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Krig i Ukraina.  Daglig oppdatering.  10.00, 04.03.2022.

Energisikkerhet.  Den russiske hæren har skutt kraftenheter på Zaporizjzja kjernekraftverk.
Det er det største atomkraftverket i Europa.  For øyeblikket er brannen slukket og
strålingsnivåene er innenfor normen og er ikke truende.  Imidlertid forblir det russiske
militæret til stede på kraftverket og holder det under deres kontroll.  Hvis dette kraftverket
skulle eksplodere, ville dets eksplosjon vært 10 ganger verre enn Chornobyl, sier
utenriksminister Kuleba.  Det internasjonale atomsikkerhetsbyrået (DIA)  har satt sin
hendelses- og beredskapssenter i full 24/7 responsmodus.  Før det vedtok styre en
resolusjon som fordømte russisk aggresjon mot Ukraina og krevde at den umiddelbart skulle
stanse all ulovlig virksomhet som truer Ukrainas atomanlegg.  Tidligere, 3. mars, hadde
Ukraina allerede henvendt seg til DIA og uttalt at Russlands beslagleggelse av
atomkraftverkene Chornobyl og dets personell har alle indikasjoner på atomterrorisme.

Forhandlinger – runde 2. Den ukrainske delegasjonen deltok i den andre runde av
forhandlingene med den russiske delegasjonen.  De viktigste kravene fra Ukraina er ennå
ikke oppfylt, ifølge Mykhailo Podolyak, rådgiveren for presidententkontorslederen.  Begge
parter har imidlertid kommet til enighet om felles organisering av humanitære korridorer for
evakuering av sivile, samt levering av mat og medisiner til områdene med de mest alvorlige
kampene.

Humanitære kriser. Verkhovna Rada (parlamentet) i Ukraina henvendte seg til FN og Den
internasjonale Røde Kors-komiteer, Europaparlamentet, nasjonale parlamenter osv. for å
beskytte Ukrainas sivilbefolkning mot væpnede angrep fra russiske inntrengere.
Henvendelse inkluderte en forespørsel om en flyforbudssone over Ukraina, etablering av de
humanitære korridorene, med FNs fredsbevarende styrker.  I mellomtiden ble 1500 kvinner
og barn evakuert fra Irpin og Bucha, og 500 fra Fastiv, Kyiv-regionen, på grunn av den
spente situasjonen i området.  Blokaden av Mariupol, Donetsk-regionen fortsetter ettersom
byens kritiske infrastruktur er skadet og det er forstyrrelser i strøm-, varme- og
vannforsyningen.  For øyeblikket venter bymyndighetene på avgjørelsen om de "grønne
korridorene".  Etter tre dager med motstand mot russiske tropper, varsler Khersons lokale
myndigheter om at byen er nær den humanitære krisen hvis situasjonen fortsetter.
Ordføreren i Kherson ber om opprettelse av "grønne humanitære korridorer" for folk å
evakuere byen.  Rundt 40 mennesker ble drept, mer enn 600 personer med diabetes trenger
insulin, mangel på medisin er utbredt i hele regionen.

Luftangrep fortsettes. Det er bekymringsfulle rapporter om at russere kan ha rettet flere
rakettoppskytingssystemer mot den russiske grensen, i landsbyen Popovka, mot sitt eget
territorium, sier utenriksminister Dmytro Kuleba. Dette kan virke som en falsk
flagg-operasjon for å få Ukraina til å se ut som en angriper. Et annet luftangrep i Okhtyrka,
Sumy-regionen, traff byens termiske kraftverk og jernbanestasjon. Kharkiv fortsetter å være
under kraftig skytning - en rekke boligblokker og flyplassen ble beskutt. Izyum,
Kharkiv-regionen er under regelmessig skytning hvert 90. minutt. Bucha, Kyiv-regionen er
under Ukrainas kontroll, men senere på dagen fortsatte skytingen i 4 timer. Situasjonen i
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byen er relativt under kontroll, mens russiske tropper forblir i nabobyene. I Kherson beslagla
russiske tropper lokalene til TV-radiokanalen "Suspilne". Destabilisering av funksjonen til de
nasjonale TV- og radiostasjonene tar først og fremst sikte på å skaffe offisielle kanaler for
desinformasjon. Utenriksminister Kuleba varsler at okkupanter kan arrangere en
demonstrasjon til støtte for at Kherson forregner seg med Krim. Kampene for Enerhodar,
Zaporizjzja-regionen fortsettes. Byen er fortsatt under Ukrainas -kontroll, selv om de russiske
troppene har kommet inn i byen. I Chernihiv døde 22 sivile på grunn av et nytt luftangrep.
Videoen viser Borodyanka, Kiev-regionen etter de siste kampene. Zhytomyr ungdomsskole
er fullstendig ødelagt etter morgenmissilangrepet.

Internasjonalt samfunn. Ukraina vil delta i NATOs hastemøtet 4. mars. Minister Kuleba
kommer til å ha en videoamtale og be å gi Ukraina luftforsvarssystemer, og be om å stenge
himmelen og en mer systemisk tilnærming for sikkerhessikringt. EUs innenriksministre
støttet enstemmig å gi ukrainske flyktninger umiddelbar beskyttelse og rettigheter, nemlig å
bo og arbeide innenfor EU, tilgang til sosiale ytelser (bolig og medisinsk behandling). Ungarn
vil ikke nedlegge veto mot EUs sanksjoner mot Russland, og  den 27-medlemmer enheten
er «overordnet» midt i krigen i Ukraina, har statsminister Viktor Orban sagt. Moldova og
Georgia har, etter Ukrainas vedtak, formelt søkt om EU-medlemskap.

Helsevesen. Helsedepartementet i Ukraina har informert om at over 500 utenlandske
helsepersonell uttrykte et ønske om å komme til Ukraina og hjelpe dem som trenger det
sammen med ukrainske leger.

Nedleggelse av virksomhet. Spotify kunngjorde å stenge sitt lokale kontor i Russland og
begrense virksomheten totalt sett. Volkswagen har annonsert å stoppe produksjonen i
Russland. Ikea annonserte den midlertidige pausen i virksomheten i Russland. Airbnb
suspenderer sin virksomhet i Russland og Hviterussland. Se listen over selskapene som
suspenderer virksomheten sin i Russland.

Propaganda. For å sikre en fullskala krig bruker Russland aktivt en spesifikk fortelling på
sosiale nettverk og i media rettet mot mennesker over hele verden. De forklarer aggresjon
med frigjøringen fra lidelsene i Donetsk- og Luhansk-regionene. Ifølge Russland ble slike
lidelser påført av de såkalte ukrainske «nasjonalistene» og «nazistene». Russland hevder at
det ukrainske militæret har angrepet Donbas i åtte år, og tvunget Russland til å starte en
krig. Slike fortellinger inneholder obligatoriske referanser til barns og eldres død.

Falske nyheter spredte seg rundt om potensiell diskriminering av utlendinger i Ukraina.
Ukraina bruker ikke utlendinger som et "menneskelig skjold" - fastslår senteret til Ukrainas
nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd. Ifølge Russlands propaganda hjelper russere
utenlandske studenter med å forlate Ukraina «tatt som gisler av ukrainske sikkerhetsstyrker
som bruker dem som menneskelige skjold». Dette er falskt, ettersom Ukraina sørger for
tilrettelegging av evakueringen for alle villige.

Ekho Moskvy radiostasjon, en av Russlands siste gjenværende liberale medier, har blitt
oppløst av styret etter å ha kommet under press over dekningen av krigen i Ukraina, sa
redaktøren på torsdag.
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Akademia. Ukrainske forskere ber internasjonal akademia om å avbryte samarbeidet med
Russland. De ber om en internasjonal boikott av vitenskapelige begivenheter i Russland og
sier at russiske forskere bør forbys tilgang til databaser, fjerne russiske publikasjoner fra
SCOPUS og avslutte partnerskap med russiske forlag som mottar midler fra statene.

Statistikk:
● Generalstab for de væpnede styrker i Ukraina kunngjorde de totale estimerte tapene til det
russiske militæret kl. 06.00, 4. mars 2022: soldater - ca. 9166, stridsvogner ‒ 251, APV ‒
939, artillerisystemer – 105, MLRS - 50, anti-fly krigføringssystemer - 18, fly – 33 (sjekkes),
helikoptre – 37 (sjekkes), kjøretøy – 404, lette hurtigbåter – 2 , drivstofftanker - 60. (Data
oppdateres kontinuerlig. Det er vanskelig å beregne på grunn av den høye intensiteten av
fiendtlighetene)

Hver liten handling betyr mye!
● Ring myndighetene for å be om en flyforbudssone for Ukraina.
● Internasjonale leger kan støtte. Link for legene som vil bli med å hjelpe i Ukraina:
https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com.
● Du kan støtte Ukraina via en liste over pålitelige organisasjoner - Stand For Ukraine.
Takk for at du støtter Ukraina! Slava Ukraini! Ære til Ukraina!

Oppdatering utarbeidet av representanter for ukrainske frivillige organisasjoner og eksperter
på menneskelig sikkerhet og demokrati, som befinner seg i byer over hele Ukraina akkurat
nå. NGOr: Institutt for politisk og informasjonsforskning NGO, World of Communities, Kyiv
utdanningssenter Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works
Cooperative. Eksperter: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (kulturarvavdeling),
Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (propagandaavdeling)
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