Kriget i Ukraina

Kriget började den 24 februari.
Den ryska armen anföll Ukraina
från Luhansk, Donetsk, Krim,
Belarus och Ryssland
Ryssland använder ﬂygplan,
krigsfartyg, pansarvagnar och
kanoner.
Den ryska armén är mycket
större än den ukrainska.

Ukrainas president Volodymyr
Zelenskyj sa att Ukraina inte
kommer ge upp.
Ukrainas befolkning lyssnade på
presidenten och motsatte sig den
ryska armén.
Detta trodde inte Ryssland skulle
hända. Deras första attacker
misslyckades.

Den ukrainske presidenten ber
andra länder om hjälp.
De ﬂesta länder börjar införa
sanktioner mot landet Ryssland
och deras ledare.
Sanktioner är ett sätt att straffa
ett land utan att använda våld.

Det har till exempel gjort att de
ryska pengarna är mindre värda.

Ukrainas president ber även om
vapen till sin armé.
Många länder, även Sverige, skickar
vapen till Ukraina.
Sverige skickar även mycket pengar
och utrustning för att hjälpa civila
ukrainare.

Dag 1 och 2

Kriget börjar med anfall mot
ﬂera städer. Putin varnar omvärlden
från att blanda sig i.
Alla ukrainska män mellan 18-60
förbjuds lämna landet.
Ryska trupper tar kontroll över
Tjernobylområdet.
Dag 3 och 4
Flera ryska banker får inte vara med i
transaktionssystemet swift. Det hindrar
bankerna att handla med andra.

Den ryska centralbanken hindras
från att komma åt sina egna
pengar
Hela EU säger att ryska ﬂygplan
inte får ﬂyga hos dem
Ryska kärnvapen höjer sin
beredskap på Putins order.
368 000 civila har nu ﬂytt Ukraina.
Ännu ﬂer ﬂyr inom landet.

Dag 5 och 6
Ukraina och Ryssland börjar prata
med varandra men kom inte
överens.
Mastercard och Visa slutar
fungera för ﬂera ryska banker.

Dag 7 och 8
Staden Cherson har tagits av ryska
trupper. Det är den första stora
staden ryska trupper tar över
Ukraina ber IAEA (internationella
atomenergi organet) att skydda
landets kärnkraftverk.
Ukraina säger att de ryska
soldaterna plundrar deras museer.
Många företag slutar sälja sina
saker i Ryssland och stänger sina
fabriker.
Mer än 1 000 000 civila har nu
ﬂytt Ukraina. Ännu ﬂer ﬂyr inom
landet.

Dag 9 Ryssland går med på att skapa
skyddade vägar till vissa städer, så
att människor kan ﬂy och mat
komma in.

40.000 människor kunde därför ﬂy
från hårt bombade städer.
Ryska och Belarusiska idrottare
förbjuds att delta i Paralympics
och ﬂera andra idrotter.
Ryssland har tagit kontroll över
ﬂera kärnkraftverk.
Representanter från de båda
länderna har träffats ﬂera gånger,
men kriget fortsätter.
Många civila personer har dött
i Ukraina.
Många har också skadats.
2,3 miljoner civila har nu
ﬂytt Ukraina.
Ännu ﬂer ﬂyr inom landet.

Hur kriget påverkar oss i Sverige
Försvarsmakten tror inte att det
kommer att bli krig i Sverige nu.
Nu kommer det många ﬂyktingar
från Ukraina till Sverige.
Priset på el och drivmedel
har ökat.
EU har som mål att sluta köpa olja
och gas från Ryssland. Därför kan
priserna vara höga ganska länge.

Vissa varor i Sverige kan också
bli dyrare.
Sveriges regering har beslutat att
svenska försvaret ska få mycket
mer pengar.
Det är viktigt att inte tro på allt
som visas på sociala medier.
Ibland överdriver någon, eller
lägger upp något för att det ska få
uppmärksamhet. Eller för att få dig
att tro och känna något speciellt.

Det bästa du kan göra just nu är
att fortsätta leva ditt liv som
vanligt.
En sak som alltid är bra är att ha
ett förråd med vatten, mat och
andra saker hemma.
Det är alltid bra att ha om det
skulle bli en krissituation.
Det man kan göra är att ha en
krislåda hemma, med saker man kan
behöva för att klara sig en vecka.

Om du är orolig för något som
händer så prata med människor
runt dig.
Vill du veta mer om vad som
händer nu kan du titta på:
- SVT (kan vara skrämmande)
- Lilla aktuellt
- 8 sidor (app eller hemsida)
- krisinformation.se

