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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 24.03.2022
En månad av motstånd. Morgonen den 24 februari har börjat med ljudet av explosioner. Ukraina

förväntades att överleva i 72 timmar efter den ryska invasionen. Den 24 mars gör Ukraina fortfarande
motstånd. Förenat som aldrig förr.

Utrikespolitik. Stora samtal den 24 mars. Tre toppmöten äger rum i Bryssel i dag - Nato, Europeiska rådet
och G7-toppmötet. Högst upp på dagordningen - situationen i Ukraina och att ge ytterligare stöd där.
President Zelenskyi kommer att hålla ett videotal vid Nato-mötet. FN:s säkerhetsråd vägrade att stödja den
av Ryssland utarbetade resolutionen om bistånd och civilskydd i Ukraina. Ett av de viktigaste skälen är att
dokumentet inte nämnde ett ord om Moskvas roll i kriget. Endast Ryssland och Kina röstade för
resolutionen, medan resten av de 13 medlemmarna avstod från att rösta. Polen har utvisat 45 ryska
diplomater. Den polska byrån för inre säkerhet (ABW) uppges ha identifierat 45 personer som hade
diplomatisk status men som samtidigt var anställda av de ryska specialstyrkorna. Samtidigt kommer Ryska
federationen, efter att ha uteslutits ur Europarådet den 16 mars 2022, att upphöra att vara en hög
fördragsslutande part i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna den 16 september 2022.

Belarus. Belarus har gett 12 ukrainska diplomater 72 timmar på sig att lämna landet, vilket har tvingat
Ukrainas generalkonsulat i Brest att stänga på grund av personalbrist. Cirka fyra av de ukrainska
diplomaterna kommer att arbeta kvar i Minsk. Belarus förklarar orsaken till beslutet med "ovänliga
handlingar" från ukrainsk sida. Medan Ryssland försöker få den vitryska armén att officiellt delta i kriget, är
den vitryska militären fortfarande ovillig att delta i kriget. Ryska specialofficerare genomför "individuella
intervjuer" med soldater för att övertyga dem, och de som är ovilliga att ansluta sig kontrolleras för att se om
de har kopplingar till oppositionen. Belaryssarna erbjuds 1 000-1500 dollar i månaden för att delta i
"specialuppdrag" tillsammans med framtida militär utbildning i Ryssland. Ukrainas generalstab understryker
att en militär invasion från den vitryska gränsen fortfarande är en stor möjlighet.

Krigsbrott. Att definiera och behandla "krigsförbrytelser" och "krigsförbrytare" kräver ett tidskrävande
juridiskt grundarbete inom systemet med byråkratisk byråkrati. Några första steg i denna riktning har dock
tagits i samband med den ryska invasionen av Ukraina. I går drog den amerikanska regeringen formellt
slutsatsen att ryska styrkor har begått krigsförbrytelser i Ukraina. I uttalandet nämndes Putin inte direkt, utan
man hänvisade till "medlemmar av Rysslands styrkor". Den polska Seim har också godkänt en resolution
om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Ryssland
har begått i Ukraina.

Samtidigt i Ryssland. Enligt uppgift har några av de viktigaste topptjänstemännen varit försvunna under en
längre tid eller slutat på sina poster. President Vladimir Putins klimatsändebud, Anatolij Tjubais, har enligt
uppgift lämnat sin post och blir därmed Rysslands högst uppsatta regeringstjänsteman som slutar på grund
av kriget i Ukraina. Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu har inte framträtt offentligt på omkring 12
dagar, trots att han är en mycket offentlig person. Han har nämnts på nyheterna när det gäller de
undertecknade dekreten, liksom vid prisceremonier, men inga foton eller videor av honom finns tillgängliga.
Ryska medier sprider aktivt desinformation om potentiell produktion av kemiska och biologiska vapen i
Ukraina. Anledningen till detta kan vara att Ryssland förbereder marken för att rättfärdiga sin egen
användning av kemiska vapen.

Städer som attackeras. Ryska trupper pressades tillbaka flera kilometer öster om Kiev, men de fortsatte
att gräva sig in och intog fler försvarspositioner nordväst om staden. Enligt Oleksii Arestovych, rådgivare till
Ukrainas president, finns omkring 12 000 ryska militanter kvar runt Kiev. 70-80 procent av Irpin är åter under
ukrainsk kontroll, även om gatustriderna fortsätter. I Chernihiv besköt ryska trupper de lokala
livsmedelsföretagens anläggningar och skadade ammoniakledningen. Situationen är fortfarande under
kontroll, men ytterligare skador kan orsaka läckage där. Sedan igår kväll har ryska trupper aktivt beskjutit
den civila infrastrukturen. I Luhansk-regionen har invånare i Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne,
Kreminna, Novodruzhesk och Voivodivka utsatts för beskjutning. För närvarande är 35 bosättningar
fortfarande utan elektricitet och 23 hus är skadade eller helt förstörda i regionen. Rubizhne i
Luhanskregionen är fortfarande under regelbunden beskjutning - under natten besköts staden återigen med
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missiler och fosforbomber. Sedan krigets början har 1143 byggnader förstörts i Kharkiv. 998 av dem är
bostadshus. Kharkivs centrum har aktivt beskjutits med missiler som skjutits upp från Svarta havet. I det
ockuperade Melitopol bygger ockupanterna en militärbas för att avfyra raketer. På grund av närheten till
civil infrastruktur används människor som mänskliga sköldar där.

Samtidigt förstörde ukrainska styrkor ett stort ryskt ledningsfartyg "Orsk" i det tillfälligt ockuperade
Berdyansk.

Krim. Ryssland begränsar utresan från det ockuperade Krim via Krimbron. Landet kommer också att
begränsa färjetrafiken och flygningar från halvön till Ryssland. Ett formellt skäl för dessa åtgärder är att
bekämpa ukrainska sabotörer och förhindra eventuella "terroristattacker". Det är dock troligt att man vill
hindra civila från att fly från halvön, vilket skulle kunna sprida panik.

Bortförande. Ryska ockupanter kidnappade en 75-årig man från sitt hem. Han visade sig vara far till
Svitlana Zalizetska, journalist, chef för "Holovna Gazeta Melitopolya" (Melitopol Main Newspaper) och
webbplatsen RIA-Melitopol, som hade lämnat Melitopol tidigare. Kidnapparna krävde att journalisten skulle
återvända till staden och överlämna sig till ockupanten, först då skulle hennes far släppas.

Frakt Blockad. Transport Ministrarna i Litauen, Lettland, Estland och Polen har uppmanat EU att förbjuda
ryska och vitryska godstransporter på väg och till sjöss. Syftet är att förhindra att de befintliga förbuden lätt
kan kringgås, och därför föreslås att åtgärderna för väg- och sjötransporter kombineras och skärps.

Sanktioner. Bloomberg rapporterar att Biden-administrationen och EU är nära en överenskommelse som
syftar till att minska Europas beroende av ryska energikällor.

Digital säkerhet. Anonymous fortsätter sitt cybermotstånd. I går meddelade de att de hackat Rysslands
centralbank. Mer än 35 000 filer kommer att offentliggöras inom 48 timmar, med vissa hemliga avtal bland
dessa dokument.

Media. Oksana Baulina, rysk oberoende undersökande journalist, dödades i Kiev Förorterna under
gårdagens skjutning. Baulina, som tidigare även arbetat för den ryske oppositionsledaren Navalnyj,
dödades tillsammans med en annan civilperson när hon filmade de ryska truppernas beskjutning. Sedan
krigets början har minst fem journalister mist livet.

Kultur. Ryska inkräktare förstörde byggnaden för Arkhip Kuindzhi Art Museum i Mariupol - där förvarades
originalkonstverk av Ivan Aivazovsky, Mykola Glushchenko, Tatiana Yablonskaya, Mykhailo Deregus och
andra mästare.

Solidaritet med Ukraina. I sitt kvällstal uppmanade president Zelenskyi människor över hela världen att
uttrycka sitt stöd för Ukraina den 24 mars och därefter: "Därför ber jag er att stå upp mot kriget! Från och
med den 24 mars - exakt en månad efter den ryska invasionen... Från och med denna dag och därefter.
Visa er sanna anda! Kom ut från era kontor, era hem, era skolor och universitet. Kom i fredens namn. Kom
med ukrainska symboler för att stödja Ukraina, för att stödja friheten, för att stödja livet."

Statistik:

● Det är en av de viktigaste frågorna i Ukraina som har varit föremål för en omfattande kamp mot de
brännheta områdena i går.

● 264 civila har dödats i Kiev sedan krigets början.
● 121 barn har dött och mer än 160 barn har skadats.
● 58 ambulanser besköts och sex sjukvårdare dödades.
● 1200 missiler avfyrades mot Ukraina av ryska trupper under bara en månad.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den

ryska militären fram till kl. 06.00 den 24 mars 2022: personal - cirka 15 800, stridsvagnar - 530, APV
- 1597, artillerisystem - 280, MLRS - 82, luftvärnssystem - 47, flygplan med fasta vingar - 108,
helikoptrar - 124, mjuka fordon - 1033, lätta snabbgående båtar - 4, bränsletankar - 72, UAV på
operativ-taktisk nivå - 50, specialutrustning - 16.
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Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!

● Vår partnerorganisation U-Cycle söker cyklar till ungdomscenter som levererar riktad
humanitär hjälp till behövande.

● Dela aktuell information om situationen i Ukraina, antingen på sociala medier, med lokala
medier eller genom att sprida denna korta uppdatering.

● Prenumerera på våra dagliga uppdateringar på Twitter och vår webbplats.
● Du kan stödja vårt projekt med donationer via PayPal. Mer information finns här.

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

Översättare: Andrii Berezovskyi
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