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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 26.03.2022
Utrikespolitik. En vecka efter besöket i Ukraina har tjänstemän från Polen, Slovenien och Tjeckien utarbetat en
lista med tio åtgärder som EU måste genomföra för att stoppa kriget i Ukraina. Listan omfattar bland annat att
koppla bort alla ryska banker från SWIFT, stoppa rysk propaganda i Europa, blockera ryska fartyg och
vägtransporter till/från Ryssland, sanktioner mot hela näringslivet osv. Läs hela listan på POLITICO.

Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, talade vid Europaparlamentets
plenarsammanträde om Rysslands angrepp på Ukraina: "Vår kontinent skakas av en tektonisk förändring som vi
inte sett sedan Berlinmurens fall. Konsekvenserna av detta krig för Europas säkerhetsarkitektur kommer att bli
långtgående. Och jag talar inte bara om säkerhet i militära termer. Det handlar också om energisäkerhet och till
och med om livsmedelssäkerhet. I sitt tal, som var inriktat på energi- och livsmedelssäkerhet, förespråkade hon en
snabb utveckling av förnybara energikällor och investeringar i energieffektivitet. 2,5 miljarder euro fram till 2024
kommer att anslås till de regioner som drabbas av osäker livsmedelsförsörjning, samt 500 miljoner euro till "de
mest drabbade".

Bulgarien återkallar sin ambassadör till Ryssland för samråd efter "odiplomatiska, skarpa och oförskämda"
kommentarer från den ryska ambassadören i Bulgarien, sade premiärminister Kiril Petkov på torsdagen.

Städer som attackeras. På fredagen drog Ryssland slutsatsen att huvudresultatet av dess första fas av
offensiven mot Ukraina var att underminera Ukrainas stridskraft. Nästa fas kommer att fokusera på att "befria"
Donbas-regionen, eftersom det finns ett starkare stöd från de ockuperade områdena. Detta ställningstagande kan
förklaras av det ukrainska motståndets oväntade styrka, men analytiker varnar för att detta inte betyder att
ryssarna hade gett upp sina planer på att ta över hela Ukraina och att de använder denna retorik bara för att
omgruppera sig och förbereda sig för en ny attack. Den ukrainska armén återvänder gradvis till sin kontroll över en
del av de ukrainska territorierna. Aktiv beskjutning pågår dock fortfarande över hela landet. Slavutych i
Kiev-regionen är de facto blockerad av ryska trupper efter att de närmat sig staden. Staden är känd för att vara
hemvist för ett antal tidigare anställda vid kärnkraftverket i Tjornobyl. På lördagsmorgonen gick lokalbefolkningen
med i en fredlig demonstration för att visa sitt enade motstånd. I Kharkiv besköt ryska trupper stadens klinik, där
centrumet för leverans av humanitärt bistånd var beläget. Det resulterade i sju skadade, varav fyra senare har
avlidit. Ohtyrka i Sumy-regionen utsattes återigen för beskjutning: bomber följdes av explosioner och massiva
skador. Så här ser Okhtyrka ut i dag. Ryska trupper avfyrade sex kryssningsmissiler mot Vinnytsia i går. Ett ryskt
fartyg sköt mot byn Sanzhiyka i Odessa-regionen och tre timmar senare meddelade Ryssland så kallade
säkerhetsgarantier för fartygens passage. I Chernihiv förstördes arkivet för Ukrainas statliga säkerhetstjänst
(SBU). Arkivet innehöll dokument som rörde sovjetregimens förtryck av ukrainare. 7331 personer evakuerades
genom humanitära korridorer under fredagen, totalt 37 606 personer under veckan.

Mariupol. De lokala myndigheterna i Mariupol rapporterar att omkring 300 personer dog under spillrorna till följd
av bombningen av Mariupols dramatiska teater, där omkring 1 500 personer hade skydd. För närvarande har
ryska inkräktare förvandlat ett av Mariupols köpcentrum till sitt högkvarter och kontor för det politiska partiet
"Enade Ryssland", rapporterar stadsfullmäktige och hänvisar till Mariupols invånare. Ryska representanter ger ut
och distribuerar propagandatidningar tillsammans med Phoenix sim-kort, en mobilnätsleverantör som har varit
verksam i det ockuperade Donbas sedan 2014. Mariupols barnrehabiliteringscenter har förstörts efter att nyligen
ha återuppbyggts. FN har bekräftat att massbegravningar äger rum i det belägrade Mariupol. Organisationen har
fått satellitbilder av en av dem, skriver CNN och hänvisar till chefen för FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga
rättigheter i Ukraina, Matilda Bogner. Enligt FN:s beräkningar har kropparna av omkring 200 personer begravts på
denna plats.

Bortföranden. Ryska trupper fortsätter med förföljelser och bortföranden av civila. Bland de senaste måltavlorna
finns lokala tjänstemän, valda fullmäktigeledamöter, journalister, aktivister, präster, affärsmän och slumpmässiga
civila - alla som visar sitt motstånd. I går kidnappades chefen för det sammanslagna territoriella samhället
Snovska, regionen Chernihiv, och en lokal affärsman. Chefen för det tillfälligt ockuperade byrådet Nyzhni Sirogozy
försvann efter att ha meddelat att han tvingats avgå. Under det pro-ukrainska mötet i Slavutych kidnappades
stadens borgmästare Jurij Fomichiv.

Skadad infrastruktur. Den 24 mars uppgick de skador som Ukrainas infrastruktur åsamkats under kriget till 63
miljarder dollar eller 1,8 biljoner UAH, rapporterar Kyiv School of Economics. Sedan krigets början har minst 4431
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bostadshus, 92 företag, 378 utbildningsinstitutioner, 138 hälsovårdsinstitutioner, 8 civila flygplatser och 10 militära
flygfält, 7 värmekraftverk och vattenkraftverk skadats.

Språkfrågan. Den sociologiska byrån Rating har genomfört en ny nationell undersökning, denna gång med fokus
på språkfrågorna. Byrån rapporterar att antalet personer som anser att ukrainska är deras modersmål har ökat
stadigt: från 57 % 2012 till 76 % 2022. Den absoluta majoriteten (83 %) stöder att ukrainska ska vara det enda
statliga språket i Ukraina. En förändring har observerats när det gäller att ge ryskan status som statsspråk före
kriget och idag - nu stöder endast 7 % idén. Majoriteten (67 %) anser att det inte finns några problem mellan
ukrainskspråkiga och ryskspråkiga medborgare i Ukraina.

Utredning av krigsbrott. Iryna Venediktova, Ukrainas riksåklagare, informerade om registreringen av mer än
2700 krigsförbrytelser sedan krigets början. 205 misstänkta personer har identifierats. Ukraina, Litauen och Polen
har startat en gemensam utredningsgrupp om Rysslands krigsförbrytelser i Ukraina. Under tiden kan alla
krigsförbrytelser anmälas på denna webbplats.

Digitalt motstånd. Anonymous hackade Ryska federationens centralbank och publicerade 28 GB data. Under
perioden 15-22 mars registrerade Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA) 60 cyberattacker
mot Ukraina. 11 inträffade på regeringens och de lokala myndigheternas webbplatser, åtta inom säkerhets- och
försvarssektorn, sex inom finans- och handelssektorn, fyra inom telekom- och programvarusektorn och två inom
energisektorn, uppger Interfax.

Mykhailo Fedorov, Ukrainas minister för digital omvandling, informerade om att SAP, ett tyskt mjukvaru- och
konsultföretag, kommer att utveckla en digital blockad mot Ryssland och gradvis börja sluta stödja sina produkter i
ockupationsmaktens banker, försvars-, olje- och metallurgiföretag. Och efter vår seger kommer SAP att öppna ett
FoU-center i Ukraina.

Det första NFT-krigsmuseet har lanserats i Ukraina. Syftet med NFT-museet är att sprida sanningsenlig
information bland det globala digitala samfundet och samla in medel för att stödja Ukraina. Verken speglar de
militära händelser som ukrainarna upplevde - från början av den ryska invasionen till Ukrainas seger. Alla verk
presenteras digitalt som NFT-tokens och kan köpas av vem som helst. Den första delen av samlingen innehåller
verk av ukrainska konstnärer. Därefter kommer museet att kompletteras med verk av konstnärer från hela världen.

Kultur. Enligt kulturministeriet förstörs i genomsnitt två föremål av religiös infrastruktur varje dag. Sedan krigets
början har den ryska armén skadat minst 59 objekt i åtta regioner. Medan ryska bomber träffar ukrainska städer
kommer den ukrainska kulturen fortfarande att överleva, säger författaren Andrey Kurkov i sin debattartikel i The
Guardian. Vilnius järnvägsstation möter passagerare på tåget Moskva-Kaliningrad med bilder av det ryska kriget i
Ukraina samt särskilda meddelanden om kriget.

Statistik:
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska

militären per 06.00 på morgonen den 26 mars 2022: Personal - cirka 16 400, stridsvagnar - 575, APV - 1
640, artillerisystem - 293, MLRS - 90, luftvärnssystem - 51, flygplan med fasta vingar - 117, helikoptrar -
127, mjukskinnade fordon - 1 089, båtar och lätta snabbgående båtar - 7, bränsletankar - 72, UAV på
operativ-taktisk nivå - 56, specialutrustning - 19.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!
● I helgen uppmanar vi dig att stödja Ukrainas nationella scoutorganisation Plast. Organisationen

ger stöd till de ukrainska soldaterna vid frontlinjen, organiserar och levererar humanitär hjälp till
behövande samt medicinska förnödenheter till sjukhusen. Kolla deras senaste aktivitetsrapport.

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

● 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 ditt stöd till Ukraina! Slava Ukraini! Ära åt Ukraina!

Översättare: Andrii Berezovskyi
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