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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 02.04.2022
Utrikespolitik. Roberta Metsola, Europaparlamentets talman, är i stan. EP:s ordförande träffade Ukrainas parlamentsordförande och
president Zelenskyi i Kiev. I det gemensamma uttalandet med ordföranden för det ukrainska parlamentet underströk hon EU:s
beredskap att hjälpa till med återuppbyggnaden av ukrainska städer. President Metsola försäkrade EU:s stöd till Ukraina: "Europeiska
unionen erkänner era europeiska ambitioner och er strävan att bli ett kandidatland för succession. Och ni kan räkna med
Europaparlamentets fulla stöd för att uppnå detta mål. Hon tillade att det humanitära och militära bistånd som har flödat från EU till
Ukraina kommer att öka.

Kanadas statsminister Justin Trudeau kräver att Ryssland utesluts från G20-mötet. Kina motsätter sig dock detta. G20-mötet är
planerat till den 15-16 november på Bali i Indonesien.

President Erdogan har återigen erbjudit Ukrainas och Rysslands presidenter att träffas i Istanbul för förhandlingar.

Europeiska kommissionen gjorde ett uttalande om den ryska arméns värnplikt på Krim och i Sevastopol och hävdade att den strider
mot internationell humanitär rätt. President Zelenskyi fördömde också värnplikten i sitt kvällstal. Att ta in alla män som är berättigade till
värnplikt på det olagligt annekterade Krim innebär att lokalbefolkningen, inklusive krimtatarer, måste inkallas för att slåss mot
ukrainare.

Städer som attackeras. Ryska trupper påstås ha dragit sig tillbaka från Kievregionen, men striderna på vägarna till Kiev och i
utkanten har fortsatt. Dessutom befriades omkring 30 bosättningar runt om i Ukraina av den ukrainska armén på fredagen. Även om
antalet ryska trupper i Kievregionen har minskat fortsätter missiler och luftangrepp fortfarande ovanför civilbefolkningens huvuden.
Under fredagen avfyrades omkring 30 missiler från Belarus i riktning mot Ukraina. En serie beskjutningar drabbar Dnipro,
Kremenchuk, Poltava och Odesa-regionen. När de lämnade Ukraina minerade ryska trupper konfektyrfabriken i Bucha,
Kiev-regionen, samt förgiftade alla kvarvarande varor där. De mest aktiva striderna fortsätter i Izium, Kharkiv-regionen. Kryvyi Rih
besköts från BM-21 "Grad". Kraftig beskjutning fortsätter i Kherson-, Donetsk- och Luhansk-regionerna.

Truppernas tillbakadragande i norra delen av landet håller alla i spänning, i väntan på antingen en eventuell omplacering eller
intensifierade offensiver i öster ner till Azovhavet. I sina tal i går varnade Ukrainas president och chefen för Ukrainas nationella
säkerhets- och försvarsråd för att det fortfarande pågår hårda strider, med tanke på att Ryssland vill avsluta kriget med en segerparad
den 9 maj.

Evakueringen från Mariupol har blockerats av den ryska armén utan hänsyn till säkerhetsavtalen och Internationella
rödakorskommitténs (ICRC) medverkan. ICRC hade ursprungligen informerat om planen att evakuera nästan 2 000 civila från det
belägrade Mariupol. Några timmar senare var dock evakueringsbilarna tvungna att återvända eftersom det inte fanns några garantier
för en säker passage, sade organisationen i ett uttalande. Samtidigt lyckades fortfarande upp till 3 000 personer lämna staden på
annat sätt under torsdagen. Ytterligare ett evakueringsförsök kommer att göras på lördag.

I Melitopol har ryska trupper kidnappat tre skolledare, medan deras elever hålls kvar i staden som mänsklig sköld. Tidigare hade alla
skolledare avgått i protest mot att de inte ville samarbeta med ryssarna. Omkring 70-75 000 personer finns kvar i det ockuperade
Melitopol. De ryska trupperna tillåter inte att medborgarna evakueras till Ukraina, men låter dem fritt gå till Krim.

Det andra utbytet av krigsfångar ägde rum i Zaporizhzhia-regionen. 86 ukrainska militärer, varav 15 kvinnor, byttes ut mot 86 ryska
kombattanter.

Ockupationstrategier. I de ockuperade områdena förbereder ryska styrkor marken för att hålla olagliga folkomröstningar. Alla som är
emot ockupationsstyrkorna arresteras eller åtalas. I Tokmak i Zaporizhzhia oblast planeras en påstått olaglig folkomröstning den 4
april. I Melitopol används civila och civil infrastruktur som sköld. Stadens borgmästare informerar om att ryska trupper försöker ansluta
staden till internetleverantören från Krim för att begränsa och kontrollera informationsflödet. Ryska trupper konfiskerar humanitärt
bistånd som kommer från Ukraina och delar ut det som om det kom från Ryssland.

Kränkningar mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. Amnesty International har fått nya vittnesmål och bevis för brott mot
mänskliga rättigheter och krigsrätt. Under de senaste veckorna har ryska styrkor använt okonventionella vapen, såsom klustervapen,
och vapen med stor räckvidd och oprecist mål, såsom ostyrda "trubbiga" bomber och salvor av multipla raketkastare (MLR) i attacker
mot tättbefolkade civila områden. Attackerna är osammanhängande och okoordinerade och syftar till att åstadkomma största möjliga
skador och sår. För närvarande lider civilbefolkningen av bristande kommunikation, eftersom det finns dålig eller ingen internet- eller
TV-täckning i de områden där striderna pågår. Tidigare i mars rapporterade vi om de frekventa attackerna mot teletornen. Sårbara
grupper av människor är särskilt hotade på grund av att det är svårt att få tag på mediciner och hälsovård, och att det är svårt att lämna
hotspots på grund av problem med rörligheten.
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Energisäkerhet. Rafael Grossi, chef för Internationella atomenergisammanslutningen (IAEA), kommer att leda IAEA:s bistånds- och
stöduppdrag till kärnkraftverket i Tjornobyl. Beslutet tillkännagavs efter hans besök i Ukraina och Ryssland i veckan. Det blir det första i
en serie uppdrag om kärnsäkerhet och kärnkraftssäkerhet i Ukraina.

Livsmedelssäkerhet. Ukrainas premiärminister informerade om att sågsäsongen har inletts i 21 regioner i Ukraina, oberoende av de
militära aktiviteterna i hela landet. Den totala omfattningen kan dock bli cirka 25-30 procent lägre jämfört med föregående år på grund
av de pågående striderna och gruvbrytningen.

Kultur. AFP och Unesco rapporterar att minst 53 ukrainska historiska platser, religiösa byggnader och museer har skadats under
Rysslands invasion av landet. Unescos första preliminära lista över helt eller delvis skadade platser innehöll 29 religiösa platser, 16
historiska byggnader, fyra museer och fyra monument. Det ukrainska kulturministeriet rapporterar om 135 brott som begåtts av ryssar
mot ukrainska kulturellt viktiga objekt och infrastruktur.

Digital säkerhet. Regelbunden uppdatering från Anonymous. Hackare läckte 15 GB data som stulits från den rysk-ortodoxa kyrkans
välgörenhetsavdelning och släppte omkring 57 500 e-postmeddelanden samt information från Lipetsk Mechanical Plant. Rysk
tillverkare av stridsvagnar och luftvärnssystem.

Desinformation. Ukrainska luftstridskrafterna tillbakavisade några av de vanligaste förfalskningarna som cirkulerar i media. Bara
några av dem som exempel, ta reda på mer genom att följa länken.

● Myt 1: Ukrainas framgångar på marken kommer att vinna kriget. Sanning: Luftöverlägsenhet är den avgörande faktorn i detta
krig. Luftöverlägsenhet har spelat en nyckelroll i alla krig sedan andra världskriget.

● Myt 2: Ukrainas flygvapen är utrustat för att effektivt försvara landet mot Ryssland. Sanning: Rysslands flygvapen är många
gånger större än Ukrainas och har tillgång till mer avancerad radar- och missilteknik.

Läslista:
● Ecoaction Ukraina-baserad icke-statlig organisation har utarbetat en översikt över de miljöbrott och skador som ryssarna utfört

under den första månaden av kriget i Ukraina.
● Ukrainas mest kända levande kompositör är nu en flykting - The New York Times (nytimes.com) En vacker och sorglig historia

om kompositören från Kiev som flydde Ukraina på grund av kriget. Historien reflekterar över några av hans verk som var ett
svar på Maidan-revolutionen och det pågående kriget.

Watchlist:
● "Skräckinjagande": CNN:s Erin Burnett pratar med Volodymyr Demchenko, en ukrainsk filmare och soldat, om vad han ser på

marken mitt i Rysslands påståenden om att minska styrkorna.
● Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom - en berättelse om "Revolution of Dignity" (EuroMaidan) i Ukraina 2013-2014 som

ger en bakgrund till dagens Ukraina: det som började som fredliga studentdemonstrationer blev en fullfjädrad
medborgarrättsrörelse i Ukraina. Filmen finns på Netflix och finns gratis på YouTube.

Statistik:
● 6 266 personer evakuerades i dag från hotspots.
● 869 utbildningsinstitutioner skadades, varav 83 totalförstördes.
● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska militären vid 10-tiden

på morgonen, 2 april 2022: personal - cirka 17 800, stridsvagnar - 631, APV - 1 776, artillerisystem - 317, MLRS - 100,
luftvärnssystem - 54, flygplan med fasta vingar - 143, helikoptrar - 134, mjukskinnade fordon - 1 236, båtar och lätta
snabbgående båtar - 7, bränsletankar - 76, UAV på operativ-taktisk nivå - 87, specialutrustning - 24, mobila SRBM-system - 4.
Följ också den interaktiva räknaren av ryska förluster.

Varje handling räknas, inget bidrag är för litet!
● Den icke-statliga organisationen ‘Halabuda’ är en icke-statlig organisation i Mariupol. Före kriget var de en av de

mest aktiva organisationerna som sysslade med sociala initiativ, utbildning, social affärsverksamhet osv. För
närvarande har dock en del av teamet lyckats flytta till Zaporizhzhia, medan en del fortfarande är kvar i Mariupol.
Trots detta har de orienterat sina insatser mot evakuering, humanitärt bistånd till dem som flytt samt stöd till den
lokala armén.

● 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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https://en.ecoaction.org.ua/nature-and-war.html
https://en.ecoaction.org.ua/nature-and-war.html
https://www.nytimes.com/2022/03/30/arts/music/valentin-silvestrov-ukraine-war.html
https://www.youtube.com/watch?v=XfgFGe8ujA8
https://www.youtube.com/watch?v=yzNxLzFfR5w
https://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
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