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Oorlog in Ukraine. Dagelijkse update. 10:00 am, 3-4.04.2022.

Boetsja, Irpin, Motyzhyn. Meerdere Oekraïense steden zijn in de hele wereld door deze oorlog bekend geworden. Helaas niet
vanwege hun schoonheid of geschiedenis, maar vanwege de gruweldaden die daar plaatsvinden. Boetsja (Bucha), Irpin,
Motyzhyn - dat zijn de namen die dit weekend wereldwijd in alle nieuwsberichten circuleerden. Drie (voor)steden, sommige op
minder dan 30 km van Kiev. Denk maar eens aan de buitenwijken of dorpen op een half uur rijden van uw hoofdstad. In
bovengenoemde plaatsen zijn in 2022 in slechts één maand tijd bijna 400 mensen in koelen bloede vermoord. Sommigen
noemen het een ‘oorlogsmisdaad’, een ‘bloedbad’ of ‘genocide’. De waarheid is dat het gaat om mensen: familieleden,
vrienden, buren en collega's. 400 mensen van vlees en bloed: gewoon vermoord. Er zijn geen woorden om de pijn te
beschrijven. Wanneer de waarheid wordt onthuld over Marioepol en andere tijdelijk bezette Oekraiense steden zal er nog meer
pijn komen.

Zaterdag had iedereen het over de bevrijding van de regio Kiev. Een kleine overwinning? Integendeel, de terugtrekking van de
Russische troepen onthulde de gruweldaden die in deze maand van bezetting zijn begaan. Doodgeschoten mensen langs de
kant van de weg, naast hun huizen, in de schuilplaatsen. Velen met vastgebonden handen. Mannen, vrouwen, kinderen. Een
foto van een massagraf met bijna 280 mensen erin, later gevolgd door een satellietbeeld. De Procureur-Generaal van Oekraïne
liet zondagavond weten dat 410 lichamen zijn opgestuurd voor forensisch onderzoek.

Rusland ontkende natuurlijk deze moorden en noemde het een provocatie. In de VN-Veiligheidsraad sprak de Russische
vertegenwoordiger over ‘provocaties door de Oekraïense radicalen’. Rusland beweerde dat de moorden de
verantwoordelijkheid zijn van het Oekraïense leger, dat de stad zou hebben beschoten nadat de Russische troepen zich hadden
teruggetrokken.

President Zelenskyi noemde de situatie in zijn dagelijkse toespraak een 'genocide, vernietiging van de natie, vernietiging van
het volk - allemaal vanwege de onwil van Oekraïne om zich te onderwerpen aan de Russische politiek'. Dmytro Kuleba, de
Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, riep het Internationaal Strafhof op om naar Boetsja te komen om bewijsmateriaal
te verzamelen. 'Ik roep het Internationaal Strafhof en internationale organisaties op om hun missies naar Boetsja en andere
bevrijde steden en dorpen in de regio Kiev te sturen, om in samenwerking met Oekraïense wetshandhavingsinstanties zo goed
mogelijk alle bewijzen van Russische oorlogsmisdaden te verzamelen'.

EU-leiders hebben zich geschokt geuit over de wreedheden begaan door Russische troepen in Boetsja en andere onlangs
bevrijde delen van Oekraïne. Ze verzekerden dat verdere sancties op komst waren. Ook werden er meer sancties
aangekondigd door de voorzitter van de Europese Raad. Het weigeren van Russisch gas blijft de meest kritische sanctie,
waarop in Oekraine veel hoop is gevestigd. In de EU is hierover echter nog steeds geen eensgezind standpunt. De Duitse
minister van Defensie zei dat de Europese Unie moet overleggen over een verbod op de invoer van Russisch gas, maar de rest
van de Duitse regering is minder uitgesproken over energieonafhankelijkheid. Woensdag wordt een mogelijke vijfde
sanctieronde besproken.

‘We kunnen dit niet normaliseren. Dit is de realiteit van wat er elke dag gebeurt, zolang Ruslands brutaliteit tegen Oekraïne
voortduurt' – de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Mensenrechtenschendingen. Human Rights Watch heeft een eerste onderzoeksrapport gepubliceerd over
mensenrechtenschendingen. Het rapport bevat bewijzen van schendingen van het oorlogsrecht door de Russische
strijdkrachten, waaronder een geval van herhaalde verkrachting, twee gevallen van standrechtelijke executie, gevallen van
onwettig geweld en bedreigingen tegen burgers in de eerste drie weken van de oorlog. Soldaten waren ook betrokken bij het
plunderen van eigendommen van burgers, waaronder voedsel, kleding en brandhout. Het rapport is gebaseerd op interviews in
de bezette gebieden van de regio's Tsjernihiv, Kharkiv en Kiev.

Steden onder vuur. De hele regio Kiev en naar verluidt ook de regio Tsjernihiv zijn dit weekend bevrijd. Na meer dan een
maand van verzet blijft Kiev onder Oekraïense controle. Bekijk de interactieve kaart van de Russische aanvallen op de
hoofdstad. Tsjernihiv is volgens de burgemeester van de stad voor 70% verwoest of beschadigd.

De Russische bezetters hebben het Balakliya districtsziekenhuis in de regio Kharkiv beschoten. Ongeveer 70 patiënten en
medisch personeel waren aanwezig in het pand. Later schoten Russische troepen op een konvooi dat mensen uit het
verwoeste ziekenhuis zou gaan evacueren, er vielen slachtoffers. Reeksen raketaanvallen gaan door op de industriële
infrastructuur. Izyum, regio Kharkiv, blijft een van de meest actieve hotspots. Momenteel is daar 80% van de woongebouwen
vernietigd. In Izyum en de dorpen bij de stad kunnen 15- 20.000 mensen geen kant meer op; zij hebben humanitaire hulp nodig.
Russische troepen schoten op woningen en appartementen in het Slobodsky-district van Kharkiv, waarbij ongeveer tien huizen
en een trolleybusdepot werden beschadigd. 7 mensen stierven, 34 mensen raakten gewond, waaronder 3 kinderen. Een raket
raakte een fabriek in de buurt van Shepetivka en Slavuta in de regio Khmelnytskyi. In het weekend werden de
zeehavensteden Odessa en Mykolaiv bestookt met raketten. Zondag laat in de avond werden explosies gehoord in Ternopil,
Rivne, Ivano-Frankivsk en Cherson. De frequentie van aanslagen in Loehansk en Donetsk blijft hoog. Een flatgebouw in het
centrum van Severodonetsk werd voor de derde keer in een week tijd getroffen. De gasleiding in de stad is beschadigd,
waardoor de hele regio Loehansk zonder gasvoorziening zit. In Konotop, regio Soemy, is het aantal Russische troepen dit
weekend aanzienlijk toegenomen. Naar verluidt creëren ze gangen voor de terugtrekking van Russische troepen, maar in de
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tussentijd gaan de schietpartijen door. De indringers bliezen de brug over de rivier de Seym op. Deze verbond de stad Putivl
met de stad Soemy.
Het verzet in de zuidelijke regio's van Oekraïne gaat door. Lokale bewoners hadden vreedzame demonstraties georganiseerd
tegen de Russische bezetting in Energodar, Kakhovka en Cherson. Er werden echter luide explosies gehoord in Energodar en
de demonstranten werden beschoten in Kakhovka. Later, na de betoging, werden vier activisten aangehouden door Russische
soldaten. Momenteel is er geen informatie over hun verblijfplaats. Hier is een kaart met daarop bij benadering de huidige
bezetting van Oekraïne.

Buitenlands beleid. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag Odessa bezocht als hoofd van een
humanitaire hulpmissie naar de zuidelijke regio's. Het bezoek omvatte de heropening van het Griekse consulaat in Odessa ter
ondersteuning van de humanitaire inspanningen en ter ondersteuning van de etnisch-Griekse gemeenschap. Een significante
etnisch-Griekse gemeenschap heeft eerder in Marioepol gewoond, maar is nu gevlucht naar en herplaatst in Odessa. Het Britse
ministerie van Defensie waarschuwde dat Marioepol een van de belangrijkste strategische doelen van Rusland is, aangezien
het een landcorridor naar de Krim kan en zal veiligstellen. De VN-Veiligheidsraad komt dinsdag bijeen om de door Rusland
begane oorlogsmisdaden in Boetsja en andere steden te bespreken.

Energieveiligheid. Litouwen is sinds begin april volledig gestopt met het importeren van gas uit Rusland en is daarmee het
eerste EU-land dat een dergelijke stap zet. Letland en Estland hebben vervolgens ook de invoer van Russisch gas stopgezet.
Een Oekraïense denktank heeft een overzicht opgesteld van de energiegerelateerde misdaden en bedreigingen van Rusland.
De belangrijkste zijn: uitvoerige aanvallen op de belangrijkste gas- en olie-infrastructuur, aanvallen op en rond kerncentrales en
elektriciteitsstoringen als gevolg van raketbeschietingen.

Digitale veiligheid. Op zondag lekte Anonymous persoonlijke gegevens van 120.000 Russische soldaten die in Oekraïne
vochten met de tekst: 'Alle soldaten die deelnemen aan de invasie van Oekraïne moeten worden onderworpen aan een
oorlogstribunaal'. De informatie verscheen na de berichten over het bloedbad van Russische troepen in de regio Kiev.

Media. Na een lange zoektocht naar fotojournalist Max Levin, die op 13 maart verdween, heeft de politie zijn lichaam gevonden
in de buurt van het dorp Guta Mezhyhirska, regio Kiev. De fotojournalist was gedood met twee schoten van een klein kaliber
vuurwapen. Hij was een prominente oorlogsfotograaf die verslag deed van hotspots in Donbas en verschillende
maatschappelijke initiatieven ondersteunde en fotografeerde. Een van zijn projecten documenteerde de tragedie van Ilovaysk
en bewaarde de herinnering eraan: AfterIlovaysk. Reporters zonder Grenzen laten weten dat dit de zesde bevestigde moord op
een journalist is sinds het begin van de oorlog. Op 2 april werd in Marioepol de beroemde Litouwse regisseur en
documentairemaker Mantas Kvedaravičius vermoord. Hij is de maker van de documentaire 'Mariupolis', die het leven van en in
de strategische zeehavenstad weergeeft.

Verder lezen (in het Engels):
● Ukraine’s film-makers can’t pick up guns, but their cameras are vital weapons | Darya Bassel | The Guardian
● Not all criticism is Russophobic: on decolonial approach to Russian culture | Lia Dostlieva, Ukrainian artist, cultural

anthropologist and Andrii Dostliev, Ukrainian artist, researcher
● What makes biological weapons so dangerous, and does Russia have them? | The Economist

Dagelijkse cijfers:
● Als gevolg van de Russische agressie zijn tot nu toe 158 kinderen omgekomen. 258 kinderen zijn gewond geraakt.
● Het Ministerie van Financiën van Oekraïne heeft de afgelopen maand ruim 10 miljard UHA (Grivna) uitgegeven aan

oorlogshandelingen (dat is ruim 300 miljoen euro).
● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakt iedere dag de totale geschatte verliezen van het

Russische leger bekend. Op 4 april 2022 om 10.00 uur: manschappen - ongeveer 18.300, tanks ‒ 647, APV ‒ 1844,
artilleriesystemen - 330, MLRS - 107, luchtafweersystemen - 54, vliegtuigen met vaste vleugels - 147, helikopters - 134,
niet-gepantserde voertuigen - 1273, boten en lichte speedboten - 7, brandstoftankers - 76, operationeel-tactisch niveau
UAV - 92, speciale uitrusting – 25, mobiel SRBM-systeem – 4. Volg hier de interactieve teller van Russische verliezen.

Iedere actie telt mee, geen bijdrage is te klein!

● Deel informatie over de wreedheden in Boetsja, Marioepol, Kharkiv en andere Oekraiense steden.
● Op deze link kun je vanuit het buitenland Oekraïne financieel steunen.
● Deel deze up-to date informatie over de situatie in Oekraïne op sociale media, bijvoorbeeld door deze

dagelijkse update rond te sturen.
● Meld je aan voor onze dagelijke updates op Twitter en op onze website.
● Je kunt ons project via PayPal financieel steunen. Hier meer informatie.

Dank voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!
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