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Krig i Ukraina.  Daglig oppdatering.  10.00, 01.03.2022.

Det er den første vårdagen og den sjette dagen av krig i Ukraina!  122 timers motstand!

Prypiat snakker. I går, 28. mars, møttes den ukrainske og russiske delegasjonen til den første
forhandlingsrunden nær Prypiat-elven. Ingen avtale ble oppnådd, og begge delegasjonene returnerte
til sine nasjonale hovedsteder for konsultasjoner. Blant kravene insisterte Russland på å gi den
ukjente dannelsen av LDNR kontroll over hele territoriet til Donetsk- og Luhansk-regionene.
Ukrainske representanter på den andre siden ba sterkt om tilbaketrekking av alle russiske tropper,
inkludert fra Donbas og Krim.

EU-retning. President Zelenskyi signerte en søknad om Ukrainas medlemskap i EU. Søknaden er
registrert i henhold til Vsevolod Chentsov. Lederne for Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen,
Polen, Slovakia og Slovenia ba om Ukrainas umiddelbare EU-kandidatstatus. Tyskland, Frankrike og
Nederland er imidlertid mer forsiktige med å støtte Ukrainas tilslutning til EU-ideen, og omtaler det
som ikke hovedpunktet på dagsorden.

Haag. Karim Khan, generaladvokaten for Den internasjonale straffedomstolen kunngjorde fortsettelse
av etterforskningsåpning mot mulige krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.
Avgjørelsen kommer etter at Ukraina har anket til retten om å «umiddelbart stoppe militære angrep på
sivile gjenstander, inkludert hus, private biler, ambulanser og andre spesielt beskyttede sivile
gjenstander, som skoler og sykehus i Ukraina», ifølge justisministeren Denys Malyuska.

Krig uten regler. I går ble russiske termobariske bombe forbudt av Genève-konvensjonen på et
oljeraffineri i Okhtyrka, Sumy-regionen. Kraftig bombing mot den lokale militærenheten drepte 70
ukrainske soldater. Evakueringskjøretøyer i Volnovakha kom under beskytningen av russisk BM-21
"Grad". I landsbyen Borodyanka i Kiev-regionen ble rehabiliteringssenteret til Ukrainas
veteranminister beskutt. I nærheten av Kiev traff et granat fødselssykehuset. Den 26. februar skjøt
russiske tropper en buss i nærheten av byen Volokhiv Yar i Kharkiv-regionen, og noen ofre er fortsatt
savnet.

Situasjonen i Kiev og regionene. Luftsirener viser seg å være et mareritts lydspor i disse dagene
og nettene. I går ble sentrum av Kyiv og Kharkiv kraftig beskutt for første gang siden 1941! Et missil
traff en militær enhet i Brovary like ved Kiev – se videoen. Beskytninger traff boligblokkene over hele
regionen, og har ødelagt 3 leiligehtblokk. Kharkiv har blitt beskutt hele dagen. I morges traff missilet
regionadministrasjonen. Seks personer ble skadet, inkludert ett barn. Dødstallet fastsettes. Se
videoen. Berdiansk, Zaporizhzhia oblast ble midlertidig okkupert av russiske tropper. Lokale borgere
kom til et møte utenfor byrådsbygningen og tvang troppene til å forlate. Kherson har blitt omringet av
de russiske troppene i forsøk på å få kontroll over byen. Byens ordfører hevder at byen fortsatt er
under Ukrainas kontroll. Mariupol og Volnovkha, Donetsk-regionen fortsetter å motstå det pågående
tunge angrepet, men forblir under Ukrainas kontroll.

Hviterussland. Separate enheter av den hviterussiske hæren flytter til ukrainsk grensei
Volyn-retningen. Hviterussland brukes til kampsorter med russiske fly. Russiske Væpnede Styrkes fly
gjenopptok luftrekognosering av ukrainske gjenstander fra luftrommet i Hviterussland.

Hybrid krig. De russiske troppene bruker også Ukrainas statssymboler og uniformer til Ukrainas
væpnede styrker, nasjonalgarden og nasjonalpolitiet. Det russiske militæret henger ukrainske flagg
på søylene av deres utstyr - slike tilfeller er registrert i Peremoga og Nova Basana i Kiev-regionen, på
veien Krasnostav-Nizhyn i Chernihiv-regionen. Inntrengerne henger også ut et hvitt flagg, og skal
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angivelig overgi seg. Etter å ha nærmet seg de ukrainske posisjoner, åpner inntrengerne imidlertid
ild.

Energisektoren. Ukraina vil integreres i EUs strømnettverk, synkronisere med det i stedet for med
det russiske og hviterussiske.  Synkroniseringen starter om noen uker i stedet for 2023.

Informasjonsmotstand. Den internasjonale hackergruppen Anonymous hacket en rekke av de
russiske statseide (f.eks. TASS, RBK, Izvestia, etc) medienettstedene ved å legge ut
antikrigsmeldinger. I mellomtiden blokkerer Roskomnadzor russiske nettsteder, som Tayga.info eller
Doxa journal, som skriver sannheten om den pågående krigen.

Internasjonalt samfunn. Historiske begivenheter fortsetter å rulle ut i Europa. Sveits vedtar
EU-sanksjoner, fryser Putins eiendeler. Sveits brøt sin historisk nøytrale status for å vedta
EU-sanksjoner mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. EU har innført sanksjoner mot en rekke
personer som står nær den russiske regjeringen.

Statistikk:
● Skader blant ukrainere: Mer enn 2040 sivile, inkludert 45 barn, hadde blitt skadet siden

starten på den fullskala russiske invasjonen av Ukraina.  Data oppdateres;
● Siden begynnelsen av krigen, fra morgenen 1. mars, har Russland mistet anslagsvis 5710

soldater, hundre militært utstyr og kjøretøy;
● På fem dager etter invasjonen ble Ukraina truffet av 56 missilangrep, 113 kryssermissiler ble

fyrt ut.

Selv det lille betyr mye!
● Del informasjon om nettstedet vårt og orienteringsnotater gjennom

kommunikasjonskanalene dine. Så mange som mulig trenger å
vite om situasjonen i Ukraina.

● Skriv ut orienteringsnotatet og del det ut i protester, postkasser til
naboene dine, og blant kollegene dine.

● Ring dine politikere, beslutningstakere og spør hva de har gjort for
å forhindre tragedien. Ring dem for å si fra og dele våre
orienteringsnotater som bevis.

● Ta kontakt med dine lokale medier og del informasjonen med dem.

Ære til Ukraina! Slava Ukraini!

Oppdatering utarbeidet av representanter for ukrainske frivillige organisasjoner og eksperter på menneskelig
sikkerhet og demokrati, som sprer seg i byer over hele Ukraina. NGOer: Institutt for politisk og
informasjonsforskning NGO, World of Communities, Kyiv utdanningssenter Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv
cyklistforbundet) Experter: Sofia Oliynik, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.

2

https://sharethetruths.org/
https://www.rferl.org/a/russia-websites-hacked-anonymous/31728186.html
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258111246484368

