
March 2, 2022 - https://sharethetruths.org/

Krigen i Ukraina, Daglig oppdatering. 10.00 am, 02.03.2022.

President Zelenskyi holdt en virtuell tale i EU-parlamentet der han ba parlamentarikerne støtte
Ukrainas ønske om i å bli med i EU. EU-parlamentet støttet resolusjonen og ba om å gi Ukraina
status som kandidatland. President Zelenskyi ble støttet med stående applaus, mens
MEP-medlemmer forlot rommet da MFA Lavrov talte. I sitt virtuelle intervju til Reuters, ba Zelenskyi
om å utvikle felles sikkerhetsgarantier for Ukraina hvis NATO ikke er klar til å akseptere Ukraina. Han
nevnte også forutsetningen for neste runde av forhandlingene med Russland - men først når
bombingene stopper

Hviterussland.1. mars uttalte den selverklærte president Lukasjenko at han ikke vil gripe inn i den
russiske krigen mot Ukraina. I dag er de hviterussiske troppene i kampberedskap og befinner seg i
viktige regioner så nært Ukrainas statsgrense som mulig. Det er rapportert om en betydelig aktivitet
av fly og bevegelse av konvoier av kjøretøy med mat og ammunisjon i området for bosetningene
Baranovichi, Lyakhovichi og Pinsk .

Beskytningene fortsetter. Presidentens kontor sier at russerne sikter og bomber store byer for å
forårsake store skader og panikk. Missilangrep fortsetter i Kharkiv og angriper sivil infrastruktur,
sykehus, og denne morgenen traff rakettene bygninger til Security Service Bureau, National Police
Department i Kharkiv-regionen og bygningen til Kharkiv National University oppkalt etter VN Karazin. I
løpet av et døgn ble 21 mennesker drept og 112 såret. I Zhytomyr har russiske okkupasjonsstyrker
nettopp satt i gang et massivt rakettangrep mot en militærbase og boligområder. 10 hus og et sykehus
ble ødelagt, 2 mennesker ble drept og12 såret, blant dem er 6 barn. I Kherson kjørte russiske styrker
rundt og tok sivile til fange. For øyeblikket okkuperer det russiske militæret den lokale
jernbanestasjonen og havnen foran bygningen til den regionale statsadministrasjonen er det
militærutstyret til den russiske føderasjonen. I Melitopol, Zaporizhzhia oblast, ble 31 sivile hus ødelagt
og har mistet strømmen. I Kalynivka i Kiev-regionen ødela russerne et hus fullstendig. Trostyanets,
Sumy oblast ble okkupert av russiske tropper. De tar sivile ut av kjellerne, mens de gjemmer seg for
ukrainsk artilleri og luftangrep bak de sivile.

Historien gjentar seg. Russiske tropper skjøt to missiler mot Kievs TV- og radiotårn og ødela
hardware. TV-tårnet er den høyeste konstruksjonen på Ukrainas territorium. 5 mennesker ble drept og
5 såret. Missilet rettet mot TV-stasjonen traff også Babyn Yar, et minnested for Holocaust, hvor 30.000
jøder og ukrainere ble drept i 1941. Handlingen er allerede fordømt av UA-tjenestemenn og Israel.

Humanitære kriser. Øst i landet er rundt 40 000 mennesker uten strøm og mat – russiske tropper
hindrer sivil evakuering (Volnovakha, Sartana, Talanivka). 1. mars ble 346 mennesker evakuert fra
Volnovakha, siden det ikke er vann, elektrisitet eller gass i byen. Folk sitter i kjellerne. Lokale
myndigheter krever den grønne humanitære korridoren og en våpenhvile for å evakuere folk. En
lignende situasjon er det i byen Bucha, landsbyene Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak, Babyntsi,
Kiev-regionen hvor mennesker, inkludert et stort antall barn, har gjemt seg i tilfluktsrom i 6  dager.

Energi. Nord Stream 2 AG, operatøren av gassrørledningen Nord Stream 2, har begjært seg konkurs.
Før det sa de opp 140 ansatte etter at Tyskland satte byggingen av Nordstream-rørledningen på vent.

Chornobyl. Russiske tropper opplever betydelig eksponering i Chornobyl, forbudsonen. Ved
forflytting av lag med forurenset jord og støv, der tilstedeværelse er forbudt, forårsaket de en
forverring av strålingssituasjonen i den forbudte sonen. Dette ble registrert av det automatiske
strålingsovervåkingssystemet og overført til systemet før internettkabelen ble skadet

Desinformasjon. Russland stenger uavhengige medier, som TV-kanalen Ekho Moskvy TV Rain og
presser uavhengige medier, inkludert Novaya Gazeta. I sine kontrollerte medier anklager Russland
Ukraina for fiktive forbrytelser – de er overbevisende om at det ukrainske militæret har utvunnet
ammoniakkdepoter i Severodonetsk. I Horlivka skal ukrainere ifølge Russland ha brukt fosfor.
Russland hevder at beskytningen i Kharkiv, spesielt på hovedtorget, ble utført av det ukrainske
militæret. Samtidig erkjente russiske medier at angrepet på TV-tårnet i Kiev ble utført av deres hær.
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De forklarer dette med at de er så tvunget til å kjempe mot forfalskninger og feilinformasjon. "Dette er
en angrep mot løgnens hule," sa TV-programlederen til Russland 24.

Kultur under angrep. UA kulturminister varsler om trusselen om det mulige angrepet på Saint
Sophia Cathedral, et arkitektonisk monument som er inkludert på listen over verdensarvsteder.
Katedralen er et av byens viktigste landemerker og ligger i sentrumsområdet. St. Sophia-katedralen,
som dateres tilbake til 1100-tallet, bevarer en av verdens største samling av unike mosaikker og
fresker fra det første kvartalet av det århundret. Ministeren ba UNESCO om å gripe inn og hjelpe å
beskytte. Bygningen til Museum of History and Local Lore brant ned i Ivankiv (Kyiv-regionen) søndag
27. februar. Samlingen til dette museet inkluderte verk av den berømte ukrainske kunstneren Maria
Pryimachenko. Heldigvis ble de fleste av Pryimachenkos verk reddet. I løpet av denne tiden, i henhold
til instruksjonene, ble alle museumskunstsamlinger pakket ned og flyttet til trygge steder. Men hva
med det som ikke kan transporteres? Russiske tropper startet et missilangrep mot Chernihiv, og ødela
den historiske bygningen og det arkitektoniske monumentet til det regionale ungdomssenteret
(tidligere: kinobygning) 27. februar. I Kharkiv ble universitetsbygningen og kunstmuseet ødelagt av et
kraftig missilangrep .

Kunst i krigstid: Maria Foya, den ukrainske kunstneren, maler virkeligheten sin og åpner dem for
offentlig tilgang. Ukrainske kunstnere lanserte et nettmuseum for motstand. Kunstnere publiserer
verkene sine i takknemlighet til Forsvaret. Noen av verkene finner du her

Internasjonal støtte. 37 land har allerede stengt luftrommet for russiske flyvninger, inkludert USA,
Canada, søramerikanske land og nesten hele Europa. Det amerikanske utenriksdepartementet har
avgitt en åpen uttalelse der de ber FN-domstolen i Haag om å svare på Ukrainas anmodning om
russisk aggresjon så snart som mulig. EU-ambassadørene ble enige om å koble syv russiske banker
fra SWIFT: VTB, Russland, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank og VEB.RF.

Statistikk:
● Mer enn 660.000 mennesker har flyktet fra Ukraina i løpet av 6 dager ifølge FN.
● 80.000 mennesker vendte tilbake til Ukraina, de fleste av dem menn.
● Generalstab for de væpnede styrker i Ukraina kunngjorde de totale estimerte tapene for det

russiske militæret kl. 06.00, 2. mars 2022 (Data oppdateres. Beregningen er komplisert av
den høye intensiteten av fiendtlighetene): Personell — over 5.840 + ; Tanker - 211; Pansrede
kampvogner — 862; Kanoner - 85; Grader - 40; Luftvernsystemer — 9; Fly — 30; Helikoptre
— 31; Kjøretøyer — 355; Rakettsystem med flere utskytninger — 40; Skip/båter — 2;
Tankskip - 60; UAV (ubemannet fly) - 3

Hver handling er viktig, uansett hvor liten!
● Del informasjon om nettsiden vår og nyhetsbrevet gjennom dine

kommunikasjonskanaler. Så mange som mulig trenger å vite om situasjonen i Ukraina.
● Skriv ut nyhetsbrevet og del det ut ved protester, legg det i naboenes postkasser og

del det blant kollegene dine.
● Ring dine politikere, beslutningstakere og spør hva de har gjort for å forhindre denne

tragedien. Ring dem for å si fra og dele våre orienteringsnotater som bevis.
● Ta kontakt med dine lokale medier og del informasjonen med dem.

Ære til Ukraina! Slava Ukraini!

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, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Desinformasjonsblokk).
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