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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 22.03.2022
Förhandlingar. Förhandlingarna mellan Ukrainas och Rysslands officiella delegationer den 21 mars varade i en och en
halv timme. Vidare arbetet fortsätter i undergrupper med politiska, juridiska och sociala aspekter av avtalet. För
närvarande avslöjar förhandlingsgrupperna inga detaljer om de potentiella avtalen. Kreml säger att inga betydande
framsteg har uppnåtts och anklagar Ukraina för att förhala fredssamtalen genom att göra sina förslag oacceptabla för
Ryssland. Ukraina har sagt att man är villig att förhandla men att man inte kommer att backa i nyckelfrågor eller
acceptera ryska ultimatum. Samtidigt nämnde president Zelenskyi i en intervju med nationella offentliga medier att de
viktigaste punkterna i avtalet endast kan avgöras genom en nationell folkomröstning. För närvarande verkar det dock
vara helt omöjligt att hålla en folkomröstning så länge krigslagar råder.
Utrikespolitik. EU. Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande för
Europeiska kommissionen, kallade situationen i Ukraina för ett "krigsbrott": "Vi anser att det som händer i Ukraina är ett
krigsbrott, ett massivt krigsbrott som begås av de ryska väpnade styrkorna mot det ukrainska folket". Den 21 mars
godkände EU:s råd formellt den strategiska kompassen - en handlingsplan utan motstycke för att stärka EU:s
säkerhets- och försvarspolitik fram till 2030, som omfattar 1) att öka EU:s insatsförmåga och förbättra den militära
styrkan, 2) att stärka EU:s förmåga att förutse, avskräcka och reagera på nuvarande och snabbt uppkomna hot och
utmaningar samt att skydda EU:s säkerhetsintressen, 3) att öka medlemsstaternas försvarsutgifter, 4) att stärka
samarbetet med strategiska partner och det bilaterala samarbetet med likasinnade länder. Denna strategiska kompass
kommer att stärka EU:s strategiska självständighet och dess förmåga att samarbeta med partner för att skydda sina
värderingar och intressen", står det i det officiella pressmeddelandet.
Japan. Ryssland har meddelat att man drar sig ur samtalen om fredsavtal med Japan och fryser gemensamma
ekonomiska projekt med anknytning till de omtvistade Kurilöarna på grund av de sanktioner som Tokyo infört på grund
av Rysslands invasion av Ukraina. Redan från krigets första veckor har Japan tagit upp den olösta frågan om
Kurilöarna, Japans norra territorier. Under årens lopp har territoriernas status varit ett hett ämne sedan Ryssland
ockuperade dem under andra världskriget.
Sanktioner. Ytterligare sanktioner mot Ryssland står högst upp på EU:s dagordning den här veckan, men en viss
trötthet finns i luften. Polen och de baltiska staterna kräver hårdare sanktioner, nämligen handelsembargo mot Ryssland
och riktade sanktioner mot olje- och gassektorn. Tyskland signalerar stöd för att ta en paus för att "se över effekten av
de sanktioner som hittills införts", skriver Politico. Annalena Baerbock, Tysklands utrikesminister, säger: "Frågan om ett
oljeembargo är inte en fråga om huruvida vi vill ha det eller inte. Det är en fråga om hur mycket vi är beroende av olja
och det skiljer sig åt mellan olika europeiska medlemsstater och därför är det viktigt att vi tillsammans talar om
motståndskraft och hur vi kan minska vårt beroende av de länder som importerar olja". USA:s president Joe Biden
varnar för nya indikationer på möjliga ryska cyberattacker, som skulle kunna vara ett av Kremls möjliga svar på de
förkrossande sanktionerna på grund av invasionen av Ukraina.
Städer som attackeras. En rysk missilattack på söndagskvällen mot ett köpcentrum i Kiev förvandlade det till en
rykande ruin. Minst åtta personer dödades, även om antalet troligen kommer att stiga på grund av de förödande
explosionerna där. Det förstörda köpcentret har kostat 41 miljoner euro i investeringar. I de ockuperade regionerna
Trostyanets och Sumy-regionen fortsätter ryska trupper att råna lägenheter och hus, döda civila och förstöra civil
infrastruktur. Ockupanterna använder regelbundet lokalbefolkningen som mänsklig sköld för att gömma sig bakom den
ukrainska armén. Ryssarna har stulit den sista tillgängliga ambulansen från stadens sjukhus, vilket innebär att det inte
finns någon medicinsk transport tillgänglig där. Barnsjukhuset i Severodonetsk i Donetskregionen förstördes av ryska
trupper som fick byggnadens tak att gå upp i rök. Ryska trupper sköt mot de evakueringsbussar som var på väg från
Mariupol. Till följd av detta skadades fyra barn. De fördes till sjukhus. Ett barn befinner sig i allvarligt tillstånd. För första
gången sedan krigets början besköts Zhytomyr-regionen med BM-21 (Grad). Byn Selets attackerades, 4 personer
dödades. Samma militära maskineri användes mot staden Zelenodolsk, Zelenodol nära Kryvyi Rih. Fyra missiler
avfyrades mot Rivne-regionen, tre av dem förstördes med luftförsvarssystem. Den ryska militären slog till mot
Avdiivka, Donetsk-regionen, med nya Tornado-C MLRS-missiler. 15 byggnader förstördes till följd av attacken.
Igår evakuerades 8057 personer genom humanitära korridorer, 3007 personer evakuerades från Mariupol till
Zaporizhzhia. Lokala myndigheter meddelade att mer än hälften av befolkningen i staden Chernihiv lämnade staden. Av
285 000 invånare stannade cirka 130 000 kvar. Ryska trupper har använt vit fosforammunition i Kramatorsk i
Donetsk-regionen.
Läs Associated Press teamets berättelse "20 dagar i Mariupol: teamet som dokumenterade stadens lidande". Teamet
var de enda internationella journalister som fanns kvar i den ukrainska staden och har dokumenterat belägringen
av den av ryska trupper i mer än två veckor.
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Bortföranden. Ryssland fortsätter sin strategi att kidnappa lokala myndigheter och aktivister. Under de senaste
dagarna har trupperna kidnappat borgmästaren i Berislav i regionen Kherson tillsammans med en lokal aktivist.
Tsyrkunivsk Chefen för bystyrelsen i regionen Kharkiv kidnappades direkt från sitt eget hus. Utrikesminister Kuleba
uppgav att omkring två tusen barn fördes från Mariupol till Ryssland. Som bekräftats av hans talesperson "Bara den 19
mars tvångsförflyttade Ryssland 2389 barn från Donbas. Att bortföra civila är strängt förbjudet enligt internationell
humanitär rätt". I Melitopol kidnappades journalister från det lokala mediet "Melitopolskie vesti", men släpptes senare.
Fredliga demonstrationer. Ryssland placerade 600 kravallpoliser runt Energodar för att kontrollera eventuella
kommande demonstrationer. Redan från de första dagarna har lokalbefolkningen aktivt gått ut på gatorna för att
protestera mot de ryska truppernas ockupation av staden. Den här kravallpolisens enda uppdrag är att förhindra
ytterligare motståndshandlingar från även den minsta folkmassan. Vid ett fredligt möte i Kherson använde den ryska
militären våld mot människor som protesterade mot den ryska aggressionen och skadade några av dem.
Förvaltning av tillgångar. Polen har för avsikt att upphäva de nuvarande restriktionerna i fråga om äganderätt för att
möjliggöra konfiskering av rysk egendom i landet. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) och
partner har avslöjat dussintals tillgångar som är knutna till Rysslands härskande klass. I åratal har den styrande eliten
gömt sina tillgångar utomlands och registrerat dem under olika namn, och därför syftar detta projekt till att hitta de
verkliga ägarna och deras tillgångar. Det är inte lätt att bevisa ägandet av yachter, herrgårdar och flygplan, eftersom
ägarna ofta anstränger sig för att hålla dem dolda. Denna webbplats innehåller information om tillgångar med tydliga
bevis på deras ägande.
Cyber Frontlinjen. Ryssland fortsätter att stänga ner all information om deras krig i Ukraina som dyker upp i medierna.
Ryska domstolar beslutade att Meta, som äger Facebook, Instagram och WhatsApp, är en extremistorganisation och
förbjöd den att verka på Rysslands territorium. Samtidigt gav Anonymous, en hacktivistgrupp, 48 timmar till 40
internationella organisationer som samarbetar med Ryssland att lämna landet. Gruppen uppmanade företagen att
fundera över detta och dra sig tillbaka från Ryssland, eftersom deras skatter finansierar Putins regim.
Desinformation. Polisen i den tyska staden Bonn har rapporterat om spridningen av en video på Internet av en påstådd
attack av ukrainare på en 16-årig rysktalande volontär i Euskirchenområdet, som experter bedömer vara en bluff som
syftar till att uppvigla till fientlighet. Det Kremlvänliga mediet "Komsomolskaya Pravda" publicerade en artikel om de
ryska förlusterna i kriget mot Ukraina. De angivna siffrorna, 9 861 dödade ryska soldater och 16 153 skadade, är mer
realistiska än de siffror som tidigare meddelats av ryska myndigheter. Efter ett tag raderades dock alla siffror.
Berättelser från kriget. 96-årige Borys Romanchenko, som överlevde fyra nazistiska koncentrationsläger, dödades av
en rysk missil i sin egen lägenhet i Kharkiv under ryssarnas kraftiga beskjutning av staden.
Statistik:
●
●
●
●

Sedan krigets början har ockupanterna öppnat eld mot 135 sjukhus, varav 9 helt förstördes.
Till följd av invasionen av Ukraina kommer den ryska ekonomin att minska med 8 % år 2022, medan 1998 års
betalningsinställelse kostade landet en minskning av BNP med 5,4 %. Denna värdering har tillhandahållits av
kreditvärderingsinstitutet Fitch.
Ukrainian Deminers Association uppskattar att den 21 mars är den totala ytan av farliga områden i Ukraina som
kräver minröjningsåtgärder minst 82 525 kvadratkilometer;
Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska
militären från och med kl. 06.00 den 22 mars 2022: personal - cirka 15 300, stridsvagnar - 509, APV - 1 556,
artillerisystem - 252, MLRS - 80, luftvärnssystem - 45, flygplan med fasta vingar - 99, helikoptrar - 123, mjuka
fordon - 1 000, lätta snabbgående båtar - 3, bränsletankar - 70, UAV på operativ-taktisk nivå - 35,
specialutrustning - 15.

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

Webbplats för humanitärt bistånd (help.gov.ua)
Stöd det Kiev-baserade bageriet "Good Bread for Good People" som anställer personer med psykiska
funktionshinder och tillhandahåller bröd till medborgare i Kiev som stannat kvar i staden.
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!
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