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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10.00, 06.03.2022.
Coridoare umanitare. Sprijinirea organizării coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor a fost unul
dintre principalele rezultate ale celei de-a doua runde de negocieri Ucraina-Rusia. Pe 5 martie, evacuarea ar
fi trebuit să aibă loc în Mariupol, Volnovakha și Irpin. Cu toate acestea, atacurile aeriene din partea rusă nu
încetaseră. Evacuarea din Mariupol a fost amânată, deoarece bombardamentele forțelor ruse au continuat în
oraș și în împrejurimi. Civilii din Irpin și suburbii au fost forțați să părăsească orașul cu autobuzele, deoarece
trupele ruse au demolat calea ferată. În timpul atacurilor aeriene, peste 400 de locuitori din Volnovakha și din
satele din jur au fost evacuați. Voluntarii din Irpin, regiunea Kiev au fost atacați, dar au reușit să
supraviețuiască din bombardamentele rusești. Organizația ucraineană pentru drepturile animalelor,
UAnimalis, raportează că patru dintre voluntarii lor, care au adus ajutor la adăpostul pentru animale, au murit
sub bombardament. Locuitorii din Cernigiv și din regiunea Kiev (cum ar fi Bucha și Hostomel), au fost uciși pe
drum în timp ce încercau să evacueze cu propriile mașini, când forțele ruse au început să bombardeze
asupra lor.

Orașe atacate. Trupele ruse au confiscat o pensiune psihoneurologică din Borodyanka, regiunea Kiev și au
minat toate intrările. Aproximativ 500 de locuitori ai pensiunii au fost luați ostatici, dintre care 100 erau
imobilizați la pat. Ostaticii au fost eliberați seara târziu. În Bila Tserkva, regiunea Kiev, 20 de clădiri erau
bombardate. Regiunea Donețk continuă să fie un punct fierbinte al împușcăturilor - Mariupol, Lastochkine,
Bohoyavlenka, Volodymyrivka, Mangush, Verkhnotoretske și Taramchuk au fost atacate. Au fost avariate 26
de obiecte de infrastructură, inclusiv fonduri de pensii, case de cultură și case civile. În Lysychansk,
regiunea Luhansk, forțele ruse au bombardat spitalul regional pentru copii. Trostyanets, regiunea Sumy, a
fost ocupată temporar complet de trupele ruse. Autoritățile locale spun că trupele s-au stabilit în tabăra lor de
bază cu toate echipamentele militare. În Harkov, 10 blocuri cu civili au fost bombardate. Forțele ruse au
lansat un atac aerian asupra unei fabrici blindate din regiunea Zhytomyr, unde 2 persoane au fost rănite.

Statul Major al Ucrainei avertizează că trupele ruse se îndreaptă spre Centrala Hidroelectrică Kaniv, la
aproximativ 100 de kilometri sud de Kiev.

La Ivano-Frankivsk, Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut organizatorii așa-numitelor „republici
populare” din 5 regiuni occidentale, unde trupele ruse s-ar putea confrunta cu cea mai puternică rezistență.
Sabotorii au pregătit pliantele și au urmărit să submineze autoritățile ucrainene și credibilitatea armatei în
scenariul L/DNR (Republicile Populare Lugansk/Donețk). Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut și
sabotori ruși în regiunile Donețk, Harkov, Zakarpattya și în orașele Kiev și Dnipro. Sabotorii plănuiau să atace
infrastructura civilă critică și armata ucraineană.

Pe partea pozitivă, forțele militare ale Ucrainei au recâștigat controlul asupra orașului Mykolayiv, precum și
asupra aeroportului Kulbakino.

Verificați cea mai recentă hartă a COUPSURE pentru ultima hartă a câmpurilor de luptă.

Mitinguri împotriva invadatorilor ruși. Mitingurile continuă în municipalitățile din sudul și estul Ucrainei.
Protestatarii din Herson au reușit să forțeze trupele ruse din oraș. În timpul mitingului, soldații ruși au tras în
aer, pentru a speria oamenii de la protest, dar civilii au rămas în picioare. Ucrainenii ruși au ieșit în
Berdiansk ocupat, precum și în Melitopol, regiunea Zaporizhia.

Comunitate internationala. Țările G-7 au convenit asupra necesității de a renunța la gazul rusesc, precum
și asupra unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a avut o
întâlnire cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, la granița ucraineană-polonă. Discuția a vizat
consolidarea urgentă a capacităților defensive ucrainene, inclusiv apărarea aeriană de la avioanele militare
rusești și rachetele care bombardează cartierele vie și civilii.

Închiderea afacerii. Visa și Mastercard își suspendă activitățile în Rusia. După cum raportează Mastercard
în declarația lor oficială, „Prin această acțiune, cardurile emise de băncile rusești nu vor mai fi susținute de
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rețeaua Mastercard. Și, orice Mastercard emis în afara țării nu va funcționa la comercianții ruși sau la
bancomate.” Paypal a anunțat că de asemenia a părăsit Rusia. Bloomberg estimează că aproximativ 3
milioane de ruși ar putea să-și piardă locurile de muncă în timp ce companiile internaționale părăsesc Rusia
sau își vor suspenda afacerile.

Negocieri - Runda 3. Davyd Arakhamia, șeful partidului „Slujitorul Poporului” din Parlamentul ucrainean a
anunțat că următoarea rundă de negocieri va avea loc luni, 7 martie.

Suport Airbnb. Serviciul de închiriere Airbnb a sprijinit inițiativa de ajutor financiar pentru familiile din
Ucraina. Oameni de peste tot s-au alăturat inițiativei de a sprijini ucrainenii rezervând închirieri în regiunile
puternic afectate din Ucraina. Ideea înseamnă transferul de bani către proprietarii de apartamente, deși nu
check-in acolo. Un total de 1,9 a fost transferat gazdelor Airbnb din Ucraina în 48 de ore.

Securitate digitală. Războiul digital merge în paralel cu unul militar. Atacurile zilnice ale hackerilor asupra
instituțiilor de știri din UA continuă. Grupul de hackeri Anonymous a anunțat un atac asupra serverelor
guvernului rus. Biroul Federal de Securitate a fost primul care a fost piratat.

Război vizual. Urmărește cum s-a dezvoltat războiul din Ucraina prin harta interactivă care prezintă toate
orașele atacate până în acest moment.

Vezi duminica:

● Discuție „Războiul din Ucraina și viitorul lumii” - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne
Applebaum.

● Canalul de Youtube „Adevărul despre războiul din Ucraina” pregătit de Fundația de Caritate „De la
țară în Ucraina”.

Statistici:

● 100 de mii de ucraineni s-au alăturat unităților locale de apărare municipală voluntară în 10 zile.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la

ora 6:00, 6 martie 2022: trupe - peste 11 000, tancuri ‒ 285, APV ‒ 985, sisteme de artilerie – 109,
MLRS - 50, sisteme de luptă antiaeriană - 21, avioane – 44, elicoptere – 48, vehicule - 447, bărci cu
viteză ușoară - 2, rezervoare de combustibil - 60, UAV nivel operațional-tactic - 4.

Fiecare acțiune contează, oricât de mică!

● Am pregătit câteva fișe informative despre războiul Rusiei în Ucraina. Luați câteva dintre ele atunci
când vă decideți să mergeți la miting sau să le distribuiți vecinilor.

● Răspândiți informații despre războiul din Ucraina printre mass-media și factorii de decizie.
● Sprijiniți inițiativa „Salvarea online a patrimoniului cultural ucrainean”.
● Puteți sprijini Ucraina printr-o listă de organizații de încredere - Stand For Ukraine.
● Distribuiți informații despre posibilitatea de a sprijini Legiunea Internațională a Ucrainei.

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, Uliana
Movchan (bloc dezinformare).
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