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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 12.03.2022
Belarus. Igår klockan 14.30 rapporterade Ukrainas gränsbevakningstjänst att ryska flygplan lämnade
Dubrovytsia flygplats iBelarus, flög in i ukrainskt luftrum, vände om över våra städer Horodychi och Tumeni,
varefter satte de eld på staden Kopani i Belarus. Detta kan betraktas som en möjlig provokation för att
rättfärdiga inblandning av belaryska trupper. Förut har försvarsministeriet redan varnat för att vissa
provokationer kan dyka upp inom den närmaste framtiden. Kort efter händelserna kallade dock belaryska
försvarsministeriet det för falskt. Senare samma dag informerades ukrainska militärer och tjänstemän om att
Belarus förberedde sig på att invadera Ukraina senast kl. 21.00 den 11 mars. Fram till klockan 10.00 den 12
mars 2022 har inga militära åtgärder mot Ukraina genomförts.

Utrikespolitik. FN säger att det inte finns några bevis för Rysslands påstående om Ukrainas program för
biologiska vapen efter bevislösa påståenden om ryska. FN:s säkerhetsråd att genom sitt sändebud Vasilij
Nebenzia på nytt hävda, utan att ge bevis, att Ukraina drev laboratorier för biologiska vapen med stöd av
USA:s försvarsdepartement. FN har bevis för Rysslands användning av förbjudna klusterbomber, vilket
rapporterats av Liz Throssel. Toppmötet i Versailles. Ukrainska tjänstemän säger att toppmötets resultat för
Ukraina närmare EU, men ett snabbt förfarande är på tapeten, liksom status som kandidatland. Ursula Von
der Leyen uppmanade vid toppmötets avslutande presskonferens till en utredning av eventuella
krigsförbrytelser från Rysslands sida, bland annat i samband med bombningen av ett förlossningssjukhus i
den sydöstra ukrainska staden Mariupol. Ryssland kallade till mötet med de 15 medlemmarna.

Städer som attackeras: Ockupanterna har gått in i ett nytt skede av terror, då de försöker att fysiskt
eliminera företrädare för de legitima lokala myndigheterna. Ivan Fedorov, borgmästare i Melitopol,
kidnappades av de ryska trupperna, eftersom han tidigare hade vägrat att samarbeta med de ryska
inkräktarna. Omkring 2 000 personer deltog i en demonstration som krävde borgmästarens frigivning. De
ryska trupperna öppnade i fredags eld mot civila objekt i Mykolayiv, särskilt mot ett onkologiskt sjukhus. Alla
patienter har överlevt. I centrum av Chernihiv slog de ryska trupperna till mot hotellet "Ukraina". Ryska
terrorister sköt mot ett psykoneurologiskt pensionat i Kharkiv-regionen. 73 personer evakuerades till det
närliggande pensionatet, men 330 personer befann sig i pensionatet vid tidpunkten för attacken. Det fanns
50 stillasittande personer på pensionatet och ytterligare tio personer i rullstol. Kharkiv dessa dagar - bilder.
Antalet offer håller på att fastställas. I Vasylkiv och Kryachky i Kiev-regionen brinner en oljedepå efter en
flygattack på morgonen.

Energisäkerhet. Enligt Ukrainas säkerhetstjänst förbereder Ryssland falska "bevis" för att imitera den
ukrainska militärens inblandning i Tjornobylområdet. Detta förutsätter två möjliga scenarier - det första
handlar om storskalig bränning av radioaktiva skogar, det radioaktiva molnet kommer att stiga upp
omedelbart efter vindriktningen. Det andra handlar om användning av artilleri för lagring av kärnvapen.
Resultatet kommer att bli detsamma. I båda scenarierna kommer de att anklaga ukrainska "nynazistiska" och
"nazistiska" organisationer.

Ryssarna har redan vägrat ge ukrainska reparatörer tillträde till stationen. Ryska sabotörer tar sig in på
Tjornobyls kärnkraftverk under täckmantel av "vitryska specialister".För närvarande är Tjornobyl helt
bortkopplat från Internationella atomenergiorganisationens (IAEO) övervakningssystem. Kraftverket är
strömlöst. De tillgängliga dieselgeneratorerna kan endast ge 48 timmars underhåll av säkerhetssystemen.
De ryska trupperna använder Zaporizhzha kärnkraftverket som militärbas. Det finns fortfarande omkring
femhundra ryska soldater med maskingevär och femtio utrustningar direkt på plattformen. IAEO meddelar att
dataöverföringen från övervakningssystemen vid Zaporizjzha kärnkraftverket förnyades. Den ryska
"civilpolisförvaltningen" vid Zaporizhzja kärnkraftverket samlade ukrainsk ledningspersonal, som är gisslan,
och sade att stationen nu ägs av Rosatom och inte längre tillhör Ukraina.

Affärsliv i krigstid. Under den 11 mars lämnade 17 företag och omkring 30 varumärken Ryssland. Totalt
kommer dessa beslut att kosta den ryska ekonomin ytterligare 47.000 arbetstillfällen. Europeiska unionen
kommer att upphäva Moskvas privilegierade handelsmässiga och ekonomiska behandling, slå till mot
landets användning av kryptotillgångar och förbjuda export till Ryssland av EU:s lyxvaror och import av järn-
och stålvaror, sade chefen för Europeiska kommissionen på fredagen.

Sanktioner. Storbritannien har sanktionerat 386 medlemmar av duman för deras stöd till de ukrainska
utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk.
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Humanitära krisen. Även om evakuering fortfarande är en utmaning rör sig rysk militär i pansarfordon under
Röda korsets flagga. I dag kommer 14 humanitära korridorer att vara öppna för evakuering av civila.
Mariupol är fortfarande blockerad och saknar resurser för att leva. Under 12 dagar av blockad av staden och
skoningslös beskjutning av bostadsområden dödades 1582 civila i Mariupol av ryska ockupationstrupper.

Digital säkerhet. I en tillfällig ändring av sin policy för hatretorik tillåter Meta Platforms Facebook- och
Instagram-användare i vissa länder att uppmana till våld mot ryssar och ryska soldater i samband med
invasionen av Ukraina. Som svar på policyändringen har åklagarmyndigheten i Ryssland redan skickat en
begäran till Roskomnadzor om att begränsa tillgången till Instagram och bett domstolen att erkänna Meta
som en extremistorganisation och förbjuda dess verksamhet i Ryssland. YouTube började omedelbart
blockera ryska statsfinansierade mediekanaler runt om i världen Tidigare hade YouTube blockerat ledande
ryska statsfinansierade kanaler RT och Sputnik i hela Europa. London Internet Exchange (LINX) kopplar bort
viktiga ryska leverantörer (Rostelecom, Megafon) från det internationella trafikutbytet, vilket kan leda till oro,
förseningar och en minskning av pings för ryska användare. Cybersäkerhetsföretaget Avast avbryter sin
verksamhet i Ryssland och Vitryssland.

Desinformation. Ryssland hävdar att myndigheterna i Kiev har förbjudit borgmästarna i ukrainska städer att
ha humanitära kontakter med Ryssland. Samtidigt hävdar den ryska sidan att "alla som inte håller med skjuts
helt enkelt". Ryssland fortsätter att sprida information om utvecklingen av biologiska, kemiska och nukleära
vapen i Ukraina. Så har försvarsministeriet uppgett att: "Nationalister sprängde byggnaden för fysik- och
teknikinstitutet i Kharkiv för att dölja arbetet med kärnvapenfrågor".

Statistik:

● Det är en av de viktigaste frågorna för att få en ny situation i Ukraina.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna av den

ryska militären från och med kl. 06.00 den 12 mars 2022: Trupper - mer än 12 000, stridsvagnar -
362, APV - 1 205, artillerisystem - 135, MLRS - 62, luftvärnssystem - 338 flygplan - 57, helikoptrar -
83, fordon - 585, lätta snabbbåtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje handling räknas, inget bidrag är för litet!

● Sprid det öppna brevet till världens borgmästare och lokalt självstyre till dina lokala
myndigheter. Om ni vill hjälpa eller stödja ukrainska städer, samordna era insatser med oss
Internationella borgmästartoppmötet.

● Följ länken för att se en lista över pålitliga organisationer som stöder Ukraina.
● Dela med dig av din berättelse om Ukraina - oavsett om du har rest hit eller om du har vänner

i Ukraina. Sprid information om Ukraina.
● Dela med dig av sanningarna - dela med dig av information om den här uppdateringen och

webbplatsen.

Tack för att du stöder Ukraina! Slava Ukraini! Ära för Ukraina!

Översättare: Andrii Berezovskyi
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