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Krig i Ukraine. Daglig opdatering. 10.00, 04.03.2022.

Energisikkerhed. Den russiske hær har beskudt kraftenheder fra Zaporizhzhia-atomkraftværket. Det er det
største atomkraftværk i Europa. I øjeblikket er branden blevet lokaliseret, og strålingsniveauet er inden for
normen og er ikke-truende. Det russiske militær forbliver på stedet og holder det under deres kontrol. Hvis dette
kraftværk eksploderer, ville eksplosionen være 10 gange værre end Chornobyl, siger udenrigsminister Kuleba.
Det Internationale Agentur for Nuklear Sikkerhed (IAEA) har sat sit hændelses- og nødcenter i fuld 24/7
responstilstand. Forud for dette vedtog styrelsesrådet en resolution, der fordømte den russiske aggressionen
mod Ukraine og krævede, at det øjeblikkeligt indstillede alle ulovlige aktiviteter, der truer Ukraines nukleare
anlæg. Tidligere den 3. marts havde Ukraine allerede henvendt sig til IAEA om, at Ruslands beslaglæggelse af
Tjernobyl-atomanlæggene og dets personale bare kan betegnes som nuklear terrorisme.

Forhandlinger - Runde 2. Den ukrainske delegation deltog i den anden runde af forhandlingerne med den
russiske delegation. Ukraines vigtigste krav er endnu ikke blevet opfyldt, som mykhailo Podolyak, rådgiver for
præsidentens kontorchef, har anført. Begge parter er imidlertid nået til enighed om en fælles organisering af
humanitære korridorer til evakuering af civile samt levering af mad og medicin til områder med de mest alvorlige
kampe.

Humanitære kriser. Verkhovna Rada (parlamentet i Ukraine) talte til FN, ICRC, Europa-Parlamentet, de
nationale parlamenter osv. Med en opfordring om at beskytte Ukraines civilbefolkning mod væbnede angreb fra
russiske angribere. Talen omfatter en anmodning om oprettelse af en flyveforbudszone over Ukraine,
oprettelsen af humanitære korridorer der er sikret af FN's fredsbevarende styrker. I mellemtiden blev 1500
kvinder og børn evakueret fra Irpin og Bucha og 500 fra Fastiv i Kiev-regionen pga. den anspændte situation i
området. Blokaden af Mariupol, Donetsk-regionen fortsætter, byens kritiske infrastruktur er beskadiget og der
er forstyrrelser i el-, varme- og vandforsyningen. I øjeblikket afventer bymyndighederne beslutningen om de
"humanitære korridorer". Efter tre dages kampe mod russiske tropper advarer Khersons lokale myndigheder
om at byen er tæt på en humanitær krise. Borgmesteren i Kherson opfordrer til oprettelse af " humanitære
korridorer" så folk kan evakuere byen. Omkring 40 mennesker er dræbt i krigshandlingerne, mere end 600
mennesker med diabetes har brug for insulin og manglende på medicin er udbredt i hele regionen.

Luftangrebene fortsætter. Der er bekymrende rapporter om, at russere har klargjort flere
raketaffyringssystemer på den russiske grænse så de angiveligt peger mod Rusland. Dette skjer i den besatte
Ukrainske landsbyen Popovka, siger udenrigsminister Dmytro Kuleba og kan tjene som en skinmanøvre der
har til hensigt at få Ukraine til at ligne en aggressor. Et luftangreb i Okhtyrka, Sumy-regionen ramte byens
varmekraftværk og banegård. Kharkiv er fortsat under kraftig beskydning. En række boligblokke og
flyvepladsen bliver beskudt. Izyum, Kharkiv regionen er under regelmæssig beskydning hvert 90. minut.
Bucha, Kiev regionen er stadigvæk under Ukrainsk kontrol men i løbet af dagen fortsatte skyderier i 4 timer.
Situationen i byen er under kontrol på trods af at russiske tropper forbliver i de omkringliggende landsbyer. I
Kherson beslaglagde russiske tropper lokaler på tv-radiokanalen "Suspilne". Destabilisering af de nationale tv-
og radiostationers funktion har primært til formål at få officielle kanaler for desinformation. Udenrigsminister
Kuleba advarer om, at okkupanterne kan iscenesætte en udsendelse til støtte for Khersons tiltrædelse af Krim
halvøya. Kampe i Energodar, Zaporizhzhia regionen fortsætter. Byen forbliver under ukrainsk kontrol, selv om
de russiske tropper er inde i byen. I Chernihiv døde 22 civile på grund af endnu et luftangreb. En videoen viser
Borodyanka i Kiev-regionen efter de seneste kampe og man kan se at Zhytomyr gymnasium er blevet
fuldstændig ødelagt efter morgenen missilangreb.

Det Internationalt samfund. Ukraine vil deltage i det hasteindkaldte NATO-møde den 4. marts. Minister
Kuleba vil opfordre til at give Ukraine luftforsvarssystemer og vil bede om en lukning af luftrummet over Ukraine
samt at støtte en mere systemisk tilgang til at sikre sikkerheden. EU's indenrigsministre støttede enstemmigt at
give ukrainske flygtninge øjeblikkelig beskyttelse og -rettigheder. Dvs. at bo og arbejde inden for EU og adgang
til sociale ydelser (bolig, lægehjælp etc.). Ungarn vil ikke nedlægge veto mod EU's sanktioner mod Rusland og
denne enhed i EU blant 27 medlemmer er "altafgørende" midt i krigen i Ukraine, har premierminister Viktor
Orban sagt. Moldova og Georgien har efter Ukraines beslutning formelt ansøgt om EU-medlemskab.

Hospitalshjælp. Ukraines sundhedsministerium har meddelt, at over 500 udenlandske sundhedspersonaler
udtrykte ønske om at komme til Ukraine og sammen med ukrainske læger at yde bistand.
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Lukning af virksomheder. Spotify annoncerede at de ville lukke sit lokale kontor i Rusland og generelt vil
begrænse sin forretning. Volkswagen annoncerer at de vil stoppe deres produktion i Rusland. Ikea annoncerede
en midlertidige pause i sine aktiviteter i Rusland. Airbnb suspenderer sine aktiviteter i Rusland og Hviderusland.
Se listen over de virksomheder , der suspenderer deres forretningsaktiviteter i Rusland.

Desinformation. For at retfærdiggøre sin krig mod Ukraine fuld bruger Rusland fortælling på sociale netværk
og i medierne rettet mod mennesker over hele verden. De begrunder aggressionen som nøvendig for at frigøre
regionerne Donetsk og Luhansk for de lidelser befolknngen er blevet påført. Ifølge Rusland skyldes lidelserne
ukrainske "nationalister" og "nazister". Rusland hævder, at det ukrainske militær har angrebet Donbas i otte år
og tvunget Rusland til at starte en krig. Fortællingen indeholder også henvisninger til børns og ældres død pga.
ukrainske overgreb.

Russerne har også spredt falske nyheder om diskriminering af udlændinge i Ukraine. Men Ukraine bruger ikke
udlændinge som "menneskelige skjold"- erklærer Center for Bekæmpelse af Desinformation ved rådet for
National Sikkerhed og i Ukraine. Ifølge Ruslands propaganda så hjælper russerne udenlandske studerende med
at forlade Ukraine efter at de var taget som gidsel af ukrainske sikkerhedsstyrker, for at blive tvunget til at være
menneskelige skjolde. Dette er falske påstande og Ukraine assisterer med evakueringen af alle der ønsker det.

Ekho Moskvy radiostationen, en af Ruslands sidste tilbageværende liberale medier, er blevet opløst af sin
bestyrelse efter at russiske myndigheder satte dem under pres for sin dækning af krigen i Ukraine, sagde deres
redaktør sagde torsdag.

Den akademiske verden. Ukrainske forskere opfordrer den internationale akademiske verden til at suspendere
samarbejdet med Rusland. De opfordrer til en international boykot af videnskabelige begivenheder i Rusland og
siger, at russiske forskere bør forbydes at få adgang til databaser og at man må fjerne russiske publikationer fra
SCOPUS. De ønsker også opløsning af partnerskaber med de russiske forlag der modtager udefrakommende
finansiering.

Statistik:
● Generalstaben for Ukraines væbnede styrker opsumerede det russiske militærs samlede anslåede tab

ved 6. Tiden i morges Den 4. marts: Militærpersonel - ca. 9166; kampvogne, 939; artillerisystemer, 105;
MLRS, 50; antiluftskytssystemer, 18; fly, 33; helikoptere, 37; køretøjer, 404; lette speedbåde, 2;
brændstoftanke, 60. Data opdateres konstant og er beheftet med en hvis usikkerhed.

● 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). Experts: Sofia Oliynyk, Taras
Tymchuk, Maryana Zaviyska, Uliana Movchan (Disinformation block).
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