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Háború Ukrajnában. Napi hírek. 2022/03/02 10:00
Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlamentben tartott online beszédében arra kérte a képviselőket, hogy
segítsék Ukrajna EU-s csatlakozását. Az EP Ukrajna uniós tag-jelöltségét támogatta. A képviselők Zelenszkij
elnök beszédét vastapssal fogadták. Eközben Lavrov orosz külügyminiszter beszédet mondott az ENSZ
gyűlésén, ahol a diplomaták kivonultak a beszéde alatt. Zelenszkij a Reuters-nek adott interjújában azt
sürgette, hogy ha a NATO nem is áll készen Ukrajna felvételére, egyéb védelmi garanciákban állapodjanak
meg. Azt is elmondta, hogy a béketárgyalások folytatásának feltételeként Oroszországnak fel kell hagynia a
bombázásokkal.

Fehéroroszország. Március 1-jén az ország önjelölt elnöke, Lukashenko kijelentette, hogy nem vesz részt
az orosz-ukrán háborúban. Jelenleg a fehérorosz csapatok harckészültségben vannak, az ukrán határ
közelében koncentrálva. Baranovichi, Lyakovichi és Pinsk környező területein jelentős repülőgép- és
ellátmány konvoj-mozgásokat lehet tapasztalni.

Folytatódnak az ágyúzások. Az Ukrán Elnöki Iroda szerint az oroszok megállás nélkül lőnek és bombáznak
nagyobb városokat hogy ezáltal súlyos veszteségeket és pánikot okozzanak. Kharkivban folytatódtak a
rakétatámadások, civil létesítményeket és kórházakat célba véve. Ma reggel rakéták találták el az Ukrán
Biztonsági Szolgálat, az Országos Rendőrség, és a Harkovi Állami Egyetem épületeit a városban. Egy
napon belül 21-en meghaltak, illetve 112-en megsebesültek. Zhytomyr városában az orosz megszálló erők
nagyszabású rakéta támadást indítottak egy katonai bázis és lakott területek ellen, lerombolva tíz lakóházat
és egy kórházat. Ketten meghaltak, 12-en megsebesültek, köztük 6 gyerek. Kherszon városában orosz
katonák haladnak, menet közben civileket ejtenek foglyul. Jelenleg a helyi vasútállomás és kikötő az orosz
hadsereg kezén van. Harcjárműveiket a helyi Regionális Államigazgatóság épülete előtt tartják. Melitopol
városában, Zaporizzsja régióban 31 lakóház pusztult el, illetve a környező területek részben áram nélkül
maradtak. A Kijev-régióban található Kalynivkában az oroszok egy házat porig romboltak. A Sumy-régióban
található Trostyanets-et elfoglalták az orosz csapatok. A civileket kikényszerítik a pincéikből hogy aztán ők
használhassák óvóhelyként az ukrán ágyúzások és légicsapások ellen, civil életeket veszélybe sodorva.

Megismétlődik a történelem. Az orosz csapatok két rakétát lőttek ki a Kijevi Tévé- és Rádiótoronyra,
elpusztítva annak berendezéseit. Azon tévétorony az Ukrajna területén található legmagasabb építmény. A
csapás során 5-en meghaltak, további 5-en megsebesültek. A tornyot célba vevő rakéta a közeli Babyn Yar-t
is eltalálta, egy Holokauszt-emlékhelyet, ahol 1941-ben harmincezer zsidót és ukránt mészároltak le. Az
eseményt elítélték mind ukrán, mind izraeli döntéshozók.

Humanitárius válságok. Az ország keleti részében nagyjából 40 000 ember él most áram és
élelmiszerellátás nélkül. Az orosz katonák csak limitált számban evakuálják a városokat (Volnovakha,
Sartana, Talanivka). Március elsején 1 346 embert evakuáltak Volnovkhából, mivel már nincs víz, áram és
gáz a városban. Az lakosok pincékbe menekültek. A helyi hatóságok tűzszünetet kértek, hogy kiüríthessék a
várost. Hasonló a helyzet Bucha városában, Zdvyzhika, Gavrylivka, Syniak és Babyntsi falvakban, ahol az
emberek, köztük számos gyerek óvóhelyekben húzódott meg az elmúlt hat nap során.

Energia. A Nord Stream 2 AG, a Nord Stream 2 gázvezeték üzemeltetője csődöt jelentett. Ezt megelőzően
140 munkatársát elbocsátotta, miután a német kormány a gázvezeték üzembe helyezését felfüggesztette.

Csernobil. Orosz katonák megnövekedett sugárzási szintet mértek Csernobil tilalmi zónájában. A
sugárszennyezett talaj és por megzavarásával megnövelték a sugárzási szintet a tiltott területeken. Ezt az
automatikus sugárzásmérő rendszer adatai is igazolják, melyekhez az ukránok még az internet szolgáltatás
megszakadása előtt jutottak hozzá.

Dezinformáció. Oroszországban több független médiaforrást bezárattak, például az Ekho Moskvy rádiót és
a Rain TV csatornát, más független médiát, például a Novaya Gazetát szolgáltatásiak felfüggesztésére
szólították fel. Az orosz állami média az ukránokat kitalált és megalapozatlan bűnökkel vádolja. Az állítják,
hogy az ukrán hadsereg Szeverodonyeckben aláaknázott ammónia raktárakat, illetve Horlivkában mérgező
foszforral szennyezett lőszert használtak. Oroszország továbbá azt is állítja, hogy a harkovi főtér
bombázását az ukrán hadsereg követte el. Ugyanakkor az orosz médiában elismerték a támadást a kijevi
TV-torony ellen. Ezt azzal magyarázták, hogy az álhírek és dezinformáció terjedését próbálják
megakadályozni. “Ez egy csapás a hazugságok menedéke ellen” – mondta egy tévés műsorvezető a Russia
24 csatornán.
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Támadás a kultúra ellen. Az ukrán kulturális miniszter felhívta a figyelmet egy lehetséges támadásra a
kijevi Szent Szófia Székesegyház ellen. Az épület az UNESCO világörökségi listáján is szerepel. A
székesegyház a város egyik jelképe, a belvárosban található. A XI. században épült templom őrzi a világ
egyik legnagyobb egyedi mozaik- és freskó gyűjteményét abból az évszázadból. A miniszter felszólította az
UNESCO-t, hogy avatkozzanak be és segítsék az épület megvédését. Február 27-én, vasárnap leégett az
ivankivi történelmi és helytörténeti múzeum. A múzeum gyűjteményébe tartoztak a híres ukrán művész,
Maria Primachenko alkotásai is. Szerencsére az alkotásainak nagy részét sikerült megmenteni, miután a
múzeum gyűjteményét biztonságosabb helyekre vitték. De mi történt azokkal a dolgokkal amiket nem
lehetett elszállítani? Az orosz hadsereg február 27-én rakétatámadást indított Csernyihiv ellen, mellyel
lerombolták a történelmi jelentőségű Regionális Ifjúsági Központ épületét (korábban: A Filmszínház).
Harkovban az egyetem és a művészeti múzeum épületei semmisültek meg rakétatámadások következtében.

Művészet a háború idején. Maria Foya, ukrán művész a jelenlegi ukrán helyzetről készít illusztrációkat,
melyeket megoszt a nyilvánossággal. Más ukrán művészek elindították az Ellenállás Online Múzeuma
(Online Museum of Resistance) weboldal, ahol művészek megoszthatják munkáikat, ezzel kifejezve hálájuk
a védők iránt. Néhány munkájuk a linken megtekinthetők.

Nemzetközi támogatás.
37 ország már lezárta légterét az orosz légitársaságok és repülők számára, ezen országok között szerepel
az USA, Kanada, Dél-Amerikai országok, és majdnem teljes Európa. Az Egyesült Államok Védelmi
Minisztériuma nyílt levélben hívatta össze az Egyesült Nemzeteket Hágában annak érdekében, hogy
megoldást találjanak Ukrajna kérelmére, hogy az orosz agresszorokat minél hamarabb vád alá helyezzék.
Az EU nagykövetei megegyeztek abban, hogy 7 orosz bankot is lekapcsolnak a SWIFT rendszerről. Ezek a
bankok: VTB, Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank és a VEB.RF.

Statisztikák:
● Az ENSZ szerint több mint 660,000 Ember hagyta el Ukrajnát az utóbbi 6 napban.
● 80,000 Ember tért vissza az országba, a többségük férfi.
● Az Ukrán Hadsereg bejelentette az Orosz hadsereg veszteségeit Március 2. reggel 6 órakor (az

összegzés bonyolult, mivel aktív harcok folynak jelenleg is, percről percre nő az áldozatok száma):
Személyek - Több mint 5840; Harckocsik - 211; Páncélozott személyszállítók - 862; Ágyúk - 85;
Grad-ok - 40; Légvédelmi rendszerek - 9; Repülőgépek - 30; Helikopterek - 31; Egyéb járművek -
355; Rakéta-sorozatlövők - 40; Csónakok/Hajók – 2; Tartálykocsik - 60; Drónok - 3.

Minden támogatás számít, lényegtelen milyen aprónak tűnik!
● Ossz meg információt az oldalunkról és a hírlevelünkről a saját eszközeiden keresztül. Minél több

ember kell, hogy tudjon a jelenlegi ukrajnai helyzetről.
● Nyomtass hírleveleket, oszd őket szét tüntetéseket, dobd a szomszédaid postaládájába, adj a

kollégáidnak is.
● Keresd fel országod politikusait, döntéshozóit, kérdezd meg mit tettek eddig és mit tehetnének még.

Mutasd be ezt a hírlevelet bizonyítékként.
● Próbáld elérni a helyi médiumokat és oszd meg velük az információkat.
● írd alá a petíciót, hogy a NÁTÓ zárja le a légiforgalmat Ukrajna felett.

Slava Ukraini! Dicsőség Ukrajnának!

A híreket az ukrán önálló egyesületeket reprezentáló, valamint embervédelmi és demokráciai szakemberek állították
össze akik Ukrajna területén élnek jelenleg is. Szervezetek: Institute for Political and Information Research NGO, World
of Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kijevi kerékpárosok szervezete), OpenSpace.Works
Cooperative. Szakértők: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (Kulturális örökségek blokk), Taras Tymchuk,
Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Diszinformációs Blokk).
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