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Generell situasjonsoversikt
Ukraina står mens det pågår harde kamper de siste 72 timene. Den 3 dagen av krigen er
fortsatt intensiv, med flere feilførte missiler inn i sivil infrastruktur, tankbevegelser og
gateskyting - de forferdelige konsekvensene av Russlands angrep. I følge
ukrainske forsvarsminister Olexii Reznikov endret russiske tropper taktikk: de raske
angrep av store kolonner har mislyktes, så russiske sabotører og landingsoperasjoner er
mer vanlige / russiske tropper skyter l boligområder, sykehus og
utdanningsinstitusjoner. Angrep på den kritiske infrastrukturen fortsetter samtidig som den
øker trusselen av industrielle menneskeskapte katastrofer.
_______________________________________________________________________
Det internasjonale samfunnet har mobilisert i lyset av kampens eskalering og den raske
økning av angrep på sivilbefolkning med mange sårede og drepte. Prosedyren til
å utestenge Russland fra SWIFT-systemet har blitt lansert etter den siste av strevende EU
land ga til slutt sin støtte. Tilførselen av forsvarsvåpen er lovet av Tyskland, Belgia, Latvia,
Nederland.
_______________________________________________________________________
Situasjonen Kiev og i regionene:
Situasjonen i Kiev er under kontroll om morgenen, bombeangrep og flykt
fortsatte hele dagen. Vanlige luftsirener varsler folk til å oppholde seg i gjemmesteder. Over
natt ble missilene skutt opp, noe som resulterte i skyting mot et deponi for radioaktivt avfall i
Kyiv. Skyting i Ohmadyt, Kyivs Barnespesialisert Sykehus, 1 barn har blitt drept 4 personer
skadet.
_________________________________________________________________________
Tsjetsjenske stridende er identifisert som deltakende i kampene. Lørdags morgen beseiret
ukrainske styrker den tsjetsjenske spesialenheten "Kadyrovites" nær Gostome,l Kyiv
region,
_________________________________________________________________________
Russiske tropper har fortsatt kritisk infrastruktur som mål, det utgjør økende trusler mot
industriell menneskeskapt katastrofe. Vasylkiv, Kyiv Oblast, en by 33 kilometer utenfor Kiev
under kraftig angrep de siste par dagene. Rundt 01.00, 26. februar, en russisk luftrakett traff
en oljeterminal som brant. Byens ordfører bekreftet at Russland har bombet en oljelager
_________________________________________________________________________
Angrep på sivile fortsetter. Borodyanka, Kyiv-regionen, grantattreff på et privat hus, 3 drepte.
Okhtyrka, Sumy-regionen er under regelmessig skyting. Tre missilangrep mot militæret
enhet. Luftangrep var også rettet mot boligområder - 70 sårede, en drept. Byen står igjen
under ukrainsk kontroll, tunge kamper fortsettes.
_________________________________________________________________________
Nord-Ukraina. Angrepene fortsettes i Sumy. Russiske sabotører kaster bombeutstyrte ting
eller barnelek. Lørdags morgen utstyrte russiske tropper beveget seg mot Sumy.
Chernihiv ble beskutt med BM-21 "Grad" som førte til brannen i toppetasjen av en blokk.
Radioaktive indikatorer i Chornobyl-området øker, men verifiserte data mangler på grunn av
Russlands kontroll over territoriet.
_______________________________________________________________________
Sør-Ukraina. Kherson-regionen. Etter tunge kamper, er Nova Kakhovka under russisk
kontroll. Zaporizhzhia er en annen strategisk by under angrep. Russiske tropper nærmer seg

https://youtu.be/eIm74c1Iwr4


byen Energodar, der Zaporizhzhia NPP ligger. “Grads” står like i nærheten av NPP.
_________________________________________________________________________
Situasjonen blir mer intense i Øst-Ukraina. Kharkiv. Russiske tropper har sprengt en
naturgass rørledning i den ukrainske byen Kharkiv. Russiske spesialstyrker gikk inn i Kharkiv
lørdags morgen. Donetsk og Luhansk-regionen er fortsatt under kraftige angrep. I
Volnovakha 15 mennesker ble drept av russisk hære.
Skyting fra BM-21 “Grad” og artilleri fortsettes. Enorme skader på boliger
bygninger, inkludert to leilighetsbygg. Landsbyene Bugas og Novognativka påvirket
betydelig.
_________________________________________________________________________

Følg direkte kart for å se omfanget av angrep.

Kart fra lørdag 26. 2022: https://twitter.com/Da_Pacific/status/1497632818062831616

Digital krig. Den internasjonale hackergruppen Anonymous angrep en rekke
Russlands egne nettsteder.

Bedriftsblokade. Twitter, YouTube setter begrensninger for russiske brukere. Lufthansa
stanser flyvninger til Russland. Storbritannia, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria,
Finland stengte luftrommet for de russiske flyselskapene.

Hva må gjøres mer:
- Hold stevner på tvers av byene dine og ring din nasjonale lokal
myndigheter til å suspendere visumutstedelse til alle russiske statsborgere og
forby enhver russer å komme inn i EU
_________________________________________________________
- Oppfordring til å starte EU-tiltredelsesforhandlinger med Ukraina
i dag.
_________________________________________________________

UA-medier å følge:
- https://www.pravda.com.ua/eng/
- https://kyivindependent.com/
- https://english.nv.ua/?utm_content=set_lang

Ukraina i tilfluktsrom:
https://www.instagram.com/banda.agency/?utm_source=ig_embed&ig_rid=86a0c611-4ca2-4
743-aeef-676e7512f1be

Ære til Ukraina!

Oppdatering utarbeidet av representanter for ukrainske frivillige organisasjoner og eksperter
på menneskelig sikkerhet og demokrati, som oppholdt seg i
byer over hele Ukraina. NGOer: Institutt for politisk og informasjonsforskning NGO, World of
Communities, Kyiv utdanningssenter Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv cyklistforbundet)
Experter: Sofia Oliynik, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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