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Krig Ukraine. Daglig opdatering. Kl. 10.00, 03.03.2022.

Dag 7.
Optimisme i en krigstid. En ny spørgeundersøgelse viser at 88% af Ukrainerne tror de vil være i
stand til at modstå Ruslands angreb. 76% støtter NATO medlemskab og 86% støtter medlemskab af
EU hvilket er de højeste tal nogensinde. I løbet af bare nogen få dage har den Nationale Ukrainske
Bank modtaget 200 millioner dollars i donationer.

Forhandlinger. Rusland ønsker at genoptage forhandlingerne med Ukraine. President Zelinsky har
tidligere afvist forhandlinger medmindre Rusland stopper krigshandlingerne. Ukraines
efterretningstjeneste mener at Kreml har planer om at genindsætte den Kreml-venlige ex-præsident
Yanukovych i Ukraine. Dette viser hvor lidt Rusland forstår situationen at de ønsker at genindsætte en
præsident der er hadet i Ukraine.

Det internationale samfund. Litauens præsident, Dalia Grybauskaitė, opfordrede NATO til at støtte
Ukraine idet hun understregede konsekvenserne af ikke at involverer sig i lande som Syrien, Libyen,
Afrika, Jugoslavien og Afganistan. Tysklands kansler, Olaf Scholz afviser militære aktioner i regi af
NATO men væglægger økonomisk og materiel støtte. FN vedtog en resolution der med 141 stemmer
pålagde Ruslands at stoppe aggressionerne mod Ukraine og trække styrkerne. Den internationale
domstol for krigsforbrydelser (ICC) har igangsat undersøgelser af overgreb mod det Ukrainske folk.

Sikkerhedslækager. Den Ukrainske efterretningstjeneste har fundet hemmelige russiske dokumenter
og har afsløret rusiskvenlige spioner i Ukraine. Det Ukrainske militær fandt planlægning dokumenter
som blev efterladt i panik af den russiske hær. Ifølge dokumenterne planlagde Rusland at starte
krigen den 20. februar og afslutte den inden den 6. marts. Souschefen for Ukraines
sikkerhedstjenester er fanget anklaget for forræderi. Han lækkede oplysninger til russere om militære
enheder i Kherson og lækkede detaljer byens kritiske infrastruktur. I Ivano-Frankivsk er en
artilleriobservatør blevet tilbageholdt efter at have lækket oplysninger om placeringen af den regionale
lufthavn under luftangrebet på krigens første dag.

Bombardementerne fortsætter. Præsident Zelnskyi oplyste i sin daglige tale, at den vanskeligste
situation i øjeblikket befinder sig i Kiev, Sumy, Kharkiv og i de sydlige regioner i Volnovakha. I Kiev
iværksatte russiske tropper flere luftangreb. Flere luftobjekter blev skudt ned af Luftforsvaret i Ukraine.
I Energodar Zaporizhzhia blokerede lokale borgere vejen til Zaporizhzhia Atomkraftværk, hvilket
forhindrede de russiske tropper i at overtage det. Kharkiv er fortsat under kraftig beskydning. Den 2.
marts ramte et missil byrådets lokaler og russiske tropper forsøgte at ødelægge Kharkiv TV tårn med
en forbudt vakuumbombe. Izyum, Kharkiv-regionen blev bombet om natten og 8 mennesker blev
dræbt. I Kherson opfordrer borgmesteren til at etablere en "grøn korridor" til at evakuere civile og
sårede. I mellemtiden er der indgået en aftale mellem de to parter for at sikre levering af fødevarer. Et
massivt luftangreb ramte Sumy tidligt om morgenen og sårede 5 mennesker. Her blev kraftige
missilangreb foretaget på Ukraines 27. artilleribrigade, den militære afdeling af Sumy State University
og kadetkorpset. I Chernihiv blev et oliedepotsanlæg ramt af et missil. 6 oliesiloer på 5.000
kubikmeter bev sat i brand.

Humanitære kriser. Volnovkha er på randen af en humanitær krise. 500 kvinder og børn blev
evakueret efter 5 dage med konstant beskydning hvor de også måtte klare sig uden vand, elektricitet
og gas. En lignende situation findes i Mariupol, hvor der ikke er vandforsyning og lys i en række
områder. Røde Kors ydede humanitær bistand og uddelte fødevarer til borgerne i Bucha i
Kiev-regionen, efter dage med aktiv beskydning af byen. Mere end 200 mennesker blev evakueret i
Borodianka i Kiev-regionen fra kælderen i ødelagte bygninger, efter at have siddet fast der i 2 dage.
Russiske tropper gemmer bomber i børns legetøj og fordeler det i byerne.

Krænkelse af luftrummet. Fire russiske kampfly krænkede svensk luftrum ( 2 Su-27 og 2 Su-24) i
landets luftrum øst for Gotland. Den svenske statsminister kaldte handlingen for uacceptabel.

Lukning af virksomheder. Mere end 70 internationale virksomheder forlader det russiske marked
eller begrænser deres aktiviteter der betydeligt. Blandt dem er Apple, Audi, Coca Cola, Nestle osv.
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EU har allerede frakoblet bankerne VTB, Rossiya, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank,
Sovcombank og VEB fra SWIFT penge overførings systemet.

Desinformation. Rusland fortsætter med at intimidere befolkningen med påståede ukrainske nazist
sympatisører. De sagde, at ukrainske væbnede grupper tilbageholder mere end 60 mennesker, hvoraf
halvdelen er kvinder og børn i kældrene og skolene i Mariupol. Derudover spreder russiske medier
aktivt myten om, at Ukraine bruger folk (mere specifikt udlændinge) som meneskelige skjold. De
forsikrer, at ukrainske myndigheder med magt tilbageholder en stor gruppe indiske studerende i
Kharkiv for at bruge dem som menneskelige skjolde. Rusland forsøger også at skjule sine reelle tab i
krigen. Ifølge det russiske forsvarsministerium døde kun 498 russiske soldater i Ukraine mellem 24.
februar og 2. marts. Ifølge generalstaben i de ukrainske væbnede styrker har den russiske hær pr. 24.
februar mistet 5.840 soldater.

Rusland forbereder forbereder en fabrikeret løgn hvor præsident Zelenskij angiveligt annoncerer
Ukraines overgivelse på åben skærm. Samtidig foreslår det russiske parlament foreslår at indføre en
straf for desinformation. Kort sagt - det russiske parlament ønsker at lukke munden på medierne for at
fortælle sandheden om Ruslands krig mod Ukraine. Faktisk ønsker de ikke engang at kalde det en
"krig", men en ”særlig operation”. I løbet af dagen hævdede russiske medier, at russiske tropper
formåede at etablere fuld kontrol i Kherson. Dette er falske påstande.

Fortællinger fra krigen. Ukrainerne dokumenterer deres daglige krigserfaring og lytter til podcasten
"Den dag, vi overlevede", herunder historier om folk, der forlod deres byer, da krigen startede. "War.
Stories from Ukraine" dækker historier om dagligdagen og følelser under beskydningenfra russerne.

Statistik:
● Mere end 836.000 mennesker har flygtet fra Ukraine inden for de sidste 7 dage, ifølge FN.
● Til enhver tid, mere end 15.000 civile beskytter sig mod krigshandlingerne i Kiev-metroen.
● Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine annoncerede det russiske militærs samlede

anslåede tab. Beregningen er pga. omstændighederne behæftet med usikkerhed. Militært
personale, over 9000; Tanks, 217; Pansrede køretøjer, 900; Kanoner, 90; kampkøretøjer, 42;
Luftforsvarssystemer, 11; Fly, 30; Helikoptere, 31; Div. Køretøjer, 374; Flere raket affyrings
systemer, 60; Skibe/både, 2; Tankskibe, 60; Droner, 3

Udenrigsministeriet i Ukraine har lanceret en hjemmeside om krigen i Ukraine (verificerede kilder,
vigtigste budskaber og om hvordan man kan ude støtte).

● 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.

Støt 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). Experts: Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna
Semenyshyn.
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