
March 4, 2022 - https://sharethetruths.org/

Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 04.03.2022.
Securitate energetică. Armata rusă a bombardat unități energetice ale centralei nucleare Zaporizhzhia.
Este cea mai mare centrală nucleară din Europa. În acest moment, incendiul a fost stins local, iar nivelurile
de radiații sunt în limitele normei și nu sunt amenințătoare. Cu toate acestea, armata rusă rămâne
prezentă la fața locului și îl ține sub controlul lor. Dacă această centrală ar exploda, explozia ei ar fi de 10
ori mai rea decât Chornobîl, spune ministrul de externe Kuleba. Agenția Internațională de Securitate
Nucleară (AIEA) și-a pus Centrul pentru incidente și urgențe în modul complet de răspuns 24/7. Înainte de
aceasta, Consiliul guvernatorilor a adoptat o rezoluție prin care condamna agresiunea rusă împotriva
Ucrainei și îi cere să înceteze imediat toate activitățile ilegale care amenință instalațiile nucleare ale
Ucrainei. Mai devreme, pe 3 martie, Ucraina s-a adresat deja AIEA, declarând că confiscarea de către
Rusia a instalațiilor nucleare de la Chornobîl și a personalului său are toate indicii de terorism nuclear.

Negocieri - Runda 2. Delegația ucraineană a participat la a doua rundă a negocierilor cu delegația rusă.
Cerințele cheie ale Ucrainei nu au fost încă îndeplinite, așa cum a declarat Mykhailo Podolyak, consilierul
șefului biroului președintelui. Ambele părți au ajuns însă la un acord privind organizarea comună a
coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor, precum și livrarea de alimente și medicamente în zonele
celor mai grele bătălii.

Crize umanitare. Rada Supremă (Parlamentul) al Ucrainei s-a adresat ONU, CICR, Parlamentul
European, parlamentele naționale etc. pentru a proteja populația civilă a Ucrainei de atacurile armate ale
invadatorilor ruși. Adresa a inclus o solicitare pentru o zonă de excludere a zborului deasupra Ucrainei,
stabilirea coridoarelor umanitare, aducerea forțelor de menținere a păcii ONU. Între timp, 1500 de femei și
copii au fost evacuați din Irpin și Bucha, iar 500 din Fastiv, regiunea Kiev, din cauza situației tensionate din
zonă. Blocada Mariupolului, regiunea Donețk continuă, deoarece infrastructura critică a orașului este
deteriorată și există întreruperi în alimentarea cu energie electrică, căldură și apă. În prezent, autoritățile
orașului așteaptă decizia privind „coridoarele verzi”. După trei zile de rezistență împotriva trupelor ruse,
autoritățile locale din Herson alertează că orașul este aproape de criza umanitară dacă situația continuă.
Primarul din Kherson solicită crearea de „coridoare umanitare verzi” pentru ca oamenii să evacueze orașul.
Aproximativ 40 de persoane au fost ucise, peste 600 de persoane cu diabet au nevoie de insulină, lipsa
accesului la medicamente este larg răspândită în întreaga regiune.

Ravurile aeriene continuă. Există rapoarte îngrijorătoare conform cărora rușii ar fi îndreptat mai multe
sisteme de lansare de rachete la granița cu Rusia, în satul Popovka, spre propriul lor teritoriu, spune
Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe. Aceasta ar putea servi ca o operațiune fals flag pentru a face
Ucraina să arate ca un agresor. Un alt atac aerian în Okhtyrka, regiunea Sumy a lovit centrala termică și
gara orașului. Harkovul continuă să fie bombardat puternic - o serie de blocuri de apartamente și
aerodromul au fost bombardate. Izyum, regiunea Harkov, este bombardată la fiecare 90 de minute.
Bucha, Regiunea Kiev este sub controlul UA, însă mai târziu, în timpul zilei, împușcăturile au continuat
timp de 4 ore. Situația din oraș este mai degrabă sub control, în timp ce trupele ruse rămân în satele
învecinate. În Herson, trupele ruse au confiscat spațiile postului de radio TV „Suspilne”. Destabilizarea
funcționării posturilor naționale de televiziune și radio vizează în primul rând obținerea de canale oficiale de
dezinformare. Ministrul de externe Kuleba alertează că ocupanții ar putea organiza o demonstrație în
sprijinul aderării Hersonului în Crimeea. Lupte pentru Energodar, Regiunea Zaporizhzhia continuă.
Orașul rămâne sub controlul UA, deși trupele ruse au intrat în oraș. La Cernihiv, 22 de civili au murit din
cauza unui alt atac aerian. Videoclipul arată Borodyanka, regiunea Kiev, după recentele bătălii. Școala
secundară din Zhytomyr a fost complet distrusă după lovitura cu rachetă de dimineață.

Comunitate internationala. Ucraina va participa la reuniunea urgentă a NATO din 4 martie. Ministrul
Kuleba va cere să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare aeriană, cerând închiderea cerului și o abordare
mai sistemică pentru asigurarea securității. Miniștrii de interne ai UE au susținut în unanimitate acordarea
refugiaților din UA protecție și drepturi imediate, și anume de a trăi și de a lucra în UE, acces la prestațiile
de servicii sociale (locuință și îngrijire medicală). Ungaria nu va pune veto sancțiunilor Uniunii Europene
împotriva Rusiei, iar unitatea blocului de 27 de membri este „principală” în mijlocul războiului din Ucraina, a
declarat premierul Viktor Orban. Moldova și Georgia, în urma deciziei Ucrainei, au solicitat oficial
aderarea la UE.
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Servicii medicale. Ministerul Sănătății al Ucrainei a informat că peste 500 de lucrători medicali străini
și-au exprimat dorința de a veni în Ucraina și împreună cu medicii ucraineni pentru a oferi asistență.

Închiderea afacerii. Spotify a anunțat închiderea biroului local din Rusia și limitarea afacerii sale în
general. Volkswagen a anunțat că își va opri producția în Rusia. Ikea a anunțat întreruperea temporară a
operațiunilor sale în Rusia. Airbnb își suspendă operațiunile în Rusia și Belarus. Vezi lista companiilor
care își suspendă activitatea în Rusia.

Dezinformare. Pentru a justifica un război la scară largă, Rusia folosește în mod activ o narațiune
specifică pe rețelele sociale și în mass-media, care vizează oameni din întreaga lume. Ei explică
agresiunea prin eliberarea de suferința regiunilor Donețk și Lugansk. Potrivit Rusiei, o asemenea suferință
a fost provocată de așa-numiții „naționaliști” și „naziști” ucraineni. Rusia susține că armata ucraineană
atacă Donbasul de opt ani, forțând Rusia să înceapă un război. Astfel de narațiuni conțin în mod necesar
referiri la moartea copiilor și a persoanelor în vârstă.

S-au răspândit știri false cu privire la potențiala discriminare a străinilor în Ucraina. Ucraina nu folosește
străinii drept „scut uman” – afirmă Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din cadrul Consiliului Național
de Securitate și Apărare al Ucrainei. Potrivit propagandei Rusiei, rușii îi ajută pe studenții străini să
părăsească Ucraina „luați ostatici de forțele de securitate ucrainene care îi folosesc drept scuturi umane”.
Acest lucru este fals, deoarece Ucraina asigură facilitarea evacuării pentru toți cei care doresc.

Postul de radio Ekho Moskvy, unul dintre ultimele instituții de presă liberale rămase din Rusia, a fost
dizolvat de consiliul său de administrație după ce a fost supus presiunii în legătură cu acoperirea
războiului din Ucraina, a declarat joi editorul său.

Academia. Oamenii de știință ucraineni fac apel la mediul academic internațional să suspende
colaborarea cu Rusia. Ei fac apel la boicotarea internațională a evenimentelor științifice din Rusia și spun
că cercetătorilor ruși ar trebui să li se interzică accesul la baze de date, să elimine publicațiile rusești din
SCOPUS și să înceteze parteneriatele cu editurile ruse care primesc finanțare de la state.

Statistici:

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse
începând cu ora 6 a.m., 4 martie 2022: trupe - cca. 9166, tancuri ‒ 251,APV ‒ 939, sisteme de
artilerie – 105, MLRS - 50, sisteme de luptă antiaeriană - 18, avioane – 33 (TBC), elicoptere – 37
(TBC), vehicule - 404, bărci cu viteză uşoară - 2 , rezervoare de combustibil - 60. (Datele sunt
actualizate constant. Este dificil de calculat din cauza intensității mari a ostilităților)

Fiecare acțiune contează, oricât de mică!

● Apelați partenerii autorităților dumneavoastră pentru a solicita o zonă de
excludere a zborului pentru Ucraina.

● Medicii internaționali pot sprijini. Link pentru ca medicii să se alăture
Ucrainei: https://bit.ly/3Ka5zX9 , ukrainemedhelp@gmail.com.

● Puteți sprijini Ucraina printr-o listă de organizații de încredere - Stand For
Ukraine.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraini! Glorie Ucrainei!

Actualizare pregătită de reprezentanți ai ONG-urilor ucrainene și experți în securitate umană și democrație, care se află chiar acum în
orașele din toată Ucraina. ONG-uri: Institutul pentru cercetare politică și informațională ONG, World of Communities, Centrul
educațional din Kiev Tolerspace, ONG U-Cycle (Asociația cicliștilor din Kiev), OpenSpace.Works Cooperative. Experți: Sofia Oliynyk,
Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloc patrimoniu cultural), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (bloc
dezinformare).
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