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Krigen i Ukraina. 10.00 am, 06.03.2022.
Humanitære korridorer. Å støtte organiseringen av de humanitære korridorene for sivile evakuering var et av
hovedresultatene i andre runde av Ukraina-Russland-forhandlingene. Den 5. mars skulle evakueringen ha
funnet sted i Mariupol, Volnovakha og Irpin. Luftangrepene fra russisk side hadde imidlertid ikke stoppet.
Evakuering fra Mariupol ble utsatt da beskytningen fra russiske styrker fortsatte i byen og dens omegn. Sivile
fra Irpin og forstedene ble tvunget til å forlate byen med busser, fordi russiske tropper hadde ødelagt
jernbanelinjene. Under luftangrepene ble mer enn 400 innbyggere i Volnovakha og omkringliggende landsbyer
evakuert. Frivillige i Irpin i Kyiv-regionen risikerte livet, men klarte å overleve russisk beskytning. Den
ukrainske dyrerettighetsorganisasjonen, UAnimalis, melder at fire av deres frivillige, som hjalp dyrehjemmet,
døde under beskytningen. Den samme skjebnen møtte innbyggerne i Chernigiv- og Kyiv-regionene (spesielt
Bucha og Hostomel) som ble drept på veien i sine egne biler mens de prøvde å evakuere.

Byer under angrep. Russiske tropper har overtatt en institusjon for psykonevrologiske pasienter i
Borodyanka, Kiev-regionen og har minelagt alle inngangene . Rundt 500 beboere i institusjonent ble tatt som
gisler, 100 av dem er sengeliggende. Gisler ble løslatt senere samme kveld. I Bila Tserkva, Kiev-regionen, var
20 bygninger under beskytning. Donetsk-regionen fortsetter å være et hotspot for skytingen - Mariupol,
Lastochkine, Bohoyavlenka, Volodymyrivka, Mangush, Verkhnotoretske og Taramchuk ble angrepet. 26
bygninger med betydning for infrastruktur ble skadet, inkludert pensjonsfondbygninger, kulturhus og sivile hus.
I Lysychansk, Luhansk-regionen, beskjøt de russiske styrkene det regionale barnesykehuset. Trostyanets,
Sumy-regionen, har blitt okkupert av de russiske troppene. Lokale myndigheter sier at troppene slo seg ned i
baseleiren deres med alt militært utstyr. I Kharkiv ble 10 boligblokker med sivile beskutt. De russiske styrkene
startet et luftangrep på Zhytomyr panseranlegg, hvor 2 personer ble skadet.

Generalstaben i Ukraina varsler at russiske tropper er på vei mot Kaniv vannkraftverk, omtrent 100 kilometer
sør for Kiev.

I Ivano-Frankivsk arresterte Ukrainas sikkerhetstjeneste arrangører av de såkalte "folkerepublikkene" i 5
vestlige regioner i Ukraina, regionene som anses å være de mest anti-russiske og kan vise seg å være de
mest motstandsdyktige. Disse sabotørene utarbeidet brosjyrene som hadde som mål å undergrave ukrainske
myndigheter og hærens troverdighet, etter scenarioet til L/DPR (Luhansk/Donetsk People's Republics).
Ukrainas sikkerhetstjeneste arresterte også russiske sabotører i Donetsk, Kharkiv, Zakarpattya-regionene og i
byene Kiev og Dnipro. Sabotørene planla å angripe kritisk sivil infrastruktur og det ukrainske militæret.

På den positive siden gjenvant Ukrainas militære styrker kontrollen over byen Mykolayiv samt Kulbakino
flyplass.

Sjekk det oppdaterte kartet over slagmarkene av COUPSURE.

Opprør mot russiske inntrengere. Opprørene fortsetter på tvers av kommuner i Sør- og Øst-Ukraina.
Demonstranter i Kherson klarte å tvinge russiske tropper ut av byen. Under rallyet skjøt russiske soldater i
luften for å skremme demonstrantene, men de rørte seg ikke. Ukrainere tok til gatene i det okkuperte
Berdiansk, så vel som i Melitopol, Zaporizhia-regionen.

Internasjonalt samfunn. G-7-landene har blitt enige om behovet for å forlate russisk gass, og om ytterligere
sanksjoner mot Russland. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba holdt et møte med USAs utenriksminister
Antony Blinken ved den ukrainsk-polske grensen. Diskusjonen gjaldt akutt styrking av ukrainske defensive
evner, inkludert luftvern, for å kunne beskytte sivile liv og infrastruktur fra russiske militærfly og artilleri.

Nedleggelse av virksomhet. Visa og Mastercard stopper sine aktiviteter i Russland. Som Mastercard
rapporterer i sin offisielle uttalelse "Med denne handlingen vil kort utstedt av russiske banker ikke lenger
støttes av Mastercard-nettverket. Og et Mastercard utstedt utenfor landet vil ikke fungere hos russiske
kjøpmenn eller minibanker. Paypal har annonsert at de også har forlatt Russland. Bloomberg spår at rundt 3
millioner russere kan miste jobben når internasjonale virksomheter forlater Russland eller stanser
virksomheten der.

1

https://sharethetruths.org/
https://t.me/hromadske_ua/17320
https://www.facebook.com/ssu.ivanofrankivsk/posts/pfbid02KYjYw9nRCS8sjiKda7Kz8mNguN1tNvVkhYNzcpevvZjwmSxQh942rT4jDcZq1tiFl?__cft__%5B0%5D=AZWEAbmmv4RrWzrm2W9Kx_lSCRl75v0peE3AbJOW3nwYh2fzzZ_vVq_vVU7z3S-uYZmndM-J0YNNtYiY06ceW4SL2hGj59wxkz3g_Oj0G4g4DIHWnSlUmv01FT4keBiQFuqmcUlPuI49ygv7S7UYzudfI7-Lb0AuD8NYu6bQHe8oTw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/COUPSURE/status/1500120373370753024/photo/1
https://t.me/ukrainenowenglish/700
https://t.me/ukrainenowenglish/680
https://t.me/ukrainenowenglish/681
https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/russia-inc-staggers-into-1998-times-three-with-foreign-exodus


March 6, 2022 - https://sharethetruths.org/

Forhandlinger - runde 3. Davyd Arakhamia, lederen av partiet «Folkets tjener» i det ukrainske parlamentet
har kunngjort at neste forhandlingsrunde vil finne sted mandag 7. mars

Airbnb-støtte. Airbnbs utleietjeneste støttet initiativet for økonomisk støtte for familier i Ukraina. Folk fra hele
verden har sluttet seg til initiativet for å støtte ukrainerne ved å bestille utleie i hardt rammede regioner i
Ukraina. Tanken er å overføre penger til leilighetseierne, men ikke sjekke inn der. Totalt 1,9 millioner dollar ble
overført til de ukrainske Airbnb-vertene på 48 timer.

Digital sikkerhet. Digital krig går parallelt med den militære. Daglige hackerangrep på UA-nyhetskanaler
fortsetter. Gruppen av hackere Anonymous har kunngjort et angrep på russiske myndigheters servere. Federal
Security Bureau var den første som ble hacket.

Visuell krig. Følg hvordan krigen i Ukraina har utviklet seg gjennom det interaktive kartet som viser alle de
nåværende angrepene på ukrainske byer.

Søndagsvakt:
● Diskusjon "Krigen i Ukraina og verdens fremtid" - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne

Applebaum.
● Youtube-kanalen «The Truth about the War in Ukraine» utarbeidet av Charitable Foundation «From

Country to Ukraine»

Statistikk:
● 100 tusen ukrainere har sluttet seg til lokale frivillige kommunale forsvarsenheter de siste 10 dager.
● Generalstab for de væpnede styrker i Ukraina kunngjorde de totale estimerte tapene til det russiske

militæret kl. 06.00, 6. mars 2022: tropper - mer enn 11 000, stridsvogner - 285, APV - 985,
artillerisystemer - 109, MLRS - 50, luftvernsystemer - 21, fly - 44, helikoptre - 48, kjøretøy - 447, lette
hurtigbåter - 2, drivstofftanker - 60, UAV operativt-taktisk nivå - 4.

Hver handling er viktig, uansett hvor liten!
● Vi har utarbeidet noen faktaark om russekrigen i Ukraina. Ta noen av dem når

du bestemmer deg for å gå til rallyet eller fordel det blant naboene dine.
● Spre informasjon om krigen i Ukraina blant media og beslutningstakere.
● Støtt initiativet «Saving Ukrainian Cultural Heritage Online»
● Du kan støtte Ukraina via en liste over pålitelige organisasjoner - Stand For

Ukraine.
● Del informasjon om muligheten til å støtte Den internasjonale legionen i

Ukraina.

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, Uliana Movchan
(Desinformasjonsblokk).
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