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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 09.03.2022
Sanktioner. Den ryska blockaden går till nästa nivå och riktar sig mot den ryska olje- och gassektorn. USA har förbjudit
import av rysk olja, flytande naturgas och kol som en del av sanktionerna mot Ryssland. Förbudet gäller även alla
ytterligare investeringar samt alla andra åtgärder som kan bidra till den ryska energisektorn. Storbritannien har också
förbjudit rysk olja. Efter USA har den brittiska regeringen i ett uttalande meddelat sin avsikt att sluta importera rysk olja i
slutet av 2022. Rysk import står för 8 % av Storbritanniens totala efterfrågan på olja. EU har tillkännagivit sin plan att
göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030. För närvarande importerar EU 90 % av sin
gasförbrukning, och Ryssland står för cirka 45 % av denna import, i varierande antal i EU:s medlemsstater. Ryssland
står också för cirka 25 procent av oljeimporten och 45 procent av kolimporten.

Dessutom skärpte Storbritannien sina sanktioner mot Vladimir Putins administration genom att förbjuda alla ryska
flygplan att komma in i Storbritanniens luftrum och landa på brittiskt territorium. Storbritannien förbjöd också officiellt
rysk flyg- och rymdrelaterad export. Exportförbudet för luftfart gäller teknik och reservdelar samt försäkrings- och
återförsäkringsprodukter.

Utrikespolitik. Japan har tagit upp frågan om Kurilöarna på sin utrikespolitiska dagordning. Kurilöarna har varit en del
av Ryssland sedan slutet av andra världskriget. Tvisten återuppstår i ljuset av de pågående ryska försöken att ockupera
Ukraina. Japans premiärminister Fumio Kishida betonar att den territoriella tvisten om Kurilöarna fortfarande är olöst.

Valdis Dombrovskis, EU:s verkställande vice ordförande, varnar för en möjlig utvidgning av de ryska militära
ambitionerna till Östersjöländerna Litauen, Lettland och Estland om inte Ryssland stoppas i Ukraina.

EU kommer att hålla ett informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer i Paris den 10-11 mars. Mötet kommer att
fokusera på ytterligare diskussioner om EU:s försvarsförmåga, att minska energiberoendet av rysk bränsleexport och att
bygga upp en mer robust ekonomi mot bakgrund av det ryska kriget mot Ukraina. Vissa ukrainska parlamentsledamöter
hoppas dock att medlemsstaterna kommer att nå enighet om Ukrainas anslutning till EU, även om följande inte är tydligt
fastställt på dagordningen. Tankesmedjan Europa Nova har utarbetat en kort förklaring om varför Ukraina förtjänar
status som EU-kandidat.

Det internationella samfundet. Tyskland meddelar att man inleder en utredning av ryska krigsbrott i Ukraina. Den
tyske riksåklagaren Peter Frank har enligt Der Spiegel inlett en utredning om Rysslands användning av
klusterammunition, beskjutning av bostadshus, gasledningar och deponeringsplatser för kärnavfall. Spanien har också
beslutat att inleda en utredning om eventuella "allvarliga brott mot internationell humanitär rätt från Rysslands sida i
Ukraina".

Humanitära korridorer. Den ryska militären sköt återigen mot den humanitära korridoren och lät inte barn, kvinnor och
äldre människor evakueras från Mariupol i Donetsk-regionen. Situationen i staden fortsätter att försämras. Ryssland
har inlett en attack mot den humanitära korridoren. Människor är alltså fortfarande gisslan i staden. Till följd av fortsatt
beskjutning och begränsad tillgång till livsviktiga resurser som mat och vatten dog en sexårig flicka av uttorkning i
Mariupol. BM-21 "Grad" besköt en konvoj för humanitärt bistånd. Följ meddelanden från dem vars familjer bor kvar i
Mariupol. I Mykolayiv-regionen besköt ryska styrkor en grupp barnhemsvårdare som var på väg att byta skift. Till följd
av beskjutningen dödades minst tre vårdare. Ytterligare två personer skadades allvarligt. Mer än 3 000 civila
evakuerades från Irpin i Kievregionen. Omkring 5 000 civila har evakuerats från Sumy-regionen och ytterligare
evakueringar kommer att fortsätta i dag, även av utländska studenter. Tidigt på morgonen meddelades att en
evakuering skulle äga rum i dag från Bucha, Vorzel, Hostomel, Energodar, Irpin, Borodyanka, Mariupol, Izium,
Volnovakha.

Städer under beskjutning. Ryska trupper har raserat sjukhuset i Izium i Kharkiv-regionen. "Jag trodde att helvetets
portar äntligen stängdes, men det visade sig att det bara var första våningen. Det här är mottagningsområdet för vårt
allmänna sjukhus i staden. Förmodligen ännu en hemlig Nato-bas. Patienterna försökte ta sig ut ur spillrorna så gott de
kunde", skrev biträdande borgmästare Volodymyr Matsokin. Efterföljande attacker kommer ytterligare att rikta sig mot
elinfrastrukturen för att bryta försörjningen. Missilen förstörde 7 hus i Malyn i Zhytomyr-regionen och dödade 5
personer, varav 2 barn. Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel, Zabuchia, Mykhailivka-Rubezhivka i Kiev-regionen
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attackeras aktivt av ryska trupper, och livsmedelsförsörjningen avbryts. Trots den ryska aktiva offensiven fortsätter
fredliga sammankomster i Oleshky, Gola Prystan, Berezhanka och Verkhnerogachytsia i Kherson och dess region.

Energisäkerhet. Ukraina räknar med att ansluta sig till det europeiska energisystemet ENTSO-E inom en vecka,
eftersom synkroniseringsprocessen befinner sig i slutskedet. IAEA förlorade kontakten med övervakningssystemen vid
kärnkraftverket i Tjornobyl som fortfarande står under ryska truppers kontroll. Personalen vid kärnkraftverket i
Zaporizhzhia är fortfarande gisslan och rapporteras ha torterats av ryssarna på anläggningens område. En iscensatt
video med kärnkraftverkspersonal har spelats in, som sannolikt kommer att användas för manipulation. För närvarande
finns det cirka 500 ryska soldater och 50 tunga militärfordon på anläggningens område.

Affärsstängning. Shell meddelade officiellt att de lämnar den ryska marknaden, lovade att sluta köpa rysk olja, stänga
Shell-servicecenter och lägga ner verksamheten för flygbränslen och smörjmedel efter flera dagars påtryckningar.
McDonald's kommer tillfälligt att stänga 850 restauranger. Unilever avbryter sin export till Ryssland. Bolt donerar 5
miljoner euro till Ukraina och stänger sin verksamhet i Vitryssland. Coca-Cola och PepsiCO har beslutat att avbryta sin
verksamhet i Ryssland. Världens största skivbolag, Universal Music Group, har meddelat att man avbryter all
affärsverksamhet i Ryska federationen och stänger sina kontor.

Digital säkerhet. Utbredda phishing-attacker har drabbat Ukraina och Polen. Google rapporterar att attackerna har sitt
ursprung i Vitryssland och syftar till att rikta sig mot medlemmar av den polska militären samt ukrainska tjänstemän,
enligt säkerhetsforskare, vilket tyder på att Vitrysslands roll i Rysslands invasion sträcker sig långt längre än till att
förlägga ryska trupper.

Desinformation. Ryssland hittade ytterligare en anledning att rättfärdiga sin militära invasion av Ukraina. Enligt uppgift
uppgav RIA Novosti att Rysslands attack mot Ukraina påstods ha motverkat en "storskalig offensiv av slående grupper
av ukrainska trupper" mot pseudorepublikerna "LNR" och "DNR". Enligt uppgift planerar Ukraina en offensiv operation
mot L/DNR.

Anteckningar från fältet. Oleksandr Mykhed, en ukrainsk författare, har skrivit en essä för Financial Times om sina
tankar om situationen i sin hemstad Hostomel, som för närvarande är kraftigt attackerad och ockuperad. Brev från
Ukraina: krigets språk | Financial Times (ft.com)

Statistik:
● Det är en av de viktigaste uppgifterna för den ryska militären: Trupper - mer än 12 000, stridsvagnar - 317, APV

- 1070, artillerisystem - 120, MLRS - 56, luftvärnssystem - 28, flygplan - 49, helikoptrar - 81, fordon - 482,
lättbåtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!

● Stöd Ukrainian Nature Conservation Group, medan de köper in djurfoder för att bevara naturparker och
vilda djur i Ukraina.

● Ta en titt på hur man talar om krig i Ukraina.
● Följ länken om hur du kan stödja Ukraina med en lista över pålitliga organisationer.
● Dela med dig av din berättelse om Ukraina - oavsett om du har rest hit eller om du har vänner. Sprid

information om Ukraina.
● Dela med dig av sanningarna - dela med dig av information om den här uppdateringen och

webbplatsen.

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

Översättare: Andrii Berezovskyi
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