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OORLOG IN OEKRAÏNE. Dagelijkse update. Dag 130-131
Samengesteld door Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska

Steden onder vuur. Gevechten om de regio Loegansk. Na dagen van hevige gevechten trokken Oekraïense
troepen zich terug uit Lysytsjansk, regio Loegansk. Rusland eiste onmiddellijk de controle op over de oostelijke
regio van Loegansk nadat het tijdens zware gevechten het laatste deel van Lysytsjansk, dat nog in Oekraïens bezit
was, had veroverd. De controle over Loegansk, een belangrijk oorlogsdoel voor Rusland, kwam pas na weken
aarzelend tot stand mede ook door het verleggen van de focus op het slagveld naar de aangrenzende regio
Donetsk, waar Oekraïne nog steeds een aanzienlijk grondgebied in handen heeft. De stad was het laatst
overgebleven grote bevolkingscentrum in de Oblast Loegansk onder Oekraïense controle. De focus van Rusland
zal nu vrijwel zeker verschuiven naar het veroveren van de Oblast Donetsk, waarvan een groot deel onder controle
blijft van Oekraïense troepen, aldus het ministerie van Defensie in het VK. In Severodonetsk openden Tsjetsjeense
eenheden, de beruchte 'Kadyrovieten', het vuur op een Severodonetsk-moskee waar mensen water uit een put
haalden, zegt Timur Beridze, de imam van de plaatselijke islamitische gemeenschap, hoofd van het islamitische
culturele centrum Bismillah, meldt Ukrinform. Alle 20 burgers van nabij gelegen huizen, die in de moskee
beschutting zochten, kwamen daarbij om het leven. De militaire eenheden wachtten op de komst van journalisten
om de verantwoordelijkheid voor de aanval af te schuiven op het Oekraïense leger.

In de regio Donetsk hebben Russische troepen binnen een dag 82 infrastructuurobjecten in puin gelegd,
waaronder woonhuizen in o.a. Avdiivka, Bachmut, Kramatorsk, Sloviansk. Op een dag stierven in de regio 9
mensen, waaronder een kind; daarnaast vielen er 25 gewonden, waaronder een kind. In het weekeinde, op
zaterdagochtend, vuurden Russische soldaten 12 raketten af op Mykolaiv. Er zijn geen slachtoffers of gewonden in
die plaats gevallen, maar wel zijn infrastructuur- en industriële faciliteiten vernietigd. Ook Charkiv lag onder vuur -
de raketten raakten een van de kritieke infrastructuurfaciliteiten in de Kiev-regio van Charkiv. Het Russisch leger
viel ook woonhuizen in het Novobavarsky-district aan. Ramen van huizen werden verbrijzeld evenals die van een
nabijgelegen school. Zondag kwamen drie Oekraïners om het leven en raakte één gewond als gevolg van
Russische beschietingen op twee plaatsen in de regio Charkov. Ook op zondagavond beschoten de Russen met
mortieren en artillerie het grondgebied en de gebouwen van een speciale kostschool in de regio Soemy. Er brak
brand uit in de eetzaal van de instelling, het administratiegebouw en in de slaapzaal. Minstens drie mensen
raakten gewond en zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Bezette steden. De Oekraïense strijdkrachten hebben meer dan duizend gemeenten bevrijd, zegt president
Zelensky. Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne was het mogelijk om 1.027 steden en dorpen te
bevrijden. Er worden echter nog 2.610 gemeenten door de Russen bezet. De meeste van die plaatsen moeten
worden herbouwd terwijl er honderden volledig zijn verwoest door het Russische leger, aldus Zelensky. Tevens
blijven 8 leiders van de gemeenschappen in gevangenschap van de Russische autoriteiten. Dit zijn de hoofden
van Cherson, Dniproroedne, Hola Prystan, evenals van de dorpen Vilchivka, Velyki Kopani, Hornostaivka,
Chrestivka en Novotroitske. Drie van hen worden sinds maart vermist. De Vereniging van Oekraïense steden roept
de internationale gemeenschap op om te helpen bij de vrijlating van de plaatselijke ambtenaren.

In Marioepol eist het Russische leger dat alle plaatselijke leraren een verplichte certificering in Rusland ondergaan,
zegt de adviseur van de burgemeester van Marioepol, Petro Andrjoesjtsjenko. De zogenaamde training heeft tot
doel de 'juiste' geschiedenis uit te leggen, namelijk vanuit Russisch oogpunt, evenals het uitroeien van
pro-Oekraïense opvattingen. Tegelijkertijd is er een onofficieel verbod voor leraren om uit de stad te vertrekken om
te voorkomen dat er personele tekorten ontstaan.

Door Rusland gesteunde functionarissen hebben gezegd dat ze in het najaar van 2022 een referendum zullen
houden over de toetreding van de Oblast Cherson tot de Russische Federatie, aldus het Britse ministerie van
Defensie. De afgelopen maanden heeft Rusland gezocht naar manieren om gefaseerd te stemmen om zijn
controle over de regio te legitimeren.Tegelijkertijd duurt het grootschalige gewapende en het vreedzame verzet in
de bezette gebieden voort.

Wederopbouw. De Oekraïne Hervormingsconferentie staat op het punt van start te gaan op 4 juli in Lugano,
Zwitserland. Leiders van tientallen landen en internationale organisaties zullen bijeenkomen om een routekaart te
bespreken voor de wederopbouw van Oekraïne terwijl de Russische oorlogsinspanningen doorgaan. Deze week
wordt daar het wederopbouwplan van Oekraïne gepresenteerd en besproken. Het plan, ongeveer 2.000 pagina's,

1

https://sharethetruths.org/


10:00 uur, 03-04.07.2022.

zal worden geïntroduceerd op een conferentie van 4-5 juli en omvat een brede lijst van infrastructuur- en
veiligheidsprojecten, investeringen in klimaat en de digitale economie en diversificatie van energiebronnen, meldt
Bloomberg. Voorheen droeg de EU het merendeel van de totale financiële steun bij, een bedrag dat de 500 miljard
euro (523 miljard dollar) kan overtreffen. Maar zoals eerder vermeld, moet voor de EU alle hulp ook gekoppeld zijn
aan hervormingen. De EU-kandidatuurstatus van Oekraïne kwam met een routekaart om corruptie te bestrijden, de
controle van oligarchen over de economie te doorbreken en regels te maken om rechters te selecteren.

Het Franse departement Île-de-France zal het herstel van de regio's Kiev en Tsjernihiv ondersteunen, aldus Valérie
Pécresse, voorzitter van de regionale raad van Île-de-France. Ze komt ook met een conceptvoorstel met projecten
voor het herstel van Borodianka in de regio Kiev. Borodianka moet een eco-stad worden met "systemen die
draaien op moderne energiebesparende technologieën".

Buitenlands beleid. De Australische premier Anthony Albanese bezocht Oekraïne, waaronder Kiev, Boetsja,
Gostomel en Irpin. Het hoofd van de Australische regering kondigde aan dat zijn land de militair-technische
bijstand aan Oekraïne zal verhogen en 14 extra APC's en 20 Bushmaster-pantservoertuigen zal leveren en verder
drones en ander militair materieel, zoals gevraagd door Oekraïne. Premier Albanese sprak ook over de bereidheid
om deel te nemen aan internationale onderzoeken naar de Russische misdaden tegen Oekraïne en om
aanvullende financiële sancties en reisverboden op te leggen aan nog 16 Russische functionarissen en oligarchen.
"We zullen de invoer van Russisch goud verbieden om het vermogen van Rusland om deze oorlog te financieren
te verminderen."

De Amerikaanse president Joe Biden stuurde brieven naar het Amerikaanse Congres over de toelating van
Zweden en Finland tot de NAVO. Dat meldt de website van het Witte Huis. Ondertussen stelt Finland voor om een
NAVO-basis te plaatsen aan de grens met Rusland - Yle. Dit voorstel is gedaan door de burgemeester van de
Finse stad Lappeenranta. De afstand tot het Russische Vyborg bedraagt daar minder dan 100 km.

Wit-Rusland. De zelfverklaarde president van Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko, beschuldigde Oekraïne van
het lanceren van raketten op het grondgebied van Wit-Rusland en beval zijn leger om de besluitvormingscentra
van Minsks tegenstanders te "beschieten". Volgens hem heeft Wit-Rusland op een gegeven moment drie raketten
neergehaald die vanuit Oekraïne waren gelanceerd en beweert dat het Westen probeert zijn land in deze oorlog te
slepen. Er kon echter niet veel bewijs worden geleverd. In zijn zondagstoespraak zei Loekasjenko dat hij lang
geleden al heeft bepaald dat het leger van Wit-Rusland zal deelnemen aan de oorlog tegen Oekraïne, meldt het
mediakanaal Belta. Volgens hem vormen Wit-Rusland en Rusland ‘een samenbundeling van krachten’.

Mensenrechten. Meer dan 10.000 inwoners van Marioepol zitten in 'gevangenissen' in de zogenaamde DPR
(‘Donetsker Volks Republiek’), zegt de gemeenteraad van Marioepol. Er zijn ten minste vier plaatsen bij de
gemeenteraad bekend waar mensen die zijn ontvoerd door de indringers zijn gedetineerd - twee in Olenivka en
één in het detentiecentrum van Donetsk en Makiivka. ‘10 mensen zitten opgesloten in krappe cellen van elk 2 bij 3
meter. Inwoners van Marioepol krijgen nauwelijks water of voedsel. Ze krijgen ook geen frisse lucht en hebben
geen toegang tot normale medische zorg en worden onderworpen aan verschillende vormen van marteling –
variërend van psychisch tot fysiek geweld'.

Voedselveiligheid. De Turkse douane heeft een Russisch vrachtschip aangehouden dat graan vervoert dat
volgens Oekraïne gestolen is, meldde de Oekraïense ambassadeur in Turkije zondag. Vorige week vroeg de
Oekraïense ambassadeur aan Turkije om het onder Russische vlag varende vrachtschip Zjibek Zjoly vast te
houden, dat zoals gezegd gestolen Oekraïens graan vervoert uit Zaporizja in de bezette regio Berdiansk. Het schip
ligt momenteel in de haven en wordt vastgehouden door de douaneautoriteiten van Turkije, terwijl het onderzoek
nog gaande is.

Digitale veiligheid. Oekraïense grenswachten hebben in de regio Tsjernihiv een harde schijf gevonden met
gegevens over de Russische bezetter. De verkregen schijf bevat meer dan honderd gigabyte aan gegevens over
de luchtafweergeschutseenheid van de Russische Federatie uit de regio Moskou: een lijst van stafleden met
biografieën van het Russische leger en technische documentatie over wapens en militair materieel. Aldus
beschikken Oekraïense wetshandhavers over foto's, beschrijvingen en kopieën van paspoorten van de bezetters.
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Sport. Oekraïne roept op om de atleten van de Russische Federatie en de Republiek Wit-Rusland te boycotten om
ook maar onder neutrale vlag deel te nemen aan sportevenementen. Volgens de minister van Jeugd en Sport van
Oekraïne, Vadym Huttsait, heeft Rusland ‘al meer dan 80 van onze atleten en coaches gedood en meer dan 100
sportfaciliteiten vernietigd’. Ondertussen eisen 33 landen dat Rusland wordt uitgesloten van internationale
sportfederaties. ‘We eisen de uitsluiting van vertegenwoordigers van Rusland en Wit-Rusland van de
bestuursorganen van internationale federaties, evenals de opschorting van de televisie-uitzendingen van
internationale sportevenementen op het grondgebied van Rusland en Wit-Rusland’, zei de Poolse minister van
Sport en Toerisme, Kamil. Bortnichuk. Onder de ondertekenaars bevinden zich 25 EU-landen, de VS, Canada,
Australië, Japan, Noorwegen en andere landen.

Leeshoek.
● Oekraïne heeft Rusland ontmaskerd als een niet-zo-grote mogendheid – The Atlantic - 'Wat deze oorlog

ons laat zien, is dat een leger slechts zo sterk is als de samenleving waaruit het voortkomt; dat wil zeggen
economie en politieke structuur zijn daarin de bepalende factoren. In dit geval komt Rusland zelfs niet in de
buurt van een grote mogendheid, maar blijkt in feite een zeer gebrekkige, in veel opzichten verzwakte
staat.

● Duitsers zijn betrokken geweest bij de oorlog, vooral aan de verkeerde kant – Timothy Snyder | Frankfurter
Allgemeine Zeitung (faz.net) – in reactie op o.a. Habermas: ‘Vladimir Poetin heeft Hitlers argumenten naar
voren gebracht als rechtvaardiging voor zijn vernietigingsoorlog: de Oekraïners hebben geen historisch
bewustzijn, geen eigen nationaliteit, geen elite. Net als Hitler, en trouwens ook Stalin, probeert hij
Oekraïens voedsel als wapen te gebruiken. Maar de lezer van Habermas werd niet gevraagd om deze
gelijkenissen op te merken, noch om zich af te vragen of zij als Duitsers verantwoordelijkheid dragen
jegens Oekraïne: een land waar Duitsers nog niet zo heel lang geleden miljoenen mensen hebben
vermoord. [...] Binnen een uitsluitend nationaal kader kan geen zinnig nationaal discours plaatsvinden. In
het bijzonder moet elk land met een koloniale geschiedenis luisteren naar de stemmen van mensen die zijn
gekoloniseerd. Als voormalige koloniale macht in Oekraïne en als economische partner van de huidige
koloniale macht in Oekraïne zouden Duitsers dubbel verplicht zijn om naar Oekraïners te luisteren; liefst al
vóór de oorlog en op zijn laatst in de dagen en weken na het uitbreken van de oorlog. Dit is gewoon niet
gebeurd.’

● Serhii Plochy: van Poetins imperialistische verhaal 'blijft niets over' –  Financial Times (ft.com)
● Oekraïense vrouwen doen in groten getale dienst als hospik en machinegeweerschutter - The Washington

Post

Cijfers.
● Sinds 24 februari hebben de Oekraïense hulpdiensten 152.328 explosieve objecten onschadelijk gemaakt,

waaronder 1.997 (lucht)bommen. Volgens het rapport werd een gebied met een oppervlakte van 63
duizend 361 hectare onderzocht.

● De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakte de totale geschatte verliezen van het
Russische leger bekend op 4 juli 2022 om 10.00 uur: personeel – ongeveer 36 200, tanks – 1589, APV –
3754, artilleriesystemen – 804, MLRS – 246 , luchtafweersystemen – 105, vliegtuigen met vaste vleugels –
217, helikopters – 187, UAV op operationeel-tactisch niveau – 658, kruisraketten – 144, boten en lichte
speedboten – 15, voertuigen en brandstoftankwagens – 2629 , speciale uitrusting – 65.

Elke actie telt, geen bijdrage is te klein!
● Steun Medisch bataljon ‘Hospitaalridders’. Een vrijwilligersorganisatie van paramedici die sinds 2014 actief

is. Het team biedt medische hulp in de hotspots. Onlangs werd hun evacuatiewagen vernield, dus het team
zamelt nu geld in voor een nieuw mobiel ziekenhuisvoertuig.

● 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.

Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Leve Oekraïne!
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