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Krigen i Ukraina,daglig oppdatering. 10.00 am, 05.03.2022.

NATO. NATO oppfordret Russland til å stoppe krigen umiddelbart, å trekke ut alle sine styrker fra Ukraina uten
betingelser og engasjere seg i ekte diplomati, nå. Den mest etterlengtede avgjørelsen – å stenge luftrommet over
Ukraina – er imidlertid ikke tatt. Det var en enstemmig beslutning i NATO om ikke å involvere seg. Jens Stoltenberg
ga ikke mye håp om de kommende dagene og sa "dagene vil sannsynligvis bli verre. Med mer død, mer lidelse og
mer ødeleggelse". Utenriksminister Kuleba kommenterte på sin Twitter «Handle nå før det er for sent. Ikke la Putin
gjøre Ukraina til Syria. Vi er klare til å kjempe. Vi vil fortsette å kjempe. Men vi trenger partnere som hjelper oss
med konkrete, resolutte og raske handlinger, nå». President Zelenskyi kalte NATO svak for avgjørelsen i natt-talen.

Energisikkerhet. IAEA-sjef, Rafael Grossi, benektet Russlands anklager om antatt Ukrainas forsøk på produksjon
av atomvåpen. Ukraina følger sine «ikke-sprednings» forpliktelser. I lys av de siste hendelsene vil IAEA snarest
inspisere Ukrainas atomkraftverk i forbindelse med Russlands angrep på Zaporizhzhia NPP. Anlegget er under
ukrainsk kontroll, men omringet av russiske tropper. I mellomtiden forblir personell på Chornobyl kraftverk fortsatt
holdt fanget på 10’ende dagen. Sjekk vårt nye faktaark om kjernefysisk sikkerhet.

Humanitær situasjon. Ukraina ber Den internasjonale Røde Kors-komiteen om å snarest hjelpe til med
opprettelsen av humanitære korridorer. Forespørselen gjelder bosettinger i områder med fiendtligheter i Sumy,
Chernihiv, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, Luhansk og Donetsk-regionen. I Kherson tillot ikke
beboerne ukrainske lastebiler med humanitær hjelp å få tilgang til innbyggerne. Mariupol er i fire dager helt
frakoblet – uten strøm, gass, vann, internett osv. Folk forlater ikke lokalene til leiligheten og/eller krisesentrene på
grunn av konstant beskytning. Endelig vil evakueringen av mennesker i Mariupol og Volnovkha starte klokken 11.00
lokal tid gjennom den humanitære korridoren.

Skytingen fortsetter over hele Ukraina, spesielt i byer og landsbyer i Kiev-regionen mens de fortsatt er omringet
av de russiske troppene. 8 hus har brent ned på grunn av granatnedslag i landsbyen Marhalivka, hvor 5 mennesker
døde, inkludert 3 barn. I Bucha-distriktet nær Kiev åpnet russiske styrker ild mot en bil med sivile, og drepte 2
personer (inkludert en 17 år gammel jente) og skadet 4 til (inkludert 2 barn). Det antas at 40 mennesker er tatt som
gisler i Hostomel, Kiev-regionen etter at en av boligblokkene har blitt omringet av russiske tropper. Trostyanets,
Sumy-regionen er midlertidig okkupert. Ambulanse og redningstjenesten er under kontroll av okkupanter, og leger
har derfor forbud mot å gå på vaktbesøk, med unntak av akutte tilfeller hos barn.

Koblet fra. Russiske tropper har tatt kontroll over Kherson TV og radiostasjon, samt i Melitopol, og streamet
russiske kanaler og propaganda i stedet. I Kherson var folk uten mobilforbindelser over hele regionen, Vodafone
og Kyivstar mobilnettverk er frakoblet. Bare Wi-Fi fungerte.

Opprør i krigstid. Mens russiske tropper prøver å okkupere ukrainske byer, går ukrainere ut på gatene for å gjøre
motstand. Innbyggere i Melitopol og Prymorskl, Zaporizhzhia-regionen og Novopskovsk, Luhansk-regionen drar ut
på gatene for å samles mot russiske inntrengere. Lignende handlinger finner sted i andre deler av Ukraina, blant de
sist hørte var motstandere i Energodar på vei til atomkraftverket i Zaporizhia. 5. mars finner opprør sted i Kherson.

Fornektelse. Russland har vedtatt en lov om desinformasjon ("fake news law") som pålegger strenge regler for
ytringsfrihet, inkludert opptil 15 års mulig straff. Det vil nemlig gjelde enhver omtale av Russlands krig i Ukraina.
Derfor suspenderte BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC og CNN midlertidig arbeidet i Russland. Det uavhengige
mediet Znak.com stengte. Facebook, Instagram og Twitter er forbudt i landet på grunn av Russland-hevdet
"diskrimineringspolitikk" mot Russland.

Desinformasjon. Russland anklager Ukraina for å forberede provokasjoner og innrømmer ikke at Russland
angriper hus og sivile. Offisielle representanter for det russiske forsvarsdepartementet hevder at ukrainske
nasjonalister forbereder en provokasjon i Kharkiv med deltagelse av vestlige medier. Han sa at hensikten med
provokasjonen er å kalle tilbake ild fra russisk artilleri på boligsektoren i Kharkiv. Han nevnte at dette er planlagt
filmet med den påfølgende overføringen av filmingen til vestlige journalister. Dessuten er Russland overbevisende
om at «nasjonalister» forbyr lokale innbyggere, inkludert barn, å forlate hjemmene sine.

Russland hevder at brannen ved atomkraftverket i Energodar ble påsatt av ukrainske sabotører. Og at de kun
besvarte ilden i fra sabotørene.
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Taleren for den russiske statsdumaen sa at Volodymyr Zelensky forlot Ukraina, nå er han i Polen. Som svar på
dette tok president Zelenskyi opp en video fra kontoret sitt

Internasjonal solidaritet. Den 4. mars talte president Zelenskyi til det internasjonale samfunnet, mens tusenvis
av mennesker kom ut på gatene i flere europeiske byer (Praha, Tsjekkia; Tbilisi, Georgia; Paris og Lyon, Frankrike;
Bratislava, Slovakia; Frankfurt og München, Tyskland; Vilnius, Litauen, etc) for å støtte Ukraina. Fredag   kveld gikk
tusenvis av georgiere ut i gatene for å støtte Ukraina og lyttet til president Zelenskyis tale. I mellomtiden i Latvia, vil
gaten der den russiske ambassaden ligger i Riga, bli omdøpt til "Independent Ukraine"-gate. Ottawa, Canada
ringer for å gjøre det samme.

Virksomhet. Lederen for Verkhovna Rada i Ukraina (parlamentet) ringte lederne av selskapene Visa og
Mastercard med en forespørsel om å blokkere alle betalinger gjort med Visa- og Mastercard-kort både på den
russiske føderasjonens territorium så vel som i utlandet for alle kreditt- og debetkort utstedt i Russland. I
mellomtiden fortsetter bedrifter i Russland å suspendere eller begrense sin virksomhet der - Intel, Microsoft,
Grammarly, EPAM, CISCO osv. Oversikten over virksomheter som gikk bort fra Russland. Imidlertid forblir
Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, Danone til stede i Russland.

Digital sikkerhet. Ukraina skal aksepteres som en bidragende deltaker til NATO CCDCOE. "Ukrainas
tilstedeværelse i senteret vil øke utvekslingen av cyberekspertise mellom Ukraina og CCDCOE-medlemsnasjoner."

Historien gjentar seg. I løpet av de siste 30 årene har Russland fremmet sin fortelling om å «redde» og
«beskytte» de som trenger det. Ta en titt på en veldig kort oversikt over "fredsbevarende" oppdrag og deres videre
virkning utarbeidet av Ukrainer-teamet på forskjellige språk.

Statistikk:
● 28 barn er drept, 840 barn er skadet siden begynnelsen av krigen.
● mer enn 1 million har blitt evakuert av Ukrazaliznytsia (nasjonale jernbaner) på 8 dager fra hotspots over

hele Ukraina.
● Generalstab for de væpnede styrker i Ukraina kunngjorde de totale estimerte tapene til det russiske

militæret pr. 06.00, 5. mars 2022: tropper - mer enn 10 000, stridsvogner - 269, APV - 945, artillerisystemer
- 105, MLRS - 50, luftvernsystemer – 19, fly – 39 (TBC), helikoptre – 40 (TBC), kjøretøy – 409, lette
hurtigbåter – 2, drivstofftanker – 60, UAV operativt-taktisk nivå – 3. (Data er oppdateres kontinuerlig. Det er
vanskelig å beregne på grunn av den høye intensiteten av fiendtlighetene).

Hva Ukraina trenger nå:
● styrking av Ukrainas luftforsvarssystem, inkludert ved å tilby militære fly;
● fullstendig kutte Russland fra SWIFT-, Visa- og Mastercard-tjenestene (ikke bare for bankene som er

underlagt sanksjoner);
● «deputinisering» av verden: avslutte Putins innflytelse innen politikk, diplomati, næringsliv, sport, kultur,

forskning og andre sfærer.

Hver handling er viktig, uansett hvor liten!
● Vi har utarbeidet noen faktaark om den russiske krigen i Ukraina og atomsikkerhet. Ta noen av dem

når du bestemmer deg for å gå til rallyet eller fordel det blant naboene dine.
● Spre informasjon om krigen i Ukraina blant media og beslutningstakere.
● Du kan støtte Ukraina via en liste over pålitelige organisasjoner - Stand For Ukraine.
● Del informasjon om muligheten til å støtte Den internasjonale legionen i Ukraina.

Takk for at du støtter Ukraina! Slava ukraina! Ære til Ukraina!

Oppdatering utarbeidet av representanter for ukrainske frivillige organisasjoner og eksperter på menneskelig sikkerhet og
demokrati, som er i byer over hele Ukraina akkurat nå. NGOer: Institutt for politisk og informasjonsforskning NGO, World of
Communities, Kyiv utdanningssenter Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative.
Eksperter: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (kulturarvblokk), Taras Tymchuk, Uliana Movchan
(Desinformasjonsblokk
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