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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. Dag 81-82
Van Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska

Aangevallen steden. Rusland blijft bombardementen over de grens uitvoeren, aangezien Soemy weer wordt aangevallen. Er
werden zes mortieraanvallen op de boerengemeenschap Velyko-Pysarivska (5 km van de Russische grens) uitgevoerd.
Zondagochtend vroeg vuurde de Russische marine kruisraketten af op de regio rond Lviv (Lemberg). De hele infrastructuur van de
militaire basis werd door vier raketten vernietigd. Een evacuatievoertuig uit Severodonetsk met tien persoenen, waaronder vier
kinderen, kwam onder het bombardement te liggen. Op 14 mei werd een ziekenhuis in Sievierodonetsk door Russische
bezettingstroepen gebombardeerd, waarbij negen burgers gewond werden. Van de regio Loegansk is nog 10 procent in Oekraïense
handen. Dit is dus 20 procent minder dan de 30 procent van begin maart. De belangrijkste gevechten vinden momenteel plaats bij
Severodonetsk, Lysytsjansk en Rubizjne. In de regio Charkov werden vier mensen gewond bij de beschieting van twee woonwijken.
Zware gevechten vinden nog steeds plaats in de richting van Izioem. In de regio Donetsk wordt nog steeds over de hele frontlinie
gevochten. Het Russische leger probeerde maandag de industrie te treffen door de fenolfabriek in Njoe Jork (plaatsje op 30 km ten
noorden van Donetsk) te beschieten, en opnieuw de cokesfabriek van Avdiivka. In de regio Cherson blijft de toestand kritiek, doordat
de bezetter de woonwijken en de posities van het Oekraïense leger in gebieden die in handen van Oekraïne zijn, blijft beschieten.
Bewoners melden aanzienlijke schade en verwoeste huizen, scholen en crèches en vernietigde en ondermijnde wegen. In de
ochtend vond in Mykolajiv een reeks zware explosies plaats, kennelijk als gevolg van inslagen van MLRS- en andere raketten in
woonwijken van de stad. Volgens voorlopige informatie raakten hierdoor een auto en een meubelopslag in brand en werd één
persoon gewond.

Marioepol. Marioepol wordt bedreigd door een grootschalige epidemie die mogelijk duizenden van de nog overgebleven inwoners
fataal kan zijn. De stad is nog steeds afgesneden van drinkwater, het rioolstelsel is beschadigd en onder de puinhopen van de huizen
ligt nog steeds een groot aantal doden. Gezien het aantal lichamen en de natuurlijke gevolgen van het ontbindingsproces bij warm
weer is de uitbraak van een epidemie zeer waarschijnlijk.

De Oekraïense verdediging van Azovstal zorgt nog steeds voor het vastpinnen van Russische legeronderdelen en voor Russische
verliezen. Het Russische leger wordt ervan beschuldigd bij de aanval op de staalfabriek Azovstal brandbommen met thermiet te
gebruiken. Intussen verblijven er nog ongeveer 600 gewonde soldaten in de door de Russen omsingelde staalfabriek. De meeste
hiervan zijn ernstig gewond en verblijven in onhygiënische omstandigheden, zonder medicijnen, water en voedsel. Er vinden
non-stop artillerieaanvallen en aanvallen over de grond en door de lucht plaats. Oekraïense functionarissen proberen te
onderhandelen over de evacuatie van medisch personeel en gewonde soldaten, maar Poetin heeft hiertoe nog geen opdracht
gegeven.

Na de oproep van het Kalush Orchestra tijdens het Eurovisie Songfestival om de verdedigers van Azovstal te helpen, schreef het
Russische leger op de bommen "Help Marioepol, help Azovstal' en 'Voor Azovstal, zoals gevraagd' en schoot ze af op Marioepol.

Buitenlandse politiek. Een delegatie van de Amerikaanse Senaat, geleid door Mitchell McConnell van de Republikeinse
meerderheid in het Congres, bezocht Kiev om president Zelensky te ontmoeten. Senator McConnell onderstreepte de behoeften van
Oekraïne in de oorlog – 'Oekraïne vraagt niemand om voor hen te vechten. Het vraagt alleen om de middelen die ze nodig hebben
om zichzelf te verdedigen'. Het bezoek van de Republikeinse delegatie zet een reeks van Amerikaanse bezoeken op hoog niveau
voort. Inmiddels wordt een nieuwe financieringsronde van de strijd van Oekraïne tegen de Russische invasie in de Senaat
opgehouden door bezwaren van de Republikeinse senator uit Kentucky Rand Paul.

De ministers van Buitenlandse zaken van de G7 sloten dit weekend hun bijeenkomst af met een gezamenlijke verklaring waarin
Rusland wordt opgeroepen onmiddellijk zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken, en waarin wordt verklaard bereid te zijn om
Oekraïne alle wapens te leveren die het nodig heeft om zijn gebied en onafhankelijkheid te verdedigen – 'Wij zullen de grenzen die
Rusland door militaire agressie probeert te veranderen nooit erkennen en wij zullen onze steun aan de soevereiniteit en territoriale
integriteit van Oekraïne, inclusief de Krim, voortzetten'. De G7 zegde ook toe verdere gecoördineerde restrictieve maatregelen tegen
de Russische economie en het financiële systeem te nemen, hun inspanningen te bespoedigen om de afhankelijkheid van Russische
energieleveringen te verminderen en te beëindigen en desinformatie te bestrijden.

Zondag kondigde de president van Finland het formele besluit aan om Finland voor het NAVO-lidmaatschap aan te melden. De
Zweedse regering is van plan om dit op 17 mei te doen, aldus het Svenska Dagbladet. Ook wordt verwacht dat men het NAVO-beleid
zal bekrachtigen. Turkije uitte echter zijn bezorgdheid over het lid worden van de NAVO van beide landen. Turkije eiste van Zweden
en Finland, zoals het stelde, 'te stoppen met het steunen van terroristische groeperingen in hun landen, duidelijke
veiligheidsgaranties te geven en exportverboden naar Turkije op te heffen als zij lid van de NAVO willen worden'.

De nieuwe president van Hongarije, Katalin Novak, heeft tijdens de inauguratieceremonie Poetins agressie veroordeeld en
ondersteunde de toetreding van Oekraïne tot de EU. De verklaring komt na weken van spanningen tussen Hongarije en de EU over
verdere sancties tegen Rusland en de weigering wapens naar Oekraïne te sturen of door te laten.

De ambassade van India zal op 17 mei zijn werk in Kiev hervatten.

Kosten van de oorlog. Momenteel is de grootste schade aan de infrastructuur opgetreden in Marioepol (9,947 miljard dollar),
Charkov (7,072 miljard dollar) en Tsjernihiv (4,211 miljard dollar). De schade door het Russische leger toegebracht aan de stad
Boetsja (bij Kiev) bedraagt voorlopig 449 miljoen dollar. Door het Russische leger zijn 1354 gebouwen beschadigd, waarvan 1230
gebouwen waarin gewoond werd. Verdere schattingen komen nog en deze cijfers kunnen veranderen.
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Het rapport meldt dat sinds het begin van de oorlog ten minste 208 fabrieken en bedrijven, 508 instellingen voor gezondheidszorg,
562 crèches, 156 pakhuizen, 902 onderwijsinstellingen, 295 bruggen en brugverbindingen, 102 religieuze gebouwen, 83
overheidsgebouwen, 27 olie-opslagplaatsen en 12 burgerluchthavens zijn beschadigd, vernietigd of bezet.

Minister van Infrastructuur Koebrakov rapporteerde over de omvang van de vernietiging van infrastructuur in Oekraïne sinds het
begin van de oorlog. Oekraïne verloor 6300 km aan wegen, 25.573 km weg werd beschadigd door Russische aanvallen en er
werden 289 bruggen en 41 spoorbruggen vernietigd. In totaal is 23 procent van het spoornetwerk beschadigd of vernietigd.

Bewijsmateriaal van oorlogshandelingen. De Washington Post heeft een database aangelegd met 231 publiekelijk toegankelijke
video's die door het forensische team zijn geverifieerd. In de database staan video's die door burgers, ambtenaren en militairen zijn
geplaatst en waarop dagelijks de dode lichamen in de wijken, de sporen in de lucht van raketten en de smeulende ruïnes van hele
steden te zien zijn. De website geeft aan dat de video's zijn geüpload in raw-formaat en de grafische inhoud is duidelijk aangegeven
en geografisch gelabeld, zodat er op locatie kan worden gezocht.

Cultuur. Het Oekraïense ministerie van Cultuur en informatie heeft een nieuw rapport over de schade aan de culturele
infrastructuur door de oorlog uitgebracht. Russische misdaden tegen cultureel erfgoed zijn vastgesteld in dertien regio's in Oekraïne
en Kiev. Het cultureel erfgoed van Charkov is momenteel het ernstigst beschadigd – er zijn 90 gevallen vastgesteld. Het ministerie is
op de hoogte van de beschadiging of vernietiging door het Russische leger van 114 religieuze gebouwen, waarvan 42 bekend zijn als
historische, architecturale en stedelijke monumenten.

De Oekraïense band Kalush Orchestra heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het liedje Stefania is een ode aan de moeders
van de lead singers en kreeg een andere betekenis door het uitbreken van de oorlog – refererend aan 'moeder Oekraïne'. In een
nieuw uitgebrachte video van het lied laat de band de verwoestingen zien die de oorlog heeft aangericht in Boetsja, Irpin en
Bilogordka. De video laat de verschillende rollen zien die Oekraïense vrouwen in de verdediging van het land spelen en weerspiegelt
een culturele traditie van onafhankelijke vrouwen en emancipatie.

Nu ze het festival hebben gewonnen, mag Oekraïne het het volgend jaar organiseren. Rusland en Wit-Rusland mochten dit jaar niet
meedoen vanwege hun rol in de oorlog. In de live stream riep Kalush Orchestra 'Help Oekraïne, Marioepol, help Azovstal! Nu!

Leeshoekje.
● Euromaidan SOS: honest answers to the most common questions about AZOV in the West – Lees in dit artikel meer

over het Azov-bataljon.
● Singing, dancing and defending their country: meet Ukraine’s Eurovision entry | The Economist
● When Reality Bites - Lennart Meri Conference - Matti Maasikas, ambassadeur, EU-delegatie in Oekraïne
● Sanctions Shed Light on Putin’s Private Life - The New York Times (nytimes.com)
● Poisoned legacy: why the future of power can’t be nuclear | Serhii Plokhy | The Guardian – ‘Wil deze manier van

elektriciteit produceren veilig zijn, moet al het andere in de samenleving perfect functioneren. Oorlog, economische malaise,
de klimaatverandering zelf – al deze steeds reëler wordende risico's maken kerncentrales potentieel gevaarlijk. Zelfs zonder
deze risico's blijft kernsplitsing gevaarlijk en we moeten ons afvragen: is dit de prijs waard?'

Statistiek.
● De gecommitteerde voor de mensenrechten van het Verkhovna Rada (het Oekraïense parlement) Lyudmilla Denisova meldt

dat gedurende de 80 dagen van de grootschalige oorlog de Russische bezetter 616 medische faciliteiten vernietigden,
waarvan 101 volledig. Volgens de Oekraïense minister van Gezondheid Viktor Liashko is er 32 miljard hryvnia nodig om ze
te herstellen.

● De afgelopen 24 uur zijn er bijna 46.000 personen het land binnengekomen. Meer dan 42.000 daarvan waren Oekraïners.
Sinds 9 mei is de instroom van mensen via de westelijke grens groter dan de uitstroom. De totale netto instroom is in deze
dagen opgelopen tot 31.000 personen. Volgens de grensbewaking zijn 1.699.000 mensen sinds 28 februari Oekraïne
binnengekomen.

● De generale staf van het Oekraïense leger becijferde de geschatte Russische verliezen (16 mei 2022, 10.00 uur):
manschappen ongeveer 27.700, tanks 1228, pantservechtwagens 2974, artilleriesystemen 557, meervoudige raketwerpers
195, luchtafweersystemen 89, vliegtuigen 200, helikopters 165, onbewapende voertuigen en tankwagens 2101, boten en
lichte speedboten 13, drones 411, specialapparatuur 42, kruisraketten 97. Volg ook de interactieve telling van Russische
verliezen.

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!

● NGO “Zgraya” (Kiev) is een groep vrijwilligers die in 2014-2015 in het oosten van Oekraïne met het leger
samenwerkte. Ze zijn weer begonnen burgers en ziekenhuizen te helpen met medicijnen en apparatuur en het
Oekraïense leger en de territoriale verdedigers met uitrusting, apparatuur, medicijn en voedsel. Lees hier meer over
en steun ze.

● Verspreid actuele informatie over de toestand in Oekraïne, op sociale media, via lokale media of door deze
berichten te delen.

● Schrijf je in op onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.
● Je kunt ons project steunen met een donatie via PayPal. Hier vind je meer informatie.

Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!
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