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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update. Dag 60 en 61
Samengesteld door Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska; vertaling Jaap Tanja
Orthodox Pasen in Oekraïne viel samen met 60 dagen Russische invasie en 60 dagen aanhoudende beschietingen en
bombardementen.

Buitenlands beleid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en minister van Defensie Lloyd Austin
bezochten Kiev om president Zelenskyi te ontmoeten. Tijdens een vergadering achter gesloten deuren kondigden de
Amerikaanse vertegenwoordigers een nieuwe ronde van militaire hulp aan, evenals de geleidelijke terugkeer van het personeel
van de Amerikaanse ambassade en naar verluidt ook van een nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne. Bridget Brink,
de huidige Amerikaanse ambassadeur in Slowakije, wordt nu naar alle waarschijnlijkheid ambassadeur in Oekraïne. Eerder zei
president Zelenskyi dat hij van plan is om krachtiger wapens te vragen. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken
Alexander Schallenberg voorziet een andere manier voor Oekraïne om zich in de toekomst verder te ontwikkelen zonder lid te
worden van de EU. Ondertussen twitterde de Letse minister van Defensie dat al degenen die Oekraïne niet de status van
kandidaat EU-lid willen verlenen deze zomer tegen de belangen van Europa ingaan. Zondag hield president Volodymyr
Zelensky een telefoongesprek met de Turkse president Tayyip Erdogan. De presidenten bespraken de noodzaak van de
onmiddellijke evacuatie van burgers uit de grotendeels door Rusland bezette havenstad Marioepol.

Polen en Oekraïne hebben een memorandum ondertekend over het versterken van de samenwerking in de spoorwegsector.
Het memorandum voorziet in een gezamenlijk logistiek bedrijf voor de twee landen. Premier Shmyhal merkte op dat dit het
volume van het spoorvervoer van de Oekraïense export naar de EU en de wereldmarkt daarbuiten aanzienlijk zal vergroten.

Steden onder vuur. Geen paasbestand in Oekraïne, terwijl Rusland raketten blijft afvuren. Zaterdag werd Odessa beschoten,
zoals eerder ‘aangekondigd’ was door Russische media. Als gevolg van de beschietingen zijn waarschijnlijk 8 mensen gedood,
waaronder een baby van drie maanden; 18 mensen raakten gewond. In het weekend vonden opnieuw beschietingen plaats in
de woonwijken van Charkov, waarbij 3 mensen omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Tsjoehoejiv, de regio van Charkov,
bestookten Russische soldaten een flatgebouw en een privélandgoed, waarbij een 59-jarige man om het leven kwam. Drie
anderen, waaronder een 11-jarig kind, raakten gewond. Afgelopen weekend zijn de Oekraïense grensovergangen bij Tsjernigov
beschoten. De regio Soemy, grenzend aan Rusland, is afgelopen weekend eveneens beschoten. Vanwege de voortdurende
beschietingen in de regio Loegansk, is de elektriciteit bij het waterpompstation uitgevallen. Het centrum van Lysytsjansk,
evenals de steden Novodroezjesk en Privillya, zaten zonder water. Verder waren er beschietingen op Hirske, Zolote en
Lysytsjansk: acht doden, twee gewonden, minstens zeven huizen en een politiebureau verwoest. Negen raketten werden
gelanceerd in de regio Poltava - de waterkrachtcentrale en de olieraffinaderij in Krementsjoek zijn daarbij beschadigd. In
Pavlograd, in de regio Dnipropetrovsk, troffen drie raketten spoorweginfrastructuur en industriële ondernemingen. Ook zijn er
treinstations bestookt met Russische raketten – maandagochtend werden vijf treinstations geraakt. Er vielen een onbekend
aantal slachtoffers, zeker 16 passagierstreinen hadden vertraging.

De Britse inlichtingendienst meldt dat, ondanks de intensivering van de aanvallen, de Russische troepen slechts kleine
vooruitgang hebben geboekt sinds de aankondiging om de Donbas te bezetten. Oekraïense tegenaanvallen blijven hun
inspanningen belemmeren. Ondanks de verklaringen van Moskou over de verovering van Marioepol, gaan de hevige
gevechten door. Dit vertraagt verder de gewenste opmars van Russische troepen in de Donbas. Ondanks enkele 'successen'
van de Russen om nederzettingen te veroveren, hebben de strijdkrachten van Oekraïne aanzienlijke verliezen toegebracht aan
het Russische leger. Het Russische Ministerie van Defensie biedt families van overleden soldaten compensatie aan; naar
verluidt om hen het zwijgen op te leggen.

Bezette steden. De Oekraïense inlichtingendienst meldt dat Russische troepen medisch personeel in de bezette gebieden van
de oblast Charkov gedwongen hebben om medische hulp te bieden aan gewonde Russische soldaten in de frontlinie. In de
bezette gebieden Charkov, Zaporizja en Cherson wordt melding gemaakt van gedwongen mobilisatie van Oekraïense jongeren.
Burgers die de regio Cherson willen verlaten naar de door Oekraïne gecontroleerde gebieden, worden daarom tegengehouden.

Mensenrechten. Evacuatie van burgers uit Marioepol is in het paasweekend opnieuw gedwarsboomd. Ongeveer 200 inwoners
van Marioepol zouden vertrekken naar Zaporizja, maar toen ze bij het verzamelpunt aankwamen, zeiden de Russische
militairen dat ze zich moesten verspreiden vanwege op handen zijnde beschietingen. Als alternatief gaven Russische troepen
informatie over de mogelijkheid om naar Rusland te evacueren.

In de bezette gebieden in de buurt van Marioepol zijn vier ‘filtratiekampen’ ingericht door de Russische troepen. Bij deportaties
worden mensen eerst naar zo’n kamp gebracht voor grondige controle. In het kamp worden mensen vele uren ondervraagd,
terwijl het kamppersoneel hun documenten, telefoons, persoonlijke bezittingen controleert, foto's en vingerafdrukken afneemt.
Het belangrijkste doel is het identificeren van ambtenaren, vertegenwoordigers van de strijdkrachten van Oekraïne, de
veiligheidsdienst van Oekraïne en de politie. Als de resultaten van de controle bevredigend zijn, ontvangen mensen de
documenten en worden ze naar Rusland gestuurd. Gedeporteerde Oekraïners worden naar onderontwikkelde noordelijke
regio's van Rusland gestuurd. Op 21 april namen de Russen 308 gedeporteerde inwoners van Marioepol mee naar Vladivostok,
onder wie 90 kinderen. Mensen werden in scholen en slaapzalen geplaatst. Het is ook de bedoeling om gedeporteerde
Oekraïners in verschillende nederzettingen van de Primorsky Krai te plaatsen. Momenteel zijn ongeveer 915.000 Oekraïners
gedeporteerd naar Rusland, waaronder 160.000 kinderen en 2.000 wezen.
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Journalisten van Slidstvo.info hebben ontdekt dat de Russisch-orthodoxe kerk de Russische veiligheidsdienst heeft geholpen
om Oekraïners naar Rusland te deporteren. De journalisten kunnen bewijzen dat de kerk gedeporteerde Oekraïners op het
grondgebied van hun kloosters in het hele land heeft vastgehouden. Via bewakingscamera's in de kamers worden ze non-stop
in de gaten gehouden. De informatie komt onder andere uit de analyse van e-mails die zijn gelekt via de Anonymous-groep.

Voedselveiligheid. De ombudsvrouw van Oekraïne rapporteert over de voortdurende inspanningen van het Russische leger
om het zaaiseizoen in Oekraïne te dwarsbomen en de voedselvoorziening te ondermijnen. In de bezette gebieden in de regio
Cherson nemen Russische soldaten graan in beslag en vervoeren het naar de Krim. Boeren worden gedwongen te werken voor
de bezettingsmacht en er wordt gedreigd met inbeslagname van landbouwmachines, zoals bijvoorbeeld in het
Genitsjesk-district. In het dorp Novooleksiyivka, in de regio Cherson, hebben de bezetters de graansilo’s leeg gehaald en al het
graan naar de bezette Krim vervoerd. De oorlog heeft al een deel van de vooruitgang teniet gedaan die Oekraïne in decennia
van opschaling van zijn landbouwindustrie had geboekt. De tarweoogst in 2021 was de grootste sinds de ineenstorting van de
Sovjet-Unie drie decennia eerder. Uiteindelijk zullen de boeren hun velden moeten ontdoen van granaten en chemische
vervuiling voordat de grond opnieuw bewerkt kan worden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
waarschuwde voor de 'mogelijk rampzalige' impact op het milieu, zoals het veroorzaken van slecht drinkwater, chemische
lekken en overstromingen, zegt Bloomberg.

Desinformatie. Weer een golf van desinformatie over chemische wapens: Russische media berichten over de vermeende
chemische aanvallen op Oekraïense steden door het Oekraïnse leger. Om op die manier Rusland de schuld te geven. De media
verwijzen naar de provocatie bij chemische en biologische fabrieken in Charkov en Kiev, Zaporizja NPP, Kamyanske.
“Traditiegetrouw” heeft het Russische Ministerie van Defensie verdere aanvallen op Odessa aangekondigd. Na een raketaanval
op de stad op zaterdag, heeft het Russische ministerie van Defensie het gebruik van chemicaliën in het gebied van de zuidelijke
haven van Odessa ‘aangekondigd’. Een waarschijnlijke optie is een Russische aanval op chemische en biologische fabrieken in
Charkov en Kiev, maar ook een provocatie bij de Zaporizjzjya kerncentrale is niet uitgesloten. Aanvallen op Kamyanske zijn ook
mogelijk.

Energieveiligheid. Het Internationaal Energieagentschap heeft een korte handleiding samengesteld over hoe burgers de
energieafhankelijkheid van Rusland kunnen verminderen zonder hogere kosten te maken.

Dekolonisatie. In de loop der jaren heeft Rusland zich veel inspanningen getroost om buurlanden afhankelijk te maken van zijn
energie, of het nu gaat om gas, kernenergie of hernieuwbare energiebronnen. Voorafgaand aan de 36e verjaardag van de
explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl, bereidde Alexej Ovstsjinnikov, een milieujournalist, de analyse voor van de
belangrijkste energiesectoren en de geschiedenis van de groeiende afhankelijkheid van Rusland. Check ons nieuwe artikel
‘Breaking the Atomic Embrace’.

Russische dreiging buiten Oekraïne. Het Britse Royal United Services Institute for Defense and Security Studies heeft op 22
april een rapport uitgebracht 'Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion'. Deze publicatie stelt dat een Oekraïense
overwinning mogelijk is, maar dat er nog geruime tijd hard moet worden gevochten. Ondertussen blijft de Russische
samenleving radicaliseren en het Russische offensief in Oekraïne steunen. Behalve het grote offensief in de Donbas en een
grootschaliger zomeroffensief in Oekraïne, bestaat het risico dat Russische operaties een bedreiging vormen voor Moldavië en
vervolgens Servië en daarbuiten.

Verder lezen (Engels):
● Russian Federation Has Been Waging Wars throughout All Its History - Always Insidiously and Vilely (zaborona.com) –

een overzicht over de oorlogen die Rusland de afgelopen dertig jaar heeft gesteund.
● The War in Ukraine Has Unleashed a New Word - The New York Times (nytimes.com) – Tijdens zijn laatste

persconferentie vermeldde president Zelenskyi een nieuw woord: ‘ruscism’. Timothy Snyder verkent het nieuwe woord,
zijn etymologie en gaat in op het historische belang van het woord.

Dagelijkse cijfers:
● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakt iedere dag de totale geschatte verliezen van het

Russische leger bekend. Op 25 april 2022 om 10.00 uur: personeel - rond 21.900, tanks ‒ 884, APV ‒ 2258,
artilleriesystemen - 411, MLRS - 154 , luchtafweersystemen - 69, vliegtuigen met vaste vleugels - 181, helikopters -
154, niet-gepantserde voertuigen - 1566, boten en lichte speedboten - 8, brandstoftankers - 76, operationeel-tactisch
niveau UAV - 201, speciale uitrusting – 28, mobiel SRBM-systeem – 4. Hier de interactieve teller van Russische
verliezen.

Elke actie telt, geen bijdrage is te klein!
● Steun ComeBackAlive.ua en de Prytula Foundation. Oekraïne roept internationale partners op om wapens te leveren.
Dit zijn twee grote stichtingen die ondanks alle moeilijkheden zich inzetten om goede uitrusting voor het Oekraïense
leger en de territoriale verdedigingseenheden te verkrijgen.
● Abonneer u op onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.
● U kunt ons project steunen met donaties via PayPal. Meer informatie hier.
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