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Aanvallen op burgerdoelen
In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wordt opnieuw harder gevochten.
Zaterdag was er een grote explosie op de Russische Krim-brug. Maandagochtend
volgde het Russische antwoord: er werden tientallen raketten afgevuurd
op een aantal Oekraïense steden.
Het was de tweede grootste aanval sinds het begin

loog tussen de strijdende partijen. De Amerikaanse

van de oorlog in februari 2022. Onder meer de hoofd-

president Joe Biden heeft Oekraïne nog meer luchtaf-

stad Kiev en de steden Lviv en Dnipro zijn beschoten.

weersystemen beloofd. Die zijn heel belangrijk in de

Daarbij werd veel infrastructuur voor energie geraakt.

strijd. Maandagochtend werd ongeveer de helft van de

Heel veel steden en dorpen zaten een tijdlang zonder

afgevuurde raketten onschadelijk gemaakt.

stroom. Het is uitzonderlijk dat de aanvallen in de
ochtend plaatsvonden. Veel mensen waren op weg

Hoop?

naar hun werk. Daardoor loopt de dodentol op: er zijn

Maandagnamiddag werd ook bekend gemaakt dat de

minstens negentien doden en meer dan 100 gewonden.

Turkse president Recep Tayyip Erdogan opnieuw gaat

Vooral in Kiev kwam de aanval als een verrassing. De

praten met Poetin. Turkije probeert al sinds het begin

hoofdstad was al maanden niet meer aangevallen.

van de oorlog te bemiddelen. Het land is lid van de

Wraakactie voor kapotte brug

NAVO ,maar doet niet mee aan de sancties tegen Rusland. Erdogan heeft een goed contact met Poetin én

Maandagnamiddag bevestigde de Russische presi-

met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. In

dent Vladimir Poetin dat de aanvallen een wraakactie

juli kreeg hij voor elkaar dat Oekraïens graan via sche-

waren voor de aanval op de Krim-brug. Die brug ver-

pen het land mag verlaten. Dat is belangrijk voor de

bindt sinds 2018 Rusland met het schiereiland Krim.

internationale handel. Die afspraak wordt waarschijn-

Dat Oekraïense schiereiland wordt sinds 2014 door

lijk verlengd.

Rusland bezet. De Krim-brug werd aangevallen met
een vrachtwagenbom en is nu deels onbruikbaar. Dat
bemoeilijkt de bevoorrading van de Russische troepen
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in het zuiden van Oekraïne. Vrachtwagens worden nu
overgezet met veerboten, of moeten een lange omweg
maken, deels door Oekraïens gebied.

Hele wereld geschokt
Vanuit de hele wereld komen geschokte reacties op de
raketaanvallen op burgerdoelen. Heel veel landen veroordelen de aanval. India en China roepen op tot dia-

Op deze plek in Kiev sloeg een raket in.

