een
ontmoeting met president Zelenskyi. De Britse premier kondigde een nieuw pakket financiële en militaire hulp aan,
waaronder 120 gepantserde voertuigen, nieuwe anti-scheepsraketsystemen en £ 100 miljoen aan militair materieel.
De premier en de president maakten na de vergadering een wandeling door het centrum van Kiev.
De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer heeft eveneens zaterdag een bezoek gebracht aan Kiev, waar hij
president Zelenskyi heeft ontmoet. Op maandag 11 april heeft de bondskanselier evenwel een ontmoeting met
Vladimir Poetin in Moskou. Hij zal de eerste EU-leider zijn die de Russische president persoonlijk ontmoet sinds
Rusland op 24 februari begon met de grootschalige invasie in Oekraïne.
De niet-erkende door Rusland gesteunde 'regering' van de Volksrepubliek Donetsk (DPR) heeft de activiteiten van
de SMM (Special Monitoring Mission) van de OVSE op haar grondgebied illegaal verklaard en heeft bevolen dat de
vertegenwoordigers van de missie het grondgebied van de republiek vóór 30 april moeten verlaten. De verklaring
kwam naar buiten nadat een plaatselijke inwoner, die voor de OVSE-SMM werkte, in de DPR werd vastgehouden
wegens 'acties die onverenigbaar zijn met het mandaat van de missie'.
Estland is begonnen met het intrekken van visa voor mensen die publiekelijk de letters 'Z' en 'V' gebruiken om de
Russische oorlog in Oekraïne te steunen, evenals de linten van St. George, terwijl ze vanuit Rusland de grens met
Estland oversteken. De dragers van dergelijke symbolen worden apart genomen en verhoord, waarna
functionarissen beslissen wat er met hen moet gebeuren.
De wereldwijde fondsenwervingscampagne Stand Up for Ukraine, die zaterdag in Warschau werd gehouden, heeft
9,1 miljard euro opgehaald voor Oekraïense vluchtelingen. Het geldinzamelingsevenement bracht 1,8 miljard euro
op om de ontheemden in Oekraïne te ondersteunen, en 7,3 miljard euro voor vluchtelingen die het land zijn
ontvlucht naar buurlanden.
Na de Russische invasie in Oekraïne, overwegen Zweden en Finland om al in de zomer lid te worden van de
NAVO, meldt The Time.
Steden onder vuur. In het weekend werden minstens 10 raketten afgevuurd op de stad Dnipro. De luchthaven
van Dnipro werd voor de tweede keer gebombardeerd. De gebouwen van het vliegveld en de infrastructuur zijn
volledig verwoest als gevolg van de beschietingen. In Rubizjne, in de regio van Loegansk, hebben Russische
soldaten een tanker met salpeterzuur beschoten en vernietigd. Het hoofd van de regio Loegansk, Sergii Haidai,
deelde mee dat er nauwelijks nog onbeschadigde infrastructuur bestaat in de regio; bijna alles is door
beschietingen geheel of gedeeltelijk vernietigd. De aanvallen gingen echter door op wat over was van magazijnen
met voedsel en civiele infrastructuur. Zondag werd er een enorme explosie geregistreerd in Mykolaiv. In de regio
Cherson is Rusland nog steeds van plan een zogenaamd referendum te houden om de 'Volksrepubliek Cherson'
uit te roepen. Momenteel worden de 'referendum'-promotiematerialen en vragenlijstformulieren gedrukt in de
drukkerijen van Nova Kakhovka, meldt de Generale Staf van Oekraïne. Ondertussen gingen lokale burgers de
straat op tijdens de pro-Oekraïense demonstraties om zich tegen de bezetting te verzetten. In Cherson
verzamelden mensen zich voor een betoging, maar toen de Russische soldaten zich later over de stad
verspreidden, verhinderde dat mensen om zich bij het protest aan te sluiten. In Nova Kakhovka vond een
nep-pro-Russische manifestatie plaats met slechts een paar Russische vlaggen.
Mensenrechten. De derde ronde van uitwisseling van krijgsgevangenen vond plaats op 10 april 2022: 26
Oekraïners, onder wie twaalf militairen, waaronder een vrouwelijke officier, evenals 14 burgers, waaronder 9
vrouwen, zijn teruggekeerd uit gevangenschap, aldus vice-premier Iryna Vereshchuk. 1222 burgers zijn gedood in
de regio Kiev tijdens de Russische bezetting, zo werd bevestigd door de procureur-generaal van Oekraïne.
Ombudsvrouw Liudmyla Denisova zei dat er in de regio Penza van de Russische Federatie een kamp in het leven
was geroepen voor mensen uit Oekraïne die gedwongen zijn gedeporteerd. Er zitten meer dan 400 Oekraïense
burgers in dat kamp - voornamelijk vrouwen en 147 kinderen van alle leeftijden, inclusief baby's. In die regio zijn zo
goed als zeker vergelijkbare kampen. Oekraïners die illegaal zijn gearresteerd in de regio Cherson en Melitopol
worden naar de detentiecentra van de Krim gebracht, zegt Mustafa Dzhemilev, leider van de Krim-Tataren en
Oekraïens parlementslid.
UN Women en CARE International melden dat de ontheemding en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne grotendeels
kunne-gerelateerd zijn. Met name vrouwen worden aan de grens met veel extra uitdagingen geconfronteerd en
sommige groepen, waaronder vrouwen, mannen, jongens en meisjes met een handicap, kunnen het land niet

1

April 10-11, 2022 - https://sharethetruths.org/
verlaten. Dit veroorzaakt op zijn beurt veel nieuwe zorgen, zoals een verhoogd risico op geslachtgerelateerd
geweld, dat onevenredig veel vrouwen en meisjes treft, vooral die uit kwetsbare groepen. Dit omvat met name: (1)
veiligheidsproblemen met betrekking tot kunne-gerelateerd, conflictgerelateerd seksueel geweld en mensenhandel;
(2) De toegenomen behoefte aan geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. Op de lange termijn
zullen de werkloosheidscijfers onder alle categorieën van de bevolking waarschijnlijk toenemen waardoor vrouwen
in de informele sectoren van de economie terecht zullen komen.
Sancties aan de grens. Vrachtwagens uit Rusland en Wit-Rusland moeten de EU vóór 16 april verlaten en krijgen
geen toestemming om de Europese Unie opnieuw binnen te komen. Het besluit maakt deel uit van een nieuw
pakket EU-sancties. Eerder streden activisten aan de Pools-Wit-Russische grens bijna een maand lang voor een
verbod op vrachtwagens van en naar Rusland en Wit-Rusland. Frankrijk. Na de aanval op het treinstation van
Kramatorsk heeft Frankrijk aangekondigd dat het bereid is door te gaan met een verder verbod op Russische olie,
vertelde de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire aan CNN.
Voedselveiligheid. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft aangekondigd dat de
wereldprijzen voor basisvoedingsmiddelen zoals granen, suiker en plantaardige oliën hoger zijn dan ooit. De stijging
van deze maand weerspiegelde een stijging van de wereldprijzen van tarwe en grove granen, grotendeels
veroorzaakt door verstoringen van de export vanuit Oekraïne (als gevolg van de aanval van Rusland) en, in
mindere mate, de Russische Federatie, stelt het rapport. Het ministerie van Landbouw van Oekraïne streeft ernaar
80% van de landbouwgronden in te zaaien. Van belang is daarbij of de gronden in de regio Tsjernigov en Soemy
snel ontmijnd kunnen worden. In het pessimistische scenario zou slechts 70% van de gronden kunnen worden
ingezaaid. De meest kritieke factor op dit moment is de brandstof- en dieselvoorziening. Hoewel het ministerie de
situatie onder controle probeert te houden, zijn de verstoringen zeer waarschijnlijk, vooral door de actieve
beschietingen van de oliedepots door Russische troepen.
Dekolonisatie. Deze week vervolgen we onze serie artikelen over dekolonisatie met het derde artikel gewijd aan
de filmindustrie: 'Fifty Shades of (Neo)Colonialism in Russian Filmmaking'. Yulia Kovalenko, filmcriticus en
programmeur van Docudays UA, onderzoekt hoe de Russische filmindustrie diende als een megafoon van de
Kremlin-ideologie en de Russische cultuur, en bovendien de lokale en regionale filmindustrie verstikte.
Verder Lezen (in het Engels):
● Opinion | How Russia’s Invasion Upended the French Presidential Election | POLITICO
● Russian bombs rupture a Greek community fighting for its history | POLITICO. Mariupol en de omgeving zijn
al jaren de thuisbasis van een etnisch-Griekse gemeenschap. Door de oorlog is de gemeenschap echter
uiteengevallen en verspreid.
● 40 Iconic Figures of Ukrainian Culture | PEN Ukraine. Een lijst van 40 van de meest beeldende figuren van
de Oekraïense cultuur met hun korte biografische overzichten. De lijst omvat innovatieve artiesten,
gewaardeerde auteurs en gevierde muzikanten. Onder hen bevinden zich wereldberoemde schilders,
grafici, architecten en beeldhouwers; dichters, prozaschrijvers en toneelschrijvers; acteurs en filmmakers;
componisten en zangers.
Verder kijken:
● My Ukrainian Journey. Waldemar Januszczak onderzoekt in Oekraïne hoe Oekraïense kunst kan worden
gered en bewaard in tijden van oorlog.
Cijfers:
● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakte op 11 april om 10.00 uur de totale geschatte
verliezen van het Russische leger bekend: personeel - rond 19.500, tanks ‒ 725, APV ‒ 19235,
artilleriesystemen - 347, MLRS - 111 , luchtafweersystemen – 55, vliegtuigen met vaste vleugels – 154,
helikopters – 137 niet-gepantserde voertuigen – 1387, boten en lichte speedboten – 7, brandstoftankers –
76, operationeel-tactisch niveau UAV – 119, speciale uitrusting – 25, mobiel SRBM-systeem – 4. Volg ook
de interactieve teller van Russische verliezen.
Iedere actie telt, geen bijdrage is te klein!
● Steun Okhmadyt, het grootste kinderziekenhuis van Kiev, waar gewonde kinderen worden
opgevangen.
● Meldt je aan voor onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.
● Je kunt ons project steunen via PayPal. Hier meer informatie.
Dank voor uw steun aan Oekraïne! Slava Ukraini!
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