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Krigen i Ukraina,daglig oppdatering. 10.00 am, 03.03.2022.

For en uke siden, torsdag, klokken 05.00 lokal tid, våknet Kiev av de første missileksplosjonene. De ble
snart fulgt av mange flere. På tvers av Kiev og andre byer.

Optimisme i krigstid. En fersk sosiologisk undersøkelse viser at 88 % av ukrainerne tror at Ukraina vil
være i stand til å stå imot Russlands angrep. 76 % av ukrainerne støtter nå landets tilslutning til NATO, 86
% - til EU. Støtten til Ukrainas tilslutning til EU og NATO er den høyeste i historien til ukrainske
meningsmålinger. Bare i løpet av et par dager ble omtrent 200 millioner dollar donert til National Bank of
Ukraine.

Forhandlinger. Russland har kunngjort at de er klare for en ny runde med forhandlinger med Ukraina.
Ingen detaljer er imidlertid kjent ennå. Tidligere har president Zelenskyi informert om at forhandlingene vil
bare være mulig når bombingen stopper. I mellomtiden ble Ukrainas flyktende eks-president Janukovitsj
oppdaget i Minsk. Ukrainsk etterretning sier at Kreml vurderer å gjeninnsette Janukovitsj som "Ukrainas
president". En slik avgjørelse viser snarere at Russland mangler forståelsen for den lokale ukrainske
konteksten og hvor mye han er hatet i Ukraina.

Det internasjonalt samfunnet. Litauens president Dalia Grybauskaitė oppfordret NATO til å støtte
Ukraina. Hun understreket svakheten i beslutningen om å «ikke bli involvert i en konflikt», når man har lært
fra Syria, Libya, Afrika, Jugoslavia og Afghanistan. I mellomtiden utelukker Tysklands kansler Olaf Scholz
en militær intervensjon i den ukrainske krigen fra NATO – og Tyskland spesielt – og forklarer at Tyskland
allerede gir mye økonomisk og finansiell støtte. FNs generalforsamling vedtok en resolusjon om Aggresjon
mot Ukraina med 141 stemmer som oppfordrer den russiske regjeringen til umiddelbart å stoppe
aggresjonen, trekke troppene tilbake og følge reglene i FN-pakten. Krigsforbrytelsesdomstolen, ICC,
mottok henvisninger fra 39 statspartier og fortsatte med å åpne en etterforskning om forbrytelsene mot
Ukraina.

Sikkerhetslekkasjer. Ukrainsk etterretning har klart å avsløre noen av de russiske dokumentene og
spionene. Ukrainian Joint Forces Operation innhentet planleggingsdokumenter for en av de russiske
divisjonene, som de forlot i panikk. I følge dokumentene planla Russland å starte krigen 20. februar og
avslutte den 6. mars. Assistenten til sjefen for sikkerhetstjenestene i Ukraina har blitt tatt for forræderi. Han
lekket informasjon til russere om militære enheter i Kherson og justerte detaljer under angrepene på byens
kritiske infrastruktur. I Ivano-Frankivsk har en artilleriobservatør blitt arrestert etter å ha lekket informasjon
om plasseringen av den regionale flyplassen under luftangrepet på den første dagen av krigen.

Beskytningen fortsetter. President Zelnskyi informerte i sin daglige tale om at den vanskeligste
situasjonen for øyeblikket er i Kiev, Sumy, Kharkiv og sørlige regioner, i Volnovakha. I Kiev startet russiske
terrorister flere luftangrep. Ifølge foreløpige data ble luftobjekter skutt ned av luftforsvaret i Ukraina. I
Energodar blokkerte lokale borgere i Zaporizhzhia oblast veien til Zaporizhzhia kjernekraftverk og forhindret
russiske tropper i å overta den. Kharkiv er nok en dag under kraftig beskytning. Den 2. mars traff raketten
byrådets lokaler, så vel som russiske tropper forsøkte å ødelegge Kharkiv TV Tower med en forbudt
vakuumbombe. Izyum, Kharkiv-regionen ble bombet om natten og drepte 8 mennesker. I Kherson ber
ordføreren om å lansere en "grønn korridor" for å evakuere sivile og skadde. I mellomtiden er det inngått en
avtale mellom begge parter for å sikre at portforbudsbestemmelsene og matforsyningen følges. Et massivt
luftangrep traff Sumy tidlig på morgenen og skadet 5 personer. Kraftig missilangrep ble utført på territoriet
til vår 27. artilleribrigade, militæravdelingen ved Sumy State University og kadettkorpset. I Chernihiv er et
oljedepotanlegg blitt truffet med et missil. 6 drivstofftanker med olje. f 5000 kubikkmeter hver står i brann.

Humanitære kriser. Volnovkha er på randen av en humanitær krise. 500 kvinner og barn ble evakuert etter
5 dager uten vann, elektrisitet, gassforsyning og etter å ha vært under konstant beskytning. En lignende
situasjon er i Mariupol hvor det ikke er vannforsyning og lys i en rekke områder. Røde Kors delte ut
humanitær hjelp og mat til innbyggerne i Bucha, Kyiv-regionen, etter dager med aktiv bombing i byen. Mer
enn 200 mennesker ble evakuert i Borodianka, Kiev-regionen fra kjelleren i den ødelagte bygningen, etter å
ha sittet fast der i 2 dager. Russiske tropper gjemmer bomber i barnas leker for å kaste dem rundt i byene.
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Krenkelse av luftrommet. Fire russiske jagerfly krenket svensk luftrom — to Su-27 og to Su-24 krenket
landets luftrom øst for Gotland. Den svenske statsministeren har allerede kalt det uakseptabelt.

Nedlegging av virksomhet. Mer enn 70 internasjonale virksomheter forlater det russiske markedet eller
begrenser sin virksomhet i betydelig grad der. Blant dem er Apple, Audi, Coca Cola, Nestle, etc. EU har
allerede koblet VTB, Rossiya og Otkrytie banker, samt Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank og
VEB fra SWIFT.

Desinformasjon. Russland fortsetter å skremme befolkningen med påståtte ukrainske nazister og
nasjonalister. De sa at ukrainske væpnede grupper tvangsfengslet mer enn 60 mennesker, halvparten av
dem kvinner og barn, i kjelleren og skolelokalene i Mariupol. I tillegg sprer russiske medier aktivt myten om
at Ukraina bruker mennesker (nærmere bestemt utlendinger) som et skjold. De forsikrer at ukrainske
myndigheter holder fanget en stor gruppe indiske studenter i Kharkiv for å bruke dem som menneskelige
skjold. Russland prøver også å skjule sine reelle tap i krigen de har startet. Ifølge det russiske
forsvarsdepartementet døde bare 498 russiske soldater i Ukraina mellom 24. februar og 2. mars. Ifølge
generalstaben til de ukrainske væpnede styrker har den russiske hæren per 24. februar mistet 5840
mennesker.

Russland forbereder deepfake med president Zelenskyi som om han kunngjør Ukrainas overgivelse på
skjermen. Det russiske parlamentet foreslår å innføre en straff for desinformasjon. Enkelt sagt – det
russiske parlamentet ønsker å få media til å tie for å ikke snakke sannheter om deres krig mot Ukraina.
Faktisk vil de ikke kalle det engang "krig", men en spesiell operasjon. I løpet av dagen hevdet russiske
medier at russiske tropper klarte å etablere full kontroll i Kherson, som er falske påstander.

Historier fra bakken. Ukrainere dokumenterer sine daglige krigsopplevelser. Lytt til podcastene med
«Dagen vi overlevde», inkludert historier om folk som forlot byene sine da krigen startet. "Krig. Stories from
Ukraine» dekker historier om dagliglivet og følelser under beskytningen.

Statistikk:
● Mer enn 836 000 mennesker har flyktet fra Ukraina i løpet av 7 dager ifølge FN.
● Mer enn 15 000 tusen sivile gjemmer seg konstant fra beskytningen i Kiev-metroen.
● Generalstab for de væpnede styrker i Ukraina kunngjorde de totale estimerte tapene for det russiske
militæret pr. 06.00, 3. mars 2022 (Data oppdateres. Beregningen er komplisert av den høye intensiteten av
fiendtlighetene): Personell — over 9000; Tanker - 217; Pansrede kampvogner - 900; Kanoner - 90;
kampkjøretøyer — 42; Luftvernsystemer — 11; Fly — 30; Helikoptre — 31; Kjøretøyer — 374; Flere
rakettsystemer — 60; Skip/båter — 2; Tankbiler - 60; UAV (ubemannet fly) - 3

Utenriksdepartementet i Ukraina har lansert en nettside om krigen i Ukraina (verifiserte kilder,
hovedmeldinger, hvordan støtte).

● Hver handling er viktig, uansett hvor liten!
● Hele EU skal vedta nødlov for å hjelpe UA-flyktninger.
● Sjekk hvor neste marsj, protester er i nærheten av deg. Trinn for å lage "Stopp

Putin-hendelser".
● Trenger du en plakat til protesten – sjekk den her.
● Ring beslutningstakerne og internasjonale organisasjoner for å bli med Ukraina for å

deputinisere verden: avslutte Putins innflytelse innen politikk, diplomati, næringsliv, sport,
kultur, forskning og andre sfærer.

Takk for at du støtter Ukraina! Ære til Ukraina!

Oppdatering utarbeidet av representanter for ukrainske frivillige organisasjoner og eksperter på menneskelig sikkerhet
og demokrati, som er i byer over hele Ukraina akkurat nå. NGOer: Institutt for politisk og informasjonsforskning NGO,
World of Communities, Kyiv utdanningssenter Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association),
OpenSpace.Works Cooperative. Eksperter: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (kulturarvblokk), Taras
Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Desinformasjonsblokk).

2

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/uathedaywesurvived/
https://www.facebook.com/war.stories.from.ukraine
https://www.facebook.com/war.stories.from.ukraine
https://war.ukraine.ua/
https://www.globalcitizen.org/en/action/europe-pass-emergency-refugee-suppot/
https://standwithukraine.live/
https://www.stopputin.net/organize-events
https://www.stopputin.net/organize-events
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFTH3yCTtgnXRcj18IcfjYSnC9bV9uVS

