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Utenrikspolitikk. Toppmøtet i Versailles. EU-ledere samlet seg i Versailles 10. mars 2022 for å bli
enige om et felles svar på krigen i Ukraina og hvordan man kan navigere gjennom ulike syn på
ytterligere økonomiske sanksjoner, hvordan man kan kutte russisk energiimport og støtte ytterligere
EU-medlemskap i Ukraina. Den første dagen av møtet ble avsluttet med en enstemmig uttalelse om
EUs intensjon om å hjelpe Ukraina, inkludert politisk og økonomisk bistand samt midlertidig beskyttelse
for flyktninger, men det ga ikke garantien om medlemskap som Zelenskyy hadde bedt om. I
mellomtiden sier den nederlandske statsministeren Mark Rutte at det ikke er noe hurtigalternativ for å
bli med i EU. Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz sa tidligere at EU bør utdype partnerskapet
med Ukraina i stedet for å snakke om medlemskap, noe som vil kreve enstemmighet i alle de 27
medlemslandene. I Tyrkia møtte utenriksminister Kuleba sin russiske kollega. Partene har ennå ikke
klart å komme til en beslutning om våpenhvile. Men Lavrov lot døren stå åpen for videre samtaler og et
eventuelt møte mellom presidentene Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskiy. Som minister Kuleba
uttalte "Ukraina kan ikke stoppe krigen hvis det angripende landet ikke har noe ønske om å gjøre det."
Seimas i Republikken Litauen støttet enstemmig en resolusjon som ber EU umiddelbart gi Ukraina en
kandidatstatus og åpne medlemssamtaler.

Biologiske trusler. FNs sikkerhetsråd samles fredag   etter Russlands anmodning. Russland hevder at
USA har baser for sine kjemiske laboratorier i Ukraina, men de har ingen bevis for å støtte denne
påstanden. Washington kalte disse påstandene "gassbelysning". Olivia Dalton, talskvinnen for USAs
misjon til FN, kaller det en falsk flagg-innsats som Russland kan bruke for å rettferdiggjøre sitt
potensielle kjemiske angrep. Ukrainas sikkerhetstjenester har informert om at russiske tropper kan
vurdere muligheten for å sprenge ammoniakklagre i Kharkiv-regionen for å legge skylden på de
væpnede styrkene i Ukraina.

Humanitære kriser. Noen fremskritt har blitt observert når det gjelder evakuering av mennesker fra
Kiev, Kharkiv og Sumy-regionene. Mer enn 60 000 mennesker ble evakuert fra byene Sumy,
Trostianets og Krasnopillia, Sumy-regionen. Rundt 3000 mennesker klarte å forlate byen Izium, samt
vann og mat har blitt levert. Rundt 20.000 mennesker ble evakuert fra Bucha, Gostomel, Irpin, Vorzel
og andre områder i Kiev-regionen i går. Til slutt ble det levert mer enn 100 tonn bistand til byen
Energodar.

Situasjonen forverres imidlertid ytterligere i Mariupol. Russiske tropper blokkerer hjelpebiler, så folk
forblir uten tilgang til vann, medisiner og mat mens de er under konstant russisk ild i flere dager. Dmytro
Kuleba, utenriksminister, sa etter møtet med Sergei Lavrov i Tyrkia at Ukraina hadde foreslått en
humanitær korridor fra Mariupol og et våpenhvileregime i minst 24 timer for å løse de humanitære
problemene til de lokale sivile. Det er imidlertid ikke kommet til enighet.

Byer under angrep. Mariupol er fortsatt under konstante angrep. Sergei Lavrov bekreftet at Russland
bevisst bombet et fødesykehus i Mariupol fordi det lenge hadde blitt tatt til fange av Azov-bataljonen og
andre radikaler. Men alle mødre, alle sykepleiere og alt personell var tidligere evakuert og bildene med
skadde kvinner ble iscenesatt. Twitter fjernet russisk ambassade i Storbritannia tweet om Mariupol
sykehusbombing - ifølge innlegget er bombingen en falsk.
Seks luftbomber ble sluppet over en landsby Slobozhanske i Kharkiv-regionen. Det var ingen militær
infrastruktur rundt, en av bombene falt på en to-etasjes bygård. Minst 5 mennesker ble drept, inkludert
2 barn. I Mykolayiv falt det russiske granatet på territoriet til en barnehage, men det eksploderte ikke.
Ordføreren i Kharkiv melder at russiske angrep har ødelagt 400 boligblokker. Russiske tropper
beskuttet Nizhyn, Chernigiv-regionen ved å bruke BM-27 Uragan, rapporterer byens ordfører. 8
personer ble såret og 2 drept. To missiler traff flyplassen i Dnipropetrovsk-regionen. Tidlig på morgenen
ble eksplosjoner hørt i Dnipro, Lutsk, Ivano-Frankivsk. Under nattlige luftangrep i Chernigiv skadet
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okkupantene vannforsyningsnettet. På grunn av lekkasjer ble vannforsyningen stengt i hele byen. Aktiv
kamphandling fortsetter rundt Kiev. Om morgenen traff et rakettluftangrep Baryshivka. En
Iskander-missil forårsaket betydelig skade på infrastruktur og boliger, inkludert 60 leilighetsbygg ble
totalskadd, 4 leilighetsbygg og 10 hus ble påført alvorlige skader.

Energisikkerhet. Russiske okkupanter har minelagt Kakhovka-reservoaret som grenser til
Zaporizhzhia NPP. Hviterussland hevdet at de koblet Chornobyl NPP til deres elektriske system, men
Energoatom benektet denne informasjonen som falsk. I mellomtiden minnet Energoatom med et kart
over radioaktiv sky over Europa etter Chornobyl-katastrofen i 1986 hvordan geografien til
atomkatastrofen kan se ut. Russland angrep den eksperimentelle atomreaktoren som ligger i lokalene
til Kharkiv Institute of Physics and Technology. Beskytningen forårsaket brann i bygningen ved siden av
den ødelagte reaktoren.

Virksomhet. Globale selskaper fortsetter å suspendere sin virksomhet i Russland. Kina nektet å
forsyne russiske flyselskaper med detaljer om flyene deres.

Desinformasjon. Russland fortsetter å hindre evakueringen av sivilbefolkningen i Ukraina og gir den
ukrainske siden skylden for dette. Så, Russland hevder at ingen varsler folk i Ukraina om
tilstedeværelsen av korridorer. De som finner ut om dem, kan ikke fysisk komme dit. Russland
insisterer også på at «nasjonalistene» bruker taushetsregimet i Ukraina kun for å forbedre sine
posisjoner. Det russiske forsvarsdepartementet bemerket også at mer enn 7000 borgere fra 21
fremmede land fortsatt holdes som gisler av «ukrainske nynazister». I russiske medier blir angrepene
fra det russiske militæret på sivil infrastruktur og sivile fremstilt som provokasjoner fra Ukraina.
Russland uttalte at: «Det påståtte luftangrepet på Mariupol-sykehuset var en fullstendig orkestrert
provokasjon for å holde det vestlige publikummet anti-russisk agitert». Departementet bemerket også
at russiske fly i Mariupol-regionen ikke utførte noen oppgaver for å treffe mål på bakken.

Digital sikkerhet. Anonym hacktivist-gruppe har med suksess brutt og lekket databasen til
Roskomnadzor, det russiske føderale utøvende byrået som er ansvarlig for overvåking, kontroll og
sensurering av russiske massemedier, og har frigitt over 360 000 filer til offentligheten.

Statistikk:

● Sosiologiske meningsmålinger. 92 % av de spurte mener at Ukraina kan slå tilbake Russlands
angrep.57 % tror at Ukraina vil være i stand til å vinne krigen med Russland allerede i løpet av
de kommende ukene.40 % av ukrainerne mener at russerne flest støtter krigen mot Ukraina.

● Generalstab for de væpnede styrker i Ukraina kunngjorde de totale estimerte tapene for det
russiske militæret kl. 06.00, 10. mars 2022: tropper - mer enn 12 000, stridsvogner - 353, APV -
1165, artillerisystemer - 125, MLRS - 58 , luftvernsystemer – 31, fly – 57, helikoptre – 83,
kjøretøy – 558, lette hurtigbåter – 3, drivstofftanker – 60, UAV operativt-taktisk nivå – 7.

Hver handling teller, ingen bidrag er for små!

● Les og del en artikkel om å heve ukrainske stemmer i media over hele verden.
● Støtt UAnimals-teamet som fortsetter å redde dyr i Ukraina.
● Følg lenken for å se en liste over pålitelige organisasjoner som støtter Ukraina.
● Del historien din om Ukraina – enten du har reist hit eller du har venner i Ukraina. Spre

informasjon om Ukraina.
● Del sannhetene – del informasjon om denne oppdateringen og nettstedet.

Takk for at du støtter Ukraina! Slava ukrainsk! Ære til Ukraina!
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