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Hari pertama musim semi dan hari keenam Perang di Ukraina! 122 jam perlawanan!

Negosiasi di Prypiat. Kemarin pada 28 Februari, Delegasi Ukraina dan Rusia bertemu untuk putaran pertama
negosiasi di dekat sungai Prypiat. Tidak ada kesepakatan yang tercapai dan kedua delegasi kembali ke ibu kota
negara mereka untuk berkonsultasi. Di antara persyaratan, Rusia bersikeras untuk memperluas wilayah Republik
Rakyat Luhansk dan Donetsk yang tidak diakui ke perbatasan seluruh oblast (wilayah administratif) Donetsk dan
Luhansk di Ukraina. Perwakilan Ukraina di sisi lain menyerukan penarikan semua pasukan Rusia dari semua oblast
Ukraina termasuk Donbas dan Krimea.

Arah ke Uni Eropa. Presiden Zelenskyi menandatangani surat aplikasi untuk keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.
Menurut Vsevolod Chentsov, aplikasi telah terdaftar. Para pemimpin Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Latvia,
Lituania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia menyerukan agar Ukraina segera berstatus calon anggota Uni Eropa.
Namun, Jerman, Prancis, dan Belanda lebih berhati-hati dalam mendukung gagasan aksesi Ukraina ke UE, dengan
menyebutnya bukan isu utama dalam agenda.

Waktunya Den Haag. Karim Khan, Kepala Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional mengumumkan bahwa
mereka akan melanjutkan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang atau kejahatan terhadap
kemanusiaan di Ukraina. Keputusan itu diambil setelah Ukraina mengajukan banding ke pengadilan untuk "segera
menghentikan serangan militer terhadap objek sipil, termasuk rumah, mobil pribadi, ambulans, dan objek sipil
lainnya yang dilindungi secara khusus, seperti sekolah dan rumah sakit di Ukraina," menurut Menteri Kehakiman
Ukraina Denys. Malyuska.

Perang tanpa aturan. Kemarin, pasukan Rusia mengerahkan bom termobarik, yang dilarang oleh Konvensi Jenewa,
di kilang minyak di Okhtyrka, oblast (wilayah administratif) Sumy. Penembakan berat menewaskan 70 tentara
Ukraina di unit militer setempat. Di Volnovakha, kendaraan evakuasi berada di bawah tembakan BM-21 "Grad"
Rusia. Di desa Borodyanka, wilayah Kyiv, pusat rehabilitasi Kementerian Urusan Veteran Ukraina ditembak. Dekat
dengan Kyiv, sebuah peluru menghantam ibu bersalin. Rumah sakit Pada tanggal 26 Februari, pasukan Rusia
menembaki sebuah bus sipil di dekat kota Volokhiv Yar di wilayah Kharkiv; beberapa korban masih belum
ditemukan.

Situasi di Kyiv dan oblast-oblast (wilayah administratif). Sirene udara ternyata menjadi soundtrack yang
mengerikan hari-hari terakhir ini. Kemarin, pusat kota Kyiv dan Kharkiv ditembaki untuk pertama kalinya sejak
1941! Sebuah rudal menghantam unit militer di Brovary, dekat Kyiv - menonton video. Penembakan menargetkan
blok apartemen di seluruh wilayah, menghancurkan 3 gedung apartemen. Kharkiv ditembak rudal sepanjang hari.
Pagi ini, rudal menghantam gedung pemerintahan daerah. Enam orang terluka, termasuk satu anak. Jumlah korban
tewas sedang ditentukan. menonton video. Berdiansk, oblast (wilayah administratif) Zaporizhzhia untuk sementara
diduduki oleh pasukan Rusia. Warga setempat telah ditembaki dan mereka masih keluar untuk berkumpul, di luar
gedung dewan kota, menuntut pasukan Rusia untuk pergi. Kherson telah dikepung oleh pasukan Rusia yang
berusaha menguasai kota. Kota itu, seperti yang diklaim walikota, masih di bawah kendali Ukraina. Mariupol dan
Volnovakha, wilayah Donetsk, terus melawan serangan berat yang sedang berlangsung tetapi tetap terkendali
Ukraina.

Belarus. Unit terpisah dari tentara Belarusia bergerak ke perbatasan Ukraina ke arah daerah Volyn. Belarus
dimanfaatkan untuk serangan mendadak oleh pesawat tempur Rusia. Angkatan Udara Rusia melanjutkan
pengintaian udara objek Ukraina dari wilayah udara Belarus.

Perang Hibrid. Pasukan Rusia juga menggunakan lambang negara Ukraina dan seragam Angkatan
Bersenjata Ukraina, Garda Nasional, dan Polisi Nasional. Tentara Rusia menggantung bendera Ukraina di
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kolom kendaraan mereka - kasus seperti itu telah dicatat di kota Peremoga dan kota Nova Basana di Kyiv
oblast, di jalan Krasnostav-Nizhyn di Chernihiv oblast. Penjajah juga mengibarkan bendera putih,
seolah-olah menyerah, namun, setelah mendekati posisi Ukraina dengan aman, mereka melepaskan
tembakan.

Sektor energi. Ukraina akan berintegrasi ke jaringan listrik Uni Eropa untuk menjadi independen dari
jaringan listrik Rusia dan Belarusia. Sinkronisasi akan dimulai dalam beberapa minggu, bukan pada tahun
2023.

Resistensi informasi. Kelompok peretas internasional Anonymous meretas sejumlah situs media milik
negara Rusia (misalnya TASS, RBK, Izvestia, dll.) dengan memposting pesan anti-perang. Sementara itu,
Roskomnadzor memblokir situs-situs Rusia, seperti Tayga.info atau jurnal Doxa, yang menulis kebenaran
tentang perang yang sedang berlangsung.

Komunitas internasional. Peristiwa tingkat sejarah terus terjadi di Eropa dalam bentuk gelombang yang
membesar. Swiss mengadopsi sanksi Uni Eropa dan membekukan aset Putin dengan ini Swiss keluar dari
status negara netral atas perang di Ukraina. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap sejumlah
orang yang dekat dengan pemerintah Rusia.

Statistik:

● Korban di antara warga Ukraina: lebih dari 2040 warga sipil, termasuk 45 anak-anak, telah
terluka sejak dimulainya invasi Rusia berskala penuh ke Ukraina, dan angka ini terus bertambah;

● Sejak awal perang, pada pagi hari tanggal 1 Maret, Rusia kehilangan sekitar 5710 tentara,
ratusan peralatan militer dan kendaraan;

Dalam lima hari invasi, Ukraina diserang dengan 56 serangan rudal, 113 buah rudal jelajah
ditembakkan.

Setiap reaksi Anda sangat penting, tidak peduli seberapa kecil
adalah tindakan Anda!

● Bagikan informasi tentang situs web kami dan bulletin ini melalui saluran komunikasi Anda.
Sebanyak mungkin orang perlu tahu tentang situasi di Ukraina.

● Cetak buletin dan sebarkan saat protes, taruh di kotak surat tetangga Anda dan bagikan di
antara rekan kerja Anda.

● Hubungi politisi Anda, pembuat keputusan dan tanyakan apa yang telah mereka lakukan
untuk mencegah tragedi ini. Panggil mereka untuk berbicara dan membagikan catatan
pengarahan kami sebagai bukti.

● Jangkau media lokal Anda dan bagikan informasi dengan mereka.

Slava Ukraina! Kemuliaan bagi Ukraina!
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