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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 08.03.2022

Förhandlingar - Rond 3. Delegationer från Ukraina och Ryssland möttes för den tredje förhandlingsrundan i
måndags. Evakuering av de civila, nämligen att komma överens om de humanitära korridorerna, förblir en prioritet.
Mykhailo Podolyak, rådgivare till chefen för Ukrainas presidents kansli och huvudförhandlare, drog slutsatsen av
mötets resultat att "det fanns några små positiva förändringar när det gäller logistiken för de humanitära korridorerna".
Andra överenskommelser har ännu inte uppnåtts. Ytterligare intensiva samråd kommer att fortsätta med fokus på
eldupphör, politiskt block och säkerhet, vilket kommer att diskuteras senare.

Haag. Fallet "Ukraina mot Ryssland" har officiellt inletts vid Internationella domstolen. Den ukrainska delegationen
lade fram sina argument om påståendena om att Ryssland kränker folkmordskonventionen. Ryssland bojkottade dock
förhandlingarna och dök inte upp i domstolen. Den ukrainska delegationen begärde därför att tillfälliga åtgärder skulle
införas, främst genom att omedelbart stoppa all militär verksamhet som inleddes den 24 februari. Även om det
kommer att ta tid att nå ett slutgiltigt beslut är det nödvändigt att inleda en rättslig process för att dokumentera de brott
som Ryssland begått och för att fortsätta att isolera Ryssland ytterligare.

Utrikespolitik. Ukrainas och Rysslands utrikesministrar kommer att mötas i Turkiet den 10 mars 2022, exakt två
veckor efter krigets början. Turkiet har tidigare meddelat att de är redo att medla vid mötet mellan länderna. Turkiets
utrikesminister Çavuşoğlu har därför uttryckt sin förhoppning om att mötet kommer att bidra till fred och stabilitet.

EU har uppmanat Internationella atomenergisammanslutningen (IAEA) att skydda Ukrainas kärnkraftverk. Nu står
kärnkraftverken i Tjornobyl och Zaporizhzhia under kontroll av ryska trupper. IAEA uppmanar därför till att göra sitt
yttersta för att garantera kärnsäkerheten i Ukraina.

EU:s kommitté av ständiga representanter (Coreper II) har officiellt inlett processen för att bedöma ansökningarna från
Ukraina, Georgien och Moldavien om medlemskap i EU.

Ungern kommer inte att tillåta överföring av dödliga vapen över sitt territorium. "Anledningen till detta beslut är att
sådana leveranser kan bli föremål för fientliga militära aktioner", säger utrikesminister Péter Szijjártó.

Humanitära korridorer. Ryssland gav direkta order till sina soldater att skjuta mot de ukrainska civila, oavsett om det
rör sig om kvinnor eller barn. Om ordern överträds får de skjuta den soldat som inte vill utföra sin plikt.

I måndags gjordes ett försök att öppna en humanitär korridor från Irpin, Bucha, Hostomel, Kiev-regionen. Totalt
evakuerades 2 000 personer. 30 procent av Irpin, Kiev-regionen är dock under ryska truppers kontroll. Nu finns det
fortfarande ingen vatten-, gas- och elförsörjning i dessa städer, och det råder livsmedelsbrist.

Iryna Vereshchuk, minister för återintegrering av tillfälligt ockuperade områden i Ukraina, säger att 2046 internationella
studenter från 27 länder är fångna i Sumy. Indien - 659 studenter, Kina - 160, Turkiet - 144, Nigeria - 400 studenter.
Samt många medborgare från länder i Mellanöstern, Centralasien, Afrika och Nordostasien, däribland Sydafrika,
Kazakstan, Singapore och Saudiarabien. Evakueringen till Ukraina är omöjlig eftersom de civila inte riskerar att lämna
staden på grund av de ryska truppernas kraftiga beskjutning på de vägar som leder ut ur Sumy. De ryska trupperna
tvingar utlänningar att evakuera sig till Belarus och Ryssland, vilket kan vara riskabelt på grund av de allvarliga
kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och Belarus.

Mariupol har varit belägrat i åtta dagar i rad. Staden är utan elektricitet, värme, vatten och kommunikationer. I tre
dagar har de civila väntat på evakuering, men två tidigare försök har redan misslyckats.

Sedan den 24 februari har räddningspersonal evakuerat cirka 6,4 tusen människor från bosättningarna i
Luhansk-regionen och cirka 3 tusen människor från Donetsk-regionen.

Städer som attackeras. De ryska trupperna fortsätter offensiven och koncentrerar sina huvudsakliga ansträngningar
på att omringa Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol och Mykolaiv. Angreppen mot civil infrastruktur fortsätter. I
måndags besköt ryska trupper Makarivs brödfabrik och dödade 13 personer. En stormarknad i Kharkiv besköts, vilket
dödade 6 personer och skadade 15. Izyum, Kharkiv-regionen har förvandlats till en fullständig ruin, säger stadens
borgmästare. Ständig rysk beskjutning har förstört stadens centrala delar, liksom att staden står på gränsen till en
humanitär katastrof. Sedan krigets början har ryska trupper förstört 90 hus i Melitopol och motsvarande distrikt,
Zaporizhzhia-regionen, samt. I Melitopol beslagtog inkräktarna tv-tornet och radiokommunikationstornen. Berdyansk,
Zaporizhzhia-regionen är utan gasförsörjning på grund av att gasledningen har skadats. I Mykolayiv träffade en
kryssningsmissil en byggnad för en militär enhet på morgonen och besköt återigen på kvällen. Åtta militärer dödades,
19 skadades och åtta saknades. Ryska trupper riktade in sig på oljedepåer i Zhytomyr och Chernihiv och satte dem i
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brand. Olvias kusthamn har utsatts för attacker. På natten var Sumy under luftbombning, varvid nio personer dödades,
däribland två barn.

Bra nyheter! Mykolaivs flygplats är under Ukrainas kontroll! "Den ryska armén har drivits ut från flygplatsen och flera
andra punkter runt Mykolaiv. Nu letar vi efter de inkräktare som flydde", säger Vitaliy Kim, chef för Mykolaivs regionala
statsförvaltning. Dessutom fortsätter demonstrationer mot ockupationen runt om i södra Ukraina i Mariupol,
Donetsk-regionen, Starobilsk, Luhansk-regionen, Chaplynka, Khersonregionen. I Chaplynka sköt ryska trupper mot
demonstranterna.

Demonstrationer mot den ryska ockupationen. En massiv demonstration i Mariupol har hållits. Invånare i
Starobilsk, Luhansk-regionen, gick ut för ett rally mot ockupationen, brände LNR:s flagga och hissade Ukrainas
statsflagga. Chaplynka, regionen Kherson, öppnade den ryska militären eld mot demonstranter mot ockupationen.

Sanktioner. De globala sanktionerna slår hårt mot den ryska ekonomin och eliten. 5800 sanktioner har redan införts
mot Ryssland. Detta är ett världsrekord. Mer än hundra jätteföretag har redan lämnat den ryska marknaden.
Bloomberg kallade sanktionsprocessen för ett "finansiellt kärnvapenkrig". Den ryska centralbanken mer än
fördubblade på måndagen räntorna till 20 procent samtidigt som rubeln, landets valuta, sjönk till en all-time low, skriver
Forbes. Bloomberg rapporterar om en potentiell betalningsinställelse för den ryska ekonomin i mitten av april.
Ukrainas Verkhovna Rada (parlament) meddelar att det danska energibolaget Ørsted inte kommer att teckna nya
kontrakt med Ryssland, vilket innebär att leveranserna av ryskt kol till dess kraftverk avbryts. Alla de fyra stora
företagen drar tillbaka sin verksamhet från Ryssland. Singapore Exchange Regulation har stoppat handeln med
Gazprom-aktier, liksom Singapores telekommunikationsföretag StarHub och SingTel har slutat sända ryska statliga
medier RT. Flygplanstillverkaren Boeing har stoppat inköp av titan i Ryssland på grund av kriget mellan Ryssland och
Ukraina. Jobbsökarplattformen Upwork ställer in arbetet i Ryssland och Belarus. Utbildningsplattformarna Coursera
och EdX meddelade att de avbryter samarbetet med Ryssland. Det japanska utrikesministeriet klassificerade
Ryssland som en tredje farlighetsnivå, vilket innebär en rekommendation att ställa in alla resor till Ryska federationen.

Kvinnor inom den militära sektorn. Sedan början av 2021 har 57 000 kvinnor rekryterats till Ukrainas väpnade
styrkor, vilket utgör 22,8 % av det totala antalet, enligt Vice som hänvisar till uppgifter från Ukrainas
försvarsministerium. Denna siffra är mycket högre än i grannländerna Polen (7,5 %) och Ryssland (4 %) samt i USA
(16 %t) och Tyskland (12 %).

Desinformation. Ryska medier uppger att Ukrainas väpnade styrkor bombarderar infrastrukturen i Donbas samtidigt
som de visar bilder av objekt som förstörts av rysk militär i andra regioner. Ryssland fortsätter taktiken med att anklaga
Ukraina för attacken mot civilbefolkningen. Således finns det ryska rapporter om att "ukrainska nationalister i Mariupol
använder sig av terroristtaktik: de placerar sina skjutpunkter i hus på vilka lokalbefolkningen lämnar skyltar "skjut inte -
barn är här". Dessutom hävdar Ryssland att 172 attacker från ukrainska trupper och "nationalister" registrerades under
tre timmar på de sex humanitära korridorerna. Ryssland sprider också aktivt en ny bluff om utveckling av biologiska
vapen på Ukrainas territorium. Ryska medier hävdar också att Ukrainas säkerhetstjänst förbereder provokationer i
Kharkiv med radioaktiv kontaminering.

Media. Ryska trupper fortsätter attackerna mot TV-tornet och radiokommunikationstornen för att störa
kommunikationskanalerna. I måndags beslagtogs Melitopol stadsradiokommunikationstorn av ryska trupper.

Statistik:

● Mer än 1,7 miljoner ukrainare har redan flytt utomlands för att fly från kriget.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska

militären från och med kl. 06.00 den 8 mars 2022: Trupper - mer än 12 000, stridsvagnar - 303, APV - 1036,
artillerisystem - 120, MLRS - 56, luftvärnssystem - 27, flygplan - 48, helikoptrar - 80, fordon - 474, lätta
snabbbåtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!

● Följ länken om hur du kan stödja Ukraina med en lista över pålitliga organisationer.
● Dela din berättelse om Ukraina - oavsett om du har rest hit eller om du har vänner. Sprid information

om Ukraina.
● Dela sanningarna - sprid information om denna uppdatering och webbplats.

Tack för att du stöder Ukraina! Slava Ukraini! Ära för Ukraina!

Översättare: Andrii Berezovskyi
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