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Perang Rusia-Ukraina. Pembaruan harian. 10.00 am, 03.03.2022.

Satu minggu yang lalu, pada hari Kamis, pukul 5 pagi waktu setempat, Kyiv terbangun dari ledakan rudal pertama
yang segera diikuti dengan lebih banyak lagi. Di Kyiv dan kota-kota lain.

Optimisme di masa perang. Sebuah survei sosiologis baru-baru ini menunjukkan 88% orang Ukraina percaya bahwa
Ukraina akan mampu mengusir serangan Rusia. 76% orang Ukraina sekarang mendukung aksesi negara itu ke
NATO, 86% - ke Uni Eropa. Dukungan untuk aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan NATO adalah yang tertinggi dalam
sejarah jajak pendapat Ukraina. Hanya dalam beberapa hari, sekitar $200 juta disumbangkan ke Bank Nasional
Ukraina.

Negosiasi. Rusia telah mengumumkan kesiapan mereka untuk putaran negosiasi lain dengan Ukraina. Namun,
belum ada rincian yang diketahui. Sebelumnya, Presiden Zelenskyi menginformasikan bahwa negosiasi hanya dapat
dilakukan setelah pengeboman berhenti. Sementara itu, buronan mantan Presiden Ukraina Yanukovych terlihat di
Minsk. Intelijen Ukraina mengatakan Kreml mempertimbangkan untuk mengembalikan Yanukovych sebagai "Presiden
Ukraina". Keputusan seperti itu justru menunjukkan bahwa Rusia kurang memahami konteks lokal Ukraina dan betapa
dia dibenci di Ukraina.

Komunitas international. Presiden Lituania Dalia Grybauskaitė memanggil NATO untuk mendukung Ukraina. Beliau
menggarisbawahi lemahnya keputusan untuk 'tidak terlibat dalam konflik', ketika ada pelajaran dari Suriah, Libya,
Afrika, Yugoslavia, dan Afghanistan. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengesampingkan intervensi militer
dalam perang Ukraina oleh NATO - dan Jerman pada khususnya - menjelaskan bahwa Jerman telah memberikan
banyak dukungan ekonomi dan keuangan. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tentang Agresi terhadap
Ukraina dengan 141 suara menyerukan pemerintah Rusia untuk segera menghentikan agresi, menarik pasukannya
dan mematuhi aturan Piagam PBB. Pengadilan kejahatan perang, Pengadilan Kejahatan Internasional, menerima
rujukan dari 39 negara pihak dan melanjutkan dengan pembukaan penyelidikan atas kejahatan terhadap Ukraina.

Kebocoran keamanan. Intelijen Ukraina telah berhasil mengungkap beberapa dokumen dan mata-mata Rusia.
Operasi Pasukan Gabungan Ukraina mendapatkan dokumen perencanaan punya salah satu divisi Rusia, yang
ditinggal mereka dengan panik. Menurut dokumen tersebut, Rusia berencana untuk memulai perang pada 20 Februari
dan menyelesaikannya pada 6 Maret. Asisten Kepala Dinas Keamanan Ukraina telah ditangkap karena
pengkhianatan. Dia membocorkan informasi ke Rusia tentang unit militer di Kherson dan menyesuaikan rincian
selama serangan terhadap infrastruktur penting kota. Di Ivano-Frankivsk, seorang pengamat artileri telah ditahan
setelah membocorkan informasi tentang lokasi bandara regional selama serangan udara pada hari pertama perang.

Penembakan artrileri berlanjut. Presiden Zelnskyi dalam pidato hariannya menginformasikan bahwa situasi paling
sulit saat ini adalah di wilayah Kyiv, Sumy, Kharkiv dan Selatan, di Volnovakha. Di Kyiv, teroris Rusia meluncurkan
beberapa serangan udara Menurut data awal, objek udara ditembak jatuh oleh Pertahanan Udara Ukraina. Di
Enerhodar, Zaporizhzhia oblast warga lokal memblokir jalan ke PLTN Zaporizhzhia supaya mencegah pasukan Rusia
mengambilnya. Kharkiv sehari lagi menalami penembakan berat. Pada tanggal 2 Maret rudal menghantam gedung
Dewan Kota, serta pasukan Rusia mencoba menghancurkan Menara TV Kharkiv dengan bom vakum (termobarik)
yang dilarang. Izyum, oblast (wilayah) Kharkiv malam ini dibom, 8 orang tewas. Di Kherson, walikota memanggil
untuk meluncurkan "koridor hijau" untuk mengevakuasi warga sipil dan terluka. Sementara itu kesepakatan telah
dicapai antara kedua belah pihak untuk memastikan mengikuti peraturan jam malam dan penyediaan makanan.
Serangan udara besar-besaran menghantam kota Sumy waktu subuh melukai 5 orang. Serangan rudal yang kuat
dilakukan di wilayah brigade artileri ke-27 kami, departemen militer Universitas Negeri Sumy, dan korps kadet. Di
Chernihiv, sebuah pabrik kilang minyak telah been terkena rudal. 6 tangki bahan bakar minyak bervolume 5.000 meter
kubik masing-masing sedang bakar.

Krisis kemanusiaan. Volnovakha berada di ambang krisis kemanusiaan. 500 wanita dan anak-anak dievakuasi
setelah 5 hari tanpa air, listrik, pasokan gas dan setelah terus-menerus diserang. Situasi serupa juga terjadi di
Mariupol, di mana tidak ada pasokan air dan penerangan di sejumlah wilayah. Palang Merah mendistribusikan
bantuan kemanusiaan dan makanan kepada warga Bucha, wilayah Kyiv, setelah berhari-hari penembakan aktif di kota
itu. Lebih dari 200 orang dievakuasi di Borodianka, oblast (wilayah) Kyiv dari ruang bawah tanah gedung yang hancur,
setelah terjebak di sana selama 2 hari. Pasukan Rusia menyembunyikan bom di mainan anak-anak dan
melemparkannya ke sekitar kota.
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Pelanggaran wilayah udara. Empat pesawat tempur Rusia melanggar wilayah udara Swedia — dua Su-27 dan dua
Su-24 melanggar wilayah udara negara Swedia di Gotland timur. Perdana Menteri Swedia telah menyebut ini tidak
dapat diterima.

Penutupan bisnis. Lebih dari 70 bisnis internasional keluar dari pasar Rusia atau secara signifikan membatasi
operasi mereka di sana. Di antara bisnis itu adalah Apple, Audi, Coca Cola, Nestle, dll. Uni Eropa sudah memutuskan
bank VTB, Rossiya dan Otkrytie, serta Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank, dan VEB dari SWIFT

Disinformasi. Rusia terus mengintimidasi penduduk dengan dugaan Nazi dan nasionalis Ukraina. Mereka
mengatakan bahwa kelompok bersenjata Ukraina secara paksa menahan lebih dari 60 orang, setengah dari mereka
wanita dan anak-anak, di ruang bawah tanah dan gedung sekolah di Mariupol. Selain itu, media Rusia secara aktif
menyebarkan mitos bahwa Ukraina menggunakan orang (lagipula orang asing) sebagai tameng. Mereka memastikan
bahwa pihak berwenang Ukraina secara paksa menahan sekelompok besar mahasiswa India di Kharkiv untuk
menggunakannya sebagai tameng manusia. Rusia juga berusaha menyembunyikan kerugian sebenarnya dalam
perang yang telah dimulainya. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hanya 498 tentara Rusia yang tewas di
Ukraina antara 24 Februari dan 2 Maret. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, pada 24 Februari, tentara
Rusia telah kehilangan 5.840 orang.

Rusia sedang mempersiapkan deepfake dengan Presiden Zelenskyi seolah-olah dia mengumumkan penyerahan
Ukraina di layer TV. Parlemen Rusia mengusulkan untuk memperkenalkan hukuman untuk disinformasi. Secara
sederhana - parlemen Rusia ingin membungkam media untuk berbicara kebenaran tentang perang mereka melawan
Ukraina. Bahkan, mereka tidak ingin menyebutnya "perang" tetapi operasi khusus. Pada siang hari, media Rusia
mengklaim bahwa pasukan Rusia berhasil menangkap Kherson, yang merupakan klaim palsu.

Cerita dari tempat kejadian. Ukraina mendokumentasikan pengalaman perang mereka berhari-hari. Dengarkan
podcast dengan "Hari yang kami sempat selamat" termasuk kisah orang-orang yang meninggalkan kota mereka ketika
perang dimulai. "Kisah Perang dari Ukraina” mencakup kisah kehidupan sehari-hari dan perasaan orang yang berada
di bawah penembakan.

Statistik:
● Lebih dari 836.000 orang diungsi dari Ukraina dalam 7 hari menurut PBB.
● Lebih dari 15.000 ribu warga sipil terus-menerus bersembunyi dari penembakan di metro Kyiv.
● Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan perkiraan total kerugian militer Rusia pada pukul 6

pagi, 3 Maret 2022 (Data sedang diperbarui. Perhitungannya diperumit oleh intensitas permusuhan yang
tinggi): Personil — lebih dari 9000; Tank — 217; Kendaraan tempur lapis baja — 900; Meriam — 90;
kendaraan militer — 42; Sistem pertahanan udara — 11; Pesawat — 30; Helikopter — 31; Kendaraan — 374;
Sistem peluncuran roket (MLRS) — 60; Kapal/perahu — 2; Tangki bahan bakar — 60; UAV (pesawat tak
berawak) — 3

Kementerian Luar Negeri di Ukraina telah meluncurkan situs web tentang perang di Ukraina (sumber terverifikasi,
pesan utama, cara mendukung).

Setiap tindakan adalah penting, tidak peduli seberapa kecil!
● Serukan Uni Eropa untuk meloloskan Undang-Undang Darurat untuk membantu pengungsi UA.
● Periksa di mana akan diadakan pawai atau protes terdekat kepada Anda. Langkah-langkah untuk

meluncurkan gerakan "Hentikan Acara Putin".
● Apakah Anda memerlukan poster untuk protes - periksa di sini.
● Hubungi pembuat keputusan dan organisasi internasional di negara Anda untuk gabung Ukraina

dalam upaya mengakhiri pengaruh Putin dalam politik, diplomasi, bisnis, olahraga, budaya, penelitian
& bidang lainnya.

Terima kasih telah mendukung Ukraina! Slavia Ukraina! Kemuliaan bagi Ukraina!

Pembaruan disiapkan oleh perwakilan LSM Ukraina dan pakar keamanan manusia dan demokrasi, yang saat ini berada di kota-kota di seluruh
Ukraina. LSM: Lembaga LSM penelitian politik dan informasi, Dunia Komunitas, pusat pendidikan Kyiv Tolerspace, LSM U-Cycle (Asosiasi
Pengendara Sepeda Kyiv), Koperasi OpenSpace.Works. Ahli: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (blok warisan budaya), Taras Tymchuk,
Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (blok Disinformasi).
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