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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. 10.00, 04.03.2022.
Energetická bezpečnost. Ruská armáda ostřelovala energetické bloky Záporožské jaderné
elektrárny. Jedná se o největší jadernou elektrárnu v Evropě. V současné době byl požár lokálně
uhašen a úroveň radiace je v normě a není ohrožující. Ruská armáda je však v areálu nadále
přítomna a udržuje jej pod svou kontrolou. Pokud by tato elektrárna explodovala, byl by výbuch
desetkrát horší než v Černobylu, říká ministr zahraničí Kuleba. Mezinárodní agentura pro jadernou
bezpečnost (MAAE) uvedla své středisko pro incidenty a mimořádné události do režimu nepřetržité
reakce. Ještě předtím Rada guvernérů přijala rezoluci odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a
požadující okamžité zastavení všech nezákonných aktivit ohrožujících ukrajinská jaderná zařízení. Již
dříve, 3. března, se Ukrajina obrátila na MAAE s tím, že ruské obsazení černobylských jaderných
zařízení a jejich personálu má všechny znaky jaderného terorismu.

Jednání - 2. kolo. Ukrajinská delegace se zúčastnila druhého kola jednání s ruskou delegací. Klíčové
požadavky Ukrajiny zatím nebyly splněny, jak uvedl poradce vedoucího kanceláře prezidenta Mychajlo
Podoljak. Obě strany však dosáhly dohody o společné organizaci humanitárních koridorů pro
evakuaci civilního obyvatelstva, jakož i o dodávkách potravin a léků do oblastí nejtěžších bojů.

Humanitární krize. Nejvyšší rada (parlament) Ukrajiny se obrátila na OSN, MVČK, Evropský
parlament, národní parlamenty atd. s žádostí o ochranu civilního obyvatelstva Ukrajiny před
ozbrojenými útoky ruských útočníků. Oslovení obsahovalo žádost o bezletovou zónu nad Ukrajinou,
zřízení humanitárních koridorů, přivedení mírových sil OSN. Mezitím bylo kvůli napjaté situaci v oblasti
evakuováno 1500 žen a dětí z Irpinu a Bucha a 500 z Fastivu v Kyjevské oblasti. Pokračuje blokáda
Mariupolu v Doněcké oblasti, neboť je poškozena kritická infrastruktura města a dochází k přerušení
dodávek elektřiny, tepla a vody. V současné době městské orgány čekají na rozhodnutí o "zelených
koridorech". Po třech dnech odporu proti ruským vojskům místní úřady v Chersonu upozorňují, že
pokud bude situace pokračovat, je město blízko humanitární krizi. Starosta Chersonu vyzývá k
vytvoření "zelených humanitárních koridorů" pro evakuaci lidí z města. Zahynulo asi 40 lidí, více než
600 lidí s cukrovkou potřebuje inzulin, nedostatek přístupu k lékům je rozšířen v celém regionu.

Letecké údery pokračují. Objevují se znepokojivé zprávy o tom, že Rusové možná namířili několik
raketových odpalovacích systémů na ruské hranici, v obci Popovka, směrem k vlastnímu území, říká
ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba. To by mohlo sloužit jako operace pod falešnou vlajkou, aby
Ukrajina vypadala jako agresor. Další nálet v Ochtyrce v Sumské oblasti zasáhl tepelnou elektrárnu a
železniční stanici ve městě. Charkov je nadále pod silným ostřelováním - ostřelována byla řada
obytných domů a letiště. Izyum v Charkovské oblasti je pod pravidelným ostřelováním každých 90
minut. Bucha, Kyjevská oblast je pod kontrolou UA, avšak později během dne ostřelování pokračovalo
po dobu 4 hodin. Situace ve městě je spíše pod kontrolou, zatímco ruské jednotky zůstávají v okolních
vesnicích. V Chersonu ruské jednotky obsadily prostory televizního rozhlasového kanálu "Suspilne".
Destabilizace fungování celostátních televizních a rozhlasových stanic má za cíl především získat
oficiální kanály pro dezinformace. Ministr zahraničí Kuleba upozorňuje, že okupanti mohou uspořádat
demonstraci na podporu připojení Chersonu ke Krymu. Pokračují boje o Energodar, Záporožskou
oblast. Město zůstává pod kontrolou UA, ačkoli do města vstoupily ruské jednotky. V Černihově
zemřelo 22 civilistů v důsledku dalšího leteckého útoku. Video ukazuje Borodjanku v Kyjevské oblasti
po nedávných bojích. Žytomyrská střední škola byla po ranním raketovém úderu zcela zničena.

Mezinárodní společenství. Ukrajina se 4. března zúčastní naléhavého zasedání NATO. Ministr
Kuleba vyzve k poskytnutí systémů protivzdušné obrany Ukrajině a požádá o uzavření oblohy a
systémovější přístup k zajištění bezpečnosti. Ministři vnitra EU jednomyslně podpořili poskytnutí
okamžité ochrany a práv uprchlíkům ze UA, konkrétně právo žít a pracovat na území EU, přístup k
dávkám sociálních služeb (bydlení a lékařská péče). Maďarsko nebude vetovat sankce Evropské unie
proti Rusku a jednota 27 členného bloku je uprostřed války na Ukrajině "prvořadá", prohlásil premiér
Viktor Orbán. Moldavsko a Gruzie v návaznosti na rozhodnutí Ukrajiny oficiálně požádaly o členství v
EU.
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Zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny informovalo, že více než 500 zahraničních
zdravotníků projevilo přání přijet na Ukrajinu a společně s ukrajinskými lékaři poskytovat pomoc.

Ukončení činnosti. Společnost Spotify oznámila uzavření své místní pobočky v Rusku a celkové
omezení svého podnikání. Volkswagen oznámil zastavení své výroby v Rusku. Společnost Ikea
oznámila dočasné pozastavení své činnosti v Rusku. Airbnb pozastavuje svou činnost v Rusku a
Bělorusku. Podívejte se na seznam společností, které pozastavují svou činnost v Rusku.

Dezinformace. Aby Rusko ospravedlnilo válku v plném rozsahu, aktivně používá specifický narativ na
sociálních sítích a v médiích, který cílí na lidi po celém světě. Agresi vysvětlují osvobozením od
utrpení Doněcké a Luhanské oblasti. Podle Ruska toto utrpení způsobili takzvaní ukrajinští
"nacionalisté" a "nacisté". Rusko tvrdí, že ukrajinská armáda útočí na Donbas již osm let a nutí Rusko
k zahájení války. Taková vyprávění nutně obsahují zmínky o smrti dětí a starých lidí.

Šířily se falešné zprávy týkající se možné diskriminace cizinců na Ukrajině. Ukrajina nepoužívá cizince
jako "lidský štít" - uvádí Centrum pro boj s dezinformacemi při Radě národní bezpečnosti a obrany
Ukrajiny. Podle ruské propagandy Rusové pomáhají zahraničním studentům opustit Ukrajinu "v zajetí
ukrajinských bezpečnostních sil, které je používají jako lidské štíty". To je falešné tvrzení, protože
Ukrajina zajišťuje usnadnění evakuace pro všechny, kteří o to projeví zájem.

Rozhlasovou stanici Echo Moskvy, jedno z posledních liberálních ruských médií, její rada rozpustila
poté, co se dostala pod tlak kvůli svému zpravodajství o válce na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek její
redaktor.

Akademická obec. Ukrajinští vědci vyzývají mezinárodní akademickou obec, aby pozastavila
spolupráci s Ruskem. Vyzývají k mezinárodnímu bojkotu vědeckých akcí uvnitř Ruska a tvrdí, že by
ruským vědcům měl být zakázán přístup do databází, aby byly ruské publikace vyřazeny ze systému
SCOPUS a aby byla ukončena spolupráce s ruskými nakladatelstvími, která dostávají finanční
prostředky od států.

Statistiky:

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6.
hodině ranní 4. března 2022: vojáci - cca 9166, tanky - 251,APV - 939, dělostřelecké systémy
- 105, MLRS - 50, systémy protiletadlového boje - 18, letadla - 33 (TBC), vrtulníky - 37 (TBC),
vozidla - 404, lehké rychlé čluny - 2, palivové nádrže - 60. (Údaje jsou průběžně
aktualizovány. Vzhledem k vysoké intenzitě bojů je obtížné je vypočítat).

Každá akce je důležitá, bez ohledu na to, jak je malá!

● Zavolejte partnerům svých úřadů a požádejte o vyhlášení bezletové zóny pro Ukrajinu.
● Mezinárodní lékaři mohou podpořit. Odkaz pro lékaře, kteří se chtějí připojit k Ukrajině:

https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com
● Ukrajinu můžete podpořit prostřednictvím seznamu spolehlivých organizací - Stand For

Ukraine.

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině! Sláva Ukrajině!

Aktuální informace připravili zástupci ukrajinských nevládních organizací a odborníci na lidskou bezpečnost a
demokracii, kteří jsou právě teď ve městech po celé Ukrajině. Nevládní organizace: nevládní organizace Institut
pro politický a informační výzkum, Svět komunit, kyjevské vzdělávací centrum Tolerspace, nevládní organizace
U-Cycle (Kyjevská cyklistická asociace), družstvo OpenSpace.Works. Odborníci: Taras Tymčuk, Maryana
Zaviyska, Sofia Oliynyk, Uliana Movčan (blok dezinformací).
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