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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 27-28.03.2022
Utrikespolitik. USA:s president Biden anlände i Polen på fredagen för att träffa amerikanska trupper, ukrainska flyktingar och
ett antal tjänstemän, däribland Ukrainas utrikesminister och försvarsminister. På söndagskvällen höll han ett officiellt tal i
Warszawa där huvudbudskapet löd: "Det som händer i Ukraina kommer att förändra 2000-talet. Detta är inte ett krig mellan
Ryssland och Ukraina, det är ett tyranniets krig mot hela världen. Förenta staterna kommer att stå fast vid Ukrainas sida i
absolut allting tills Ukraina har vunnit. Ingenting kommer att tvinga Förenta staterna att vända sig bort från Ukraina och
försvaga stödet, tvärtom, det kommer bara att stärka banden mellan de två länderna. Samtidigt kommer det inte att bli någon
snabb seger. Vi måste vara tydliga: den här striden kommer inte heller att vinnas på dagar eller månader. Vi måste styra oss
själva inför den långa kampen som väntar." Bidens utanför ramarna stående kommentar att Putin "inte kan förbli vid makten"
väckte dock en del diskussioner även i närmare kretsar. Ett antal tjänstemän klargjorde senare att varken USA eller EU vill
införa regimskifte i Ryssland. Samtidigt har USA:s president tillkännagivit ytterligare sanktioner, nämligen att stänga
amerikanska och europeiska hamnar för ryska fartyg. Ukrainas ståndpunkt är oförändrad: tillsammans med sanktionerna
behövs det fler vapen för att förhindra ytterligare flygräder och missilattacker.

Städer som attackeras. I lördags sköts ockupanterna 35-70 km bort från Kiev enligt försvarsministeriet. De regelbundna
artilleri attackerna fortsätter dock. För det första invaderade de ryska militärstyrkorna staden Slavutych på lördagen och intog
stadens sjukhus där. Under en lokal fredlig demonstration kastade ryska trupper granater mot demonstranterna. De hade
också kidnappat stadens borgmästare, som senare släpptes efter några timmar. Senare under dagen kom uppgifter om att
staden är under rysk kontroll, men efter att ha kontrollerat om det fanns vapen i staden omgrupperade sig de ryska trupperna
och ockuperade alla blockposter vid stadens infarter. Under helgen avfyrade Ryssland ett antal missiler riktade mot olje- och
gas raffinaderier. I Lviv träffade kryssningsmissiler en olje- och gasraffinaderifabrik som tillhör Ukrainska järnvägen och en
av stadens fabriker. Dessa missiler avfyrades från Sevastopol. Statliga räddningstjänsten har släckt branden i anläggningen
efter nästan 16 timmar. Rysslands försvarsministerium har bekräftat attacken mot Lviv. Beskjutningen i Lviv sammanföll med
president Bidens besök i den polska staden nära gränsen, där han träffade ukrainska flyktingar strax före sina möten i
Warszawa senare under dagen. Samma dag träffade en missil en oljeraffinaderifabrik i Dubno, nära Rivne. Anläggningen
förstördes helt och hållet. En liknande attack drabbade Lutsk i söndags - missiler som avfyrades från Vitryssland träffade även
där en oljeraffinaderifabrik. På söndagskvällen registrerades kraftiga explosioner i Lutsk, Kiev, Rivne, Kharkiv och Zhytomyr
nästan samtidigt. I Chernihiv rapporterar lokala myndigheter att det är lättare att räkna oskadade hus eftersom majoriteten av
stadens infrastruktur antingen är skadad eller förstörd. Kärnforskningsanläggningen i Kharkiv har ännu en gång utsatts för en
attack. Hårda strider fortsätter om kontrollen över Izium i Kharkiv-regionen. Nära Avdiivka, Donetsk-regionen, rapporteras
ryssarna använda förbjuden fosforammunition.

Mariupol. Mariupols stadsfullmäktige rapporterar att de ryska ockupanterna tvingade ut läkare och patienter från
stadssjukhuset nr 1, tillsammans med de människor som gömde sig från beskjutningen i källaren där, sammanlagt cirka 700
personer. Samtidigt rapporterar stadens borgmästare att 50 procent av befolkningen evakuerades från staden (av den totala
befolkningen på 540 000 före kriget), bland dessa finns cirka 60 000 personer som lämnade staden genom den humanitära
korridoren till det område som kontrolleras av Ukraina. Enligt preliminära beräkningar deporterades 20-30 000 Mariupolbor till
de ockuperade områdena eller Ryssland. 90 procent av städernas infrastruktur har antingen skadats eller förstörts. De
humanitära korridorerna och evakueringskorridorerna kommer inte att fungera på måndag den 28 mars, eftersom den
ukrainska underrättelsetjänsten varnar för provokationer från de ryska trupperna.

Befrielse. Trostyanets, Sumy oblast, befriades från den ryska armén efter flera dagars ockupation. I Zaporizhia-regionen
befriade territoriella försvarsenheter två byar från inkräktarna - Poltavka och Malynivka.

Bortföranden och deportationer. I Melitopol samlade de ryska trupperna cheferna för bostadsrättsföreningar och erbjöd dem
att rapportera lägenheterna "där fascisterna bor". Med detta avses nämligen alla som är i opposition till de ryska styrkorna och
visar stöd för den ukrainska regeringen. Människorättsskyddsgruppen Euromaidan SOS rapporterar att minst 36 personer har
förts bort eller försvunnit sedan krigets början. Organisationen uppmanar till stöd för att befria de försvunna personerna,
eftersom attackerna mot aktivister och oppositionen fortsätter.

Iryna Vershchuk, minister för tillfälligt ockuperade territorier, informerade om att ryska trupper planerar att deportera etniska
armenier, azerbajdzjaner och meskhetiska turkar från det ryskockuperade Kherson till det tillfälligt ockuperade Krim.
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Еnergisäkerhet. CERN, Europeiska organisationen för kärnforskning, avbryter CERN-forskarnas deltagande i alla
vetenskapliga kommittéer vid institutioner i Ryska federationen och Vitryssland, och vice versa, och avbryter alla kommande
evenemang och nya avtal med anknytning till Ryssland eller Vitryssland.

Läs mer om Europas (o)beroende av rysk gas i vårt nya faktablad som utarbetats av Oksana Aliieva, expert på energipolitik
och klimatförändringar.

Media. Sedan början av ett fullskaligt krig mot Ukraina har 12 journalister dödats och 10 skadats, rapporterar generalåklagare
Iryna Venediktova. Ryssland har begått 148 brott mot journalister och medier i Ukraina. Mer än 70 medier har tvingats stänga
på grund av redaktionella beslag, hot och tillfälliga ockupationer. Sex fall av kidnappning och tortyr av journalister har
registrerats.

Internationella medier utsattes för hård kritik, bl.a. CNN och Sky News, då de fortsatte att direktsända beskjutningen av Lviv
från lokaler i närheten av explosionen på lördagen. För närvarande finns det restriktioner för rapportering, publicering av foton
eller direktsändning av missilattacker innan de officiella myndigheternas uttalanden, eftersom dessa kan bidra till att justera
målet och möjliggöra upprepade attacker.

President Zelenskyi gav en virtuell intervju till ryska oppositionsmedier - "Zygar", "Dozhd", "Medusa", "Kommersant" och
"Novaya Gazeta". Efter intervjun uppmanade den ryska tillsynsmyndigheten Roskomnadzor medierna att avstå från att
publicera intervjun. De journalister som är baserade utanför Ryssland har ändå publicerat den. De viktigaste budskapen var
följande:

● Säkerhetsgarantier är prioriterade i förhandlingarna.
● Ukraina är redo för utbyte av fångar och döda. Ryssland visar dock inget intresse för att ta tillbaka deras lik: "Det är

skrämmande. När det finns en sådan attityd mot de egna - vad är attityden mot andra?
● Putin har vanärat det ryska språket i Ukraina, och ukrainarna kommer att skämmas över att använda det. Attityden

mot ryssar har förvärrats på ett sätt som saknar motstycke. Det har uppstått en global, historisk, kulturell splittring,
som är mycket värre än kriget.

● Ukrainas vision av seger - att minska antalet offer så mycket som möjligt, att förkorta krigets längd. Ryssland måste
dra tillbaka sina trupper, så som de var före den 24 februari, före attacken.

Kultur. Förintelseminnesmärket i Drobytsky Yar nära Kharkiv skadades av rysk artilleribeskjutning. Enligt Kharkivs statliga
arkiv sköts mellan 16 000 och 20 000 förintelseoffer där. Det är det andra förintelseminnesmärket som beskjuts - den 1 mars
träffade ryska missiler Babyn Yar i Kiev. Ukrainas regering har upprättat en databas över påstådda krigsbrott mot landets
kulturarv, så att skadorna kan registreras - och de som riktade in sig på dem kan en dag ställas till svars. Läs om hur
museiintendenter och volontärer i Ukraina försöker flytta eller skydda konstverk, kulturföremål och offentliga monument när
den ryska invasionen fortsätter.

Förhandlingar. Nästa förhandlingsrunda mellan Ukraina och Ryssland äger rum den 29 mars i Turkiet. Ukrainas punkter på
dagordningen förblir oförändrade - säkerhetsgarantier, territoriell integritet och statens suveränitet.

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

06.00 den 28 mars 2022: Personal - cirka 17 000, stridsvagnar - 586, APV - 1694, artillerisystem - 302, MLRS - 95,
luftvärnssystem - 54, flygplan med fasta vingar - 123, helikoptrar - 127, mjukskinnade fordon - 1150, båtar och lätta
snabbgående båtar - 7, bränsletankar - 73, UAV på operativ-taktisk nivå - 66, specialutrustning - 21.

Varje insats räknas, inget bidrag är för litet!
● 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 att du stöder Ukraina! Slava Ukraini! Ära åt Ukraina!

Översättare: Andrii Berezovskyi
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