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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 19.03.2022

Utrikespolitik. President Zelenskyi informerade om sitt samtal med EG:s ordförande Ursula von der Leyen:
"EG:s slutsats om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap kommer att förberedas inom några månader".
Samtidigt tillkännagav Polens premiärminister Mateusz Morawiecki programmet "Anti-Putin Shield".
Programmet kommer att fokusera på avrussning av de polska och europeiska ekonomierna,
energidiversifiering, stöd till skapande av arbetstillfällen och stöd till jordbrukare.

"Oönskad". Europaparlamentet förbjuder ryska och vitryska diplomater att komma in i sina byggnader,
säger Europaparlamentets talman Roberta Metsola. Dessutom utvisar Bulgarien tio ryska diplomater, följt av
Lettland, Litauen och Estland som ger ryska diplomater 72 timmar på sig att lämna sina länder.

USA och Kina. USA:s president Joe Biden mötte den kinesiske presidenten Xi Jinping i en
tvåtimmarsvideokonferens och varnade för "konsekvenserna om Kina ger materiellt stöd till Ryssland". Kina
fortsätter att försäkra att det inte ligger i någons intresse för dem att delta i kriget, och förnekar att de
överväger att stödja Kreml.

Putin på scenen. Putin gjorde sitt första offentliga framträdande sedan kriget i Ukraina började. Hans
framträdande ägnades åt åttaårsdagen av Rysslands annektering av Krim och stöd för det pågående kriget.
Han talade till en folkmassa på tiotusentals ryssar på Moskvas största stadion. De officiella ryska
opinionsundersökningarna och den ryska allmänhetens demonstration på fredag bör ifrågasättas eftersom
Ryssland har ett välorkestrerat system för datamanipulation, samt ofta utövar påtryckningar på arbetstagare i
de nationella företagen, men en färsk undersökning som utförts av en grupp oberoende
forskningsorganisationer visar att minst 58 procent av allmänheten stöder Putins beslut.

Städer som attackeras. Ukrainas generalstab har informerat om att ryska trupper delvis lyckades i Donetsk
operationsområde - tillfälligt berövade Ukraina tillgången till Azovska sjön. Mariupol, Berdyansk är bland de
viktigaste hamnstäderna som har tillgång till Azovhavet, som ansluter till Svarta havet och som skulle vara
en stor förlust för Ukraina. I Kharkiv förstörde en rysk missil lokalerna för det regionala institutet för offentlig
förvaltning i Kharkiv, som tillhör Ukrainas president, National Academy of Public Administration. I Sumy
fattade en lagerbyggnad med färg- och lackprodukter på en yta av mer än 6 000 kvadratmeter eld på grund
av artilleribeskjutning. I Trostyents, Sumy-regionen, besköt ryska trupper ett sjukhus. I Kiev besköt ryskt
tungt artilleri sektorn för privata bostadshus i distriktet Sviatoshynskyi. Kramatorsk i Donetsk-regionen
besköts kraftigt. Dussintals offer rapporteras i Mykolaiv efter morgonens beskjutning och luftangrepp.
Borgmästaren i Mykolajiv rapporterade att larmsystem för luftangrepp inte kunde ha utlösts eftersom
beskjutningen skedde från ett nära avstånd, antingen Kherson eller Krim.

Chefen för det sammanslagna samhället Velykoburlytska har släppts ur rysk fångenskap. Sekreteraren i
Nova Kakhovka stadsfullmäktige är dock fortfarande i rysk fångenskap för andra dagen. Hans fru rapporterar
att han torteras och att han uppmanas att ändra sin negativa inställning till Ryssland och se till att han blir
lojal.

Humanitära situationen. Presidentens kansli meddelar att 9,145 personer evakuerades i dag via
humanitära korridorer - 4,972 från Mariupol, varav 1 124 var barn. Ukrainas ombudsman Denisova
informerade om att 130 personer evakuerades från spillrorna av Mariupols dramateater, medan mer än
1,000 personer fortfarande befinner sig där. Greklands premiärminister har meddelat att de är beredda att
återuppbygga förlossningssjukhuset i Mariupol. Beslutet är knutet till det faktum att majoriteten av de
ukrainska grekerna bor i Donetsk oblast särskilt nära Mariupol.

Media som attackeras. Ryska trupper fortsätter att rikta in sig på medieföreträdare som rapporterar från
marken. "Vår journalist Victoria Roshchyna hålls fången av de ryska ockupanterna. Hon har rapporterat från
hotspots i östra och södra Ukraina sedan början av det rysk-ukrainska kriget. Den 12 mars kunde vi inte
kontakta Victoria", säger Hromadske Int. Under tiden har journalister från ukrainska TV-kanaler (ICTV, 1+1,
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Nastoyashcheye Vremia) denna vecka hamnat under beskjutning. Följ dagligen med i övervakningen av
situationen med medieföreträdare i Ukraina.

Affärsliv. Sedan krigets början har mer än 220 internationella företag lämnat Ryssland. Globala företag som
Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW (https://twitter.com/BMW) och Mercedes är dock
fortfarande verksamma. Danone och Nestle får hård offentlig kritik. De fortsätter sina affärer med Ryssland
och säljer baby- och barnmat till ett land som dödar barn i Ukraina.

Kultur. Sedan krigets början har flera ukrainska konstnärer dödats av ryska trupper. Den ukrainska
balettdansaren Artem Datsyshyn hamnade under beskjutning av ryska inkräktare i Kiev. Han blev svårt
skadad och dog på ett sjukhus. Den kända skådespelerskan Oksana Shvets dödades av en raketattack.

Läs mer om Mariupol. Den ukrainska streamingtjänsten Takflix har släppt 4 kortfilmer som gjorts av
Mariupolbor under 2017-2021. 50 % av biljettförsäljningen kommer att skickas till Mariupols
stadsfullmäktiges konto för de akuta humanitära behoven inför den ryska invasionen. Titta här.

Statistik:

● Enligt Pentagon har Ryssland avfyrat mer än 1 080 missiler mot Ukraina sedan den fullskaliga
invasionen inleddes.

● I Kiev har 222 personer dött sedan krigets början, varav 60 civila, 4 barn. 889 personer har skadats,
varav 241 civila, 18 barn.

● Nästan 10 miljoner ukrainare har tvingats fly från sina hem, cirka 6,5 miljoner ukrainare blev
internflyktingar och 3,2 miljoner lämnade Ukraina.

● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den
ryska militären från och med kl. 06.00 den 19 mars 2022: personal - cirka 14 400, stridsvagnar - 466,
APV - 1470, artillerisystem - 213, MLRS - 72, luftvärnssystem - 44, flygplan med fasta vingar - 95,
helikoptrar - 115, mjuka fordon - 914, lätta snabbgående båtar - 3, bränsletankar - 60, UAV på
operativ-taktisk nivå - 17, specialutrustning - 11.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!

● Sluta köpa från företag som fortfarande är verksamma i Ryssland (Nestle, Danone, Unilever) -
genom att betala dem ger du bränsle till den ryska armén och den ryska invasionen av
Ukraina. Stöd dina lokala producenter, de skulle uppskatta det.

● Du kan stödja City of Goodness (som hjälper mödrar och deras barn), Help Ukraine Aid
Centre, Lesia Ukrainka Theatre i Lviv (som tar emot och stöder flyktingar) med ett enda klick.

● 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.

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

Översättare: Andrii Berezovskyi
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