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Journalist maakt schokkende reportage: ‘Het
Oekraïense leger decimeert hier de
burgerbevolking’
Robin de Boer
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Maandag vuurde het Oekraïense leger een raket af op de stad
Donetsk in Oost-Oekraïne. Bij de raketaanval kwamen meer dan 20
burgers om het leven. Journalist Patrick Lancaster was erbij en
maakte een schokkende reportage.
“Oekraïense troepen hebben doelbewust de burgerbevolking van
Donetsk aangevallen,” zegt Lancaster terwijl hij een bus vol
slachtoffers inloopt. “Is dit een legerdoel? Oekraïne decimeert de
burgerbevolking hier al acht jaar.”
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“Dit is een doelbewuste aanval op de burgerbevolking,” zegt de
journalist, terwijl hij meerdere slachtoffers passeert.

Fascisten
“Ze doden ons. Er is een gewonde vrouw, ze heeft kinderen, ze
bloedt. Ze doden ons,” zegt een vrouw die de aanval overleefde

tegen Lancaster. Op de vraag wie de aanvallen uitvoert, antwoordt
ze: “Fascisten. Ik zat in mijn auto toen de aanval begon. Ik weet niet
wie ze zijn, maar het zijn niet onze jongens. Onze jongens redden
ons.”
“Waarom voeren Oekraïners hier bombardementen uit? Ze willen ons
doden. Ze willen iedereen doden. Wij zijn burgers en toch doden ze
ons,” aldus de vrouw.
“Het bombarderen van burgers is verkeerd,” benadrukt de journalist.
“Dit is een rechtstreekse aanval op de bevolking van Donetsk,
uitgevoerd door de Oekraïense troepen.”

Oorlogsmisdaad
Lancaster filmde ook de resten van de Tochka-U-raket (Scarab) die
de Oekraïense troepen afvuurden op het centrum van Donetsk. Een
dergelijke raket bevat clustermunitie. Het gebruik ervan is een
oorlogsmisdaad.
Een luitenant zei tegen hem dat de raket kon worden onderschept,
maar dat fragmenten toch in de stad zijn neergekomen en daar veel
schade hebben aangericht.

Land ontvlucht
“Het is hier chaos in de straten omdat Oekraïne burgers aanvalt. Deel
deze video zodat de wereld kan zien wat er gebeurt in Donetsk.
Na de aanval met de clusterraket zijn de vrouw en kinderen van de
journalist het land ontvlucht. Ze verblijven nu in Rusland tot Oekraïne
stopt met het bombarderen van burgers.
4
Patrick Lancaster
@PLnewstoday

My wife has been refusing to evacuate
#Donetsk without me, but after yesterday's
#Ukrainian cluster bombs that killed 25+ and

