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Krig i Ukraine daglig opdatering. Kl. 10.00, 02.03.2022.

President Zelenskyi holdt en tale til EU-parlamentet via video-link. Her opfordrede han EU til at støtte
Ukraines ansøgning om EU-medlemskab. EU-parlamentet tager sigte på at give Ukraine status som
kandidat land. President Zelenskyi blev støttet med stående klapsalver. Størsteparten af parlaments
medlemmerne forlod mødet da Ruslands udenrigsminister Lavrov efterfølgende skulle tale. I et
senere interview af Reuters opfordrede Zelenskyi NATO til at give sikkerheds garantier til Ukraine i
den tid NATO ikke ser det som muligt at optage Ukraine i forsvarssamarbejdet. I samme interview
nævnte han også at der ikke ville blive forhandliger med Rusland før bombningen stoppede.

Belarus. Den selvudnævnte præsident, Lukashenko påstod den 1. marts at Belarus ikke ville blande
sig i krigen. Alligevel observerede man de første Bela-russiske soldater kort tid efter i Chernigiv
regionen i Ukraine. Kampklare Bela-russiske tropper er nu koncentreret i umiddelbar nærhed af den
Ukrainske grænse. Der er også observeret stor aktivitet af kampfly og store forflyttelser af
krigsmateriel og proviant i Baranovichi, Lyakhovichi og Pinsk områderne.

Bombningerne fortsætter. Ifølge præsidentens kontor fortsætter russerne med omfattende
bombardementer for at påføre det Ukrainske folk maksimal skade og for at sprede generel panik. I
Kharkiv ramte missilerne civile infrastrukturer så som hospitaler og hovedkvarteret til
sikkerhedspolitiet og det nationale politi blev ligeledes ramt sammen med Kharkiv Nationale
Universitet. 21 personer blev slået ihjel og 112 blev såret. De russiske besættelsesstyrker påbegyndte
et omfattende missil angreb på den militære base såvel som civile boligkvarterer i byen Zhytomyr. Et
hospital blev også ramt, 2 blev dræpt og 12 blev såret, alle civile og 6 af dem børn. Russiske tropper
tog civile borgere til fange i byen Kherson. Russerne har erobret jernbanestationen og havnen. 31
huse blev ødelagt af bomber i Melitopol, Zaporizhzhia oblast og et hus blev jævnet med jorden i
Kalynivka i Kiev regionen. Byen Trostyanets blev erobret af russerne, civile blev tvunget op fra
kældere hvor de havde søgt beskyttelse og de civile er nu eksponeret for ukrainsk artilleri mens de
russiske soldater har søgt dækning.

Historiens gentagelser. Russerne dræbte 5 og sårede 5 andre da de bombede TV-tårnet i Kiev. Et
andet missil ramte holocaust minde pladsen kendt som Babyn Yar. Her blev 30,000 jøder og
ukrainere slået ihjel i 1941. Israel såvel som de Ukrainske myndigheder har fordømt handlingen.

Humanitær krise. 40,000 civile er uden elektricitet, gas og vand i den østlige del af landet
(Volnovakha, Sartana, Talanivka). Russerne har bare tilladt evakuering af 346 personer og har så
langt ignoreret opfordringer til at åbne for en humanitær korridor ud af regionen. Det samme gælder
for byer i Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak, Babyntsi og Kyiv regionen.

Energiforsynings situationen. Nord Strem 2 AG der har bygget den nye gaslinje mellem Rusland og
Tyskland er gået konkurs.

Tjernobyl. Det automatiske system til måling af radioaktiv stråling i Tjernobyl området har målt
stigende radioaktivitet efter at Russiske tropper besatte området og trængte ind i det i eksklusiv zonen
der er lukket for offentligheden og begyndte at forstyrre kontaminerede radioaktive jordlag.

Disinformation. Rusland har lukket adskillige uafhængige medier som Ekho Moskvy TV, TV Rain og
har lagt pres på uafhængige medier som Novaya Gazeta. Russland bruger sime statskontrollerede
medier til at beskyde Ukrainien for opdigtede forbrydelse som at de har forsøgt at sabotere amoniak
lagre i Severodonetsk. Rusland hævder også at det er det Ukrainske militær der står bag dele af
bombningen i Kharkiv. Samtidig indrømmer russerne at det var dem der sprængte TV-tårnet i Kiev,
men forklarer at det var helt nødvendigt for at forhindre den Ukrainske regering i at sprede falske
nyheder via TV. En uafhængig rapporter fra Russia 24, mente at denne fejlinformation kom fra
løgnens mor!

Kultur og historie under angreb. Den Ukrainske kulturminister advarer om mulige angreb på St.
Sophia Katedralen i Kiev der er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv steder. Katedralen er fra
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det 12 århundrede og indeholder en af verdens største samlinger af freskoer og mosaikker. Et
museum for kunst og historie blev bombet og brændte ned i byen Ivankiv i forstæderne til Kiev.
Museet indeholdt kunstværk af Ukraines mest berømte kunster, Maria Pryimachenko men de fleste af
kunstværkerne blev heldigvis reddet og bragt til et sikkert sted. Russerne har bombet og ødelagt flere
historiske bygninger inkluderet eksempler fra byen Chernihiv og et kunst museum tilhørende Kharkiv
Universitet.

Kunst i en krigstid. Den Ukrainske kunster Maria Foya har åbnet et virtuelt museum dedikeret til
kampen mod Rusland.

International støtte. 37 lande har allerede lukket deres luftrum for russike flyvninger inklusiv USA,
Canada, Sydamerikanske lande og Europa. USA har støttet Ukraines krav om at få
menneskerettighedsdomstolen i Haag til at vurdere Ruslands aggressioner. EU blev enige om at
forhindre syv russiske banker i at bruge SWFT systemet til pengeoverføringer (VTB, Russia, Otkrytie,
Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank og VEB.RF)

Statistik:
● Mere end 660,000 mennesker har flygtet fra Ukraine iløbet af de sidste 6 dage
● 80,000 mennesker returnerede til Ukraine. Fortrinsvis mænd.
● Generalstaben for den Ukrainske hær estimerer Ruslands tap som følger (kl 6, Ukrainsk tid

den 2. marts): Døde russiske soldater, >5840; Tanks, 211; Bevæbnede beredskabsbiler, 862;
Kanoner, 85; Raketsystem med flere opsendelser, 40; luftforsvars systemer, 9; Militærfly, 30;
Helikoptere, 31; Div. Biler, 355; Raketaffyrings systemer, 40; Småskib, 2; Tankvogne, 60;
Droner, 3.

Husk at selv små handlinger fra dig hjælper Ukraine

● Del information om dette netsted (https://sharethetruths.org/)
● Udskriv det her nyhedsbrev og del det ud til naboer og kolleger
● Kontakt dine politikere og andre beslutningstagere, giv dem

nyhedsbrevet og spørg dem hvad de har gjort for at stoppe den
Ukrainske tragedie

● Kontakt dine lokale medier og del nyhedsbrevet med dem.

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 Bela, Maryana Sofia Oliynyk, Taras
Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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