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Krig i Ukraine. Daglig opdatering. 10.00, 05.03.2022.

NATO. NATO opfordrede Rusland til at stoppe krigen øjeblikkeligt, trække alle deres styrker ud af Ukraine
uden betingelser og deltage i ægte diplomati nu. Men den mest ventede beslutning - lukning af luftrummet
over Ukraine - har været negativ. Det var en enstemmig beslutning, at NATO ikke blev involveret. Jens
Stoltenberg gav ikke meget håb om de kommende dage med ordene "dagene bliver sandsynligvis værre. Med
mere død, mere lidelse og mere ødelæggelse". Udenrigsminister Kuleba kommenterede i sin Twitter "NATO
må gøre noget nu, før det er for sent”. Lad ikke Putin gøre Ukraine til et nyt Syrien. Vi er klar til at kæmpe. ”Vi
vil fortsætte med at kæmpe.” ”Men vi har brug for partnere til at hjælpe os med konkrete, beslutsomme og
hurtige handlinger nu". Præsident Zelenskij mente NATO viste svaghed med deres beslutning.

Energisikkerhed. IAEA's chef, Rafael Grossi, benægtede Ruslands beskyldninger om at påstå at Ukraine
forsøger at producere atomvåbenproduktion. Ukraine følger sin ikke-spredningsforpligtelser. I lyset af de
seneste begivenheder vil IAEA hurtigst muligt inspicere Ukraines atomkraftværker i forbindelse med Ruslands
angreb på Zaporizhzhia atomkraftværket. Anlægget er under ukrainsk kontrol men er omgivet af russiske
tropper. På Tjernobyl kraftværket hae de ansatte de facto været fanger i 10 dage.

Den humanitære situation. Ukraine anmoder Internationale Røde Kors Komitéen om hurtigst muligt at bistå
med oprettelsen af humanitære korridorer. Anmodningen vedrører bosættelser i krigshandlingsområderne
Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, Luhansk og Donetsk-regionen. De Russiske
okkupanter tillod ikke at ukrainske lastbiler med humanitær bistand fik adgang til borgere. Mariupol er på
fjerde dag uden elektricitet, gas, vand, internet osv. Folk forlader ikke deres lejligheder og / eller
bomberummene på grund af konstant beskydning. Endelig evakuering af borgere i Mariupol og Volnovkha
begyndte kl. 11.00 lokal tid gennem den humanitære korridor.

Skyderierne fortsætter i hele Ukraine, især i byer og landsbyer i Kiev-regionen der er omringet af russiske
tropper og 8 huse er nedbrændt på grund af beskydningen. I landsbyen Marhalivka, døde 5 inklusiv 3 børn. I
Bucha-distriktet nær Kiev åbnede russiske styrker ild mod en bil med civile, dræbte 2 (inklusiv en 17-årig
pige) og sårede yderligere 4 (inklusiv 2 børn). Det er antaget at 40 mennesker er taget som gidsler i Hostomel
i Kiev-regionen efter en af boligblokkene blev omringet af russiske tropper. Trostyanets i Sumy regionen er
besat. Ambulanceudryknings stationen er under russernes kontrol og det er derfor ikke tilladt at læger tager på
vagtbesøg, bortset fra  når det gælder akutte problemer der indvolvere børn.

Uden forbindelse. Russiske tropper okkuperede Kherson TV og radiostation og samme i Melitopol og brugte
dem til sende russiske kanaler og russisk propaganda. Kherson var uden mobildækning i hele regionen. Kun
Wi-Fi virkede.

Modstand i en krigstid. Mens russiske tropper forsøger at besætte ukrainske byer, går ukrainere ud på
gaden i protest. Borgere i Melitopol og Prymorskl, Zaporizhzhia-regionen og Novopskovsk, Luhansk-regionen
går i gaderne i protest marcher for at samle sig mod de russiske angriberne og dette ser vi også mange andre
steder i Ukraine. Blandtandet i Energodar på vej til Zaporizhia atomkraftværket i i Kherson.

Presseforbud i Rusland. Rusland har vedtaget en lov om desinformation ("fake news law"), der pålægger
strenge regler ngående ytringsfrihed, herunder op til 15 års potentiel straf for at overtræde regelerne hvis man
omtaler Ruslands krig i Ukraine på en måde som de russiske myndigheder opfatter som forkert. Derfor
suspenderede BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC og CNN midlertidigt deres arbejde i Rusland. Uafhængige
medier Znak.com lukkede ned. Facebook, Instagram og Twitter er forbudt i Rusland.

Desinformation. Rusland beskylder Ukraine for at forberede provokationer og nægter for at Rusland angriber
huse og civile. Officielle repræsentanter for det russiske forsvarsministerium hævder.

Rusland hævder, at branden på atomkraftværket i Energodar blev startet af ukrainske sabotører. Og at de
fremprovokerede tilbage modskydninger af de russiske styrker.

Formanden for den russiske statsduma sagde, at Volodymyr Zelenskij forlod Ukraine og at han nu er i Polen.
Som svar på denne løgn optog præsident Zelenskij en video fra sit kontor.
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International solidaritet. Den 4. marts talte præsident Zelenskij til det internationale samfund mens tusindvis
af mennesker gik på gaden i flere europæiske byer (Prag, Tjekkiet; Tbilisi, Georgien; Paris og Lyon,
Bratislava, Slovakiet; Frankfurt og München, Vilnius, Litauen osv.) for at støtte Ukraine. Fredag aften gik

tusindvis af georgiere på gaden for at støtte Ukraine og lytte til præsident Zelenskijs tale. I mellemtiden i
Letland, hvor den russiske ambassade er ligger i Riga, vil man omdøbe gaden til "Uafhængige Ukraine ''
gadem. I Ottawa, Canada, argumentere man for at gøre det samme.

Forretningslivet. Lederen af Verkhovna Rada i Ukraine (Parlamentet) kontaktede lederne af virksomheder
som Visa og Mastercard for at få dem til at blokere alle betalinger med Visa og Mastercard kort i både den
russiske føderations område og i udlandet for alle kredit-og betalingskort der er udstedt i Rusland.
Udenlandske Virksomheder i Rusland forsøger fortsat at suspendere eller begrænse deres aktiviteter inklusiv
Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM, CISCO osv. Her er et overblik over forretninger der har indført restriktione i
Rusland. Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, Danone er beholder deres aktiviteter i Rusland.

Digital sikkerhed. Ukraine skal accepteres som bidragyder til NATO's CCDCOE. "Ukraines tilstedeværelse i
organisationen vil fobedre udvekslingen af sikkerheds relaterede oplysninger mellem Ukraine og CCDCOE
medlemslande.".

Historien gentager sig. I de sidste 30 år har Rusland styrket sin fortælling om at "redde" og "beskytte" dem
som de mener har behov for dette. Her har i en kort oversigt over sammensat af os, over de "fredsbevarende"
missioner som Rusland har igangsat i denne periode.

Statistik:
● 28 børn er dræbt, 840 børn er såret siden krigens begyndelse.
● mere end 1 million er evakueret af Ukrazaliznytsia (nationale jernbaner) iløbet af 8 dage fra diverse

hotspots i hele Ukraine.
● Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine anslår det samlede russiske militærs tab (5. Marts kl

06:00) til: Militært personale, mere end 10 000; kampvogne, 945, artillerisysteme, 105; MLRS, 50;
antiluftskytssystemer, 19; fly, 39 (TBC); helikoptere, 40 (TBC); lette køretøjer – 409; UAV, 3. Tallene er
behæftet med en hvis usikkerhed.

Hvad Ukraine har brug for nu:
● styrkelse af Ukraines luftforsvarssystem, herunder ved at stille militære fly til rådighed
● fuldstændig afskæring af SWIFT-, Visa- og Mastercard-tjenesterne (ikke kun for banker der er ramt af

sanktioner)
● Deputinisere verden: Dvs. forhindre Putins indflydelse i politik, diplomati, forretning, sport, kultur, forskning

& andre områder.

● Alle handlinger betyder noget, uanset hvor lille den er!
● Kontakt EU og pres på for at oprette en nødretstilstand for at hjælpe Ukrainske flygtninge.
● Fnd ud af hvor næste protestmarch finder sted. Hvordan starte en "Stop Putin-begivenhed".
● Har du brug for en plakat til protesten - tjek her.
● Kontakt dine beslutningstagere og internationale organisationer og få dem til at støtte Ukraine i en

deputinisering af verden: Bring en afslutning på Putins indflydelse i politik, diplomati,
erhvervslivet, sport, kultur, forskning  and andre områder.

Tak for din støtte til 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: Institute for political and information
research NGO, World of Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists
Association), OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture
heritage block), Taras Tymchuk, Uliana Movchan (Disinformation block).
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