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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 11.03.2022
Utrikespolitik. Toppmötet i Versailles. Europeiska unionens ledare samlades i Versailles den 10 mars
2022 för att komma överens om ett gemensamt svar på kriget i Ukraina och hur man ska navigera genom
olika åsikter om ytterligare ekonomiska sanktioner, hur man ska minska den ryska energi importen och
ytterligare stödja Ukrainas ansökan om att bli medlem i EU. Mötets första dag avslutades med ett enhälligt
uttalande om EU:s avsikt att hjälpa Ukraina, inklusive politiskt och ekonomiskt stöd samt tillfälligt skydd för
flyktingar. Det fanns ingen garanti för det EU-medlemskap för Ukraina som Zelenskiy hade begärt. Samtidigt
säger Nederländernas premiärminister Mark Rutte att det inte finns något snabbförfarande för att ansluta sig
till EU. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz har tidigare sagt att EU bör fördjupa sitt partnerskap med
Ukraina i stället för att tala om medlemskap, vilket skulle kräva enhällighet från alla 27 medlemsländer. I
Turkiet träffade Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba sin ryska motsvarighet. Parterna har ännu inte
kunnat nå ett beslut om vapenvila. Men Lavrov lämnade dörren öppen för ytterligare samtal och ett eventuellt
möte mellan presidenterna Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskiy. Som minister Kuleba sade: "Ukraina
kan inte stoppa kriget om det angripande landet inte vill göra det". Litauens Seimas stödde enhälligt en
resolution som uppmanar EU att omedelbart ge Ukraina status som kandidatland och inleda samtal om
medlemskap.

Biologiska hotet. FN:s säkerhetsråd sammanträder på fredag på Rysslands begäran. Ryssland hävdar att
USA har sina kemiska laboratorier baserade i Ukraina, men de har inga bevis för detta påstående.
Washington kallade dessa påståenden för "gaslighting". Olivia Dalton, talesperson för USA:s delegation vid
FN, kallar det för ett försök med falsk flagg som Ryssland kan använda för att rättfärdiga en eventuell kemisk
attack. Ukrainas säkerhetstjänst har informerat Ryssland om att trupper kan överväga möjligheten att
spränga ammoniak lager i Kharkiv Regionen för att lägga skulden på Ukrainas väpnade styrkor.

Humanitära krisen. Vissa framsteg har observerats när det gäller evakuering av människor från Kiev,
Kharkiv och Sumy-regionerna. Mer än 60 000 personer har evakuerats från städerna Sumy, Trostianets och
Krasnopillia i Sumy-regionen. Omkring 3 000 personer lyckades lämna staden Izium. De ukrainska
myndigheterna lyckades till slut föra in vatten- och matförråd till staden. Omkring 20 000 personer
evakuerades från Bucha, Gostomel, Irpin, Vorzel och andra områden i Kievregionen i går. Slutligen
levererades mer än 100 ton bistånd till staden Energodar.

Situationen försämras dock ytterligare i Mariupol. Ryska trupper blockerar hjälptruckar, vilket gör att
människor fortfarande saknar tillgång till vatten, medicin och mat samtidigt som de har varit under ständig
rysk beskjutning i flera dagar. Dmytro Kuleba, utrikesminister, sade efter mötet med Sergei Lavrov i Turkiet
att Ukraina hade föreslagit en humanitär korridor från Mariupol och ett eldupphör under minst 24 timmar för
att lösa de humanitära problemen för de lokala civila. Ingen överenskommelse har dock nåtts.

Städer under attackeras. Mariupol är fortfarande utsatt för ständiga attacker. Sergej Lavrov bekräftade att
Ryssland medvetet bombade förlossningssjukhuset i Mariupol. Enligt honom hade byggnaden tömts på alla
patienter och medicinsk personal före attacken. Anledningen till att sjukhuset riktades mot sjukhuset, hävdar
Lavrov, var att byggnaden var en station för Azovbataljonen. Han avfärdade också fotografierna av de
skadade gravida kvinnorna som evakuerar sjukhuset som "iscensatta". Twitter tog bort den ryska
ambassadens tweet i Storbritannien om bombningen av sjukhuset i Mariupol - enligt inlägget är nyheterna
om bombningen falska.

Sex flygbomber fälldes över byn Slobozhanske i Kharkiv-regionen. Det fanns ingen militär infrastruktur i
närheten, en av bomberna föll på ett tvåvåningshus. Minst fem personer dödades, däribland två barn. I
Mykolayiv föll en rysk granat på ett dagis område, men den exploderade inte. Borgmästaren i Kharkiv
rapporterar att ryska attacker har förstört 400 hyreshus. Ryska trupper besköt Nizhyn i Tjernigiv-regionen
med BM-27 Uragan, rapporterar stadens borgmästare. 8 personer skadades och 2 dödades. Två missiler
träffade flygplatsen i Dnipropetrovsk-regionen. Tidigt på morgonen hördes explosioner i Dnipro, Lutsk,
Ivano-Frankivsk. Under nattens flygattacker i Tjernigiv skadade ockupanterna vattenledningsnätet så att
vattenförsörjningen bröts i hela staden. Aktiva stridsåtgärder fortsätter runt Kiev. På morgonen träffade ett
missilluftangrepp Baryshivka. En Iskander-missil orsakade betydande skador på infrastruktur och bostäder,
bland annat skadades 60 hyreshus fullständigt, 4 hyreshus och 10 hus skadades allvarligt.

Energisäkerhet. De ryska ockupanterna har minerat Kakhovka-reservoaren som gränsar till det ockuperade
kärnkraftverket i Zaporizhzhia. Vitryssland hävdade att de hade anslutit Tjornobyls kärnkraftverk till sitt
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elsystem, men Energoatom förnekade denna information som falsk. Samtidigt delade Energoatom en karta
över det radioaktiva moln som bildades över Europa efter Tjornobylkatastrofen 1986 för att påminna om
omfattningen och den dödliga faran av en kärnkraftskatastrof. Ryssland attackerade den experimentella
kärnreaktor som finns på Kharkivs institut för fysik och teknik. Beskjutningen orsakade en brand i byggnaden
bredvid den förstörda reaktorn.

Affärsliv. Allt fler företag meddelar att de avbryter sin verksamhet i Ryssland. Kina vägrar att förse ryska
flygbolag med reservdelar till deras flygplan.

Desinformation. Ryssland fortsätter att hindra evakueringen av civilbefolkningen i Ukraina och ger den
ukrainska sidan skulden för detta. Ryssland hävdar alltså att ingen informerar ukrainarna om evakuering
korridorerna. De som får reda på dem kan inte ta sig dit. Ryssland insisterar också på att "nationalisterna"
använder vapenvilan i Ukraina endast för att förbättra eller flytta sina taktiska positioner. Det ryska
försvarsministeriet noterade också att mer än 7 000 medborgare från 21 utländska länder fortfarande hålls
som gisslan av "ukrainska nynazister". I ryska medier framställs den ryska militärens attacker mot civil
infrastruktur och civila som provokationer från Ukraina. Ryssland uppgav att "den påstådda flygattacker mot
sjukhuset i Mariupol var en förmedlad provokation för att vidmakthålla den antiryska agendan bland den
breda allmänheten". Ministeriet noterade också att ryska flygplan i Mariupol-regionen inte hade till uppgift att
slå mot några mål på marken.

Digital säkerhet. Hacktivistgruppen Anonymous har lyckats bryta sig in i och läckt ut databasen för
Roskomnadzor, det ryska federala verkställande organet som ansvarar för övervakning, kontroll och censur
av ryska massmedier, och har släppt över 360 000 filer för allmänheten.

Statistik:

● Opinionsundersökningar. 92 % av de tillfrågade tror att Ukraina kan avvärja Rysslands angrepp. 57
% tror att Ukraina kommer att kunna vinna kriget mot Ryssland under de kommande veckorna. 40 %
av ukrainarna tror att de flesta ryssar stöder kriget mot Ukraina.

● 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 -
353, APV - 1 165, artillerisystem - 125, MLRS - 58, luftvärnssystem - 31, flygplan - 57, helikoptrar -
83, fordon - 558, lätta snabbbåtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje handling räknas, inget bidrag är för litet!

● Läs och dela en artikel om att lyfta fram ukrainska röster i media över hela världen.
● Stöd UAnimals team som fortsätter att rädda djur i Ukraina.
● Följ länken för att se en lista över pålitliga organisationer som stöder Ukraina.
● Dela din berättelse om Ukraina - oavsett om du har rest hit eller om du har vänner i Ukraina.

Sprid information om Ukraina.
● Dela sanningarna - dela information om den här uppdateringen och webbplatsen.

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

Översättare: Andrii Berezovskyi
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