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Krig i Ukraine, daglig opdatering 01.03.2022, kl 10

Forårets første dag har kommet og vi er på dag 6 i den Ukrainske krig – modstanden har holdt ud i
122 timer.

Prypiat forhandlingerne. Russiske og Ukrainske delegationer havde de første forhandlinger i går
den 28. februar uden at nå til nogen aftaler. Russerne insisterede på at anti-ukrainske oprørene skulle
få fuld kontrol over Donetsk-Luhansk områderne. Ukranien krævede fuld tilbagetrækning af russiske
tropper fra alle besatte områder inklusiv Donbas og Krim halvøen.

EU. President Zelenskyi har underskrevet en officiel ansøgning om medlemskab af EU og den er
blevet registreret af EU. Ledere i Bulgarien, den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Polen,
Slovakiet og Slovenien krævede at Ukraine øjeblikkeligt skulle få status som EU-ansøger land.
Tyskland, Frankrig og Holland er mere tilbageholdende og mener at tiden ikke er moden for
inkludering på EU’s agenda.

Domstolen i Haag. Overdommeren ved den Internationale Domstol har åbnet for undersøgelser af
brud på menneskerettighederne i forbindelse med krigen på foranledning af Ukraines appel om stop
på militære aktioner mod civile mål inklusive boligejendomme, privatbiler, ambulancer, skoler og
hospitaler.  Dette ifølge Ukraines justitsminister Denys Malyuska.

En krig uden regler. Russiske tropper har brugt «Thermobaric Bombs», der er forbudt i hht. Geneve
Konventionen, på et olieraffinaderi i Okhtyrka i Sumy regionen og dræbte 70 Ukrainske soldater i
træfningen. Russiske BM-21 skød på evakuerings køretøj i Volnovakha og rehabiliteringscenteret for
krigs veteraner i i Bordyanka blev også beskudt af Russiske styrker i tillæg til angreb og ødelæggelse
af en offentlig bus i Volokhiv Yar

Kiev og andre regioner. Luftsirenerne har lydt hele natten i Kiev og Kharkiv og bycentrene oplevede
de mest voldsomme bombardementer siden 1941! Et missil ramte en militær base i Brovary tæt på
Kiev og tre store beboelses blokke i regionen blev ødelagt af bombningen. Bygninger tilhørende
regionshovedstaden (Kharkiv) blev også ramt af et missil. Berdiansk, Zaporizhzhia Oblast blev en
overgang besat af russiske styrker men modstand fra lokale borgere tvang tropperne til at flygte.
Kherson er omringet af russiske styrker men borgmesteren har meddelt at byen fortsat er under
Ukrainsk kontrol. Byerne Mariupol og Volnovkha er under tung beskydning men er forsat under
Ukrainsk kontrol.

Belarus. Den Belarussiske hær bevæger sig nærmere til den Ukrainske grænse i retning mod Volyn.
Belarus bliver aktivt brugt av russerne som udgangspunkt for nye flyangreb mod Ukraine

Hybrid Krig. Russiske soldater er observeret i Ukrainske militær uniformer såvel som Ukrainske
uniformer repræsenterende national garden og det nationale politi. Ligeledes mærker de deres
militære kørertøj med det Ukrainske flag og flere tilfælde af dette er observeret i Peremoga og Nova
Basana i Kiev regionen samt på vejene mellem Krasnostav og Nizhyn i Chernihiv regionen. I et
tilfælde brugte de russiske styrker et hvidt flag for angiveligt at overgive sig til en Ukrainsk
militærkommando men åbnede ild da de nærmede sig de Ukrainske styrker.

Energiforsyning. Ukraine vil om få uger skifte til EU’s elektricitets netværk sådan at de ikke længere
er afhængig af elektricitet fra Belarus og Rusland.

Informationskrigen. Internationale computer hackere har trængt ind i Russiske statsejede
nyhedskanaler (TASS, RBK, Izvestia etc) hvor de har efterladt anti-krigs materiale. Russerne har
blokkeret russiske net-sider som Tayga.info og Doxa Journal der har forsøgt at fortælle sandheden
om krigen i Ukraine.
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Internationalt. Den ene historiske hændelse efter den anden ruller over Europa. Schweiz har brudt
sin historiske neutralitet for at slutte sig til EU’s sanktioner og de har fastfrosset Putins investeringer i
landet. EU indfører sanktioner mod udvalgte regerings medlemmer.

Statistik:

● Totalt mere end 2045 Ukrainere er såret – deriblandt 45 børn
● Russland har totalt mistet 5710 soldater og hundredevis af militært materiel er destrueret
● Ukraine har total oplevet 56 missil angreb og er blevet beskudt med 113 krydser missiler.

Husk at selv små handlinger fra dig hjælper Ukraine

● Del information om dette netsted (https://sharethetruths.org/)
● Udskriv det her nyhedsbrev og del det ud til naboer og kolleger
● Kontakt dine politikere og andre beslutningstagere, giv dem

nyhedsbrevet og spørg dem hvad de har gjort for at stoppe den
Ukrainske tragedie

● Kontakt dine lokale medier og del nyhedsbrevet med dem.

Støt Ukraine! Slava Ukraini!

Denne opdatering kommer fra Ukraine og er lavet af Ukrainske NGO’er og eksperter indenfor sikkerhed og
demokrati der er repræsenteret i byer over hele Ukraine. De inkluderer: OpenSpace.Works Cooperative, Institute
for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle
NGO (Kyiv Cyclists Association). Experts: Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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