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Krig I Ukraine. Dags rapport kl. 10:00, 28. februar 2022

Oversigt
Klokken 10 idag har krigen varet i 85 timer og i mange byer har folk tilbragt det meste af
dagen i beskyttelsesrum mens luft-jord og jord-jord missiler tordnede gennem luften.

Nyheder fra Prypiat området i Hviderusland. President Zelensky havde samtaler med
Hvideruslands president Alexander Lukashenko om søndagen. A. Lukashenko
understregede tydeligt at de ikke vil bidrage med udsendelse af missiler og luftfartøj fra
Hviderusland til Ukraine.

Hviderusland. A. Lukashenko indrømmede at Hviderusland havde affyret 2-3 missiler mod
Ukraine. Om søndagen havde Hviderusland en afstemning hvor de med 65% flertal vedtog
at Hviderusland afsluttede sine forpligtelser til at være en atomvåbenfri zone. Samme dag
beordrede Putin at deres nukleare våben skulle gøres klar til deployering.

Situationen i Kiev og andre Ukrainske regioner.
I strid med menneskerettighedskonventionen fortsætter Rusland med angreb på civile
infrastrukturer. Iryna Vereshchuk, minister for integrering af folk i midlertidigt besatte
områder, melder at grupper af kvinder og børn bliver beskudt af russiske tropper under
evakuering fra de besatte områder.

Kiev fortsætter med at forsvare deres område mod Russiske tropper der forsøger at indtage
hovedstadsregionen. Der er kampe i byer der ligger tæt på hovedstaden inklusiv Bucha hvor
en 9-etagers bolig ejendom blev bombet af russiske missiler.

Kharkiv, Ukraines næststørste by er under kraftige angreb fra Russiske tropper men bliver
forsat forsvaret af de ukrainske styrker.

Donetsk og Lukhansk regionen i SØ Ukraine. Byerne Shchastya og Stanytsia Luhanska
er praktisk talt udslettet og befinder sig på randen af en humanitær katastrofe. Byerne
Volnovkha og Mariupol er blandt de absolut mest pressede områder i Donetsk regionen og
stridsvogne forsøger at komme sig ind i Mariupol.

Adgang til Sortehavet. Russerne har kapret to civile Ukrainske skibe og hele Berdyansk
distriktet inklusive havnen er besat af russerne.

Nutids overvågning af det Russiske angreb.
https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257

Det Ukrainske fly ”Mriya” (Drøm), verdens største fly, blev ødelagt på Antonov lufthavnen
tæt på Kiev. Dette fly bragte Korona vaccine til store dele af verden i 2021.

Ukraine konflikten i resten af verden. Tyskland har besluttet at blive uafhængige af
Russisk gas og de vil støtte Ukraine med ikke dødelige våben, brændstof og beskyttelses
udstyr til en værdi af 50 mill. Euro. EU har for første gang i historien besluttet at støtte
Ukraine med våben til en værdi af 450 mill. Euro.

Disinformation/propaganda. Parallelt med Ruslands øgende krigsførelse ser vi også en
stærk stigning i Russisk propaganda.
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● Man hævder at unge under 18 bliver pålagt at gå i krig. Dette er ikke sandt fordi det
ved lov i Ukraine er vedtaget at man må være mellem 18-60 år gammel for at kunne
blive indskrevet i hæren.

● Russiske medier planlægger en glorificering af Putins handlinger i Ukraine men
artiklen er var ikke publiceret i dag kl 10. Наступление России и нового мира - РИА
Новости, 26.02.2022 (archive.org)

Statistik.
● Til og med 27. februar har den russiske hær effektueret 21 missil angreb på Ukrainsk

jord.
● Ukrainske dødsofre inkluderer 352 civile (14 børn) og 1684 sårede (116 børn)
● Fra 24-28 februar er ca. 5300 russere slået ihjel

Næsten 400.000 personer har flygtet fra krigshandlingerne

Støt Ukraine!

Følg med på websiden og vælg at støtte Ukraine https://how-to-help-ukraine-now.super.site/

Denne opdatering kommer fra Ukraine og er lavet af Ukrainske NGO’er og eksperter indenfor sikkerhed og
demokrati der er repræsenteret i byer over hele Ukraine. De inkluderer: 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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