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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 13.03.2022

Städer som attackeras. Ryssland har börjat förbereda en olaglig folkomröstning i Cherson, enligt Krim-
och Folkrepubliker Donetsk och Luhansk-scenariot. 'Efter 2014 års spelbok försöker ryssarna nu
desperat organisera en skenbar "folkomröstning" för en falsk "folkrepublik" i Kherson. Med tanke på noll
folkligt stöd kommer den att vara helt iscensatt. Allvarliga sanktioner mot Ryssland måste följa om de
fortsätter. Kherson är och kommer alltid att vara Ukraina", säger Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba.
Under tiden går människor ut på demonstrationer varje dag i Kherson mot ryska inkräktare. Ett flyganfall
har genomförts mot en ukrainsk militärbas Yavoriv i Lviv-regionen, 25 km från den polska gränsen.
Preliminärt avfyrades 8 missiler mot det internationella centret för fredsbevarande och säkerhet. 57
personer skadades, 9 dödades. Preliminärt de 30 missilerna avfyrades från Saratovregionen, Ryssland.
Ivano-Frankivsks flygplats har beskjutits för tredje gången sedan krigets början. Bostadsområdena i
Severodonetsk, Rubizhne Lysychansk och Popasna är under ständig beskjutning. I Popasna i
Lugansk-regionen släppte ockupanterna förbjudna fosforammunition. Ytterligare tre luftangrepp i
Chernihiv under en natt. I Svyatogorsk, Donetsk-regionen, bombade den ryska militären barnens
regionala hälsocentral och två rum i Svyatogorsk Lavra, som hyste omkring tusen personer, däribland
mer än 200 barn. Det finns flera skadade. Borgmästaren i Dniprorudne, Jevhen Matvejev, kidnappades
efter att han tidigare deltagit i fredliga demonstrationer.

Aktuell karta över attackerna per den 13 mars.

Humanitära krisen. Nästan 2 000 personer evakuerades från de heta områdena i Kievregionen på
lördagen. Under ett försök att evakuera människor från byn Peremoha i Kiev-regionen längs en
överenskommen "grön" korridor sköt de ryska trupperna ihjäl en konvoj med civila som uteslutande
bestod av kvinnor och barn. Sju personer dog, däribland ett barn. Efter skottlossningen tvingade de
ryska trupperna resterna av konvojen att återvända till byn och släppte inte ut dem ur byn. Mariupol är
fortfarande avskuret från de levande resurserna. Humanitärt bistånd rör sig långsamt i riktning mot
staden men har ännu inte nått fram. Mariupols moské besköts av ryska styrkor. Mer än 80 vuxna och
barn gömmer sig där för beskjutningen, däribland medborgare från Turkiet. Ryska trupper sköt mot ett
evakueringståg för passagerare i Donetskregionen. En tågkonduktör dödades och en annan skadades.
Tåget var på väg på ett evakueringsflyg till staden Lyman för att hämta upp invånare från regionerna
Luhansk och Donetsk.

Ryska trupper. Den 11 mars meddelade Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu att mer än 16 000
"frivilliga" från Mellanöstern hade uttryckt intresse för att ansluta sig till Rysslands "befrielserörelse" för
folkrepublikerna Donetsk och Luhansk. Shoigu sade att många av de frivilliga kämpade tillsammans med
Ryssland i kampen mot ISIS. Mykhailo Podolyak, Ukrainas presidentrådgivare, säger att anlitandet av
ISIS och påståendet att ukrainska militärer använt kemiska vapen vittnar om ett försök att genomföra det
"syriska scenariot" i Ukraina.

Den ryska arméns ledning legaliserade plundring och ledde sina trupper till "självförsörjning". Med tanke
på de många rapporterna om att de ryska soldaterna inte har tillräckliga resurser för att leva och att de
inte visste att kriget skulle pågå så länge. Därför gör legaliseringen av plundring det möjligt för dem att få
resurser från civilbefolkningen och den civila infrastruktur som finns tillgänglig. Ukrainas
försvarsministerium hävdar att det finns många fall av allvarliga brott mot civila: mord, tortyr och våldtäkt.

Belarus. Försvarsministeriet i Belarus har meddelat att man kommer att skicka fem bataljonsgrupper till
gränsen mot Ukraina för att ersätta den militär som bara ska skydda gränsen. Belaryska soldater vägrar
kategoriskt att delta i kriget mot Ukraina, rapporterar Center for Information Security. Soldater lämnar
landet med sina familjer för att undvika utplacering i Ukraina. För att kväsa militära protester började
befälet utse ryska officerare till höga poster i armén.

1

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502694650418810884
https://www.facebook.com/LvivskaODA/posts/325694802923417
https://www.facebook.com/LvivskaODA/posts/325694802923417
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1124038365016886
https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/517479323281662
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/13/7330887/
https://t.me/nvua_official/21010
https://liveuamap.com/?fbclid=IwAR1t8tkGJASuKZdu6dnD9Be6ORlAFZXmi0Xc5QyFH_xzurUxMruZrSFbg_4
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1502555077089034245
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/russian-war-report-putin-endorses-plan-to-bring-16000-volunteers-from-the-middle-east-to-fight-in-ukraine/
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502241889600299011
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269120212066073
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269120212066073
https://t.me/modmilby/12319
https://spravdi.gov.ua/rosiyany-komandyry-ta-masovyj-vyyizd-za-kordon-shho-vidbuvayetsya-v-armiyi-bilorusi/
https://spravdi.gov.ua/rosiyany-komandyry-ta-masovyj-vyyizd-za-kordon-shho-vidbuvayetsya-v-armiyi-bilorusi/


March 13, 2022 - https://sharethetruths.org/

Energisäkerhet. 11 civila från Rosatom har anlänt till Zaporizhzhya NPP. Enligt en företrädare för denna
grupp skickades de för att bedöma kärnkrafts- och strålsäkerheten efter beskjutningen och intagandet av
stationen, samt för att hjälpa till med reparationer. En annan orsak till deras framträdande är den
ukrainska ledningens och ZNPP:s personals vägran att samarbeta med inkräktarna. Rosatoms
generaldirektör Alexey Likhachev bekräftade för IAEA att ett begränsat antal av företagets experter var
närvarande vid Zaporizhzhya NPP i sydöstra Ukraina, men han förnekade att Rosatom hade tagit över
den operativa kontrollen eller att man avsåg att anläggningen skulle omfattas av Rosatoms
"ledningssystem".

Utrikespolitik. Lviv var värd för ledamöter av Europaparlamentet som representerade Litauen, Tyskland,
Rumänien, Slovakien och Spanien. De träffade ukrainska parlamentariker och företrädare för de civila
och militära förvaltningarna i Lviv inom ramen för det europeiska Ukrainaforumet för att diskutera den
pågående situationen och uttrycka sitt stöd.

Söndagens bevakningslista: kolla 20 ukrainska filmer för att förstå den nuvarande situationen i landet.

Söndagsläsning:

● Atlantic Council har analyserat allmänhetens stöd för Putin i Ryssland. Detta är "helt förenligt
med långvariga offentliga uttalanden och utrikespolitiska mål som entusiastiskt anammas av en
klar majoritet av ryssarna". Detta är deras krig lika mycket som det är Putins". Sing "Z" blir ett
allestädes närvarande tecken inom en rad olika sektorer, inklusive Paraolympics eller på gatorna.
Nationella universitet stöder "specialoperation" i Ukraina. Läs hela texten.

● Varför vi behöver en postkolonial lins för att se på Ukraina och Ryssland av Daria Badiour,
ukrainsk filmkritiker och journalist. Medlem av FIPRESCI. Hon var medlem av den ukrainska
Oscarskommittén 2016-2018.

● Ett meddelande till det internationella samfundet från den ukrainska filmregissören Roman
Bondarchuk (Ukrainian Sheriffs, Volcano), konstnärlig ledare för Docudays UA International
Human Rights Documentary Film Festival (vars 19:e upplaga just har skjutits upp - läs artikel)
och styrelseledamot i Ukrainian Film Academy.

● Kampen mellan Ukraina och Ryssland går långt tillbaka av den ukrainske filosofen Volodymyr
Yermolenko, doktor i filosofi.

● Ukrainas nationella identitet förklaras av den ukrainska filosofen Volodymyr Yermolenko, PhD.

Statistik:

● 1 300 ukrainska militärer dödades under de 17 dagarna av kriget.
● 79 barn dödades och mer än 100 skadades sedan krigets början.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den

ryska militären från och med kl. 06.00 den 13 mars 2022: Trupper - mer än 12 000, stridsvagnar -
374, APV - 1 226, artillerisystem - 140, MLRS - 62, luftvärnssystem - 34, flygplan - 74, helikoptrar
- 86, fordon - 600, lätta snabbgående båtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 7.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!

● 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!
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Översättare: Andrii Berezovskyi
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