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Krig i Ukraina. Daglig oppdatering. 10:00, 28.02.2022.

Generelt overblikk
Krigen i Ukraina har pågått i mer en 85 timer. I mange byer sitter befolkningen mesteparten av dagen i
bomberom mens luft og bakke missiler er i bruk .

Prypiat Forhandlingssamtaler. På søndag hadde President Zelensky en telefonsamtale med
Alexander Lukashenko hvor det ble diskutert mulig forhandlinger mellom ukrainske og russiske
delegasjoner ved Prypiat elven. Zelenskyi bemerket at samtalen med Lukashenko var bra, det ble
forsikret at det ikke vil bli avfyrt missiler, og ingen fly eller helikopter skal fly fra Hviterussland til
Ukraina. Men mandag morgen vil vise om krigen trappes opp.

Hviterussland. Alexander Lukashenko tilsto at russerne avfyrte 2 eller 3 missiler mot Ukraina. På
søndag ble det avholdt en avstemning mht foreslåtte lovendringer. Med 65% av stemmene fikk
Lukashenko beholde kontroll over landet og avsluttet Hviterusslands tid som en atomvåpenfri sone.
Dette kan føre til utplassering av atomvåpen fra Russland til Hviterussland. På søndag ga president
Putin ordre om å klargjøre atomvåpen.

Situasjonen i Kiev og omliggende regioner:
Angrepene på sivile infrastrukturer fortsetter i flere byer og er et klart brudd på internasjonale
humanitære lover. Minister av Reintegration av de temporære okkuperte regionene, Iryna
Vereshchuk påpeker at russiske tropper angriper grupper av kvinner og barn som Ukraina
prøver å evakuere fra de temporære okkuperte områdene og utav konfliktsonen..

Kyiv fortsetter å forsvarer sitt territorie. Russiske tropper forsøker fortsatt å innta hovedstaden, men
kampene fortsetter i flere områder av byen. Aktive kamphandlinger pågår i nærområde til Kyiv. Bucha,
en by nær Kiev ble angrepet med en rakett som ødela en 9 etasjers boligblokk.

Zhytomyr. En rakett ble avfyrt mot Zhytomyr airport fra Hviterussland. 9K720 Iskander mobile
short-range ballistic missile ble avfyrt mot byen. Chernihiv. En rakett traff ungdomssenteret,
barnehagen og butikker i bysentrum. Målet var rådhuset, men raketten slo inn mellom det offentlige
tannlegekontoret og en boligblokk. Sumy region. En barnehage ble truffet av forbudt
klaseammunisjon. 3 sivile ble drept, 2 var barn. Folk forteller om stor militær aktivitet i hele regionen.

Kharkiv er under ukrainsk militær kontroll. Men hele søndag ble det rapportert om harde kamper. Den
russiske armeen, hjulpet av sabotører, prøvde å få byen under sin kontroll, men den ukrainske armeen
holder stand.

Donetsk and Luhansk region. Shchastya og Stanytsia Luhanska har blitt okkupert og nesten
ødelagt. Som den lokale administrasjonen Serhiy Haidai rapporterer, er situasjonen nært en
humanitær katastrofe. Volnovkha er fortsatt en  hot-spot in Donetsk regionen sammen med Mariupol.

Tilgang til havet. Kamper i Mariupol fortsetter mens stridsvogner prøver å innta byen. Dessverre er
Berdyansk district midlertidig okkupert av russiske styrker. I mellomtiden har russiske styrker ødelagt 2
ukrainske skip.

Følg live map for å se graden av kamphandlingene:

Sjekk hoved utviklingene med status 27.2

https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257

Ukrainian “Mriya” (“Dream”). Ukrainian An-225 "Dream" fly ble ødelagt av russiske styrker på
Antonov flyplassen in Gostomel nær Kyiv. I 2021 har flyet levert covid vaksiner i hele verden.
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International samfunn. Tyskland tar en helomvending i sin stilling til den russiske krigen mot Ukraina.
Tyskland vil forsøke å bli uavhengige av russisk gass for eget energibehov. Som varselet av Olav
Scholz vil det tyske militæret sende 1,000 anti-tank våpen og 500 "Stinger" bakke-til-luft missiler.

EU vil stenger sitt luftrom for russisk eide, registrerte eller kontrollerte fly etter utsagn fra styret i EU
kommisjonen. I tillegg skal Ukraina motta 50 million euros av ikke-dødlige våpen, drivstoff og
beskyttelsesutstyr. For første gangen i historien skal EU bevilge dødelige våpen til den ukrainske
hæren verdt 450 million euros.

Feilinformasjon. I samband med den militære eskalasjonen vokser også propaganda, falske nyheter
om Ukraina:

● Rykter sier at Ukraina bruker barnesoldater. Det er ikke sant! I henhold til ukrainsk lovgiving er
soldatene mellom 18 og 60 år gammel.

● Russiske medier har forberedt en artikkel om hvordan Putin skal gjenskape gamle glansdager,
men den er ikke blitt publisert. Наступление России и нового мира - РИА Новости,
26.02.2022 (archive.org)

Statistikk:
● Fram til og med 27.februar, har den russiske armeen gjennomført 5 fly- og 16 missilangrep

mot ukrainske territorier.
● Skade og døde ukrainere: Døde: 352 sivile inkludert 14 barn, 1684 sårede inkludert 116 barn.
● Mellom 24-28.februar fram til kl 06:00, har Russland mistet aanslagsvis 5300 soldater og

hundrevis av militært utstyr og kjøretøy.
● Nesten 400 000 mennesker er på flukt til utlandet pga pågående kamphandlinger etter UNs

beregninger.

Støtt Ukraina. Følg våre nettsider for oppdateringer om hvordan du kan hjelpe Ukraina i disse dager.
Ekte veier hvordan du som utlending kan hjelpe Ukraina (super.site)

Glory to Ukraine!

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who are in cities all over
Ukraine right now. NGOs: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv educational center
Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association). Experts: Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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