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Háború Ukrajnában. Napi hírek. 2022/03/03 10:00
Egy hete, csütörtökön, helyi idő szerint hajnali 5 órakor Kijev rakéta robbanásokra ébredt. Hamarosan sok másik követte
ezeket Kijevben és más városokban.

Optimizmus a háború idején. Egy friss szociológiai felmérés szerint az ukránok 88%-a úgy gondolja, hogy Ukrajna képes
lesz visszaverni Oroszország támadását. Az ukránok 76%-a támogatja az ország NATO-csatlakozását, 86%-a pedig az
Európai Unióhoz való csatlakozást. Ukrajna EU-s és NATO-csatlakozásának támogatottsága a legmagasabb az ukrán
közvélemény-kutatások történetében. Néhány napon belül körülbelül 200 millió dollárt adományoztak az Ukrán Nemzeti
Banknak.

Tárgyalások. Oroszország bejelentette, hogy készen áll az újabb tárgyalási fordulóra Ukrajnával. Részleteket azonban
még nem tudni. Zelenszkij elnök korábban arról tájékoztatott, hogy a tárgyalások csak akkor lehetségesek, ha a bombázás
leáll. Eközben Minszkben feltűnt a szökésben lévő ukrán ex-elnök, Janukovics. Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml
Janukovicsot ismét „Ukrajna elnökének” akarja kinevezni. Egy ilyen döntés leginkább arra mutat rá, hogy Oroszország nem
ismeri a helyi ukrán kontextust és azt, hogy mennyire gyűlölik őt Ukrajnában.

Nemzetközi közösség. Dalia Grybauskaitė litván elnök Ukrajna támogatására szólította fel a NATO-t. Aláhúzta: a „nem
konfliktusba keveredés” döntés gyengeség, amit a Szíriában, Líbiában, Afrikában, Jugoszláviában és Afganisztánban
megtanulhattunk. Mindeközben Olaf Scholz német kancellár kizárta a NATO – és különösen Németország – katonai
beavatkozását az ukrán háborúba, azzal magyarázva, hogy Németország már most is sok gazdasági és pénzügyi
támogatást nyújt. Az ENSZ Közgyűlése 141 szavazattal határozatot fogadott el az Ukrajna elleni agresszióról, amelyben
felszólította az orosz kormányt, hogy haladéktalanul állítsa le az agressziót, vonja ki csapatait és tartsa be az ENSZ
Alapokmányának szabályait. A háborús bűnökkel foglalkozó Nemzetközi Büntetőbíróság 39 tagállamtól kapott
beterjesztést, aminek következtében nyomozást indított az Ukrajna elleni bűncselekmények ügyében.

Biztonsági rések. Az ukrán hírszerzésnek sikerült megszereznie néhány orosz dokumentumot, illetve leleplezett több
kémet. Az Ukrán Egyesített Erők parancsnoksága megszerezte az egyik orosz hadosztály hadműveleti terveit, amelyeket
pánikszerű menekülésük során hátrahagytak. A dokumentumok szerint Oroszország február 20-án tervezte megkezdeni a
háborút, és március 6-ára kívánta befejezni. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjének asszisztensét hazaárulás miatt
fogták el. Információkat szivárogtatott ki az oroszoknak a herszoni katonai egységekről, illetve segített meghatározni
célpontokat a város létfontosságú infrastruktúrája elleni támadások során. Ivano-Frankivszkban őrizetbe vettek egy
tüzérségi megfigyelőt, miután a háború első napján végrehajtott légitámadás során információkat szivárogtatott ki a
regionális repülőtér elhelyezkedéséről.

Az ágyúzás folytatódik. Zelenszkij elnök napi beszédében arról tájékoztatott, hogy a helyzet jelenleg Kijevben, Szumiban,
Harkovban és a déli régiókban, Volnovakhában a legnehezebb. Kijevben több légicsapást is indítottak orosz terroristák. Az
előzetes adatok szerint repülő objektumokat lőtt le az ukrán légvédelem. Energodarban, Zaporizzsja megye helyi polgárai
elzárták a Zaporizzsja Atomerőműhöz vezető utat, megakadályozva, hogy az orosz csapatok átvegyék azt. Harkov
továbbra is erős ágyúzás alatt áll. Március 2-án rakéta találat érte a városi tanács épületét; az orosz csapatok a betiltott
vákuumbombával is megpróbálták lerombolni a harkovi tévétornyot. A Harkiv régióban található Izyumot az éjszaka
folyamán bombázták, nyolc ember halálát okozva. Herszonban a polgármester „zöld folyosó” indítását követeli a civilek és
a sérültek evakuálására. Időközben mindkét fél megállapodást kötött a kijárási tilalom betartásáról és az
élelmiszer-ellátásról. Hatalmas légicsapás érte Szumit kora reggel, 5 ember sebesülését okozva. Erőteljes rakéta csapást
mértek az ukrán 27. tüzérdandár területére, a Szumi Állami Egyetem katonai tanszékére és a kadét hadtestre.
Csernyihivban egy olajraktárat ért rakéta találat. Hat darab, egyenként 5000 köbméteres üzemanyagtartály kapott lángra.

Humanitárius krízis. Volnovakha humanitárius válság küszöbén áll. 500 nőt és gyereket evakuáltak, miután 5 napig víz,
villany és gázellátás nélkül voltak, folyamatos ágyúzás közepette. Hasonló a helyzet Mariupolban is, ahol számos
területen szünetel a víz- és áramellátás. A Vöröskereszt humanitárius segélyeket és élelmiszereket osztott a kijevi régióban
Bucha polgárainak, több napig tartó ágyúzásokat követően. Több mint 200 embert evakuáltak a kijevi Borodiankában egy
megsemmisült épület pincéjéből, miután 2 napra ott ragadtak. Az orosz csapatok bombákat rejtenek a gyermekek
játékaiba, és a városokban szórják el azokat.
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2022. március 3. – https://sharethetruths.org/ Légtérsértés. Négy orosz vadászrepülőgép - két Szu-27 és két Szu-24 -
megsértette a svéd légteret Gotlandtól keletre. A svéd miniszterelnök az incidenst elfogadhatatlannak nevezte.

Üzleti szféra lezárása. Több mint 70 nemzetközi vállalat hagyta el az orosz piacot, vagy jelentősen korlátozta ottani
tevékenységét. Többek között az Apple, Audi, Coca Cola és a Nestlé. Az EU már leválasztotta a SWIFT-ről a VTB, Rossiya
és Otkrytie bankot, valamint a Novikombankot, a Promsvyazbankot, a Sovcombankot és a VEB-et.

Dezinformáció. Oroszország továbbra is igyekszik megfélemlíteni a lakosságot, az állítólagos ukrán nácikkal és
nacionalistákkal való fenyegetéssel. Állításaik szerint ukrán fegyveres csapatok erőszakkal tartanak fogva a mariupoli
iskolák pincéiben és udvarain több mint 60 embert, akiknek a fele nő és gyerek. Ráadásképp az orosz média azt a tévhitet
terjeszti, mely szerint az ukrán katonák civileket (főképp külföldieket) használnak saját védelmükre, pontosabban
igyekeznek mindenkit meggyőzni arról, hogy egy nagyobb indiai diákcsoportot tartanak fogva Harkov városában, akiket
emberi pajzsként használnának. Oroszország továbbá erősen próbálkozik eltitkolni valós háborús veszteségeit. Az orosz
védelmi minisztérium állításai szerint mindössze 498 orosz katona halt meg Ukrajnában február 24-e és március 2-a között.
Ezzel szemben az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara az orosz veszteségeket 5840 főre teszi.

Oroszország egy ún. Deepfake-videót készít elő Zelenszkij elnökről, amelyben kamerafelvételen jelentené be Ukrajna
fegyverletételét. Az orosz parlament továbbá büntetéseket akar bevezetni a dezinformációért. Röviden ez azt jelenti, hogy
az orosz parlament el akarja hallgattatni médiát, nehogy kiderüljön az igazság az Ukrajna ellen vívott háborúról, illetve el
akarják kerülni a helyzet "háború”-ként való leírását, helyette azt csak "speciális hadművelet" néven említve. A nap
folyamán az orosz média azt állította, hogy csapataik sikeresen elfoglalták Khersont, ami nem igaz.

Történetek a csatatérről Ahogyan az ukrán emberek dokumentálják a napjaikat: Hallgasd meg a podcasteket itt: A nap
amit túléltünk ami történeteket tartalmaz városaikat elhagyó emberektől a háború kezdetekor; Háború. Történek ukrajnából
ezen történetek betekintést engednek a folyamatos bombázás alatti létbe.

Statisztikák:
● Több mint 836 ezer ember menekült el az országból 7 nap alatt az ENSZ szerint.
● Több mint 15 ezer civil bujkál a bombázások elől a kijevi metróalagutakban.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának jelentése szerint az orosz veszteségek száma 2022 március 3-án, 6

órakor:
● Személyek - több mint 9000, tankok - 217, páncélozott csapatszállítók - 900, ágyúk - 90, harcjárművek - 42,

légvédelmi rendszerek - 11, repülőgépek - 30; helikopterek - 31; járművek - 374; Rakéta-sorozatvetők - 30;
hajók/csónakok -2; tankerek - 60; drónok - 3. (Az adatok folyamatosan frissülnek, nehéz kiszámítani pontosan
a jelenleg is folyó harcok miatt)

Ukrajna Külügyminisztériuma elindított egy új weboldalt a háborúval kapcsolatban (megerősített források, főbb üzenetek,
opciók támogatásra)

● Minden lépés számít, lényegtelen milyen aprónak tűnik
● Kérjétek az EU-t hogy léptessen életbe törvényeket az ukrán menekültek támogatásának céljából
● Csatlakozz a legközelebbi tüntetéshez, meneteléshez a közeledben. Itt vannak a lépések hogy rendezz

egy Állítsuk meg Putyin-t tüntetést.
● Ha poszter kellene a tüntetésre - Itt találsz.
● Szólítsd fel országod döntéshozóit illetve nemzetközi szervezeteket, hogy csatlakozzanak Ukrajnához

a világ Putyin-mentesítésében: Véget vetni Putyin befolyásának a politikában, diplomáciában,
gazdasági szférában, sportban, kultúrában, kutatás-fejlesztésben és más területeken.

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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