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Krig i Ukraine. Daglig opdatering. 10.00, 08.03.2022.
Forhandlinger - Runde 3. Delegationer fra Ukraine og Rusland mødtes til tredje forhandlingsrunde mandag.
Evakuering af civile og det at blive enige om humanitære korridorer, er fortsat en prioritet. Mykhailo Podolyak, rådgiver
for chefen for kontoret for Ukraines præsident og ledende forhandler, konkluderede resultaterne af mødet som "der var
nogle små positive skift med hensyn til logistik når det gælder humanitære korridorer." Der er endnu ikke indgået nye
aftaler på andre områder men fremtidige konsultationer vil fokusere på våbenhvile, politisk blok og sikkerhed.

Haag. "sagen, Ukraine vs Rusland" er officielt lanceret ved Den Internationale Domstol. En Ukrainsk delegation
fremlagde sine argumenter om påstande om at Rusland bryder folkedrabskonvention. Rusland boykottede dog
høringerne og dukkede ikke op i retten. Derfor opfordrede den ukrainske delegation til at indføre midlertidige
foranstaltninger, hovedsagelig ved straks at standse alle militære aktiviteter, der blev indledt den 24. februar. Selv om
det vil tage tid at nå frem til en endelig beslutning, er det nødvendigt at indlede den juridiske proces for at dokumentere
Ruslands forbrydelser og for at opretholde isolationen af Rusland.

Udenrigspolitik. Udenrigsministrene fra Ukraine og Rusland mødes i Tyrkiet den 10. marts 2022 præcis to uger efter
krigens begyndelse. Tyrkiet har tidligere meddelt, at de er klar til at mægle i konfliktene. Tyrkiets udenrigsminister,
Çavuşoğlu, udtrykte håb om, at mødet vil bidrage til fred og stabilitet.

EU har opfordret Den Internationale Atomenergisammenslutning (IAEA) til at beskytte ukrainske atomkraftværker. I
øjeblikket er Tjernobyl og Zaporizhzhia NPP under russisk kontrol. IAEA opfordrer derfor til at man bestræber sig for at
sikre nuklear sikkerhed i Ukraine.

EU's Udvalg af Faste Repræsentanter (COREPER II) har officielt indledt processen med at vurdere ansøgninger fra
Ukraine, Georgien og Moldova om medlemskab af EU.

Ungarn vil ikke tillade overførsel af dødbringende våben på tværs af landets territorier. - Grunden til, at denne
beslutning er, at sådanne leverancer kan blive mål for fjendtlige militære aktioner, siger udenrigsminister Péter Szijjártó.
Ungarn vil fortsætte med at yde humanitær bistand til Ukraine.

Humanitære korridorer. Rusland gav sine soldater direkte ordre til at skyde mod de ukrainske civile, uanset om der er
tale om kvinder eller børn. Tropper blev fortalt at hvis ordren ikke blev fulgt var de forpligtet til at skyde egene tropper,
der nægtede at gøre som beordret.

Mandag var der et forsøg på at åbne en humanitær korridor fra Irpin, Bucha, Hostomel, Kiev-regionen. I alt 2000
mennesker blev evakueret. Men 30 % af Irpin-regionen og Kiev-regionen er under russiske troppers kontrol. I øjeblikket
er der ingen vand-, gas- eller elforsyning til disse byer og der er stor fødevareknaphed.

Iryna Vereshchuk, minister for reintegration af midlertidigt besatte områder i Ukraine, siger, at 2046 internationale
studerende fra 27 lande er fanget i Sumy; Indien, 659 studerende, Kina, 160, Tyrkiet,144, Nigeria, 400 studerende.
Samt mange borgere fra de mellemøstlige, central- og NØ-asiatiske og afrikanske lande. Sydafrika, Kasakhstan,
Singapore og Saudi-Arabien er også blandt landene med studenter i Sumy. Evakuering til rolige områder af Ukraine er
umulig, da civile ikke vil risikerer at forlade byen på grund af kraftig beskydning af russiske tropper på vejene, der fører
ud af Sumy. De russiske tropper tvinger udlændinge til at evakuere til Hviderusland og Rusland. Dette kan være
risikabelt på grund af stærke menneskerettighedskrænkelser i Rusland og Hviderusland.

Mariupol har været under belejring otte dage i træk. Byen er uden elektricitet, varme, vand og kommunikation. I tre
dage har civile ventet på evakuering, men to tidligere forsøg er allerede blevet forpurret.

Siden den 24. februar har redningsfolk evakueret omkring 6.400 mennesker fra bosættelserne i Luhansk-regionen og
omkring 3.000 mennesker fra Donetsk-regionen.

Byer under angreb. De russiske tropper fortsætter offensiven og koncentrerer sig om omringningen af Kiev, Kharkiv,
Chernihiv, Sumy, Mariupol, Mykolaiv. Angreb på den civile infrastruktur fortsætter. Mandag beskød russiske tropper
Makarivs brødfabrik og dræbte 13 civile. Kharkiv supermarked blev beskudt, dræbte 6 mennesker og sårede 15.
Izyum i Kharkiv-regionen er nu en stor ruin, siger byens borgmester. Konstante russiske beskydninger har ødelagt
den centrale del af byen, såvel som at byen er på randen af en humanitær katastrofe. Siden krigens begyndelse har
russiske tropper ødelagt 90 huse i Melitopol og i Zaporizhzhia-regionen. I Melitopol beslaglagde angribere tv-tårnet
og radiokommunikationstårnene. Berdyansk, Zaporizhzhia oblast er uden gasforsyning, på grund af skaderne på
gasledningen. I Mykolayiv ramte et krydsermissil en militær bygning om morgenen. Otte soldater blev dræbt, 19 såret,
og otte soldater har ukendt skæbne. Russiske tropper gik efter oliedepoter i Zhytomyr og Chernihiv og satte ild til
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dem. Havnen i Olvia har været under angreb. Om natten var Sumy et mål for luftartilliri beskyding. 9 civile blev dræbt,
herunder 2 børn.

Gode nyheder! Mykolaiv lufthavn er under kontrol af Ukraine! «Den russiske hær blev tvunget ud af lufthavnen og
flere andre punkter omkring Mykolaiv. Nu leder vi efter de angribere der flygtede«, sagde Vitaliy Kim, lederen af
Mykolaiv Regional Administration. Anti-besættelse demonstrationer fortsætter i hele det sydlige Ukraine i Mariupol,
Donetsk-regionen, Starobilsk, Luhansk-regionen, Chaplynka, Kherson region. I Chaplynka skød russiske tropper mod
demonstranterne.

Demonstrationer mod russisk besættelse. Der var en stor demostration i Mariupol. Beboere i Starobilsk. og
Luhansk-regionen demonstrerede åpent mod besættelsen og hejste det Ukrainske flag. I Chaplynka i
Kherson-regionen, skød det russiske militær mod demonstranterne.

Sanktioner. Globale sanktioner rammer den russiske økonomi hårdt. Der er allerede indført 5800 sanktioner mod
Rusland. Dette er faktisk en verdens rekord. Mere end hundrede store multinationale virksomheder har allerede forladt
det russiske marked. Bloomberg kaldte sanktionsprocessen for en "finansiel atomkrig". Den russiske centralbank
fordoblede renten til 20% mens rublen, landets valuta, sank til en all-time lav, siger Forbes. Bloomberg mener at den
russiske økonomi kan kollapse i midten af april. Verkhovna Rada fra det Ukrainske parlament oplyser, at det danske
energiselskab Ørsted ikke vil underskrive nye kontrakter med Rusland på trods af at det afskærer leverancer af russisk
kul til sine kraftværker. Alle Big Four virksomheder trækker deres forretning ud af Rusland. Singapore Exchange har
stoppet handel med Gazprom aktier og Singapore teleselskaber som StarHub og SingTel har blokkeret for russiske
statslige medier. Flyproducenten Boeing har suspenderet køb af titanium i Rusland på grund af krigen mellem Rusland
og Ukraine. Upwork jobsøgning platformen suspenderer arbejdet i Rusland og Hviderusland. Uddannelsesplatformene
Coursera og EdX annoncerede ophør af samarbejdet med Rusland. Det japanske udenrigsministerium opgraderede
Rusland til tredje fareniveau, hvilket betyder at enhver rejse til den Den Russiske Føderation frarådes.

Kvinder i den militære sektor. Siden begyndelsen af 2021 var 57.000 kvinder indskrevet i Ukraines væbnede styrker,
der udgør 22,8% af det samlede antal soldater, ifølge Vice med henvisning til Forsvarsministeriets data. Dette tal er
langt højere end nabolandene Polen (7,5%) og Rusland (4%), USA (16 %) og Tyskland (12%).

Desinformation. Russiske medier skriver, at Ukraines væbnede styrker beskyder Infrastrukturen i Donbas, mens de
viser optagelser af genstande, der er ødelagt af det russiske militær i andre regioner. Rusland fortsætter taktikken med
at at anklage Ukraine for angreb på civilbefolkningen. Der er falske russiske rapporter om, at "ukrainske nationalister” i
Mariupol bruger terrortaktik og etablerer angrebspunkter i private boliger hvor lokale beboere har sat op tegn der siger
"skyd ikke - børn er her". Derudover hævder Rusland, hævder også at er var 172 angreb fra ukrainske tropper og
"nationalister" på de bebudede seks humanitære korridorer. Rusland spreder også falske nyheder om udviklingen af
biologiske våben på Ukraines territorium. De russiske medier hævder også, at Ukraines sikkerhedstjeneste forbereder
provokationer i Kharkiv der indvolvere radioaktiv forurening.

Medie. Russiske tropper fortsætter angrebene på tv-tårne og radiokommunikationstårne for at forstyrre
kommunikationskanalerne. Mandag blev Melitopols radiokommunikationstårn beslaglagt af russiske tropper.

Statistik:
● Mere end 1,7 millioner ukrainere har allerede flygtet til udlandet
● Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine annoncerede det russiske militærs samlede anslåede kl 6 den 8.

marts 2022: Soldater, mere end 12 000; Kampvogne, 303; APV, 1036; Artillerisystemer, 120; MLRS, 56;
antiluftskytssystemer, 27; fly – 48; helikopterre, 80; køretøjer, 474; lette speedbåde; 3; brændstoftbeholdere, 60;
Droner med operationelt-taktisk kapacitet, 7.

Hver handling tæller, intet bidrag er for lille!
● Følg denne link hvis du ønsker at støtte Ukraine via pålidelige organisationer.
● Del din historie om Ukraine - uanset om du har rejst her eller ikke, eller hvis du har venner. Spred

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

Tak for at støtte Ukraine! Slava Ukraini! Ære til Ukraine!
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