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Steden onder vuur. In Bilogorovka, in de regio Loehansk, hebben Russische bezetters vanuit een vliegtuig een bom op een
school afgevuurd. In de school schuilden 90 mensen; ongeveer 60 van hen kwamen om onder het puin, terwijl er ongeveer 30
gewonden vielen. Tijdens de beschieting van Lysytsjansk raakte een van de raketten de plaatselijke olieraffinaderij. De
reddingswerkers konden het vuur niet blussen vanwege ontploffingsgevaar en artillerievuur. Als gevolg van de beschietingen
van het dorp Sjypilove in de regio Loehansk werd een woonhuis verwoest waarbij 11 mensen onder het puin terecht kwamen.
Serhii Haidai, hoofd van het regionale militaire bestuur van Loehansk, heeft gezegd dat Russische troepen proberen de regio
Loehansk af te sluiten van Oekraïne door middel van controle over de weg Lysytsjansk-Bachmoet. Ook vinden er zware
gevechten plaats in Roebizjne en Bilohorivka. Gezien de hevige gevechten is evacuatie van burgers niet meer mogelijk.
Russische strijdkrachten schieten op burgers in de regio Donetsk. Kramatorsk, Droezjkivka, Konstantynivka en Bachmoet zijn
aangevallen. Odessa is afgelopen weekend beschoten: vier kruisraketten zijn vanuit vliegtuigen afgevuurd op de regio. 252
appartementen zijn door deze raketaanval beschadigd. Zondag troffen twee raketten een woonwijk van Odessa, één kruisraket
werd neergehaald door de luchtverdediging. Ook op en rond de Oekraïense grens gaan de aanvallen door. Russische troepen
hebben grensnederzettingen in de regio Tsjernigiv en Soemy beschoten. In de regio van Tsjernigiv ontploften verschillende
mijnen op een afstand van ongeveer 1,5 kilometer van de grens, terwijl in dezelfde regio luchtaanvallen 7 nederzettingen troffen.

Marioepol. Het Azov-regiment heeft een online persconferentie gegeven over de situatie in Azovstal. Enkele onderdelen hieruit:
de situatie blijft kritiek, aangezien de gevechten voortduren en Russische troepen de omgeving van de staalfabriek
binnendringen. Volgens schattingen van het regiment zijn bijna 2500 Russische soldaten gedood en ongeveer 5000 gewond.
Meer dan 60 tanks zijn vernietigd en 30 beschadigd. In Marioepol zijn ongeveer 25.000 mensen om het leven gekomen, de
meesten van hen burgers. Er waren dagen dat er 150 bommen op de stad zijn gegooid. Niemand van het Oekraïense leger
dwong of hield burgers doelbewust in de fabriek. Mensen waren en zijn bang om te vertrekken en konden niet vertrekken
vanwege de constante beschietingen en gevechten in de buurt. De overgebleven soldaten hebben gezworen door te zullen
vechten om de Russische bezetters te weerstaan. Ze geven zich in geen geval over, aangezien Russische troepen hen zullen
doden; dat is al gebeurd met een aantal van de gevangengenomen strijders. De enig overgebleven andere optie is uitlevering
naar een derde land. Momenteel zijn er nog honderden gewonde en dode soldaten in de fabriek.

Vanaf 8 mei zijn alle burgervrouwen, kinderen en ouderen uit de staalfabriek geëvacueerd. Een totaal van 300 burgers is nu
geëvacueerd uit Azovstal. Het aantal burgerslachtoffers dat ligt onder het puin van de fabriek is echter onbekend. Niet alle
burgers konden Zaporizja bereiken na het zogeheten ‘filterkamp’,   dat deel uitmaakt van de evacuatie. Een kind werd
gescheiden van haar moeder omdat de vrouw een arts was die soldaten in de fabriek behandelde. De vrouw wordt door
Russische troepen vastgehouden in het kamp,   terwijl het kind naar Zaporizja werd gestuurd.

Bezette steden. In de tijdelijk bezette gebieden dwingen de Russische autoriteiten mensen om de Dag van de Overwinning op
9 mei te vieren. In de regio's Energodar, Zaporizja, nemen Russische troepen doelbewust paspoorten van burgers in beslag en
beweren deze na de parade terug te geven. In de regio van Cherson worden hoofden van de samengevoegde
gemeenschappen gedwongen om de viering van de Dag van de Overwinning te ondersteunen en te organiseren. Hetzelfde
geldt voor bedrijven: deze moeten onder dwang fondsen voor de viering verstrekken. In alle grote steden hangen de bezetters
billboards en feestverlichting op met Sovjet-symbolen en roepen ze de bevolking op om zich bij de processie van het
"Onsterfelijke Regiment" aan te sluiten. In Cherson zelf zetten Russische indringers op het Vrijheidsplein een podium op met
foto's uit de Sovjettijd. Er is informatie dat de Russen mensen uit Simferopol en de zogenaamde 'DNR' (‘Donetsker
Volksrepubliek’) laten komen om voor ‘massa-aanhang’ te spelen. In Melitopol plannen de Russische bezetters provocaties in
de stad op 9 mei. Volgens de burgemeester, Ivan Fedorov, zijn Russische troepen van plan om mensen neer te schieten en
demonstranten uiteen te drijven tijdens de viering van de Dag van de Overwinning, om vervolgens het Oekraïense leger hiervan
de schuld te geven.

Branden hebben 130 hectare bossen in de regio Cherson platgelegd. Russische troepen laten echter niet toe de branden te
blussen.

Buitenlands beleid. De G7 heeft op zondag 8 mei een bijeenkomst gehouden en deze gewijd aan verdere steun voor
Oekraïne. President Zelenskyi sprak de G7 toe met een verklaring waarin hij het uiteindelijke doel van Oekraïne onderstreepte:
de volledige terugtrekking van de Russische strijdkrachten en de toerusting van Oekraïne om zichzelf in de toekomst te kunnen
beschermen. Als resultaat van de vergadering zijn de volgende besluiten aangekondigd: (1) de G7 zal mogelijke afhankelijkheid
van Russische energie geleidelijk afbouwen, onder meer door de invoer van Russische olie geleidelijk af te bouwen of te
verbieden; (2) er zullen maatregelen genomen worden om de levering van essentiële diensten waarvan Rusland afhankelijk is,
te verbieden of anderszins te voorkomen door sancties op te leggen aan alle sectoren; (3) de G7-landen zullen actie blijven
ondernemen tegen Russische banken die verbonden zijn met de wereldeconomie en van essentieel belang zijn voor het
Russische financiële systeem; (4) particuliere bedrijven mogen geen inkomsten verwerven om het Russische regime te
ondersteunen; (5) gezamenlijke inspanningen zullen gericht worden op Russische financiële elites en hun familieleden die
president Poetin steunen.
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De Canadese premier Justin Trudeau heeft zondag een bezoek gebracht aan Kiev en Irpin. Tijdens dit onaangekondigde
bezoek maakte de premier bekend dat er meer militaire hulp komt, waaronder drone-camera's, satellietbeelden,
handvuurwapens, munitie en andere steun, zoals financiering van operaties om mijnen op te ruimen. Ook zullen er meer
sancties tegen Rusland worden afgekondigd en moet de productie en levering van graan en essentiële voedingsmiddelen
worden veilig gesteld.

De voorzitter van de Duitse Bondsdag, Bärbel Bass, arriveerde in Kiev om deel te nemen aan herdenkingsdag-evenementen
rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk om president Zelenskyi te ontmoeten. De ontmoeting was gericht op
het verzekeren van verdere militaire bijstand door Duitsland aan Oekraïne.

Dunja Mijatović, Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, bracht een vierdaags bezoek aan Kiev en
bezocht buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad die door Russische troepen zijn verwoest.

De Amerikaanse First Lady Jill Biden kwam onaangekondigd aan in Oezjgorod, waar ze een centrum voor evacués bezocht en
een ontmoeting had met Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president. Eerder dit weekend ontmoette dr. Biden
Oekraïense vluchtelingen in Roemenië.

De Canadese en Amerikaanse ambassades in Kiev zijn heropend. De Amerikaanse zaakgelastigde in Oekraïne, Christina
Quinn, is teruggekeerd naar de ambassade van Kiev, net als de Canadese ambassadeur, Larysa Galadza.

Buitenlandse hulp. De G7 heeft voor 2022 al 24 miljard dollar verstrekt, zowel met financiële als materiële middelen. Op korte
termijn zullen de landen tevens meer collectieve financiële steun verstrekken om Oekraïne te helpen financieringstekorten te
dichten en basisdiensten aan zijn bevolking te leveren. Voor steun op de lange termijn wordt een plan ontwikkeld.

De Verenigde Staten kondigden ook nieuwe financiële steun aan Oekraïne aan voor primaire levensbehoeften van de bevolking
en voor de ononderbroken voorziening van basisdiensten van en voor de inwoners van het land. In samenwerking met de
Oekraïense autoriteiten en internationale financiële instellingen wordt het spoedige herstel en de wederopbouw van Oekraïne
ondersteund. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal Oekraïne voorzien van nog eens $ 150 miljoen aan
militaire hulp.

Het VK zegt 1,3 miljard pond toe voor verdere militaire steun aan Oekraïne. De nieuwe toezegging verdubbelt bijna de eerdere
toezeggingen van Groot-Brittannië aan Oekraïne en de regering zei dat dit het hoogste steunbedrag is voor een conflict sinds
de oorlogen in Irak en Afghanistan. Details van deze berekening werden niet gegeven.

De Canadese premier kondigde ook zijn voornemen aan om de handelstarieven op Oekraïense invoer tijdelijk af te schaffen
voor een periode van een jaar. Bovendien stelt Canada voor om $ 1 miljard aan leningen te verstrekken via de door het IMF
beheerde rekening voor Oekraïne vanuit Canada, evenals $ 500 miljoen aan aanvullende militaire hulp.

Sancties. De Verenigde Staten hebben een nieuw pakket sancties tegen Rusland aangekondigd. Het pakket omvat een verbod
voor Amerikaanse adverteerders om te adverteren op pro-Kremlin-media (Channel One, Russia-1 en NTV), het verbod van de
export van diensten, zoals management, bedrijfsadvies en boekhouding naar Rusland, het invoeren van nieuwe exportcontroles
gericht op de industriële sector van Rusland , en tot slot 2.600 visumbeperkingen voor Russische en Wit-Russische
functionarissen, bovenop eerdere sancties tegen leidinggevenden van Gazprombank.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook een nieuwe reeks sancties tegen Rusland afgekondigd voor een totaalbedrag van £ 1,7
miljard aan goederen. Het pakket zal de importtarieven op platina en palladium met 35% verhogen en exportverboden invoeren,
gericht op belangrijke materialen zoals chemicaliën, plastic, rubber en machines.

Canada legt extra sancties op aan 21 Russische personen, waaronder oligarchen en naaste medewerkers van het Russische
regime, evenals 19 personen in de Russische defensiesector en vijf instellingen voor het verlenen van indirecte of directe steun
aan het Russische leger.

Recente peilingen. De Rating Group publiceerde de resultaten van een landelijke peiling over de houding van mensen ten
opzichte van het Sovjetverleden, de rol en deelname van de Oekraïners aan de Tweede Wereldoorlog, de nationale
bevrijdingsbeweging, de perceptie van historische figuren, de houding ten opzichte van het verbod op de Sovjet-Unie symbolen
en het ontmantelen van monumenten. De vraagstukken rond thema’s als nationaliteit, taal en houding ten opzichte van
verschillende etnische groepen zijn afzonderlijk bestudeerd.   Vanaf eind april 2022 registreerde Oekraïne het laagste percentage
nostalgie sinds lange jaren naar de ineenstorting van de USSR (11%). Heb geen medelijden met de ineenstorting van de
Sovjet-Unie – de overgrote meerderheid van de Oekraïners – 87%. Sterker nog, alles wat ‘Sovjet’ is, wordt nu vaak als
Russisch en daarom vijandig ervaren. De belangrijkste reden is het gebruik van Sovjetsymbolen en vragen die men zich is gaan
stellen over het ‘gemeenschappelijke’ historische verleden, onder invloed van Russische propaganda in de oorlog tegen
Oekraïne.

Er zijn ook belangrijke veranderingen in het gebruik van de Russische en Oekraïense taal. De Rating Group meldt een gestage
afname van het Russisch sprekende segment van Oekraïners: in 2012 had zo’n 40% van alle respondenten Russisch als eerste
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taal, eind 2021 was dat 26%, aan het begin van de grootschalige oorlog 18% en eind april 2022 15%. In 2022 identificeren de
Russischtaligen zich meestal als ‘tweetalig’ (van 15 tot 33%). Het aantal mensen dat thuis alleen Oekraïens gebruikt, is licht
gestegen van 44% naar 51%. 80% van de respondenten beschouwt Oekraïens als hun moedertaal.

Een van de belangrijkste verschuivingen is de herbeoordeling van de houding ten opzichte van de Dag van de Overwinning op
9 mei. Vóór 2022 werd deze dag door de overgrote meerderheid (80%) van de volwassen bevolking gezien als een belangrijk
symbool, in 2022 was het voor een groot deel van de respondenten een overblijfsel uit het verleden (36%), of een gewone dag
(23%). Bovendien veranderde de symboliek van de dag in ‘herdenking’: 80% van de respondenten identificeert het als een
Dodenherdenking, en slechts 15% als een Dag van de Overwinning.

Voedselveiligheid. De Russen exporteren olie van de (Oekraïense) Polohy zonnebloemolie-extractiefabriek, zei de
commissaris voor mensenrechten Liudmyla Denisova.

Justin Trudeau heeft aangekondigd 25 miljoen dollar te schenken aan het Wereldvoedselprogramma. Ook zal Canada Oekraïne
helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor de export van opgeslagen graan om de wereldwijde voedselzekerheid te
handhaven.

Cultuur. In Hloechiv, in de regio Soemy, vernietigden Russische raketten een Joodse begraafplaats waar de slachtoffers van de
pogrom van 1918 zijn begraven.

Bono, van de legendarische band U2, bezocht Oekraïne met een verrassingsconcert in de metro van Kiev. Bono en Edge
bezochten ook Boetsja en Irpin om de gevolgen van de Russische invasie in de regio Kiev met eigen ogen te zien. Tijdens het
bezoek aan Irpin besprak Bono een liefdadigheidscampagne voor de wederopbouw van de buitenwijken van Kiev.

Verder lezen (Engels):
● Ter gelegenheid van de ‘Dag van de Overwinning’ willen we u herinneren aan het artikel ‘The Russian Myth of the

‘Great Victory’ and Ukraine’ van Illia Levtsjenko. De afgelopen maanden probeerde het Kremlin op zijn minst enkele
overwinningen te behalen die vandaag tijdens de parade in Moskou in de verf konden worden gezet. Illia Levtsjenko
gaat dieper in op de wortels van Poetins wens om Oekraïne te ‘koloniseren’, de publieke steun daarvoor en hoe de
geschiedenis van de Russische dictatuur zich opnieuw herhaalt.

● 'Ik ben gevuld van haat': de strijd in Charkov roept herinneringen op aan Tweede Wereldoorlog | artikel in The Guardian
– Bewoners van een Oekraïens verpleeghuis herinneren zich hoe ze het Russische leger hielpen tijdens de strijd tegen
nazi-Duitsland in Charkov.

● ‘Victory Day is a human rights warning for Europe’ – POLITICO
● De Russische autoriteiten hebben Loehansk omgedoopt tot Vorosjylovgrad. Een decennium geleden schreef een

prominente Oekraïense schrijver het boek 'Vorosjylovgrad' waarin het lokale leven en de regels werden uitgelegd. Lees
deze Twitter-draad om meer te weten te komen over Kliment Vorosjylov, de “beschermheer” van de nieuwe oude naam
Loehansk.

Cijfers
● In Kiev zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 200 woongebouwen, 46 scholen, 30 kleuterscholen en meer dan

70 stedelijke infrastructuurvoorzieningen beschadigd door beschietingen.
● De hotline van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontving 32.000 verzoeken van Russen om te helpen bij het

vinden van hun soldaten.
● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakt iedere dag de totale geschatte verliezen van het

Russische leger bekend. Cijfers van 9 mei 2022 (om 10.00 uur): personeel - ongeveer 25.650, tanks ‒ 1145, APV ‒
2764, artilleriesystemen - 513, MLRS - 185, luchtafweersystemen - 87, vliegtuigen met vaste vleugels - 199, helikopters
- 158, niet-gepantserde voertuigen en brandstoftankers - 1970, boten en lichte speedboten - 12, operationeel-tactisch
niveau UAV - 377, speciale uitrusting - 41, kruisraketten – 94. Volg ook de interactieve teller van Russische verliezen.

Elke actie telt, geen bijdrage is te klein!

● Steun “Kryivka Vilnykh” (Shelter of the Free) – een liefdadigheidsorganisatie die helpt met humanitaire hulp en
evacuatie in Donbas. De NGO was een van de cruciale organisaties om hulp te bieden tijdens de tijdelijke
bezetting van de regio Tsjernihiv en Kiev. Zie hun bankrekeninggegevens.

● Steun Stichting Prytula. De Stichting van de Serhii Prytula beheert de aankoop van uitrusting, uitrusting,
medische benodigdheden en voertuigen voor het leger. Een ander deel van hun werk is humanitaire hulp.

● Deel deze actuele informatie over de situatie in Oekraïne, hetzij op sociale media, met lokale media of door
deze korte update te verspreiden.

● Abonneer u op onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.
● U kunt ons project steunen met donaties via PayPal. Meer informatie hier.

Dank voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!
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