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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 18.03.2022
Förhandlingar. Förhandlingarna mellan den ukrainska och den ryska delegationen fortsätter i virtuellt format
och i arbetsundergrupper. Det framkommer dock mer information om ett eventuellt möte mellan president
Zelenskyi och den ryske presidenten under de kommande veckorna. Utrikesminister Kuleba säger att
Zelenskyi är redo för mötet "till och med i morgon" - "hans ståndpunkt är tydlig, den är formulerad i alla
frågor, och Ukraina är redo för detta samtal". Mykhailo Podolyak uppgav att det finns en lista med frågor på
bordet som inte kan lösas utan statschefernas medverkan.
Utrikespolitik. Tyska förbundsdagen. President Zelenskyi talade till tyska parlamentariker på torsdagen.
Den ukrainska presidenten uttryckte skarp kritik mot att enbart sanktioner inte räcker och att det nu är för
sent, Tyskland måste upphöra med det ekonomiska stödet till Ryssland. I sitt tal uppmanade han till att inte
försena Ukrainas anslutning till Europeiska unionen, utan att införa hårdare sanktioner mot Ryssland och att
sätta freden före inkomsterna.
Den litauiska Seimas antog enhälligt en resolution som uppmanar FN att vidta omedelbara åtgärder för att
säkerställa en flygförbudszon över Ukraina för att stoppa massdödandet av civila. Det är ett tredje land vars
parlament uppmanade FN-länderna att omedelbart enas om åtgärder för att skapa en flygförbudszon över
Ukraina för att rädda människors liv.
Vapenindustrin. Enligt en nyligen publicerad rapport från Investigate Europe har tio EU-medlemsstater
fortsatt vapenrelaterade affärer med Ryssland trots det embargo som införts mot vapenförsäljning till
Ryssland sedan 2014. De analyserade uppgifterna täcker en period 2015-2020 från alla EU-27:s officiella
register över vapenexport. Det totala exportbeloppet motsvarar militär utrustning till ett värde av 346 miljoner
euro, enligt offentliga uppgifter som analyserats av Investigate Europe. Frankrike, Tyskland, Italien,
Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Finland, Slovakien och Spanien har - i olika omfattning - sålt "militär
utrustning" till Ryssland. Undersökningen visar att termen "militär utrustning" är bred och kan omfatta
missiler, bomber, torpeder, kanoner och raketer, landfordon och fartyg samt detaljer om den militära
utrustningen.
Städer som attackeras. Under den senaste veckan har varje dag ett av Kyivs stadsdelar träffats av resterna
av missilen. I dag har ytterligare ett bostadshus skadats. De tunga attackerna fortsätter runt Kiev i Bucha och
Vyshgorod-distrikten samt i fyra samhällen i Brovary-distrikten. Tidigt på morgonen hördes tre explosioner i
Lvivs förorter, riktade mot en flygplansreparationsanläggning. Chernihiv-regionen är fortfarande under aktiv
beskjutning, medan ryska trupper placerar sina maskiner bland civil infrastruktur. Ytterligare en attack mot
civila ägde rum i Chernihiv nära affären. En amerikansk medborgare finns bland offren. Mariupols vice
borgmästare Serhiy Orlov säger att det inte finns någon byggnad utan skador i staden. Omkring 80-90 % av
infrastrukturen har påverkats av militära aktiviteter. Omkring 50-100 bomber släpps dagligen över staden.
Omkring 100 personer lyckades lämna lokalerna i den skadade Mariupol Drama Theatre, medan resten
stannade kvar under spillrorna. Evakuering från teaterns område är omöjlig på grund av den ständiga
beskjutningen. I Severodonetsk och Rubezhne i Luhansk-regionen förstörde ryssarna mer än 20 hus under
natten. Efter beskjutning i Kharkiv brann marknaden Barabashovo, en av de största marknaderna i
Östeuropa. Efter föregående natts attack i Merefa, Kharkivregionen, dog 21 personer och 25 skadades.
Situationen i Kherson är fortfarande kritisk eftersom människor har begränsade resurser att leva och ingen
evakueringskorridor har ännu överenskommits. Under det senaste dygnet har 3 810 personer från "hot
spots" evakuerats - 2 000 invånare i Mariupol kunde ta sig till Zaporizhzhia, ytterligare 1 810 invånare i
Vorzel, Bucha, Gostomel, Shevchenkiv och Borodyanka har evakuerats. Följ den senaste kartan som visar
den senaste utvecklingen i landet.
Kostnader för kriget. På en vecka har den totala kostnaden för Rysslands skadade infrastruktur i Ukraina
ökat med 8,3 miljarder dollar. För närvarande motsvarar en ungefärlig totalsumma av skadorna cirka 62,6
miljarder dollar. Ekonomihögskolan i Kiev har tillsammans med presidentens kansli och ekonomiministeriet
lanserat en webbresurs för att samla in information om infrastrukturskador.
Syrien. General Staff i Ukraina varnar för att Ryssland har rekryterat omkring 1 000 syriska legosoldater för
att ansluta sig till sin armé och slåss i Ukraina. Enligt Ukrainas militära underrättelsetjänst planeras det inom
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en snar framtid att flytta vapen, militär utrustning och andra resurser från Syrien till Ryssland och Belarus för
att stödja de ryska ockupationsstyrkorna. Enligt uppgift skulle syriska militanter kunna ta tillfället i akt för att
lämna sitt land och förflytta sig till europeiska länder i stället för att verkligen slåss.
Affärsliv. PayPal börjar bedriva verksamhet i Ukraina. Nestle lämnar inte Ryssland och kommer att fortsätta
sin fortsatta verksamhet. Premiärminister Shmyhal gjorde en brådskande vädjan till Nestles vd, men
företagets ståndpunkt förblir oförändrad.
Bojkott. Svenska Hamnarbetarförbundet har meddelat att man börjar blockera ryska fartyg och varor från
deras hamnar från och med den 28 mars. Europeiska rymdorganisationen (ESA) vägrar att samarbeta med
Roscosmos för att utveckla ExoMars-uppdraget på grund av den ryska invasionen av Ukraina.
Allmänt stöd för kriget i Ryssland. Mykhaylo Podolyak svarade på den tyske förbundskanslern Olaf
Scholz uppmaning att "inte förolämpa eller attackera vanliga ryssar": Officiellt stöder 71 procent av ryssarna
starkt kriget mot Ukraina och massmordet på våra medborgare. Tänk på det. I sin artikel för VoxUkraine
säger Ilona Sologoub: "Putin personifierar Rysslands aggressiva krig i Ukraina. Men blodet från oskyldiga
ukrainare finns också på händerna på miljontals ryssar som stöder Putin". Kolla in nivån på allmänhetens
stöd för kriget i Ryssland i artikeln.
Kultur. Kulturarvet är fortfarande under attack. I Izium i Kharkiv-regionen har ockupanterna förstört
minnesmärket över andra världskriget på naturmonumentet Kremianets. En av monumentets stelae föll på
grund av flygbombningar. Samtidigt är den italienska regeringen redo att återuppbygga den förstörda teatern
i Mariupol. Den italienska kulturministern sade på Twitter att ministerkabinettet stödde hans förslag. I London
har MyArtBroker inlett en tyst välgörenhetsauktion av Banksys konstverk "CND Soldiers". Alla insamlade
pengar kommer att gå till Ohmatdyt Children's Hospital i Kiev, Ukraina.
Det ukrainska civilsamhällets centrum i Bryssel. Europaparlamentets talman Roberta Mesola har gett
nycklarna till byggnaden Station Europe till den ukrainska civilsamhällesorganisationen Promote Ukraine.
Lokalen kommer att användas för att samordna det ukrainska civilsamhällets insatser (organisera
demonstrationer, presskonferenser osv.) och för att ge psykologiskt och administrativt stöd till flyktingar från
Ukraina som nu anländer till Belgien (jobbsökande, registrering på kommunala kontor).
Statistik.
●
●
●

Sedan krigets början har mer än 320 000 medborgare återvänt till Ukraina.
Ukrainas ungdomsåklagare rapporterar att 109 barn dödades och 130 skadades till följd av den
ryska invasionen av Ukraina.
Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den
ryska militären från och med kl. 06.00 den 18 mars 2022: Trupper - cirka 14 200, stridsvagnar - 450,
APV - 1 448, artillerisystem - 205, MLRS - 72, luftvärnssystem - 43, flygplan med fasta vingar - 93,
flygplan med vingar med roterande vingar - 112, bepansrade stridsfordon - 879, lättbåtar - 3,
bränsletankar - 60, UAV på operativ-taktisk nivå - 12, specialutrustning - 11.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!
●
●
●
●

Stöd det humanitära centret bredvid dig.
Dela aktuell information om situationen i Ukraina, antingen på sociala medier, med lokala
medier eller genom att sprida denna korta notis vidare.
Prenumerera på våra dagliga uppdateringar på Twitter och på vår webbplats.
Dela sanningarna - dela information om denna uppdatering och webbplats.

Tack för ditt stöd till Ukraina! Slava Ukraini! Ära åt Ukraina!
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