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Azovstal. De eerste officiële evacuatiecorridor vanuit Azovstal vond dit weekend plaats, aangezien het staakt-het-vuren bijna twee
dagen duurde. Zaterdag werden ongeveer 20 burgers geëvacueerd uit het puin van de Azovstal-fabriek. Zelenskyi bevestigde zondag
de evacuatie van 100 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, uit het belegerde Marioepol naar door Oekraïne gecontroleerd
gebied. Er zijn nog ongeveer 20 kinderen in Azovstal. De Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis
faciliteerden de evacuatie van de burgers die verder naar Zaporizja zijn overgebracht. Er mochten geen gewonde soldaten mee met de
evacuatie. Nadat de gedeeltelijke evacuatie was voltooid, werden de beschietingen weer hervat. De verdere evacuatie van burgers uit
Marioepol zal naar verwachting maandag worden voortgezet.

Steden onder vuur. Als gevolg van een raketaanval raakte de landingsbaan van de luchthaven van Odessa beschadigd. Tijdens het
weekend werd Charkov opnieuw bestookt met artillerie en raketten. Tenminste drie inwoners in de regio Charkov zijn gedood tijdens
deze beschietingen, 8 raakten gewond. Op 2 mei trof een Russische raketaanval een graansilo in het district Synelnykove, in de regio
Dnipropetrovsk, waarbij deze werd vernietigd. In de regio Zaporizja schoten Russische troepen op flatgebouwen in Orichove, waarbij
twee mensen omkwamen en vier gewond raakten. Op 1 mei zijn vier burgers gedood door Russische beschietingen in Lyman, in de
regio Donetsk. Elf anderen raakten gewond: zeven in Lyman, drie in Volodymyrivka en één in Yarova. Het is momenteel onmogelijk
om het exacte aantal slachtoffers in Marioepol en Volnovacha vast te stellen. Los van deze twee belegerde steden zijn sinds 24
februari 2022 in de regio Donetsk 290 burgers gedood en 903 gewond geraakt. Op 1 mei explodeerde in de regio Mykolaiv een
landbouwmagazijn met 600 kg kunstmest; het vatte vlam als gevolg van Russische beschietingen. Clustermunitie is gebruikt in de
buitenwijken van Mykolaiv. Russische troepen bestoken opnieuw de Oekraïense grens in de regio Tsjernigov. Russische troepen
vuurden in de avond van 30 april mortiergranaten af   op de Oekraïense controlepost in Senkivka.

Bezette steden. In de regio Cherson zijn telefoonverkeer en internetverbindingen van alle providers grotendeels uit de lucht. Met de
stad Cherson, het district Kachovka, de gemeenschappen Novotroitsk en Tsjapline en gedeeltelijk ook de regio Zaporizja is geen
enkele mobiele communicatie mogelijk. Providers melden dat het geen technisch probleem van hun kant is, wat inhoudt dat de
communicatiekanalen doelbewust zijn afgesneden.

Vanwege de Russische bezetting heeft het Ministerie van Infrastructuur van Oekraïne de tijdelijke sluiting aangekondigd van de
zeehavens van Berdjansk, Marioepol, Skadovsk en Cherson, in ieder geval tot de bevrijding van deze gebieden.

Bezette delen en wijken van Marioepol worden nu bevolkt door onbekende mensen. Autoriteiten en burgers van Marioepol melden dat
de huizen van de stad zijn onteigend door de Russische bezetter. Een inwoner van het dorp Stary Krym, vlak bij Marioepol, meldde dat
er nu vreemden in haar huis wonen. De zogenaamde dorpsraad, die opereert onder de vlag van de „Volksrepubliek Donetsk”, had
hiervoor toestemming gegeven.

Het Oekraïense leger meldde dat het zaterdag de controle over vier dorpen in de regio Charkov had herwonnen en liet weten dat
Russische troepen 'niet slaagden' in hun plan om snel controle te krijgen over grote delen van het oostelijk grondgebied.

Buitenlands beleid. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, bracht een onaangekondigd bezoek
aan Kiev. Zij sprak met parlementsleden en ontmoette de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyi. Het was de eerste officiële
Congresdelegatie naar Oekraïne sinds de Russische invasie. In een verklaring kondigde Pelosi een verdere en ongekende "hulp op
het gebied van veiligheid, economie en humanitaire zaken van de Verenigde Staten” aan om “de verwoestingen aan te pakken die
Poetins duivelse invasie van het Oekraïense volk heeft geëist".

Jakub Kumoch, Pools staatssecretaris en hoofd van het International Policy Bureau, heeft als eerste buitenlandse politicus publiekelijk
de garantie gegeven niet te zullen deelnemen aan een vredesakkoord dat de overgave van een deel van het grondgebied van
Oekraïne zou inhouden.

Friedrich Merz, leider van de CDU, de grootste oppositiepartij van Duitsland, brengt maandag een bezoek aan Kiev.

De Zuid-Koreaanse ambassadeur Kim Hyun Te keerde terug naar Kiev, samen met een deel van het personeel van de ambassade. Hij
gaat vandaag aan de slag en denkt nu al na over de geleidelijke terugkeer van alle medewerkers. Eerder was de ambassadeur van
Oostenrijk samen met een deel van zijn staf teruggekeerd naar Kiev.

Oekraïne is van plan om eind volgende week het tweede deel van de vragenlijst af te ronden in verband met de beoordeling of de
Oekraïense wetgeving in overeenstemming is met de EU-wetgeving. Dan kan het land in de zomer de status van kandidaat-lidstaat
krijgen, zegt vicepremier Olha Stefanisjyna.

Mensenrechten. Opnieuw zijn dit weekend krijgsgevangenen uitgewisseld tussen Oekraïne en Rusland. 14 Oekraïners, waaronder 7
militairen en 7 burgers keerden terug. Eén van de militairen was een vijf maanden zwangere vrouw.

Oekraïense burgers brachten, na hun terugkeer naar Oekraïne, verslag uit over hun gevangenschap door Russische troepen. Ze
benoemden vernederingen en onmenselijke omstandigheden. Sommigen van hen waren ernstig gewond, hadden een sepsis of
geamputeerde ledematen. In gevangenschap zijn Oekraïense mannen gemarteld, naar Russische kampen gebracht en vervolgens
naar een detentiecentrum, waar ze zonder medische behandeling met bevroren ledematen en geblinddoekt moesten achterblijven. Ze
waren gekleed in gevangeniskleren, hun hoofden kaalgeschoren. Ze melden dat ze drie keer per dag waren ondervraagd.
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Gezondheidszorg onder vuur. Russische troepen ontmantelen in de bezette gebieden aanhoudend de infrastructuur van de
Oekraïense gezondheidszorg. In Starobilsk, regio Loehansk en in Marioepol, regio Donetsk, hebben de bezetters de resterende
medische ventilatoren verwijderd. In de ziekenhuizen van Marioepol zijn alle 60 ventilatoren nu verdwenen.

Medisch personeel in de bezette gebieden wordt gedwongen voor de bezetters te werken, ziekenhuizen liggen vol met gewonde
soldaten. Artsen ondergaan een leugendetectortest. Degenen die niet slagen, worden met geweld naar de frontlinie gestuurd. In de
regionale antituberculose-apotheek in Vovtsjansk in de regio Charkov zijn volgens de Oekraïense inlichtingendienst patiënten met open
TB simpelweg op straat gezet. In Olesjky en Hola Prystan, regio Cherson, wordt medisch personeel gedwongen om te zorgen voor de
Russische soldaten die naar hun ziekenhuizen zijn gebracht.

Sancties. De Europese Unie werkt aan een zesde pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland. Dit pakket zal naar verwachting gericht
zijn op Russische olie, Russische en Wit-Russische banken, en op individuen en bedrijven. Sberbank, de grootste bank van Rusland,
zal naar verwachting op de lijst staan, wat betekent dat het wordt losgekoppeld van SWIFT. De Europese Commissie overweegt een
geleidelijke afbouwstrategie om tegen het einde van het jaar geheel te stoppen met de import van Russische olie. Voor Hongarije en
Slowakije, die in grote mate afhankelijk zijn van Russische olie, zullen waarschijnlijk aparte maatregelen gaan gelden. Dmytro Kuleba,
Minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, drong tijdens een overleg met Josep Borrel, vicevoorzitter van de Europese
Commissie, erop aan om een verbod op de invoer van Russische olie op sanctielijst op te nemen. Ondertussen dreigde Hongarije zijn
veto uit te spreken over voorstellen die gericht zijn op de beperkingen van de Russische energie.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft gezegd dat de sancties tegen Rusland niet worden opgeheven
voordat Rusland zijn troepen volledig heeft teruggetrokken van Oekraïens grondgebied, inclusief de Donbas-regio en de Krim.
Sancties, zei de minister van Buitenlandse Zaken, dragen eraan bij dat verdere militaire operaties van Russische troepen in andere
regio's in de komende jaren moeilijker, zo niet onmogelijk worden.

Dmitriy Rogozin, hoofd van het Russische ruimteprogramma, heeft gezegd dat Moskou zich zal terugtrekken uit het internationale
ruimtestation, melden staatsmedia. Deze stap wordt toegeschreven aan de sancties die zijn opgelegd na de invasie van Oekraïne -
meldt Bloomberg.

Dekolonisatie. Musea en kunstcentra zijn platforms, niet alleen voor de presentatie van kunst, maar ook voor de heroverweging van
zowel het verleden als van historische verhalen. Russische sporen zijn te zien in tentoonstellingsruimten over de hele wereld. Maria
Nazarenko, filosofe en kunstcritica, werpt een blik op de Rouge-tentoonstelling in het Grand Palais in Parijs, 'Russian Dadais' in het
Reina Sophia in Madrid en de recente tentoonstelling 'The Morozov Collection' in ‘de Fondation Louis Vuitton en 'Repin' in het Petit
Palais, beiden in Parijs. Lees meer over Russisch kolonialisme in de kunstwereld in het artikel ‘Ethical Paradoxes of Russian Utopia in
European Museums’.

Verder lezen (Engels):
● In Kharkiv, Ukraine, a medical rescue squad treats the wounded - The Washington Post – een verslag van een dag met

een medisch reddingsteam in Charkov.
● Ukraine Muslims decry Russian invasion - The Washington Post – Oekraïne telt een kleine populatie moslims (1% van de

bevolking). Hier een reportage over een moslimcentrum in Lviv. Op 1-2 mei wordt het Suikerfeest gevierd. Ter gelegenheid
hiervan verspreidde het koor van het Oekraïense leger een video-boodschap via YouTube.

Cijfers.
● Marteling, verkrachting en plundering. Er zijn al meer dan 9.000 aangiften gedaan en procedures gestart van

oorlogsmisdaden.
● Sinds 24 februari 2022 zijn er in de regio Donetsk 290 burgers gedood en 903 gewonden gevallen. In deze cijfers zijn nog niet

de doden en gewonden van de steden Volnovacha en Marioepol opgenomen.
● Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan 1 miljoen Oekraïners via de Poolse grens teruggekeerd naar Oekraïne.

Afgelopen zaterdag kwamen 23.500 mensen Polen binnen, terwijl 26.800 terugkeerden naar Oekraïne, volgens de Poolse
grensautoriteiten

● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakt iedere dag de totale geschatte verliezen van het Russische leger
bekend. De cijfers van 2 mei 2022 (om 10.00 uur): personeel - rond 23.800, tanks ‒ 1048, APV ‒ 2519, artilleriesystemen -
459, MLRS - 152 , luchtafweersystemen - 80, vliegtuigen met vaste vleugels - 194, helikopters - 155, niet-gepantserde
voertuigen - 1824, boten en lichte speedboten - 8, operationeel-tactisch niveau UAV - 271, speciale uitrusting - 38 ,
kruisraketten – 84. Volg ook de interactieve teller van Russische verliezen.

Iedere actie telt, geen bijdrage is te klein!
● Deel deze dagelijke informatie over de oorlog in Oekraïne, op sociale media, via lokale media en anderszins door

middel van het verspreiden van deze nieuwsbrief.
● Schrijf je in voor onze dagelijke updates via Twitter of onze website.
● Je kunt ons project financieel steunen middels PayPal. Hier meer informatie.

Dank voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!
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