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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 07.03.2022
Humanitära korridorer. De ryska styrkorna fortsätter att bryta mot reglerna i internationell humanitär rätt: beskjutningen av
de "gröna korridorerna" fortsätter, utrustning och ammunition placeras i bostadsområden i städerna, i ett antal städer
råder en humanitär kris i de ockuperade bosättningarna. I Irpin, Kyiv-regionen, riktade ryska styrkor medvetet in sig på
en bro som användes för att evakuera civila, och civila besköts under evakueringen. Åtta personer dödades, varav minst
två barn. Staden har varit utan tillgång till el, vatten och centralvärme i mer än tre dagar. I Yasnohorodka, Kiev-regionen,
sköts civila vid kontrollstationen när de försökte lämna byn. Det andra försöket att evakuera människor från Mariupol
misslyckades på grund av fortsatt beskjutning från ryssarna. För närvarande förhandlar Kiev om evakuering från Bucha
och Hostomel i Kiev-regionen. Bucha, liksom Irpin, saknar tillgång till vatten och mat samt möjlighet att lämna
skyddsrummet. Borgmästaren i Hostomel sköts ihjäl när han tillsammans med de frivilliga arbetade med att förse
civilbefolkningen med mat.

Städer som attackeras. Det har varit luftalarm i 17 regioner samtidigt klockan 20.00 på söndagskvällen. Under dagen
besköts Vinnytsia flygplats och militärbasen i Havryshivka med 8 raketer. Missilerna avfyrades från området kring Svarta
havet. Attackerna mot Kharkiv fortsätter. På söndagen besköt flerstudsiga raketsystem Grad det nationella
vetenskapscentret Kharkiv Institute of Physics and Technology (KIPT). Det finns en kärnteknisk anläggning i den aktiva
zonen av vilken 37 kärnbränsleelement är installerade. Om en kärnteknisk anläggning och lagring av kärnmaterial förstörs
kan det leda till en storskalig miljökatastrof. På natten attackerade ryska styrkor den södra kusten - tidigare har president
Zelenskyi informerat om att Ryssland planerar att attackera Odesa efter att ukrainare fått tag på fiendens kartor. Byn Tuzla,
Odesa-regionen besköts på natten på grund av dess närhet till kritisk infrastruktur i området. Civil infrastruktur i Mykolayiv
besköts från BM-30 Smerch. Att attackera Mykolayiv är en kritisk uppgift för att säkerställa de ryska truppernas
framryckning mot det sydukrainska kärnkraftverket. I Kramatorsk dödades minst två personer och många skadades när
de ryska trupperna sköt mot bostadshus.

Ryskt media Ria Novosti informerade öppet om attackerna mot de ukrainska försvarsindustriföretagen och hänvisade till
det ryska försvarsministeriet. Nyheten om attacken har släppts för att civila och arbetstagare ska "evakueras" från
anläggningarna och göra motstånd mot ukrainska myndigheter.

Se den senaste kartan över den ryska offensiven i Ukraina.

Demonstrationer mot den ryska ockupationen. I Kherson-regionen samlades människor mot de ryska ockupanterna i
Kherson, Nova Kakhovka, Novooleksiyivka och Kalanchak, liksom invånare i Troitsky i Luhansk-regionen. I Chongar gick
krimtatarer ut på gatorna och krävde att ryssarna skulle lämna Krim.

Provokationer. Det framkommer mer information om att ryska myndigheter planerar att bomba bostadsområden i ryska
städer nära den ukrainska gränsen. Enligt detta scenario skulle iscensatta bilder sändas till allmänheten, där flera civila
offer för ukrainsk militär presenteras. Detta skulle göra det möjligt att anklaga den ukrainska militären för att gå vidare med
ytterligare offensiv och inleda full mobilisering över hela landet. Liknande tillvägagångssätt tillämpades under de militära
aktiviteterna i Afghanistan, Tjetjenien och Abchazien. I Lyptsi, Kharkivregionen, tvingar ockupanterna civila att bära vita och
röda ränder på armarna och att sätta vita dukar på sina byggnader. Ryska trupper bär röda och vita armremsor på sina
uniformer som identifikation.

Media. TV-tornet i Kharkiv träffades av missilen och TV-sändningarna har tillfälligt avbrutits. Samma scenario har inträffat i
Kiev, Kherson och Melitopol. För att motverka eventuella störningar i sändningarna har ministeriet för digital omvandling
lanserat en tv-tjänst i den statliga appen Diia. Ukrainare kan nu följa nyheterna på Diia-appen. I söndags sköt ryska trupper
mot och rånade den schweiziska journalisten Guillaume Briquet och tog hans kontanter, hjälm, inspelningsmaterial och
hans bärbara dator. Brittiska reportrar från Sky News sköts och skadades när de försökte komma undan ett bakhåll.

Desinformation. Ryssland anklagar den ukrainska sidan för att förhindra evakuering av civila. Ryska medier påstår
således att Azovmilitanter sköt ner en kolonn med civila som försökte lämna Mariupol längs evakueringskorridoren, det har
förekommit flera dödsfall och svåra skador. Den ryska sidan hävdar att det andra försöket att evakuera befolkningen från
Mariupol misslyckades på grund av att de ukrainska myndigheterna felaktigt informerade befolkningen om vapenvilan.
Ryssland hävdar också att den ukrainska sidan är helt osamarbetsvillig när det gäller att evakuera civila från Kharkiv och
Sumy. Dessutom säger Ryssland att "radikaler" i Ukraina genomför etnisk rensning: "Militanter för bort människor utan
ukrainska pass i okänd riktning".

Sjukvård. Sedan krigets början har 34 sjukhus i Ukraina drabbats och lidit stor skada, varav några inte längre kommer att
vara i drift. Attacker mot sjukhus strider mot sex bestämmelser i Genèvekonventionen. En kryssningsmissil skickades för
att träffa det största barnsjukhuset i Ukraina "Ohmatdyt". Fönster och dörrar på anläggningen skadades. Ingen person
skadades. Dessutom förhindrar ockupanterna transporter till sjukhuset. Det har gjorts upprepade försök att evakuera de
barn som skadats allvarligt till följd av fientligheterna; försöken har misslyckats på grund av hotet om beskjutning. Under
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tiden fortsätter COVID-19-pandemin att spridas, även om testning och datainsamling är mycket begränsad och felaktig. 6-7
000 fall registreras dagligen, varav 600-700 personer är inlagda på sjukhus.

Energisäkerhet. Putin har meddelat att han är beredd att delta i ett trilateralt möte mellan Internationella
atomenergisammanslutningen, Ryssland och Ukraina. Mötet kan äga rum online eller på ett tredje lands territorium som
inte är inblandat i den militära aktionen.

Affärsliv i krigstid. Enligt European Business Association fortsätter mer än hälften av de ukrainska företagen sin
verksamhet under kriget. 63 procent av företagen fortsätter att betala ut löner till de anställda i sin helhet och 45 procent
gör tilläggsbetalningar. För att stödja de anställda betalar företagen ut löner en månad eller mer i förväg, ersätter
flyttkostnader, hyr boende i västra Ukraina eller utomlands och tillhandahåller försäkringar för dem som fortsätter att arbeta.
Ukrainabaserade företag försöker stödja Ukraina ekonomiskt genom att stödja anställda som försvarar landet, leverera
varor, tjänster, mediciner eller medel för skydd/försvar.

Livsmedelssäkerhet. Ukraina avbryter tillfälligt exporten av de produkter som är avgörande för livsmedelssäkerheten: råg,
havre, bovete, hirs, kött, socker och salt. Ekonomiministeriet ska utfärda särskilda tillstånd för export av vete, majs, olja,
fjäderfä och hönsägg.

Isolering av angriparen fortsätter. American Express har meddelat att man avbryter all verksamhet i Ryssland, vilket
innebär att deras produkter inte längre kommer att vara tillgängliga för handlare eller i bankomater i Ryssland. Företaget
har också meddelat att det avbryter sin verksamhet i Vitryssland. Enligt Financial Times har PwC och KMPG lämnat den
ryska marknaden. Sydkorea har avbrutit transaktioner med Rysslands centralbank. Detta är en del av de finansiella
sanktioner som införts mot Ryska federationen. Radio Liberty Corporation (RFE/RL) har upphört med sin verksamhet i
Ryska federationen. TikTok är inte längre tillgängligt i Ryska federationen på grund av den ryska lagen om "förfalskningar".
Spotify meddelade att Premium-abonnemanget upphör i Ryssland på grund av Mastercard och Visas utträde. Företaget
stängde sitt kontor i landet för två dagar sedan. Netflix betjänar inte längre kunder i Ryssland i samband med invasionen i
Ukraina.

Konst: Idag samlades över 40 konstnärer i Riga och skapade solidaritetsverk för Ukraina på väggar i staden
(Vesetasgatan). En symbolisk föreställning ägde rum på Solomon R. Guggenheim-museet för att stödja kraven på att införa
en flygförbudszon över Ukraina.

Kommande evenemang:

● Förhandlingsrunda 3, den 7 mars.
● Den 7-8 mars kommer den ukrainska delegationen att tala vid FN:s internationella domstol i Haag för att Ryssland

ska ställas inför rätta för sina brott mot Ukraina.

Statistik:

● 38 barn dödades, 71 skadades i Rysslands krig, enligt ombudsmannen för barns rättigheter.
● 211 skolor i Ukraina har förstörts sedan den 24 februari 2022.
● 650 000 ukrainare är fortfarande utan tillgång till el på grund av det pågående kriget, enligt MinEnergo.
● Under kriget registrerades nästan 4 000 nya familjer i Ukraina och 4 311 barn föddes, säger MinJustice.
● 140 000 medborgare har återvänt till Ukraina sedan krigets början, mer än 80 procent är män.
● Cirka 20 000 utlänningar från 52 länder, däribland före detta brittiska marinkårssoldater, har ansökt om att få

ansluta sig till den internationella legionen för Ukrainas territoriella försvar.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska militären

från och med kl. 06.00 den 7 mars 2022: Trupper - mer än 11 000, stridsvagnar - 290, APV - 999, artillerisystem -
117, MLRS - 50, luftvärnssystem - 23, flygplan - 46, helikoptrar - 68, fordon - 454, lätta snabbbåtar - 3,
bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje handling räknas, inget bidrag är för litet!
● Tartus universitet har inrättat en stipendiefond för att stödja ukrainska studenters studier. Donera för att

hjälpa ukrainska studenter att fortsätta sina studier.
● Skriv på sociala medier och kräv att flygförbudszonen över Ukraina införs för att stoppa Rysslands

beskjutning av civila och garantera säkerheten för kritisk infrastruktur, t.ex. kärnkraftverk. Använd
#closethesky.

● Dela informationsbrevet med lokala medier och beslutsfattare.

Tack för ditt stöd till Ukraina! Slava Ukraini! Ära åt Ukraina!

Översättare: Andrii Berezovskyi
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