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Kriget i Ukraina. Daglig uppdatering. Kl 10.00, 05.04.2022

Massakern i Butja. FN:s säkerhetsråd kommer att sammanträda idag för att diskutera Butja-massakern och situationen
i Ukraina i stort. President Zelenskyi kommer att delta praktiskt taget för att hålla ett tal om ögonvittnens berättelser.
Under tiden har Ukrainas utrikesminister förklarat: "Det finns ingen plats för Ryssland i FN:s råd för mänskliga
rättigheter". USA:s FN-ambassadör kallade Rysslands medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter för en fars, och
rådet bör därför söka vägar för att Ryssland ska kunna uteslutas från fortsatt deltagande.

Igår besökte Ukrainas president Zelenskyi Butja och kallade det som hände där för ett folkmord: "Det ni ser med egna
ögon, det som har gjorts med denna moderna stad är ett kännetecken för den ryska militären, som behandlar
människor värre än djur. Detta är ett krigsbrott och bör erkännas av världen som folkmord. Vi känner till tusentals
människor som har dödats och torterats: med avskurna lemmar, våldtagna kvinnor och dödade barn. Jag anser att detta
är ett folkmord.”

Ukrainas företrädare för det civila samhället uppmanar aktivt till tio års rysk tystnad. Man bör inte bara minnas offren
under en minut utan under flera år, samtidigt som den ryska kulturen måste tystas under flera år för att betala för de
begångna brotten.

Åtal för brott mot mänskliga rättigheterna. Ukrainas åklagare informerade om de civila offren i Kiev-regionen efter att
ukrainarna återfått full kontroll över den. Den preliminära bedömningen visar att den värsta situationen när det gäller
mänskliga förluster är i Borodyanka i Kiev-regionen.

President Zelenskyi godkände inrättandet av en "särskild rättslig mekanism" för att utreda alla som begått eller deltagit i
Rysslands krig mot Ukraina. I måndags bekräftade EU sin beredskap att skicka gemensamma utredningsgrupper för att
dokumentera krigsförbrytelser i samordning med Ukrainas allmänna åklagare, Europol och Eurojust.

Samtidigt har Ryssland inlett en omfattande desinformationskampanj där man hävdar att morden i Butja ägde rum efter
att deras trupper hade lämnat landet. New York Times studerade dock satellitbilder av Butja och fann att civila kroppar
hade legat på gatorna i flera veckor, sedan mitten av mars.

Defense Intelligence Of Ukraine publicerade en lista över de ryska soldater som var utplacerade i Butja och som är
ansvariga för de grymheter som ägde rum där.

Desinformation och rysk propaganda. Det statliga ryska medieföretaget RIA publicerade en artikel som rättfärdigade
de grymheter som ryska trupper begick i Ukraina. Några av de viktigaste budskapen är: nästan alla ukrainare är
nazister och nazister bör dö - därför genomför Ryssland ett "avnazifierings-" och "avukrainiseringsuppdrag" för att
återställa balansen i landet; Ukraina bör förstöras både ekonomiskt och politiskt för att betala sina skulder till Ryssland.

Azovbataljonen är fortfarande en av de hetaste spekulationerna i den ryska regeringen. Ryssland försöker rättfärdiga
attacker mot civil infrastruktur, som Mariupol Förlossningssjukhus eller Mariupol Drama Teatern, genom att hävda att
Azovbataljonen är närvarande. Rysslands mål att "avnazifiera" landet kopplas ofta till vissa militära och paramilitära
enheter. Men vad är det i verkligheten? Den ukrainska människorättsorganisationen Euromaidan SOS har förberett svar
på de vanligaste frågorna om Azovbataljonen. Kort sammanfattning: Nej, Azovbataljonen är inte ett nynazistiskt
regemente.

Städer som attackeras. Situationen är fortfarande spänd i regionerna Donetsk och Luhansk. För närvarande förflyttar
Ryssland en del av styrkorna för att få kontroll över Charkiv, samt stärka sin kontroll över Cherson. Situationen i dessa
fyra regioner är fortfarande ganska kritisk. I Cherson hörs explosioner oavbrutet. Mykolajivs borgmästare Oleksandr
Senkevych rapporterade om beskjutningen av staden med klusterammunition. Som ett resultat av detta dödades 10
personer, inklusive ett barn, och 61 personer skadades. I Mariupol är mer än 130 000 människor kvar i staden. En
evakueringskonvoj och humanitär hjälp har inte kunnat nå den belägrade staden Mariupol i söder på måndagen, för
fjärde dagen i rad, sade en talesman för Internationella rödakorskommittén. Samtidigt har de ukrainska väpnade
styrkorna befriat Zjytomyr-regionen från de ryska trupperna. Vägen till Tjernihiv är avblockerad och humanitärt
bistånd har äntligen kommit fram.

Utrikespolitik. Litauen och Lettland återkallar sina ambassadörer från Ryssland till följd av Butja-massakern. Den ryska
ambassaden i Klaipeda i Litauen kommer att stängas. Samtidigt utvisar Tyskland 40 ryska diplomater, Frankrike utvisar
också 35 diplomater. Beslutet har förklarats med att deras verksamhet undergräver ländernas säkerhet. Tidigare har
mer än 100 ryska diplomater utvisats från ett antal EU-länder.

Sanktioner. Kanada sade att man kommer att införa sanktioner mot nio ryska och nio belaryska personer för att ha
"underlättat och möjliggjort" Moskvas invasion av Ukraina. Frankrikes president Macron sade att sanktionerna mot
Ryssland, som riktar sig mot kol och olja, bör skärpas på grund av dödandet av civila i den ukrainska Bucha. Danmark
har infört ett moratorium för inköp av rysk olja. Splittringen i Europa kvarstår dock, eftersom Österrike säger att man inte
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kommer att gå vidare med ett förbud mot rysk olja, liksom Tyskland och Ungern, som nämner recessionen som en
ursäkt för att inte gå vidare med ytterligare åtgärder.

Idag kommer EU:s finansministrar att diskutera ytterligare sanktioner i Luxemburg, skriver POLITICO. Det nya paketet
skulle kunna innehålla fler restriktioner för högteknologisk export, fler och hårdare sanktioner mot enskilda personer, fler
sanktioner mot fyra ryska banker som redan har kopplats bort från det internationella betalningsnätverket Swift, men
som EU självt inte har sanktionerat hittills.

EBRD:s styrelse har röstat för att gå vidare med sina planer på att utesluta Ryssland och Belarus från att få finansiering
av projekt. Beslutet innebär ingen ny finansiering av projekt eller teknisk samarbetsverksamhet i något av länderna.
Dessutom utnyttjar banken alla rättigheter att skjuta upp eller avbryta ytterligare utbetalningar av finansiering för
befintliga projekt.

Det ukrainska institutet för framtid utarbetade en översikt över sanktionen som faktiskt kan påverka Ryssland. Faktorer
som kritiskt kan påverka budgetstabiliteten är följande: (1) oljepriserna (deras minskning), (2) embargo på oljeköp
från Europa och/eller Kina samt sekundära sanktioner för brott mot embargot. Den största effekten av sanktionerna
kommer att vara inom luftfartssektorn, fordonssektorn, maskinteknik, elektroniksektorn, olje- och gassektorn (dess
modernisering) och metallurgin. Inom utrikespolitiken är Rysslands motståndskraft beroende av neutralitet/samarbete
med icke västerländska länder, inklusive "tungviktare" som Kina, Indien, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien
m.fl. Effekten av sanktionerna kommer att vara långsiktig, ingen av dem utgör ett hot mot regimen om 1-2 år.

Ekonomi. Ukraina förlorar 35-50 procent av BNP på grund av den ryska invasionen, säger premiärminister Shmyhal.
Utöver gårdagens information om krigets kostnader (ca 10 miljarder dollar per månad) har ytterligare några siffror
kommit. Premiärministern informerar om att budgeten förlorar cirka 2 miljarder UAH per dag, infrastrukturen - 4,25
miljarder dollar per dag.

Livsmedelssäkerhet. Jordbruksministeriet meddelar att 3,5 miljoner hektar jordbruksmark är omöjliga att så på på
grund av den pågående militära verksamheten. För att kompensera för eventuella förluster vid sådd rekommenderar
ministeriet därför att jordbrukarna prioriterar sådd av solrosor, raps och sojabönor.

Media. Ukrainas ministerium för kultur och informationspolitik meddelar att enligt uppgifter från Ukrainas allmänna
åklagarmyndighet har 74 brott begåtts mot företrädare för medierna, varav 19 mot utländska journalister. 18 journalister
dödades, 8 kidnappades, 13 skadades, 3 försvann och 15 journalister utsätts för hot. Dessutom registrerades minst 7
fall av beskjutning som ledde till att tv-torn och sändningsstationer skadades eller förstördes. 22 blockeringar och
cyberattacker mot medierna registrerades också.

Läslista. Vi fortsätter vår artikelserie om avkolonisering och Rysslands imperiala diskurs. I dagarna hör vi mer och mer
att Putin valde den 9 maj, segerdagen, som deadline för kriget i Ukraina. Så den typiska Moskvaparaden kan fira ännu
en "stor" seger. I dagens artikel "Den ryska myten om den "stora segern" och Ukraina" utvecklar konsthistorikern Illia
Levchenko rötterna till Putins önskan att "kolonisera" Ukraina, allmänhetens stöd och hur den ryska diktaturens historia
upprepar sig än en gång.

Statistik:

● Det finns gruvor på 80 000 km² av Ukrainas territorium (jämfört med 16 000 km² före den fullskaliga ryska
invasionen). Ukraina är ett av de mest minerade länderna i världen: i åtta år har över 1,8 miljoner människor
redan levt omringade av minfält i regionerna Luhansk och Donetsk.

● Generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor meddelade de totala uppskattade förlusterna för den ryska
militären från och med klockan 10 på morgonen, 5 april 2022: personal - cirka 18 500, stridsvagnar - 676, APV -
1858, artillerisystem - 332, MLRS - 107, luftvärnssystem - 55, flygplan med fasta vingar - 150, helikoptrar - 134,
mjukskinnade fordon - 1322, båtar och lätta snabbgående båtar - 7, bränsletankar - 76, UAV på operativ-taktisk
nivå - 94, specialutrustning - 25, mobilt SRBM-system - 4. Följ också den interaktiva räknaren av ryska förluster.

Varje åtgärd räknas, inget bidrag är för litet!

● Dela gärna EUROMAIDAN SOS:s uppmaning till handling för omedelbar evakuering av skadade och
sjuka från Mariupol.

● 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 stödjer Ukraina! Slava Ukraini! Ära åt Ukraina!
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