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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. Dag 116-117
Door Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska

Mensenrechten. Er is een belangrijk besluit op komst, nu president Zelensky eindelijk de wet inzake de ratificatie van het
Verdrag van Istanboel heeft ondertekend. Daarom moet het Parlement op 20 juni het Verdrag van de Raad van Europa ter
Voorkoming van Huiselijk Geweld ratificeren. Oekraïne ondertekende het document al in 2011, 11 jaar geleden, maar staat
nu pas op het punt het te ratificeren. De activistische gemeenschap in Oekraïne dringt al jaren aan op de goedkeuring van
het document om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld en elke andere vorm van op gender (kunne) gebaseerd
geweld. De conservatieven vreesden dat de term "gender" (kunne) in de officiële documenten zou worden opgenomen,
maar het verstand heeft nu de overhand gekregen en de president heeft eindelijk zijn steun gegeven aan de goedkeuring
van het Verdrag.

Op 18 juni vond een nieuwe ronde van uitwisseling van burgers plaats tussen Oekraïne en Rusland. 5 Oekraïense burgers
werden door Russische soldaten ontvoerd, 4 van hen werden gevangen genomen in de regio Kiev tijdens een bezetting die
een maand duurde.

In Marioepol, verslechtert het probleem met drinkwater. Mensen halen water uit plassen en goten om maar iets te drinken
te hebben.

Rusland beweert dat het sinds het begin van de oorlog meer dan 307.000 kinderen naar Rusland heeft geëvacueerd (of
beter: gedeporteerd). Het hoofd van het Nationale Defensie Management Centrum van de Russische Federatie, geciteerd
door Interfax, zei dat sinds het begin van de oorlog in totaal 1.936.911 Oekraïners naar Rusland zijn overgebracht,
waaronder 307.423 kinderen. De Russen beweren meer dan 2,7 miljoen aanvragen te hebben ontvangen van mensen die
naar Rusland willen verhuizen vanuit meer dan 2.000 woonplaatsen in Oekraïne.

Buitenlandse politiek. Deze week wordt met spanning uitgekeken naar het EU-besluit over de status van Oekraïne in de
EU. Voor het land betekent het veel om erkenning te krijgen voor de inspanningen die de bevolking levert om de Europese
koers en de gedeelde waarden te bewijzen.

De speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Mensenrechten, Eamon Gilmore, is aangekomen in Kiev om
zijn solidariteit met Oekraïne te betuigen. Gilmore bezocht Boetsja and Irpin, en zal verschillende andere plaatsen
bezoeken  om bewijzen van de wreedheden die Rusland in Oekraïne begaat, te bekijken.

Steden onder vuur. Zaterdag bezocht president Zelensky het zuiden van Oekraïne, de regio’s Mykolaiv en Odessa. In
Mykolaiv bezocht hij de frontlinies voor een ontmoeting met de Oekraïense soldaten, terwijl hij in de regio Odessa
stellingen van de Nationale Garde bezocht. Mykolaiv werd ’s avonds beschoten, toen Russische militairen vijf raketten op
de stad afvuurden vanuit de richting van Cherson. Twee raketten troffen een industriële faciliteit, één een woongebouw en
een andere trof de productie-infrastructuur. Een andere raketaanval trof Otsjakiv in de regio Mykolaiv, waarbij één burger
om het leven kwam en 2 gewond raakten. In de regio Zaporizja hebben Russische indringers de ijzerertsfabriek van
Zaporizja bezet. Het is de enige onderneming in Oekraïne die ijzererts wint op een diepte van 1 kilometer. Sinds vorige
week is de fabriek niet meer in bedrijf; als de pompstations hier niet werken en het water niet wordt weggepompt, dan zal
het water in een week tijd stijgen van 1 kilometer tot 30 (wat?) diepte, en dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals vervuiling
van het oppervlaktewater met ijzererts, aldus het hoofd van het bestuur van Zaporizja. In de regio Dnipropetrovsk zijn in
Novomoskovsk drie raketten ingeslagen op een olieraffinaderij, waarbij drie mensen gewond zijn geraakt. In de regio
Loegansk weigerden burgers de schuilkelders van de chemische fabriek Azot te verlaten. Zoals eerder gemeld, houden
meer dan 500 mensen zich schuil in de schuilkelders van de fabriek, waaronder ongeveer 38 kinderen. Rusland voerde op
19 juni drie luchtaanvallen uit rond Lysytsjansk terwijl de gevechten in Severodonetsk voortduren volgens het hoofd van
de regio Loegansk, Serhiy Haidai. Haidai zegt ook dat Rusland 12 nederzettingen in de regio met artillerievuur heeft
bestookt. In de regio Charkov hebben bezettingstroepen een gasverwerkingsbedrijf beschoten. Verscheidene woonhuizen
werden beschadigd. Volgens berichten probeert Rusland de frontlinie naar Charkov te verplaatsen, waardoor de intensiteit
van de aanvallen daar toeneemt. De regio Soemy wordt voortdurend beschoten met mortieren en artillerie. Alleen al op
zondag werden zeven mortierbeschietingen op een van de gemeenschappen daar geregistreerd.

In zijn toespraak van zondagavond voorspelde president Zelensky dat Rusland zijn aanvallen deze week zal opvoeren nu
de leiders van de Europese Unie overwegen of zij het verzoek van zijn land om tot het blok toe te treden zullen steunen en
Rusland zijn campagne om controle te krijgen over Oost-Oekraïne voortzet.

Steden onder de bezetting. In de regio Zaporizja proberen de bezetters de plaatselijke autoriteiten te intimideren en elke
verzetsbeweging te onderdrukken door de doodstraf op te leggen. Oekraïense guerrillastrijders blijven zich nog steeds
verzetten. Ook blijven de bezetters onderling strijden om de macht en de financiën.

Voedselzekerheid. Russische troepen hebben 15.000 ton zonnebloempitten en 10.000 ton graan gestolen uit de
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graanschuren van de regio Loegansk, zei het hoofd van het regionale militaire bestuur Serhiy Haidai. Volgens hem bieden
de Russische bezettingsautoriteiten de boeren 8000 roebel (ca. 133 euro) per ton graan voor het komende zaaiseizoen en
heeft Oekraïne het dubbele betaald - 8600 UAH (ca. 276 euro).

Vandaag zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie tijdens een vergadering in Luxemburg
bespreken hoe de miljoenen tonnen graan die in Oekraïne vastzitten als gevolg van de Russische blokkade van de havens
aan de Zwarte Zee, kunnen worden vrijgemaakt.

Het zaaiseizoen is afgerond, maar een nieuwe uitdaging dient zich aan, bericht Bloomberg. De grootschalige invasie van
Rusland in Oekraïne heeft een zware tol geëist van de Oekraïense landbouwsector. Terwijl de havens gesloten blijven,
komen de oogsten op gang met silo's die nog vol zitten met de oogst van vorig jaar. Boeren zoeken naar alternatieven om
de groeiende voorraden op te slaan, terwijl ze zich nu al zorgen maken over hoeveel ze nog zullen kunnen planten voor het
seizoen 2023.

Sancties. Andrii Yermak, hoofd van het kabinet van de president, zegt dat het actieplan voor sancties van de
McFaul-Ermak Groep al voor 48% is uitgevoerd. De Verenigde Staten hebben nieuwe financiële beperkingen opgelegd,
Zwitserland heeft zich aangesloten bij het zesde pakket EU-sancties en het Verenigd Koninkrijk heeft sancties opgelegd
aan patriarch Kirill. Er zit echter nog steeds geen schot in de sancties op het gebied van energie en transport, zegt Yermak,
hoewel Rusland de EU-landen duidelijk chanteert met onderbrekingen van de gastoevoer. Oekraïne wacht ook op de
erkenning van Rusland als een sponsor van terrorisme.

Het bedrag van de bevroren tegoeden van Russische oligarchen is bijna verdubbeld van 6,7 miljard euro in april tot iets
meer dan 12,5 miljard euro nu, zei Christian Wigand, woordvoerder van de EU-Commissie voor Justitie en Rechtsstaat,
tegen de krant Die Welt.

De Litouwse autoriteiten verklaarden dat vanaf zaterdag een verbod van kracht is op de doorvoer van goederen die onder
EU-sancties vallen, via hun grondgebied naar de Russische exclave Kaliningrad

Microsoft heeft Russen verboden om Windows 10 en Windows 11 van zijn website te downloaden. Het portaal geeft een
bericht 'Er is een probleem met uw verzoek’. Gebruikers kunnen ook geen installatiehulpprogramma's voor de
besturingssystemen downloaden

Cultuur. Het Oekraïense parlement heeft zondag twee wetten goedgekeurd die strenge beperkingen opleggen aan
Russische boeken en muziek in Oekraïne. Eén wet verbiedt het drukken van boeken door Russische burgers, tenzij zij
afstand doen van hun Russische paspoort en het Oekraïense staatsburgerschap aannemen. Het verbod zal alleen gelden
voor diegenen die de Russische nationaliteit hadden na de ineenstorting van het Sovjetbewind in 1991. De wet verbiedt
ook de commerciële invoer van boeken die zijn gedrukt in Rusland, Wit-Rusland en bezet Oekraïens gebied en vereist
tevens een speciale vergunning voor de invoer van Russischtalige boeken uit andere landen. Een andere wet verbiedt het
afspelen van muziek door ‘post-1991 Russische burgers’ in de media en in het openbaar vervoer; en verhoogt de quota
voor spraak en muziek in de Oekraïense taal in TV- en radio-uitzendingen.

Leeslijst.
● What Hundreds of Photos of Weapons Reveal About Russia’s Brutal War Strategy | The New York Times

(nytimes.com) – Uit een analyse van de New York Times van visueel bewijsmateriaal uit Oekraïne blijkt dat
Rusland op grote schaal gebruik heeft gemaakt van clusterwapens die onder bepaalde internationale verdragen
verboden zijn. Van de wapens die door The Times werden geïdentificeerd, waren er meer dan 210 types die
algemeen door internationale verdragen zijn verboden. Op een handvol na ging het om clustermunitie, inclusief de
submunitie, die nog tientallen jaren na afloop van de oorlog een ernstig risico voor burgers kan vormen.

● Boris Johnson: We will never be secure if we turn our backs on valiant Ukraine |  The Times
● ‘I could not be part of this crime’: the Russians fighting for Ukraine | The Guardian – Igor Volobuyev sloot

zich aan bij een legioen Russen die hoopten hun vaderland te verslaan en Poetin misschien ten val te brengen.
● Transcript of AP interview with President Joe Biden | AP News
● Visiting Vladimir Putin’s Lost Russia | The Atlantic – De nationale mythen van een voormalige Sovjetstaat -

evenals de krachten van nationalisme, economie, cultuur en religie - trekken het land weg van Moskou. Kan
Rusland echt concurreren?

Statistiek.
● De Generale Staf van de Oekraïense strijdkrachten heeft op 18 juni 2022 om 10 uur bekend gemaakt, dat het

totale aantal verliezen van het Russische leger als volgt geschat werd: personeel - ongeveer 33800; tanks – 1477;
APV (voertuigen) – 3588; artilleriesystemen – 749; MLRS (multiple launch rocket system)– 238;
luchtafweersystemen – 98; vliegtuigen met vaste vleugels – 216; helikopters – 181; UAV (drones) op
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operationeel-tactisch niveau – 601; kruisraketten – 130; boten en lichte snelheidsboten – 14; ongepantserde
voertuigen en brandstoftankers – 2527; speciale uitrusting - 55.

Elke actie, hoe klein ook, doet ertoe!!
● Steun PLAST Berlin een Scouts (padvinders) organisatie met hun inspanningen om geld in te zamelen

voor de aankoop en verpakking van medische rugzakken en eerste-hulpkits die aan Oekraïne worden
geleverd.

● Deel deze actuele informatie over de situatie in Oekraïne, via social media, met lokale media of door deze
nieuwsbrief te delen.

● Abonneer je op onze dagelijkse nieuwsbrieven op Twitter en onze website.

Dank u voor uw steun aan Oekraïne! Slava Ukraini! Glorie aan Oekraïne!
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