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Hviterussland. I går, klokken 14:30, rapporterte den ukrainske grensevakttjenesten at russiske fly
forlot Dubrovytsia flyplass i Hviterussland, og fløy inn i ukrainsk luftrom, snudde over byene våre
Horodychi og Tumeni, og startet deretter en brann i byen Kopani i Hviterussland. Dette kan
betraktes som en mulig provokasjon for å rettferdiggjøre involvering av de hviterussiske troppene.
Tidligere har Forsvarsdepartementet allerede advart om at noen provokasjoner kan dukke opp i nær
fremtid. Kort tid etter hendelsene kalte imidlertid forsvarsdepartementet i Hviterussland det falskt.
Senere samme dag ble ukrainske militære og embetsmenn informert om at Hviterussland forberedte
seg på å invadere Ukraina innen kl. 21.00 11. mars. Når det gjelder kl. 10.00 12. mars 2022, har
ingen militære aksjoner mot Ukraina blitt utført.

Utenrikspolitikk. FN sier at det finnes ingen bevis for å støtte russisk påstand om Ukrainas
biologiske våpenprogram etter bevisløse anklagelse fra russisk side. Den russiske utsendt Vassily
Nebenzia prøver å overbevise U.N sikkerhetsråd , at Ukraina drev biologiske våpenlaboratorier
med støtte fra det amerikanske forsvarsdepartementet, men uten å fremlegge bevis. FN har bevis
på Russlands bruk av forbudte klasebomber, som rapportert av Liz Throssel, FNs høykommissær
for menneskerettigheter.

Toppmøtet i Versailles. Ukrainske tjenestemenn sier at resultatene av toppmøtet bringer Ukraina
nærmere EU, men «fast track» er under vurderingt, så vel som kandidatstatus. På toppmøtets
avsluttende pressekonferanse oppfordret Ursula Von der Leyen til etterforskning av mulige
krigsforbrytelser fra Russland, inkludert bombingen av et fødesykehus i den sørøstlige ukrainske
byen Mariupol. Russland innkalte til møtet med de 15 medlemmene.
.
Byer under angrep. Okkupantene har gått inn i et nytt stadium av terror, når de prøver å fysisk
eliminere representanter for de legitime lokale myndighetene. Ivan Fedorov, borgermester i
Melitopol, ble bortført av de russiske troppene, da han tidligere hadde nektet å samarbeide med de
russiske inntrengerne. Rundt 2000 mennesker dro til demonstrasjonen som ba om løslatelse av
ordføreren. De russiske troppene åpnet fredag   ild mot sivile bygninger i byen Mykolayiv, spesielt
mot et kreft sykehus. Alle pasientene har overlevd. I sentrum av Chernihiv slo russiske tropper til på
Hotel "Ukraina". Russiske terrorister skjøt mot et psykonevrologisk botilbud i Kharkiv oblast. 73
personer ble evakuert til nabopensjonatet, men 330 personer befant seg i pensjonatet på tidspunktet
for angrepet. Det var 50 immobile personer i pensjonatet og ti personer til i rullestol. Kharkiv i disse
dager - bilder. Antall ofre er i ferd med å fastsettes. I Vasylkiv og Kryachky, Kyiv-regionen, etter et
morgenluftangrep, står et oljedepot i brann.

Energisikkerhet: Ifølge Ukrainas sikkerhetstjeneste forbereder Russland falske «bevis» for å
etterligne involveringen av det ukrainske militæret i Chornobyl-området. Dette ser for seg to mulige
scenarier – det første handler om storskala brenning av radioaktiv skog, den radioaktive skyen vil
stige umiddelbart etter vindretningen. Den andre er bruken av artilleri til kjernefysisk lagring.
Resultatet blir det samme. I begge scenariene vil de anklage ukrainske «nynazistiske» og
«nazistiske» organisasjoner.

Russere har allerede nektet å gi tilgang til stasjonen til ukrainske reparatører. Russiske sabotører
går inn på territoriet til Chornobyl kjernekraftverk under dekke av "hviterussiske spesialister." For
øyeblikket er ChNPP fullstendig frakoblet overvåkingssystemene til Det internasjonale
atomenergibyrået (IAEA). Stasjonen er uten strøm. De tilgjengelige dieselgeneratorene kan gi kun
48 timers vedlikehold av sikkerhetssystemer. De russiske troppene bruker Zaporizhzha NPP som en
militærbase. Det er fortsatt rundt fem hundre russiske soldater med maskingevær og femti
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forskjellige militært utstyr rett på plattformen. IAEA informerer om at dataoverføring fra
overvåkingssystemer ved Zaporizhzha NPP ble forandret. Den russiske «sivilpolitiets
administrasjon» av Zaporizhzhya NPP samlet ukrainske ledere, som er gisler, og sa at stasjonen nå
eies av Rosatom og ikke lenger tilhører Ukraina.

Virksomhet i krigstid. I løpet av 11. mars forlot 17 selskaper og rundt 30 merker Russland. Totalt vil
disse beslutningene koste den russiske økonomien ytterligere 47 000 arbeidsplasser. Den
europeiske union vil suspendere Moskvas privilegerte handel og økonomiske behandling, slå ned på
bruken av kryptoaktiva og forby eksport til Russland av EUs luksusvarer og import av jern- og
stålvarer, sa lederen for EU-kommisjonen fredag.

Sanksjoner. Storbritannia har sanksjonert 386 medlemmer av Dumaen for deres støtte til de
ukrainske utbryterregionene Luhansk og Donetsk.

Humanitære kriser. Mens evakuering fortsatt er en utfordring, beveger russisk militær seg i
pansrede kjøretøy under Røde Kors-flagget. I dag vil 14 humanitære korridorer være åpne for
evakuering av sivile. Mariupol er fortsatt blokkert og uten livsnødvendige ressurser . I løpet av 12
dager med blokade av byen og hensynsløs beskytning av boligområder, ble 1582 sivile i Mariupol
drept av russiske okkupasjonstropper.

Digital sikkerhet. I en midlertidig endring i retningslinjene for hatytringer tillater Meta Platforms
Facebook- og Instagram-brukere i enkelte land å oppfordre til vold mot russere og russiske soldater i
sammenheng med Ukraina-invasjonen. Som svar på politikkendringen har påtalemyndighetens
kontor i Russland allerede sendt en forespørsel til Roskomnadzor om å begrense tilgangen til
Instagram og bedt retten om å anerkjenne Meta som en ekstremistisk organisasjon og forby dens
aktiviteter i Russland. YouTube begynte umiddelbart å blokkere russiske statsfinansierte
mediekanaler over hele verden. Tidligere hadde YouTube blokkert de ledende russiske statsstøttede
kanalene RT og Sputnik over hele Europa. London Internet Exchange (LINX) kobler fra viktige
Russland-leverandører (Rostelecom, Megafon) fra den internasjonale trafikkutvekslingen, dette kan
forårsake forstyrrlese, forsinkelser og fall i ping for russiske brukere. Cybersikkerhetsfirmaet Avast
suspenderer Russland og Hviterussland.

Desinformasjon. Russland hevder at Kiev-myndighetene har forbudt borgermestrene i ukrainske
byer fra enhver humanitær kontakt med Russland. Samtidig hevder russisk side at «alle de som er
uenige blir rett og slett skutt». Russland fortsetter å spre informasjon om utviklingen av biologiske,
kjemiske og kjernefysiske våpen i Ukraina. Så, Forsvarsdepartementet uttalte at: «Nasjonalister
sprengte bygningen til Fysikk- og teknologiinstituttet i Kharkiv for å skjule arbeid med kjernefysiske
emner».

Hver handling teller, ingen bidrag er for lite!

● Spre åpent brev til verdens ordførere og lokalt selvstyre med dine lokale myndigheter. Hvis
du ønsker å hjelpe eller støtte ukrainske byer, vennligst koordiner innsatsen med oss
  International Mayors Summit

● Følg lenken for å se en liste over pålitelige organisasjoner som støtter Ukraina.
● Del historien din om Ukraina – enten du har reist hit eller du har venner i Ukraina. Spre

informasjon om Ukraina.
● Del sannhetene – del informasjon om denne oppdateringen og nettstedet.

Takk for at du støtter Ukraina! Slava Ukraina! Ære til Ukraina!
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