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Krigen i Ukraine. Daglig opdatering. Kl. 10:00 ukrainsk tid. d. 9. marts
2022

Sanktioner. Globale sanktioner fortsætter og rammer nu den russiske olie- og gassektor. Som en del af
sanktionerne mod Rusland har USA forbudt importen af russisk olie, naturgas og kul. Forbuddet omfatter
også restriktioner mod eventuelle yderligere investeringer, eller dem der kan bidrage til den russiske
energisektor. Storbritannien forbyder også russisk olie. Efter USA udsendte den britiske regering en
erklæring. Efter den amerikanske beslutning har Storbritannien også annonceret sin hensigt om at stoppe
importen af   russisk olie inden udgangen af   2022. Russisk import står for 8% af den samlede britiske
olieefterspørgsel. EU har annonceret sin plan for at gøre Europa uafhængig af russiske fossile brændstoffer i
god tid før 2030. I øjeblikket importerer EU 90% af sit gasforbrug, hvor Rusland står for omkring 45% af
denne import, i varierende antal på tværs af medlemslandene. Rusland står også for omkring 25% af
olieimporten og 45% af kulimporten.

Derudover skærpede Storbritannien sanktionerne mod Vladimir Putins administration ved at forbyde alle
russiske fly at lande i og flyve over Storbritannien og forbyde luftfart og rumrelateret eksport.
Luftfartseksportforbuddet omfatter teknologien og komponenter samt forsikrings- og genforsikringsprodukter.

Udenrigspolitik. Japan fortsætter med at bringe spørgsmålene om Kuriløerne på dagsordenen. Kuriløerne
har været en del af Rusland siden slutningen af   Anden Verdenskrig. Tvisten dukker op igen i lyset af de
igangværende russiske forsøg på at besætte yderligere territorier i Ukraine. Japans premierminister, Fumio
Kishida, understreger, at problemet med Kuriløerne forbliver uløst.

Valdis Dombrovskis, EU's ledende næstformand, advarer om mulig udvidelse af de russiske militær i
Østersølandene Litauen, Letland og Estland, medmindre Rusland stoppes i Ukraine.

EU holder et uformelt møde mellem EU's stats- og regeringschefer i Paris den 10.-11. marts. Mødet vil
fokusere på yderligere diskussion af EU's forsvarskapacitet, reduktion af energiafhængighed og opbygning
af en mere robust økonomi i lyset af den russiske krig mod Ukraine. Nogle ukrainske parlamentsmedlemmer
håber dog, at medlemslandene vil nå til enighed om Ukraines optagelse i EU, selvom følgende ikke er klart
fastlagt på dagsordenen. Tænketanken "Europa Nova" udarbejdede en kort forklaring på, hvorfor Ukraine
fortjener en status som EU-kandidat.

Det internationale samfund. Tyskland har annonceret at de vil begynde at efterforske   russiske
krigsforbrydelser i Ukraine. Den tyske generalanklager Peter Frank har åbnet for en undersøgelse af
Ruslands brug af klyngeammunition, beskydning af beboelsesbygninger, gasrørledninger og
atomaffaldsdeponeringspladser, rapporterede Spiegel. Spanien har også besluttet at åbne for en
undersøgelse af mulige "alvorlige krænkelser af international humanitær lov fra Ruslands side i Ukraine".

Humanitære korridorer. Det russiske militær beskød den civile befolkning igen og forhindrede at børn,
kvinder og ældre mennesker kunne blive evakueret fra Mariupol, i Donetsk-regionen. Situationen i byen
forværres dag for dag. Rusland indledte et angreb i retning af den humanitære korridor. Således forbliver folk
fanget i byen. Som følge af fortsat beskydning og begrænset adgang til ressourcerne døde en 6-årig pige af
dehydrering i Mariupol. BM-21 "Grad" beskød en humanitær nødhjælpskonvoj. Her kan du læse beskeder fra
dem, hvis familie i øjeblikket er i Mariupol. I Mykolayiv-regionen beskød russiske styrker en gruppe
børnehjemsansatte, som var på vej til at skifte vagt. Som følge af beskydningen blev mindst tre
børnehjemsansatte dræbt. Yderligere to personer blev såret. Mere end 3000 civile blev evakueret fra Irpin, i
Kyiv-regionen. Omkring 5000 civile blev evakueret fra Sumy-regionen, og yderligere evakuering af
befolkningen, inkl. de internationale studerende, vil fortsætte i dag. I dag tidligt om morgenen er det blevet
meddelt, at evakueringen skulle starte i dag fra byerne Bucha, Vorzel, Hostomel, Energodar, Irpin,
Borodyanka, Mariupol, Izium, Volnovakha.

Byer under ilden. Russiske tropper tilintetgjorde hospitalet i Izium, i Kharkiv-regionen. «Jeg troede, at
helvedes porte var lukket, men det viste sig, at det kun var første sal. Dette er receptionen på byens hospital.
Sandsynligvis endnu en hemmelig NATO-base. Patienterne forsøgte at komme ud af murbrokkerne så godt
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de kunne," skrev viceborgmester Volodymyr Matsokin. Følgende angreb vil have yderligere mål mod
el-infrastrukturen for at skære ned på forsyningen. Missilet ødelagde 7 huse i Malyn, i Zhytomyr-regionen,
og dræbte 5 mennesker, herunder 2 børn. Byerne Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel, Zabuchia,
Mykhailivka-Rubezhivka i Kyiv-regionen bliver aktivt angrebet af russiske tropper, og afskåret fra
fødevareforsyningen. På trods af aktiv offensiv operation fortsætter fredelige anti-besættelse
demonstrationer i Kherson og dens region i byerne Oleshky, Gola Prystan, Berezhanka og
Verkhnerogachytsia.

Energisikkerhed. Ukraine forventer at tilslutte sig det europæiske energisystem ENTSO-E indenfor en uge,
da synkroniseringsprocessen er på sidste fase. IAEA mistede kontakten med overvågningssystemer på
Tjernobyl Atomkraftværket (NPP), der forbliver under de russiske troppers kontrol. Zaporizhzhia
NPP-personale forbliver fanget og angiveligt tortureret på fabrikken af   de russiske styrker. Iscenesat video
med NPP-personale er blevet optaget, som muligvis kan bruges yderligere til manipulation. I øjeblikket er der
cirka 500 russiske soldater og 50 tunge militærkøretøjer.

Lukning af virksomheder. Shell trækker sig tilbage fra det russiske marked og lover at stoppe med at købe
russisk olie, lukke servicecentre, lukke flybrændstof- og smøremiddeldrift efter dage med pres. McDonald's
lukker midlertidigt 850 restauranter. Unilever suspenderer sin eksport til Rusland. Bolt donerer 5 millioner
Euro til Ukraine og lukker aktiviteter i Hviderusland. Coca-Cola og PepsiCO har besluttet at indstille driften i
Rusland. Verdens største pladeselskab, Universal Music Group, har meddelt, at det suspenderer al
forretningsdrift i Den Russiske Føderation og lukker sine kontorer.

Digital sikkerhed. Udbredte phishing-angreb rammer Ukraine og Polen. Google rapporterer, at
cyberangrebene stammer fra Hviderusland med det formål at ramme medlemmer af det polske militær såvel
som ukrainske embedsmænd og sikkerhedsforskere.

Desinformation. Rusland fandt endnu en grund til at retfærdiggøre sin militære invasion af Ukraine. Efter
sigende udtalte RIA Novosti, at Ruslands angreb på Ukraine angiveligt forpurrede en "storstilet offensiv af
strejkende grupper af ukrainske tropper" mod pseudo-republikkerne "LNR" og "DNR". Angiveligt planlægger
Ukraine en offensiv operation på L/DNR.

Noter fra feltet. Oleksandr Mykhed, en ukrainsk forfatter, skrev en kronik i Financial Times hvor han deler
sine tanker om hjembyen Hostomel, som i øjeblikket er stærkt angrebet og besat. Brev fra Ukraine: krigens
sprog | Financial Times (ft.com)

Statistik:
● Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine, meddelte d. 9. marts kl. 06:00 et estimerede tab for

det russiske militær: Over 12.000 soldater, 317 kampvogne, 1.070 APV’er, 120 artillerisystemer, 56
MLRS, 28 antiluftskytssystemer, 49 fly, 81 helikoptere, 482 køretøjer, 3 lette speedbåde, 60
brændstofbeholdere, 7 droner med operationelt-taktisk kapacitet.

Hver handling tæller, intet bidrag er for småt!
● Støt den ukrainske naturbeskyttelsesgruppe, mens de kæmper for at bevare naturparker og

dyreliv og dermed indkøbe mad til dyr.
● Se, hvordan man taler om krig i Ukraine.
● Følg dette link hvis du ønsker at støtte Ukraine via pålidelige organisationer.
● Del din historie om Ukraine – uanset om du har rejst her eller ej, eller du har venner dernede. Spred

information om Ukraine.
● Del sandheden – fortæl om denne opdatering og vores hjemmeside.

Tak fordi du støtter Ukraine! Slava Ukraini! Ære til Ukraine!
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