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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 10.03.2022
Mariupol. Ryska grymheter mot de civila fortsätter i Mariupol. Igår bombade ryska trupper avsiktligt barnoch förlossningssjukhus i Mariupol. Hela byggnaden är förstörd till grunden. Information om de drabbade
barnen håller på att klarläggas. 17 personer - unga mödrar och medlemmar av sjukvårdspersonalen skadades, 3 personer dog, varav 1 barn. På grund av den pågående beskjutningen håller ryska trupper mer
än 400.000 människor som gisslan i Mariupol. Evakuering är omöjlig, liksom tillhandahållande av humanitärt
bistånd. Nästan 3.000 nyfödda barn saknar medicin, mat och vatten. Sedan krigets början har cirka 1.200
civila dödats i Mariupol. Så sent som igår begravdes 47 personer i en massgrav.
Humanitära krisen. Humanitär evakuering har påbörjats i vissa städer i Ukraina. Igår evakuerades cirka 40
000 kvinnor och barn från olika delar av Ukraina, däribland 3 000 från Irpin och Vorzel. Bland de räddade
finns flera hundra barn, äldre och svårt sjuka personer. ~100 bussar och ambulanser deltog i evakueringen. I
Stoianka, Kiev-regionen, blockerade ockupanterna 50 bussar som reste för att evakuera de civila och höll
kvar dem i tre timmar. Under evakueringen från Demydiv i Kiev-regionen sköt ryska trupper mot
evakueringsgrupperna, vilket dödade en polis och skadade två personer. Rysk beskjutning hindrade
evakueringen i Izium, Kharkiv-regionen, vilket innebar att 5 000 civila inte kunde lämna staden. Ryska
trupper tillät inte att humanitärt bistånd levererades till Energodar, Zaporizhzhia-regionen. Det ryska
nationalgardet håller 400 ukrainare som gisslan i regionen Kherson på grund av deras motstånd mot
ockupationen. I Kharkiv förstördes, som ett resultat av många mark- och flygattacker, mer än 280 hus, 26
skolor och 23 förskolor.
Städer som attackeras. Under krigets andra vecka ser vi att de ryska trupperna inte längre enbart fokuserar
på militär infrastruktur utan kaotiskt beskjuter de civila och civil infrastruktur. Klusterbomber avfyrades i dag i
Mykolaiv mot ett geriatriskt pensionat med mestadels äldre människor. Zhytomyr har återigen attackerats.
Den ryska arméns utgörde luftangrepp mot bostadshus i Zhytomyr, ett pannhus skadades, fönster i två
sjukhus krossades. Ohtyrka i Sumy-regionen besköts återigen under natten. De ryska ockupanterna satte
in enheter från det ryska nationalgardet i ockuperade Kherson för att införa en kontrollerad
administrativ-polisiär regim. Två tredjedelar av Chenigiv är fortfarande utan värme och varmvatten. Hittills
har 60 civila dödats och 400 skadats.
Samtidigt erkände Ryssland att man använt TOS-1 termobariska vapen, ibland kallade "vakuumbomber", i
Ukraina. Ryssland hedrade två av sina soldater och uppgav att en av dem framgångsrikt opererade med
TOS-1 i Tjernigiv. BBC rapporterar att Vita huset säger att man är orolig för att Ryssland förbereder sig för
attacker med kemiska vapen.
Utrikespolitik. Idag träffar utrikesminister Kuleba utrikesminister Lavrov i Turkiet personligen för första
gången på två veckor för att diskutera det aktuella läget. Tyskland anklagas på grund av sitt motstånd mot att
verkställa EU:s sanktioner mot den största ryska banken "Sberbank", uppger Bloomberg. Ledamöter i den
polska senaten röstade för att påskynda processen för att integrera Ukraina med andra EU-länder. Ryssland
är inte längre välkommet på World Economic Forum i Davos. WEF avbryter sina förbindelser med alla ryska
enheter.
Krim och Svarta havet. Ryssland använder ockuperade Krim som en tillfällig militärbas, säger Ukrainas
presidents kansli i den autonoma republiken Krim. Undervisningen i skolorna i staden Dzhankoi ställdes in
för mer än en vecka sedan. Ryska soldater bor där. Omkring 20 000 ryska soldater var stationerade i byn
Novoozerne fram till den 24 februari 2022. På kvällen den 8 mars observerades flygaktivitet i Kirovdistriktet
(flygplatsen ligger i området). Enstaka militärlastbilar sågs transportera trasiga militärfordon till Simferopol,
troligen för reparation.
Ryska styrkor lägger beslag på Ukrainas räddningsfartyg Sapphire och styr det mot Sevastopol. Kaptenen
på Sapphire rapporterade att det fanns "små gröna män" ombord som höll besättningen "under pistolhot".
Ryssarnas kapten anlände för att ta över rollen som befälhavare.
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Energisäkerhet. Tjornobyls kärnkraftverk förlorade sin elförsörjning på grund av att elnätet som försörjer
kraftverket skadades. Reservdieselgeneratorer har en kapacitet på 48 timmar för att driva Tjornobyls
kärnkraftverk. Efter det kommer kylsystemen i lagringsanläggningen för använt kärnbränsle att sluta fungera,
vilket gör att strålningsläckage är överhängande, säger utrikesminister Kuleba. IAEA säger att det inte finns
några kritiska säkerhetsöverträdelser. Ukrainska energiexperter anser dock att detta är en underdrift när det
gäller anläggningens säkerhet i händelse av ett strömavbrott. Presidentens kansli säger att situationen är
kritisk eftersom ingen har tillgång till och information om den verkliga kärnsäkerheten där.
Sanktioner. Europeiska unionen har infört ytterligare sanktioner mot Ryssland. Ett nytt paket riktar sig mot
160 ryska ledare, oligarker och deras familjemedlemmar. Ryssland kommer att begränsas när det gäller
export av sjöfarts- och radiokommunikationsteknik. EU inför ett förbud mot tillhandahållande av eurosedlar till
Vitryssland. EU inför ett förbud mot tillhandahållande av eurosedlar till Vitryssland. Tre vitryska banker
kopplas bort från SWIFT. Dessa är Belagroprombank, Dabarbyt och Republiken Vitrysslands
utvecklingsbank.
Affärsliv. Över 330 företag har meddelat att de drar sig tillbaka från Ryssland i protest mot Rysslands
invasion av Ukraina. Ladda ner listan över de företag som lämnat landet. Ukrainas utrikesministerium har
sammanställt en lista över några stora namn som fortsätter att bedriva verksamhet i Ukraina. På morgonen
den 10 mars har Philip Morris International redan meddelat att man avbryter ytterligare investeringar och drar
ner på verksamheten. Google begränsar arbetet med Google Play i Ryssland och tillhandahåller endast
gratis applikationer, och YouTube Premium är inte längre tillgängligt. Som svar på att det internationella
näringslivet lämnar Ryssland föreslår deras ekonomiministerium nationalisering av företag med en andel
utlänningar på minst 25 %.
Statistik:
●
●

●

Sedan krigets början har Ryssland avfyrat 700 raketer mot ukrainska territorier.
79 procent av ukrainarna motsätter sig det officiella erkännandet av de tidigare ockuperade
områdena i Donbass som en del av Ryssland, 75 procent motsätter sig det officiella erkännandet av
Krim som en del av Ryssland, 56 procent motsätter sig förbudet mot Ukrainas anslutning till Nato. Se
fler uppgifter.
Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den
ryska militären från och med kl. 06.00 den 10 mars 2022: Trupper - mer än 12 000, stridsvagnar 335, APV - 1105, artillerisystem - 123, MLRS - 56, luftvärnssystem - 29, flygplan - 49, helikoptrar 81, fordon - 526, lätta snabbbåtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!
●
●
●
●
●
●

Ta en titt på hur man talar om krig i Ukraina.
Följ länken om hur man kan stödja Ukraina med en lista över pålitliga organisationer.
Dela det offentliga uttalandet från Euromaidan SOS efter attacken mot förlossnings- och
barnsjukhuset i Mariupol den 9 mars 2022.
Utforska och dela resursen Filosofer för Ukraina.
Dela 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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