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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 14.03.2022

Städer som attackeras. Lägenhetshuset med nio våningar i Kiev har träffats under beskjutningen.
Flygplansfabriken "Antonov" i Kiev har beskjutits av ryska trupper. Pushcha-Vodytsya psykoneurologiska
barnhem i Kiev-regionen besköts på söndagen. Vid tidpunkten för beskjutningen hade all personal
evakuerats till en säker plats. En granat träffade pannrummet. Den andra granaten träffade bårhuset. Till
följd av sprängvågen förstördes institutionens bostadshus delvis. En missilattack träffade administrativa
byggnader i Zhytomyr-regionen och skadade fyra personer och sju byggnader förstördes enligt de
preliminära rapporterna. En TV- och radiostation förstördes nära Rivne under en luftattack. Ukrainas största
stålföretag Metinvest rapporterar om beskjutning av territoriet för dess koksverk i Avdiivka, vilket skadade
några av dess anläggningar. Avdiivka anses vara ett av de största koksverken i Europa och den största
tillverkaren av koks för ståltillverkning i Ukraina. Tidigare sade den allmänna åklagarmyndigheten att fem
raketer hade träffat fabriken, som redan hade avbrutit sin verksamhet i kölvattnet av Rysslands invasion av
Ukraina. En skola i Mykolaiv-regionen drabbades av en luftattack som dödade fyra personer. Ryska trupper
fortsätter att kidnappa lokala myndigheter från motståndsstäderna - Sergio Pryima, chef för Melitopols
distriktsråd, kidnappades på söndagsmorgonen. 226 byar och småstäder i Chernihiv-regionen är fortfarande
utan elektricitet. Det ockuperade Trostyanets i Sumy-regionen är fortfarande ett militärt basläger för ryska
trupper, som de använder för att beskjuta närliggande områden. Aktiv beskjutning av civil infrastruktur
fortsätter i Severodonetsk, Lugansk-regionen.

I de städer som tillfälligt kontrolleras av ryska trupper protesterar den ukrainska befolkningen aktivt mot dem.
Massdemonstrationer fortsatte i Kherson under söndagen.

Enligt New York Times har minst 67 ukrainska städer drabbats - vissa attackerats under flera dagar - med
granatbeskjutning, flygattacker och andra projektiler. Följ kartan för att visualisera omfattningen av
attackerna.

Humanitära krisen. Sedan krigets början har 2187 personer dödats i Mariupol. Staden har utsatts för 22
flygattacker på 24 timmar. Humanitärt bistånd kunde inte nå staden igen, eftersom det blockerades i
Berdyansk på grund av den pågående beskjutningen. Ett nytt försök att nå staden kommer att göras på
måndag.

Förhandlingar. Ukrainska och ryska delegationer ska återuppta förhandlingarna via videokonferens kl.
10.30 Kiev-tid. Under tiden uttryckte Mykhailo Podoliyak en viss optimism om att Ryssland "inte ställer
ultimatum utan lyssnar noggrant på våra förslag". Han insisterade på att Ukraina "inte kommer att ge upp
någon av positionerna". Våra krav är att kriget ska upphöra och att [de ryska] trupperna ska dras tillbaka. Jag
ser en förståelse och det finns en dialog". UA-experten varnar dock för att en "regim av tystnad" aka frysning
av de militära aktiviteterna kan leda till ytterligare invasion av de ryska trupperna och respektive avveckling.
Därför måste de ryska trupperna drivas tillbaka till den ryska gränsen i så stor utsträckning som möjligt före
vapenvilan.

Kina. USA:s underrättelsetjänst via FT, NYT och CNN informerar om att Ryssland har vänt sig till Kina för att
få militär hjälp, hävdar Mykhailo Podolyak, rådgivare till chefen för Ukrainas presidentkansli. Samtidigt
kommer Jake Sullivan och Kinas Yang Jiechi att träffas i Rom på måndag för att diskutera kriget mellan
Ryssland och Ukraina. Mötet kommer att fokusera på att diskutera konsekvenserna för "regional och global
säkerhet".

Energisäkerhet. Ukraina har lyckats återupprätta elförsörjningen vid det av ryska styrkor kontrollerade
kraftverket i Tjornobyl. Kylsystemet fungerar enligt protokollen. Polen intar en starkare hållning till oberoende
av rysk gas - ett avtal mellan Polen och Gazprom kommer inte att förnyas när det löper ut i slutet av 2022. I
början av november inleds Baltic Pipe Project för att leverera gas från Norge till Polen.
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Digital frontlinje. President Zelenskyi gratulerade Meta till insatserna för att kämpa i informationsområdet.
Han uppmanade dock Microsoft, SAP och ORACLE att spela ett dubbelspel och sluta stödja sina produkter i
Ryssland. Den amerikanska startupen Clearview erbjöd sig att använda sin AI-teknik för ansiktsigenkänning
för att avslöja ryska angripare, bekämpa felaktig information och identifiera de döda. Ukrainas
försvarsministerium har ännu inte bekräftat informationen.

Media. Ryska trupper dödade ytterligare en journalist - en 51-årig amerikansk journalist sköts i Irpin, en
annan har skadats och återhämtar sig för närvarande efter operationen.

Desinformation. Ryssland försöker avleda uppmärksamheten från sina krigsbrott i Ukrainas storstäder
genom att ständigt sprida olika rapporter om Donetsk- och Luhanskregionerna. Framför allt rapporterade
ryska medier att den så kallade folkpolisen i LPR upptäckte platserna för den ukrainska militärens massakrer
på civila i området kring Popasna-järnvägen. Rysslands försvarsministerium är övertygat om att
Aidar-militanter utrustade skjutställningar i Nikolske precis på klostrets territorium och höll omkring 300 civila
och munkar som gisslan. Dessutom uppgav ryska medier att den ryska militären upptäckte ett hemligt
fängelse för krigsfångar och civila i Polovynkyne, som organiserades av "ukrainska radikaler". De hävdar att
lokalbefolkningen berättade om att "radikaler" iscensatte en terror utan motstycke. De dödade, rånade,
våldtog och torterade. Under ett besök i Moskva berättade Vitrysslands president Alexander Lukasjenko för
Vladimir Putin att Ukraina förberedde en attack mot Belarus.

Demonstrationer mot kriget. Tiotusentals gick ut på demonstrationer mot det ryska kriget i Ukraina. Det är
viktigt att fortsätta informera ryska och vitryska medborgare om det aggressiva krig som deras ledare utan
deras samtycke för mot Ukraina. Ett begränsat antal ryska och vitryska personer protesterar mot angreppet
på Ukraina, men även gripanden är utbredda i båda länderna.

Statistik.

● Mer än 2,7 miljoner ukrainare flydde Ukraina på grund av kriget med Ryssland. Det är den största
migrationsvågen sedan andra världskriget.

● 7 miljoner barn har drabbats av kriget i Ukraina. 369 utbildningsinstitutioner har utsatts för
bombningar och beskjutningar, 57 av dem har förstörts helt. Följ hemsidan för att ta reda på mer om
skadorna på UA:s skolor.

● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den
ryska militären från och med kl. 06.00 den 14 mars 2022: Trupper - mer än 12 000, stridsvagnar -
389, APV - 1 249, artillerisystem - 150, MLRS - 64, luftvärnssystem - 34, flygplan - 77, helikoptrar -
90, fordon - 617, lätta snabbbåtar - 3, bränsletankar - 60, UAV operativ-taktisk nivå - 8.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!

● Prenumerera på våra dagliga uppdateringar på Twitter och på vår webbplats.
● Följ länken för att se en lista över pålitliga organisationer som stöder Ukraina.
● Dela information om verkliga berättelser från kriget. Kriget. Berättelser.från.Ukraina.
● Dela din berättelse om Ukraina - oavsett om du har rest hit eller om du har vänner i Ukraina.

Sprid information om Ukraina.
● Dela sanningen - dela information om den här uppdateringen och webbplatsen.

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

Översättare: Andrii Berezovskyi

2

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503046528071618562
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503072834909790213
https://www.france24.com/en/live-news/20220313-more-than-2-6-million-flee-ukraine-war-un
https://saveschools.in.ua/en/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://www.facebook.com/war.stories.from.ukraine/

