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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. Dag 88-89
Van Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska

Aangevallen steden. President Volodymyr Zelensky meldde dat de toestand in Donbas uiterst moeilijk is doordat het
Russische leger blijft proberen naar Sloviansk en Severodonetsk op te rukken. In het weekend schoten de Russen op
een muziekschool in Svjatogorsk in de regio Donetsk. In één dag beschoten Russen twaalf dorpen, waardoor er mensen
werden gedood en gewond en 58 burgerdoelwitten werden beschadigd. In de regio Loegansk werd de brug tussen
Severodonetsk en Lysytsjansk voor de tweede keer door de Russen vernietigd. De eerste keer was in 2014. Het
Russische leger probeert de logistieke verbindingen in de regio volledig te vernietigen. In Severodonetsk heeft het
ziekenhuis nog maar drie artsen en vijf verpleegkundigen. Er liggen twintig patiënten. In de regio Loegansk werden in één
dag ten minste 70 gebouwen beschadigd door Russische beschietingen. In de regio Zaporizja in het district Vilniansk
werd in een dorp burgerlijke infrastructuur geraakt door raketten. In de regio Soemy werden meer dan een uur lang
wooncomplexen door de Russische bezetters beschoten vanaf de Grad, een raketlanceersysteem. Wooncomplexen aan
de grens in de regio Tsjernihiv worden voortdurend vanuit Russisch gebied beschoten. Russische strijdkrachten hebben
het gebied ongeveer negen keer met mortieren beschoten. De stad Mykolajiv werd zondag met clustermunitie
beschoten.

Bezette steden. Zelfbenoemde autoriteiten in de bezette delen van Zaporizja bedreigen nog steeds bedrijfseigenaren die
weigeren in roebels te handelen. In de bezette gebieden wordt nog steeds verzet gepleegd. In de ochtend van 22 mei
blies in de tijdelijk bezette stad Energodar een onbekende persoon de voordeur op waar de beschermeling van de
bezetters woonde. In de regio Cherson wordt momenteel het Olesjkivsky Pisky bezet, de grootste zandwoestijn in de
droge Europese steppe, met een oppervlakte van 11.000 hectare.

Regio Charkow. Gouverneur Oleh Synehubov meldde dat Halyna Turbaba, de burgemeester van het door de Russen
bezette Dvoritsjne, vier dagen onwettig door de Russen vastgehouden.

Marioepol. President Zelensky deelde mee dat hij verwacht dat de verdedigers van Azovstal zullen worden uitgeruild
zodra de gelegenheid zich voordoet. 'Onze jongens kregen het teken van de legerleiding dat ze toestemming hebben om
te ontsnappen en hun leven te redden. We wachten op mogelijkheden tot een uitruil. Alle verdedigers van Marioepol
zullen naar huis terugkeren. Zwaargewonde artsen en burgers zijn geëvacueerd. Er worden nog steeds mensen
geëvacueerd. Ik denk dat binnenkort, en niet binnen enkele dagen, maar enkele uren, iedereen geëvacueerd zal zijn.'

Burgers in Marioepol zullen gedwongen worden in de stad te patrouilleren, samen met het Russische leger en de
'Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk'. Het werkelijke doel van zo'n 'patrouille', zo wordt gemeld, is niet alleen het
zoeken naar activisten, maar vooral naar leraren en andere specialisten.

De Oekraïense ombudsvrouw Ludmyla Denisova zegt dat Marioepol op de rand van een epidemie en milieurampen staat.
Gedurende bijna drie maanden strijd en bezetting hebben burgers de slachtoffers begraven in tuinen bij huizen, dicht bij
de waterleiding- en rioolstelsels. De meeste graven zijn niet heel diep en liggen bijna aan de oppervlakte. Water uit
kapotte leidingen loopt over de grond en spoelt de graven open. Daardoor is er een groot risico van ziektes. Bovendien
heeft het Russische leger de stad in een vuilnisbelt veranderd, aangezien het afvalverwerkingssysteem niet meer werkt.
Mensen gooien het afval weg bij de huizen, maar niemand haalt het op. Een deel van het afval wordt weggespoeld door
water uit kapotte leidingen en regen, waardoor zich ziekteverwekkende bacteriën kunnen verspreiden. Ook zijn de bodem
en het grondwater door ontplofte raketten en bommen vervuild met chemicaliën en zware metalen. Hierdoor dreigen
massale vergiftiging en epidemieën voor de mensen in Marioepol.

Filtratiekampen. De bezetters deporteren steeds meer mensen uit het gebombardeerde Marioepol naar 'filtratiekampen'.
Er zitten ongeveer 4000 mensen in zulke kampen in Bezymenny en Kozatsky, in het district Novoazovsk in de regio
Donetsk. Alleen al in de afgelopen twee weken is dit aantal verdubbeld. Geen enkele van de gedetineerden is
teruggekeerd. De mensen verkeren in verschrikkelijke omstandigheden; ze slapen op de grond, het is er benauwd en
onhygiënisch en ze worden gemarteld en misbruikt. De bezetters beweren dat ze in juli en augustus zullen worden
'gemobiliseerd' en opgenomen in de gelederen van illegale bewapende groeperingen van de Liberaal-Democratische
Partij van Rusland.

De Krim. Russische strijdkrachten verbieden Oekraïense vrachtwagens voorbij de Krim te komen. De gestolen goederen
in de vrachtwagens worden eerst naar het schiereiland gebracht, waar ze voor een lage prijs worden verkocht aan
speciale handelaren uit Rusland, die ze later verder vervoeren en ze voor marktprijzen verkopen.
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Parlement van Oekraïne. Het Oekraïense parlement stemde voor de uitbreiding van de staat van beleg en de algemene
mobilisatie gedurende 90 dagen, tot 23 augustus. Het parlement verbood tevens medicijnen uit Rusland en Wit-Rusland
en zegde verschillende overeenkomsten met de Gemenebest van Onafhankelijke Staten op. Hiertoe behoren de
overeenkomst tussen Oekraïne en de Russische Federatie betreffende het voorkomen van dubbele belastingheffing, de
overeenkomst 'over het bestendigen van de herinnering aan de moed en dapperheid van de volkeren van het
Gemenebest van Onafhankelijke Staten tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog', een gezamenlijke agrarische markt en de
bestrijding van illegale migratie. Op voorstel van de president hernieuwde de Verkhovna Rada een wet waarin Rusland
wordt bestempeld als een terroristische staat met een nazistisch regiem en symbolen van de Russische invasie worden
verboden.

Onderhandelingen. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne liggen momenteel stil. Adviseur van de president
Mykhailo Podolyak zei tegen Reuters dat Oekraïne geen concessies zal dien aangezien dit alleen zijn terugslag op
Oekraïne zal hebben. 'De oorlog zal niet ophouden (na enige concessie). Hij zal alleen een tijdje stilliggen.' Podalyak
onderstreepte dat Rusland Oekraïens gebied moet verlaten, wil enig vredesproces hervat worden.

Buitenlandse politiek. De Poolse president Duda bezocht Kiev om zich tot het Oekraïense parlement te richten. Duda
arriveerde op 21 mei en was het eerste buitenlandse staatshoofd dat de Verchovna Rada toesprak sinds het begin van de
Russische invasie. Aansluitend op het bezoek kwamen Oekraïne en Polen overeen om een gezamenlijke douane op te
richten en te werken aan een gezamenlijk spoorwegbedrijf om de verplaatsing van mensen te vergemakkelijken en het
Oekraïense exportpotentieel te vergroten.

De premier van Portugal António Costa bezocht Kiev en Irpin. Hierna uitte Portugal zijn bereidheid Oekraïne te helpen
met de heropbouw van verwoeste scholen en crèches. Ook zal het land 250 miljoen euro aan macrofinanciële
ondersteuning doneren. De eerste 100 miljoen euro zal dit jaar al overgemaakt worden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken presenteerde een 'zwarte lijst' van Amerikaanse politici en zakenlieden
die Rusland niet meer in mogen. Hierop staan 963 personen, waaronder president Biden, vicepresident Harris, minister
van Buitenlandse Zaken Blinken en minister van Defensie Loyd Austin.

World Economic Forum. Het WEF begint op 23 mei met Oekraïne boven aan de agenda. De bijeenkomst begint met
een virtuele toespraak van president Zelensky. Ze zal worden bijgewoond door een Oekraïense delegatie met minister
van Buitenlandse zaken Koeleba, een aantal Oekraïense parlementariërs en de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitsjko.
Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zal naar verwachting enig inzicht geven in de militaire stappen die het
Westen nu moet nemen om Oekraïne te steunen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de
Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Poolse leider Mateusz Morawiecki zal ongetwijfeld worden gevraagd verdere
sancties op te leggen. Voor het eerst in dertig jaar zijn er geen vertegenwoordigers van de Russische regering en de
zakenwereld uitgenodigd en wat in Davos vele jaren het Russische Huis werd genoemd, heet nu het Russische
Oorlogsmisdadenhuis, Dit symbolische project houdt een tentoonstelling in over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.
Bekijk de livestream van de openingsceremonie van de tentoonstelling.

Sancties. De Russische minister van Transport Vitaly Saveljev zegt dat de Westerse sancties in heel Rusland tot ernstige
logistieke problemen hebben geleid. Volgens de New York Times zei Saveljev dat Russische autoriteiten gedwongen zijn
'te kijken naar nieuwe logistieke corridors' voor het vervoeren van goederen, waaronder een noord-zuidroute die door
Astrachan en twee havens aan de Kaspische zee, Olja en Machatsjkala, zou leiden. Dit is een van de zeldzame gevallen
waarin Russische functionarissen uitlatingen doen over de gevolgen van de wereldwijde sancties op Rusland. Na de
Russische invasie hebben de Verenigde Staten, de EU en andere landen allerlei sancties aan Rusland en zijn economie
opgelegd, waaronder het sluiten van het luchtruim voor Russische vliegtuigen, het uitsluiten van banken van Westerse
markten en het weigeren van toegang tot Europese havens van Russische schepen.

Energie. Litouwen stopt import van Russisch gas, olie en elektriciteit. Dit is het eerste Baltische land dat stopt met het
invoeren van Russische energie.

Desinformatie. YouTube verwijdert 70.000 video's en 9000 kanalen die nepverhalen over de oorlog in Oekraïne
verspreiden – The Guardian. Er werden vooral video's verwijderd waarin de oorlog een 'bevrijdingsmissie' werd genoemd.

Cultuur. Het Ukrainian Institute gaf een verklaring uit over de deelname van de Russische filmregisseur Kirill
Serebrennikov aan het Filmfestival van Cannes. Deze hield op 19 een toespraak op een persconferentie van het festival,
waar hij pleitte voor het opheffen van sancties tegen de Russische oligarch Roman Abramovitsj, die dicht bij Poetin staat.
Verder verdedigde hij een van de belangrijkste ideologen van het Kremlin en riep hij op tot steun aan Russische soldaten
en Oekraïense oorlogsslachtoffers. Het Ukrainian Institute veroordeelt het management van het festival voor het verlenen
van een podium aan een ondubbelzinnige voorstander van Russisch imperialisme. De Oekraïense culturele
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gemeenschap veroordeelt ook de toespraak van Sergei Loznitsa tegen de boycot van Russische cultuur op het festival na
ontvangst van de Franse cultuurprijs. Evenals Serebrennikov houdt Loznitsa vol dat de Russische cultuur niets te maken
heeft met de misdaden van Poetin en dat zij altijd tegenstander van het barbarisme is geweest. Loznitsa scheidt cultuur
van de samenleving alsof beide in steriele ruimtes leven zonder ooit met elkaar in contact te komen.

Vandaag heeft Netflix de film Rhino / Носоріг van de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov uitgebracht. De film beeldt de
jaren negentig in een Oekraïense provinciestad uit. De Oekraïense perceptie van deze tijd is overschaduwd door het
dominante Russische verhaal. De Russische filmindustrie neigt ertoe films en series waarin de 'zware, wrede jaren
negentig' in de post-Sovjet-gebieden op de meest universele (lees Russische) manier te maken. Op deze manier wordt
bijgedragen aan de mythe van 'één natie', naast vele andere mythes. Op deze manier is Rhino bijna een unieke film,
doordat hij het Oekraïense perspectief van de jaren negentig geeft, een interessante en weinig onderzochte periode die
de oorsprong van twee Oekraïense revoluties van Maidan verklaart, de Russisch-Oekraïense oorlog van 2014-2022.

Lees ook de opinie en de factsheet 5 facts about Russian culture van Olga Birzul, filmcurator en cultureel manager,
voormalig programmeur van Docudays UA en voormalig hoofd film van het Ukrainian Institute.

Dekolonisatie. Het imperialistische staatsstelsel beïnvloedde het waardensysteem van ondernemers grondig, zegt
Tetiana Vodotyka. De waarden van overleving en (zelf)behoud domineerden dit systeem en doen dit nog steeds. Van
zelfverwezenlijking, ontwikkeling, innovatie, implementering van stoutmoedige ideeën en dromen en zelfs het oprichten
van bedrijven die generaties moesten meegaan, was zelden sprake. Het Russisch Imperium (simpel gesteld, natuurlijk)
had een ongeschreven wet: loyaliteit in ruil voor winst. Lees meer in het artikel ‘The Road to Change: Ukrainian
Entrepreneurship between Imperial Pressure and Independence’.

‘Mariupol fortress. The last day of Azovstal’. BABYLON 13 bracht de video-opnamen uit van 'Orest' (Dmytro
Kozatsky), een strijder van het Azov-regiment, die 84 dagen in de staalfabriek doorbracht. De video laat de laatste
momenten in de fabriek zien voordat de laatste soldaten gevangen werden genomen.

Leeshoekje.
● Documenting Atrocities in the War in Ukraine New York Times (nytimes.com) – Sinds Rusland op 24 februari

Oekraïne binnenviel, heeft The New York Times bewijzen van wreedheden verzameld. Op 19 mei publiceerde het
blad getuigenverslagen en video's die laten zien hoe Russische paratroepers op 4 maart in een buitenwijk van
Kiev ten minste acht Oekraïense mannen executeerden, potentieel een oorlogsmisdaad. Deze informatie geeft
het duidelijkste bewijs tot nu toe dat slachtoffers zich vlak voordat ze werden doodgeschoten in Russische
gevangenschap bevonden. Ze is in tegenspraak met de bewering van het Kremlin dat de misdaden in scène
waren gezet door Oekraïne teneinde de Russen als de moordenaars af te schilderen.

● Children back in school after cleanup in traumatized Ukrainian village | Ukraine | The Guardian – Kinderen gaan
weer naar school in de regio Novyi Bykiv in de regio Kiev. Ze hebben dan wel nog geen ramen, elektriciteit of
leerboeken, maar de lessen beginnen weer in de dorpsschool. Het Russische leger plunderde de meeste huizen
in Novyi Bykiv, wat betekent dat leraren en leerlingen geen computers hadden om op afstand lessen te volgen,
dus de school wilde de lessen offline voortzetten.

Statistiek.
● Tot de ochtend van 21 mei hebben de Russen 1.377925 personen gedeporteerd, waaronder 232.480 kinderen,

volgens de ombudsvrouw van Oekraïne.
● Tot op heden vechten rond 700.000 Oekraïense soldaten tegen Rusland.
● In de Oekraïense havens is ongeveer 22 miljoen ton geblokkeerd door de oorlog, zegt president Zelensky.
● De generale staf van het Oekraïense leger becijferde de geschatte Russische verliezen (23 mei 2022, 10.00 uur):

personen ongeveer 29.200, tanks 1293, pantservechtwagens 3166, artilleriesystemen 604, meervoudige
raketwerpers 201, luchtafweersystemen 93, vliegtuigen 204, helikopters 170, drones 476, kruisraketten 110,
boten en lichte speedboten 13, ongepantserde voertuigen en tankwagens 2206, speciale apparatuur 43.

Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!!
● Steun Kryivka Vilnykh – een liefdadigheidsorganisatie voor humanitaire hulp in de regio Tsjereniv; richt

zich momenteel op Oost-Oekraïne. Hier hun bankgegevens.
● 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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