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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 01.04.2022

Utrikespolitik. På torsdagen konstaterade Nato-chefen Jens Stoltenberg att "ryska enheter inte drar sig tillbaka utan
omplacerar sig". Ryssland försöker omgruppera, förse sig med nya förnödenheter och förstärka sin offensiv i
Donbas-regionen. Samtidigt upprätthåller Ryssland trycket på Kiev och andra städer. Tidigare amerikanska och brittiska
tjänstemän har också bekräftat denna information.

Förlängningen av mandatet för OSSE:s särskilda övervakningsmission (SMM) i Ukraina blockerades av Ryssland, informerar
det officiella uttalandet. OSSE:s SMM har varit närvarande som en internationell övervakare på Donbas territorium sedan
2014, efter en begäran från den ukrainska regeringen till OSSE och genom ett konsensusbeslut av alla 57 deltagande stater.
"Uppdraget har spelat en avgörande roll genom att tillhandahålla objektiv information om säkerhetsläget och den humanitära
situationen på marken och har obevekligt arbetat för att lindra konfliktens effekter på civilbefolkningen", säger OSSE:s
ordförande Rau.

Roberta Metsola, Europaparlamentets talman, är på väg till Kiev. Hon kommer att vara den första chefen för EU:s
etablissemang som besöker Ukraina sedan krigets början. Detaljerna kring besöket har inte avslöjats, men talespersonen
har bekräftat att hon "kommer att överlämna ett budskap om stöd och hopp på Europaparlamentets vägnar".

Val närmar sig i Ungern, Frankrike och Serbien. Valkampanjerna har påverkats av kriget i Ukraina. I Frankrike har president
Macron utnyttjat det roterande franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd (varje medlemsstat innehar
ordförandeskapet i Europeiska unionens råd i sex månader - redaktionens anmärkning) tillsammans med sin egen
valkampanj. Dessutom försökte han styra försöken med Putin i fredsprocessen och fungerade som en sista
kommunikationskanal med Ryssland. När det gäller Ungern och Serbien kommer de, oavsett de båda presidenternas band
till Ryssland, med största sannolikhet att sitta kvar på sina platser. Läs mer om analysen av Ungerns och Serbiens
valsituation.

Omgruppering kontra tillbakadragande. President Zelenskyi underströk i sitt dagliga kvällstal den svåra situationen i
Ukrainas södra del och i Donbas och varnade för Rysslands styrkeuppbyggnad nära den belägrade staden Mariupol. Mot
bakgrund av den pågående omgrupperingen och förberedelserna inför truppernas omgruppering varnade den polske
premiärministern i en CNN-intervju för att Ryssland strävar efter att erövra en tredjedel av Ukrainas territorium för att stärka
sin förhandlingsposition. Hanna Maliar, Ukrainas biträdande försvarsminister, uppgav att ryssarna har som mål att ta full
kontroll över hela Donetsk- och Luhansk-regionen och kanske till och med försöka ta över Kharkiv-regionen. Det pågår en
aktiv förflyttning av de ryska trupperna nära Gomel i Vitryssland, eftersom fler missilsystem förläggs dit.

Städer som attackeras. Två ryska missiler träffade en militärbas i Dnipropetrovsk-regionen, vilket ledde till att två
personer dödades och fem skadades. Ryska trupper har intensifierat beskjutningen i Kharkiv, där en missil träffade den
centrala delen av staden. Även i Kharkiv skadades en gasledning under beskjutningen, vilket ledde till att 34 000 invånare
blev utan gas. Ryska trupper sköt mot en oljedepå i Fastiv i Kiev-regionen. Kraftig beskjutning förekom i
Luhansk-regionen, särskilt i Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk och Kreminna. 20 infrastrukturobjekt skadades, bland
dem fanns 9 hyreshus och 9 privata hus. Befriade Trostyanets, Sumy-regionen, ber om hjälp, eftersom 90 procent av
staden fortfarande är utan värme, vatten och elektricitet. I Melitopol skrev alla skolledare avskedsbrev för att inte samarbeta
med inkräktarna, säger borgmästaren Ivan Fedorov. I Mariupol rapporterar ukrainska tjänstemän, Internationella Röda
korset och ryska nyhetsbyråer att korridoren kan börja på fredag. Slutligen har ukrainska väpnade styrkor befriat elva
bosättningar i Kherson-regionen, fem i Zaporizhzhia-regionen och två i Chernigiv-regionen.

Energisäkerhet. World Association of Nuclear Operators (WANO) kommer att överföra alla ukrainska kärnkraftverkens
verksamhet till sitt centrum i Paris. Tidigare ingick de ukrainska kärnkraftverken i Moskvacentret. Föreningen samlar
kraftverksoperatörer i världen och främjar erfarenhetsutbyte mellan kärnkraftverk så att medlemmarna i föreningen kan
arbeta tillsammans för att uppnå högsta möjliga säkerhet och tillförlitlighet i driften av sina kärnkraftverk.

Ryska trupper drog sig tillbaka från kärnkraftverket i Tjornobyl efter mer än en månads ockupation. "För närvarande finns det
ingen obehörig personal på platsen för kärnkraftverket i Tjernobyl för tillfället", - rapporterade Ukrainas statliga byrå för
förvaltning av den exklusiva zonen. Borgmästaren i Slavutych, en närbelägen stad och hemmabas för många av arbetarna
vid anläggningen, informerade dock om att ryska trupper har tagit ukrainska nationalgardister som gisslan sedan de första
dagarna av anläggningens ockupation.

Ekonomisk säkerhet. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling varnar för den största utbudschocken sedan
åtminstone början av 1970-talet, eftersom kriget i Ukraina orsakar en kraftig tillväxtminskning. Det pågående kriget kommer
att leda till ökade kostnader för råvaror som livsmedel, olja, gas och metaller, vilket kommer att ha en djupgående inverkan
på ekonomierna, särskilt i låginkomstländer. EBRD:s prognoser utgår från att Ukrainas BNP i slutet av 2023 fortfarande
kommer att ligga under förkrigsnivåerna om ett eldupphör fastställs under de kommande månaderna.

Sanktioner. Fler sanktioner mot Ryssland tillkännages. Australien inför ytterligare 35 % avgifter på all import från Ryssland
och Vitryssland. Tidigare har deras regering infört omfattande sanktioner mot mer än 500 ryska företag och personer och
förbjudit import av rysk olja. Utöver sanktionerna kommer den australiska regeringen att tillhandahålla humanitärt bistånd,
leveranser av värmekol och tillfälliga skyddssystem. Det amerikanska finansdepartementet har infört sanktioner mot 13 ryska
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personer och 21 ryska juridiska personer som arbetar med vetenskaplig forskning och teknik. Sanktionerna kommer att rikta
sig mot ryska nätverk för att kringgå sanktioner samt mot företag inom tekniksektorn.

EU har redan infört det fjärde sanktionspaketet mot Ryssland. Det kommer dock att dröja innan Ryssland kommer att känna
en betydande effekt. Vissa EU-medlemsstater uttrycker tveksamhet inför att fortsätta med att bryta gasförbindelserna med
Ryssland. Rysk gas utgjorde 42 procent av Europas gasimport enbart via rörledningar. Att stänga av detta skulle skapa
smärtsamma ekonomiska konsekvenser för europeiska länder som redan kämpar med spöket av hög inflation, säger
POLITICO. Energin utgör cirka två tredjedelar av Europas import från Ryssland och uppgår till 60,1 miljarder euro 2020. Ta
en titt på vårt senaste faktablad om EU:s energi(in)beroende.

Digital säkerhet. Rapporter visar att Ryssland hade full tillgång till Ungerns utrikesministeriums nätverk, och den ungerska
regeringen har inte kunnat stoppa dem. Ryska hackare genomförde en rad attacker mot ministeriets kommunikationskanaler,
inklusive den senaste i januari 2022. Detta gjorde det möjligt för Ryssland att få tillgång till all officiell kommunikation och alla
dokument. Under tiden har det inte förekommit någon offentlig protest från den ungerska regeringen mot detta ryska
cyberspionage.

Teknikarbetare uppmanar företag att ansluta sig till Ukrainas digitala blockad av Ryssland. Microsoft, SAP och IBM har
tidigare meddelat att de begränsar sin verksamhet i Ryssland, men de har fortfarande verksamhet eller personal i Ryssland
trots Ukrainas vädjan. Små grupper av anställda på Microsoft, SAP och IBM har uppmanat sina ledningar att dra sig tillbaka
helt från Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Ryska hackare har nyligen försökt tränga in i Nato:s och vissa östeuropeiska länders militära nätverk, uppger Googles
Threat Analysis Group i en rapport som publicerades på onsdagen. Även om det inte finns någon information om vilka
enheter som var måltavlor var ett av syftena phishing av referenser.

Desinformation. Ryska federationens försvarsministerium har gjort ett nytt uttalande om "biologiska vapen i Ukraina". I
dokumentet anges att verksamheten vid "fem biologiska laboratorier i Kiev" har avslutats. Ryska federationens
försvarsministerium hävdar att Hunter Biden, son till USA:s president, var inblandad i patogenarbete i Ukraina. Ryssland
hävdar också att Ukraina övervägde möjligheten att transportera radioaktiva, biologiskt farliga och narkotiska ämnen med
hjälp av drönare, inklusive Bayraktars.

Läslista:

● No Peace, No Guarantees: No Peace, No Guarantees. Istanbul Ukraine-Russia War Talks Details and Results |
European Pravda (eurointegration.com.ua) - vårt val för i dag går till denna artikel eftersom det är en
sammanhängande analys som representerar åsikter från framstående säkerhetsexperter från Ukraina. Vi
rekommenderar starkt att få vårt nationella perspektiv på de bestämmelser som diskuterades under de senaste
förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland i Istanbul.

Statistik:

● FN:s OHCHR har registrerat 3 039 bekräftade civila offer i Ukraina: 1179 dödade och 1860 skadade (vid midnatt den
28 mars). OHCHR anser att de verkliga siffrorna är betydligt högre.

● I Kievregionen har ryska trupper sedan krigets början förstört eller skadat minst 75 utbildningsinstitutioner.
● 1 300 bosättningar är fortfarande utan elektricitet.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska militären

från och med kl. 10.00, 1 april 2022: personal - cirka 17 700, stridsvagnar - 625, APV - 1 751, artillerisystem - 316,
MLRS - 96, luftvärnssystem - 54, flygplan med fasta vingar - 143, helikoptrar - 131, mjukskinnade fordon - 1 220,
båtar och lätta snabbgående båtar - 7, bränsletankar - 76, UAV på operativ-taktisk nivå - 85, specialutrustning - 24,
mobilt SRBM-system - 4. Följ också den interaktiva räknaren av ryska förluster.

Varje åtgärd räknas, inget bidrag är för litet!

● Den icke-statliga organisationen "Zgraya" är en grupp frivilliga som arbetade med militären i östra Ukraina
2014-2015. De har återupptagit sitt arbete med att hjälpa civila och sjukhus med medicin och utrustning,
Ukrainas väpnade styrkor och territorialförsvaret med utrustning, maskiner, medicin och mat. Ta reda på
mer och stöd dem.

● 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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