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Aangevallen steden De Russische indringers hebben met BM-21 Grad meervoudige raketwerpers op een hoogbouw
geschoten in Tsjasiv Jar, regio Donetsk. Twee afdelingen van het huis zijn geheel vernield. Minstens vijftien mensen zijn
omgekomen en er lijken nog twee dozijn mensen vast te zitten na het bombardement. Zondag waren hulpdiensten bezig
mensen uit het puin te bevrijden. De beschieting van Charkov gaat door. Door de beschietingen op zondag zijn daar zeven
mensen gewond geraakt. Een nieuwe aanval vanmorgen raakte een woongebouw in Charkov. Zaterdag hebben de
Russen zes raketten afgeschoten op Mikolajev. De districtsgouverneur van Mikolajev meldde ontploffingen in de stad op
maandagmorgen 11 juli. De Russen hebben weer zes raketten op de stad afgeschoten. Tenminste een persoon is gewond
geraakt.

Intussen is de doorvaart van schepen bij Odessa weer mogelijk geworden na de bevrijding van Slangeneiland. Een lange
rij schepen ligt te wachten op doorvaart door het Soelinakanaal dat via het Bistrekanaal (Donaumond in Oekraïens
Bessarabië) in verbinding staat met de Zwarte Zee. Daarmee wordt het bulktransport over zee van landbouwproducten
weer mogelijk.

Verzet. De Russische autoriteiten proberen hun veiligheid in de bezette gebieden te versterken, vermoedelijk uitgaand van
actief Oekraïens partizanenverzet, zo bericht (de Amerikaanse denktank) Institute for the Study of War. Het meldt de
invoering van de staat van beleg in de bezette gebieden rond Charkov door Vitaly Gantsjev, het door de Russen
aangestelde hoofd van de regio. Dit lijkt erop te wijzen dat de Russen zich erg druk maken over partizanenacties en vrezen
voor Oekraïense sabotage van Russische verbindingen in de oostelijke regio Charkov. Eerder al beval Volodimir Leontjev,
het door de Russen aangestelde hoofd van het district Kachovka, een toegangscontrole-regime in de stad. Zo zouden
bewoners vergunning moeten aamvragen om bepaalde gebouwen of gebieden te betreden. Onlangs is het de partizanen
gelukt het door de Russen aangestelde plaatsvervangend politiehoofd van Nova Kachovka, Serhiy Tomka, op 7 juli in zijn
auto te doden.

Intussen verzocht vice-premier Iryna Veresjtsjoek burgers in de tijdelijk bezette regio Cherson via de televisie dringend om
te vertrekken aangezien het Oekraïense leger de tegenaanval in de zuidelijke Oekraïne voorbereidt. ‘Ik ben ervan
overtuigd dat er daar geen vrouwen en kinderen moeten zijn en dat ze niet als menselijk schild mogen dienen’, zei
Veresjtsjoek. Ze gaf niet aan wanneer het tegenoffensief plaatsvindt.

Mensenrechten. De Wereld Gezondheids Organisatie heeft vrijdag een dringende oproep doen uitgaan om toegang tot
zieken en gewonden in de oorlog in Oekraïne, waaronder ‘honderden’ landmijnslachtoffers, ‘te vroeg geborenen, zwangere
vrouwen, bejaarden, van wie velen in de steek gelaten zijn’. Dr. Dorit Nitzan, zojuist-gepensioneerd WHO-crisismanager
voor Oekraïne, waarschuwt dat onder de hulpbehoevenden ook zieken vallen met chronische maar behandelbare ziekten.
‘Mensen die geen vroege diagnose en behandeling voor kanker kregen kunnen nu doorgegroeide tumoren en ernstiger
ziekten hebben,’ merkte zij op. ‘Mensen met onbehandelde hoge bloeddruk krijgen hartklachten of beroertes.
Onbehandelde suikerzieken kunnen inmiddels ernstig ziek zijn.’

Mensenrechtenactivist en mede-oprichter van Chromadske Radio, Maksym Boetkevitsj is bij Girske (Hirske), regio
Loegansk, opgepakt door het Russische leger, meldt Chromadske Radio. Het door de Russische staat gecontroleerde
nieuwsmedium RIA Novosti publiceerde eind juni een filmpje met Boetkevitsj en gevangen Oekraïense soldaten. Nu is zijn
gevangenschap bevestigd door familieleden.

Buitenlandse politiek. De oorlogsmisdaden door de Russische Federatie in Oekraïne herinnerde de wereld aan de
massamoord van Srebrenica. De vicepresident van de Europese Commissie, Josep Borrell en Eurocommissaris Olivér
Várhelyi stelden dit in een gezamenlijke verklaring. ‘Ruslands ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte agressie tegen
Oekraïne heeft ons werelddeel weer een wrede oorlog bezorgd. De massamoorden en oorlogsmisdaden waar we nu
getuige van zijn brengen de beelden terug van de oorlog in de westelijke Balkan in de jaren negentig.’

De Franse Senaatsvoorzitter Gérard Larcher heeft Oekraïne bezocht. In het kader van zijn reis bezocht hij Boetsja, bij Kiev,
en had hij een ontmoeting met President Zelensky. Zelensky bedankte Parijs voor het steunen van de Oekraïense
soevereiniteit en territoriale integriteit en voor de steun aan het Oekraïense leger en volk onder de grootschalige Russische
invasie. Daarna sprak Larcher de Verchovna Rada toe, het Oekraïens parlement, en kondigde een parlementair
partnerschap aan van Frankrijk en Oekraïne. Op het Oekraïense Ministerie van Gemeenten- en Gebiedsontwikkeling
besprak hij met minister Tsjernysjov de decentraliserings-hervorming in Oekraïne en verder onderzoek van de ervaringen
van Ile-de-France en Alpes-Maritimes.
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De afgevaardigden op de G20 konden het niet eens worden over een gemeenschappelijk standpunt wat betreft de oorlog
in Oekraïne. Daarmee zijn de vooruitzichten op verdere samenwerking onzeker geworden, meldt Associated Press.
Ondanks het ‘emotionele verzoek om eenheid en een eind aan de oorlog’ werden de diplomaten het niet eens over een
slotcommuniqué en werd de traditionele groepsfoto niet gemaakt zoals in voorgaande jaren.
Sancties. Canada overweegt verdere sancties op te leggen vanwege Ruslands onwettige en ongerechtvaardigde
binnenvallen in Oekraïne. Die nieuwe ronde komt bovenop de uitgebreide bestaande Canadese sancties, zei Minister Joly
op 8 juli tijdens de G20 topbijeenkomst op Bali. De nieuwe sancties hebben betrekking op transport over land en per
pijpleiding en fabricage van metaal, en van transport-, computer-, elektrische en elektronische uitrusting en van machines.
Zodra de maatregelen van kracht zijn hebben Canadese bedrijven zestig dagen om contracten met de betreffende
ondernemingen en diensten op te zeggen. Dit verbod zal de bestaande maatregelen verruimen en meer druk geven op een
steunpilaar van de Russische economie.

Wit-Rusland. Russische piloten zijn begonnen met intensieve trainingen op vijf luchtbases in Belarus (Wit-Rusland), meldt
de monitorgroep ‘Belaruski Gayun’. De intensivering van luchttraining op de vijf militaire vliegvelden kwam gelijk met de
training van valschermjagers. Zo’n twintig Russische piloten kwamen op 7 juli ’s ochtends aan in Baranowitsj met de
Moskou-Brest trein. Volgens de monitorgroep is het niet voor het eerst dat Russische soldaten in Belarus beginnen te
komen per gewone personentrein.

Voedsel-veiligstelling. In Oekraïne wordt de tarweproductie voor 2022 geraamd op 20 miljoen ton, 27% onder het vijfjarig
gemiddelde, aldus het FAO Crop Prospects and Food Situation quarterly Global Report. Naar schatting zal ongeveer 20%
van het beplante areaal niet kunnen worden geoogst als gevolg van directe vernietiging, beperkte toegang tot akkers, een
tekort aan arbeidskrachten en een gebrek aan economische middelen door de aanhoudende oorlog. De maïsproductie, die
vanaf september moet worden geoogst, wordt voorlopig geraamd op 24 miljoen ton, bijna 30% onder het gemiddelde, als
gevolg van een aanzienlijke inkrimping van het beplante areaal. Bovendien kunnen de opbrengsten onder het gemiddelde
niveau dalen als gevolg van vertraagde of gemiste bemesting. Als gevolg daarvan wordt de totale binnenlandse
graanproductie voor 2022, met inbegrip van winter- en voorjaarsgewassen, momenteel geraamd op ongeveer 51 miljoen
ton, wat ver onder het gemiddelde is. Het werkelijke productieniveau zal echter worden bepaald door de beschikbaarheid
van brandstof voor de oogst en de opslagcapaciteit.

Energiezekerheid. Energoatom meldt dat Russische soldaten zich met geweld toegang hebben verschaft tot
afgeschermde ruimten van de kerncentrale van Zaporizja voor een pro-Russische blogger om "interviews" op te nemen.
Het geënsceneerde interview was vooral bedoeld om een propagandastuk te maken over hoe de centrale van Zaporizja
veilig functioneert onder de geweerlopen van de bezetters.
Canada zal een gerepareerde turbine terugsturen naar Duitsland die nodig is voor de Nord Stream 1 gaspijpleiding en zou
kunnen helpen om de energiestromen voort te zetten totdat Europa zijn afhankelijkheid van Russisch gas kan beëindigen,
meldt Reuters. Ondertussen hebben Oekraïense functionarissen "diepe teleurstelling" geuit over het Canadese besluit om
de Nord Stream-1 turbine terug te sturen naar Duitsland. De Oekraïense ministeries van Buitenlandse Zaken en Energie
hebben de teruggave van de turbine bestempeld als het "aanpassen van de sancties naar de grillen van Rusland".

Cultuur. Er zijn 417 misdaden tegen het cultureel erfgoed van Oekraïne begaan door Russische soldaten sinds het begin
van de oorlog. De meeste vernielingen vonden plaats in de oblast Charkov. In de regio werden 99 episodes geregistreerd,
waarvan 82 in de stad zelf en haar omgeving. In de regio Donetsk werden 95 misdaden gedocumenteerd, waarvan 64 in
de stad Marioepol. 79 gevallen werden geregistreerd in de regio Kiev.

Leeshoek.
● Rusland’s lange geschiedenis van showprocessen in Oekraïne -POLITICO_ Sinds het begin van de invasie

zijn er 15 uitwisselingen geweest. De grootste daarvan vond plaats op 29 juni en telde 144 strijders aan beide
kanten, waaronder 95 van Azovstal. Maar elke partij beschuldigde de andere van het creëren van een 'ruilfonds' -
in wezen het nemen van gevangenen uitsluitend met het doel om ze te ruilen voor andere gevangenen.

● Oekrainse Moslims bidden voor de overwinning, einde van de bezetting | Associated Press – Lees het
verhaal over Oekraïense moslims en de laatst overgebleven in gebruik zijnde moskee in door Oekraïne
gecontroleerd gebied in Donbas – de moskee van Kostiantynivka. Er zijn in totaal ongeveer 30 moskeeën in de
regio, maar de meeste zijn nu in handen van de Russen. Moslims maken bijna 1 procent uit van de bevolking in
Oekraïne, dat overwegend christelijk- orthodox is. Er is een grote moslimbevolking op de Krim - het thuis van de
Krim-Tataren en illegaal geannexeerd door Rusland in 2014. Het aantal moslims bedraagt daar 12%. Er is ook een
aanzienlijke moslimgemeenschap in Oost-Oekraïne, het resultaat van golven van economische migratie toen de
regio industrialiseerde en veel moslims naar de Donbas-regio emigreerden om in de mijnen en fabrieken te
werken.

● Oekraïens priester draagt de mis op en trekt dan ten strijde  The Washington Post

Statistieken.
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https://reliefweb.int/report/world/crop-prospects-and-food-situation-quarterly-global-report-no2-july-2022
https://t.me/energoatom_ua/8013
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zaiava-mzs-ukrainy-u-zviazku-iz-rishenniam-kanady-povernuty-do-nimechchyny-vidremontovani-turbiny-pivnichnoho-potoku-1
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zaiava-mzs-ukrainy-u-zviazku-iz-rishenniam-kanady-povernuty-do-nimechchyny-vidremontovani-turbiny-pivnichnoho-potoku-1
https://mkip.gov.ua/news/7374.html
https://www.politico.eu/article/russia-long-history-of-show-trials-in-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8f2cfbbc90-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_11_02_50&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8f2cfbbc90-189729529
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/10/ukraine-priest-mass-war/
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● Meer dan 400 Oekraïense gezonheidsvoorzieningen bevinden zich in de tijdelijk door de Russen bezette gebieden.
Ondertussen hebben de Russische strijdkrachten hier al 87 gezondheidszorg-inrichtingen vernietigd, waarvan 84
in de regio Donetsk, en gaan ze door met het vernietigen van de medische infrastructuur van de regio.

● De Generale Staf van de Strijdkrachten van Oekraïne heeft om 10.00 uur op 11 juli 2022 de totale geschatte
verliezen van het Russische leger bekendgemaakt : personeel - ongeveer 37 400, tanks - 1645, APV - 3828,
artilleriesystemen - 838, MLRS - 247, luchtafweersystemen - 109, vliegtuigen met vaste vleugels - 217, helikopters
- 187, UAV op operationeel-tactisch niveau - 676, kruisraketten - 155, boten en lichte snelheidsboten - 15,
voertuigen met zachte huid en brandstoftankers - 2696, speciale uitrusting - 66.

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

2014 actief is.
● Deel deze actuele informatie over de situatie in Oekraïne, via sociale media, met lokale media of door deze

korte update rond te sturen.
● Abonneer u op onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.

Dank u voor uw steun aan Oekraïne! Slava Ukraini! Glorie aan Oekraïne!
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https://moz.gov.ua/article/news/ponad-400-ukrainskih-medzakladiv-roztashovani-na-timchasovo-okupovanih-teritorijah
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
https://twitter.com/truth_sharethe
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