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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. Dag 109-110 
Van Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska  
 

Volgens de commandant van de Oekraïense strijdkrachten Valerij Zaloezjny heeft Oekraïne een frontlijn van 2450 

kilometer. Op 1105 kilometer daarvan vinden vijandelijkheden plaats. 

 
Aangevallen steden. Zaterdag werd bij een raketaanval op Tsjortkiv, in de regio Ternopil, een militaire inrichting 
gedeeltelijk vernietigd en raakten 22 personen gewond. In de regio Charkov beschoot het Russische leger een 
kinderkamp, waarbij geen slachtoffers vielen. Volgens het onderzoek viel in de nacht van 11 op 12 juni het Russische leger 
een gezondheidskamp voor kinderen aan in het district Tsjoehoejiv, waarbij drie gebouwen werden beschadigd, zo meldt 
het bureau van de regionale aanklager van Charkov. Door de Russische beschieting van de regio Charkov ontstonden 
branden in de districten Tsjoehoejiv, Izioem en Bohodoechiv. Als gevolg hiervan werden woonblokken, bijgebouwen, een 
pakhuis en meer dan 8 hectare aan ecosystemen beschadigd. De Russische bezetters voerden een artillerieaanval op de 
warmtekrachtcentrale van Voegledar in de regio Donetsk uit, waardoor brand ontstond. Door de aanval werd een 
overheidsgebouw op het terrein van de centrale vernietigd. De centrale van Voegledar is in handen van het Oekraïense 
leger, maar de Russen bezetten de stad Svitlodarsk, zo'n 5 kilometer van de centrale. Er vinden nog hevige gevechten 
plaats in de strijd om de centrale. In Severodonetsk in de regio Loegansk heeft het Oekraïense leger nog steeds de 
chemische Azot-(stikstof/ammonia)fabriek in handen. De laatste brug die Severodonetsk met de rest van Oekraïne verbindt, 
kwam onder zwaar Russisch artillerievuur te liggen. Honderden burgers schuilen voor de bittere gevechten, zei zaterdag 
de gouverneur van de regio, nadat een Russisch-gezinde separatist had beweerd dat er 300 tot 400 Oekraïense militairen 
ingesloten zaten. De dagelijkse rapporten wijzen op geregelde beschietingen. Artillerie- en mortierbeschietingen vinden 
nog dagelijks plaats in de regio Soemy, ook dit weekend. In de regio Dnipropetrovsk viel het Russische leger vanaf 
Hurricane-lanceerinrichtingen woonwijken van Zelenodolsk aan, waarbij één persoon werd gedood en vijf werden gewond. 
In de regio Cherson blijft de toestand moeilijk, aangezien de meeste dorpen zonder water, elektriciteit en gas zitten. Bijna 
het hele district Beryslav heeft te lijden van explosies en beschietingen, plunderingen en pesterijen. 
 
Mensenrechten. Amnesty International presenteerde de resultaten van hun rapporten over Charkov. Men meldt 28 
willekeurig uitgevoerde aanvallen van het Russische leger tussen 28 februari en 30 april, waarbij vrijwel dagelijks 
woonwijken het doelwit waren, honderden burgers werden gedood en totale verwoesting plaatsvond. Onderzoekers van 
Amnesty International documenteerden zeven aanvallen met clustermunitie in verschillende gebieden. De directeur van de 
medische afdeling van de regionale militaire overheid van Charkov vertelde Amnesty dat er tussen 24 februari en 28 april 
in de regio Charkov 606 burgers zijn gedood en 1248 gewond raakten. 
 
De identificatie van de uitgewisselde lichamen is gaande. Vorige week werden er 220 lichamen tussen Oekraïne en Rusland 
uitgewisseld. De meeste aan Oekraïne teruggegeven lichamen kwamen uit Marioepol, met name de Azovstal-fabriek. De 
meeste lichamen zijn in verschrikkelijke staat en het is onmogelijk ze op het oog te identificeren. 
 
Vorige week, op 7 juni, nam het Russische parlement enkele wetten aan die een einde maakten aan de jurisdictie van het 
Europese Hof voor de Mensenrechten in het land en de formele banden tussen Rusland en de Raad van Europa. De wetten 
zijn al ondertekend door president Poetin, waardoor de beslissingen van het Europese Hof voor de Mensenrechten in 
Rusland niet meer hoeven te worden uitgevoerd. 
 
Buitenlandse politiek. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, bezocht Kiev, vooruitlopend op 
de beslissing van de Europese Commissie over de status van Oekraïne in de EU. Tijdens de persconferentie prees de 
voorzitter Oekraïne voor zijn kracht en weerstandsvermogen in de strijd die gaande is. Niettemin onderstreepte Von der 
Leyen dat voorafgaand aan de wederopbouw Oekraïne 'nog steeds hervormingen dient te implementeren om onder andere 
de corruptie te bestrijden en de overheid te moderniseren, wat eveneens investeerders zal aantrekken. Als de benodigde 
instellingen er zijn, moet Oekraïne de resultaten laten zien. Momenteel is de EU zijn mening aan het vormen over de 
aanmelding voor het lidmaatschap van Oekraïne, welk proces tegen het einde van de volgende week voltooid zal zijn.' 
 
De top van de Boekarest Negen (B9), ingesteld op initiatief van de Poolse president Duda en de Roemeense president 
Iohannis in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne in 2014, begon vorige week. De top brengt de NAVO-
bondgenoten Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije bij elkaar en is nog 
bezig in Boekarest. Deelnemers aan de B9-top spraken zich uit voor de versterking van de aanwezigheid van de NAVO 
aan de oostflank van het verbond. De aangenomen verklaring herhaalt nogmaals de onwankelbare betrokkenheid met 
Oekraïne en de voortgaande steun aan de Euro-Atlantische aspiraties van het land. Zoals opgemerkt heeft de NAVO in 
reactie op de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de afschrikkings- en verdedigingsposities aan de gehele oostflank 
versterkt, van de Baltische regio tot de Zwarte Zee; hierbij zijn er vier nieuwe gevechtsgroepen in Bulgarije, Hongarije, 
Roemenië en Slowakije opgericht en zijn reeds aanwezige groepen in Estland, Letland, Litouwen en Polen versterkt. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02UpKf6VPKcsFy8ZDGGp2e6FCdJxeNLABLy1HncMUrBPkrKeYJhY38Mh2sTCrw4W5Wl
https://www.reuters.com/world/europe/rocket-attack-ukraines-chortkiv-city-injures-22-regional-governor-2022-06-12/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352155/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/12/7352113/
https://www.reuters.com/world/europe/intense-fighting-ukraines-bombed-out-sievierodonetsk-2022-06-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352165/
https://pressecloud.amnesty.de/s/p34zRES2QeCKZK9?dir=undefined&openfile=34875
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/12/7352065/
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/7/russia-exits-european-court-of-human-rights-jurisdiction
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
https://twitter.com/vonderleyen/status/1535918133801889799?s=20&t=eShGpFSDOiWCV-ydXqyDqQ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3622
https://www.presidency.ro/en/media/press-releases/declaration-of-the-heads-of-state-bucharest-9-meeting-bucharest-june-10-2022?fbclid=IwAR3o0f47F6rzmmZUvBR-qmydRvL-XZWm8ML5IF-q87LlJhP0BkACpzppQtw
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In Nederland vond op 10 juni de laatste zittingsdag van het MH17-proces plaats. In een videoboodschap zei Oleg Poelatov, 
een van de vier aangeklaagden, dat hij onschuldig was aan het neerhalen van de MH17 en de dood van 298 mensen. De 
uitspraak in het proces wordt aan het eind van het jaar verwacht, nadat alle bewijsstukken zijn bestudeerd. 
 
Voedselveiligheid. Oekraïne heeft twee routes door Polen en Roemenië vastgelegd om graan te exporteren en is in 
gesprek met de Baltische landen over een derde corridor voor voedselexport, zei Dmytro Senik, onderminister van 
Buitenlandse Zaken. 
 
Oekraïne kan de beloften van Poetin om een veilige passage van graanschepen te garanderen niet vertrouwen, zei de 
Duitse minister van Landbouw Cem Özdemir tijdens een bezoek aan Kiev op vrijdag, meldt EuroActiv. 'Poetins beloften 
vertrouwen zonder dat er enige geloofwaardige, effectieve militaire garantie is, zou kamikaze van Oekraïne zijn', zei hij. In 
het kader van zijn bezoek beloofde hij nieuwe fondsen om alternatieve exportroutes te ondersteunen. 
 
Energieveiligheid. Het contact tussen de kerncentrale van Zaporizja en het Internationaal Atoomenergieagentschap is 
hersteld. Energoatom en Vodafone lukte het vrijdag 10 juni om de communicatie tussen de servers voor het reguleren van 
het nucleaire materiaal van de centrale en het IAEA te herstellen. De centrale wordt nog steeds door de Russen in 
Energodar bezet. De verbinding werd op 30 mei verbroken, toen de Russen de provider Vodafone in de stad afsloten. 
Niettemin zijn alle data van deze periode opgeslagen op veilige servers van de Zaporizja-centrale en werden ze nadat de 
verbinding was hersteld, onmiddellijk naar het IAEA doorgestuurd. 
 
Milieuveiligheid. Flora en fauna van de Zee van Azov en de Zwarte Zee worden bedreigd. Chemicaliën, warmte en militaire 
activiteiten in de stad en aan de kust bedreigen de waterveiligheid en de veiligheid van levende organismen. In de Zee van 
Azov is er massale sterfte onder vissen en dolfijnen. De adviseur van de burgemeester van Marioepol, Petro 
Andryoesjtsjenko, zegt dat je dit kunt verwachten in juli, vanwege de hitte, maar dat het voor begin juni niet normaal is. 
Dode dieren worden gevonden op de kusten van Oekraïne, Rusland, Roemenië, Bulgarije en Turkije. Ecoloog Ivan Roesjev 
geeft aan dat de mogelijke oorzaak van de verhoogde sterfte van dieren de aanwezigheid van de Russische vloot in de 
Zwarte Zee is. 'Dolfijnen gaan dood door de oorlog. Gedesoriënteerd komen ze in visnetten bij Bulgarije en Turkije terecht 
en sterven ze. Rusistische onderzeeërs gebruiken sonar, wat het navigatiesysteem van deze dieren beïnvloedt.' 
 
Cultuur. Willekeurige aanvallen op het cultureel erfgoed vinden nog steeds plaats. Door beschietingen, raketten en 
bommen zijn er 119 objecten van cultureel erfgoed vernietigd of beschadigd. Hieronder zijn 21 monumenten van nationaal 
belang, 91 van lokaal belang en zeven pas ontdekte objecten. De Russen vernietigden 42 gedenktekens die historische 
personen en gebeurtenissen van de 19de tot de 21ste eeuw eren, 30 gebouwen, musea en voorzieningen en 75 gebouwen 
met een culturele functie, theaters en bibliotheken; veel historische gebouwen werden beschadigd. 
 
Het Russische leger voert opzettelijk waardevolle goederen uit Oekraïne uit, vooral Scythisch goud, volgens een 
internationaal team van academici en ict-deskundigen die diefstal opsporen, aldus The Guardian. Rusland heeft een team 
experts gestuurd naar Oekraïense gebieden die ze bezetten met tot doel zo veel mogelijk historische artefacten te 
exporteren. Het gaat hier vooral om kostbaar Scythisch goud en hoogwaardig antiek filigraan waarin vaak dieren zijn 
uitgebeeld. Deze zijn gemaakt door volkeren uit het gebied van Midden-Azië en Oost-Europa dat ooit Scythië heette. 
 
Media. Door het instituut voor massamedia zijn 49 schendingen van de vrije meningsuitingen in mei in Oekraïne 
vastgesteld. Daarvan werden er 45 begaan door Russen tegen media en journalisten op Oekraïens gebied. Tot de meest 
gepleegde misdaden behoren moord op, fysieke beschadiging van en ontvoering van journalisten, het beschieten van 
filmploegen en tv-torens, bedreiging van en cyberattacks op Oekraïense media, verstoren van Oekraïense uitzendingen, 
afsluiten van media door beschieting, het vernietigen van infrastructuur waardoor er geen kranten konden worden gedrukt 
en nog meer. Het instituut stelde vier gevallen vast van schending van de vrijheid van meningsuiting waarvoor de 
Oekraïense kant verantwoordelijk is. 
 
Recente peilingen. De deelname van Oekraïners aan vrijwilligerswerk en liefdadigheid tijdens de oorlog is verveelvoudigd, 
vooral door jongeren. In totaal nam 57 procent van de respondenten in de onderzochte regio's in het midden en westen 
van Oekraïne deel aan hulp aan het leger, bij verdediging tegen terroristen en aan vluchtelingen, meldt het Democratisch 
Initiatief. Als gevraagd naar de belangrijkste emoties gedurende de gehele oorlogsperiode, geeft de meerderheid van de 
respondenten (40,5 procent) angst aan. 
 
Leeshoekje.  

● Ukraine: Drivers risk all to bring aid, help civilians flee | Associated Press (apnews.com) – ‘In het brandpunt 
van de conflictzone in Oekraïne, die loopt langs het oosten en zuiden, riskeren vrijwillige chauffeurs alles om 
humanitaire hulp te leveren aan Oekraïners achter de frontlijnen en om mensen weg te krijgen [...] Er zijn meer dan 
25 chauffeurs gevangen en meer dan twee maanden vastgehouden door Rusland gesteunde separatisten in de 

https://www.ukrinform.net/rubric-emergencies/3504221-last-hearing-of-mh17-trial-ends-in-netherlands.html
https://www.reuters.com/world/ukraine-grain-exports-via-poland-romania-face-bottlenecks-deputy-foreign-2022-06-12/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/trusting-putin-on-grain-corridors-would-be-kamikaze-says-german-minister/
https://t.me/energoatom_ua/7062
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-rosiya-ukrayina-vbyvaye-more/31883252.html
https://rubryka.com/en/2022/06/08/dolphins-dying-black-sea/
https://t.me/otkachenkokyiv/1668?fbclid=IwAR18A9FXu3N75NXFAG7QgVCKN9zeAnDJBJZvDJxh-V1qBdsygyk_EjnQEx8
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/specialist-gang-targeting-ukrainian-treasures-for-removal-to-russia
https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova-za-traven-2022-roku-i46020
https://dif.org.ua/article/samopochuttya-ukraintsiv-pid-chas-viyni-emotsii-ochikuvannya-osobistiy-dosvid-opituvannya-u-zakhidnikh-ta-tsentralnikh-regionakh_
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
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oostelijke Donetsk, zeggen Oekraïense activisten.'  
● How the 3D-printing community worldwide is aiding Ukraine. Facing shortages on the battlefield, Ukrainian 

soldiers are getting supplies they need from those with the printers | The Washington Post 
(washingtonpost.com) 

● Russia seeks to militarize schoolchildren and censor textbooks amid war. Kremlin security chiefs are 
making radical changes in how history is taught | The Washington Post (washingtonpost.com) 

 
Statistiek. 

● Het ministerie van Defensie zegt dat er gedurende 109 dagen oorlog 2606 kruisraketten van verschillende types 
op Oekraïne zijn afgevuurd. 

● De generale staf van het Oekraïense leger becijferde de geschatte Russische verliezen (13 juni 2022, 10.00 uur): 
personen ongeveer 32.300, tanks 1432, pantservechtwagens 3492, artilleriesystemen 716, meervoudige 
raketwerpers 226, luchtafweersystemen 97, vliegtuigen 213, helikopters 178, drones 585, kruisraketten 125, boten 
en lichte speedboten 13, ongepantserde voertuigen en tankwagens 2460, speciale apparatuur 54. 
 

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

● Steun Medical battalion ‘Hospitallers’. Een vrijwilligersorganisatie van paramedici die sinds 2014 actief is. 
Ze verlenen medische hulp in de brandhaarden.  

● 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.  
 
Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini! 
 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

