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Háború Ukrajnában. Napi friss hírek. 9. nap. [10:00, 2022.03.04.]

Energiabiztonság. Az orosz hadsereg ágyúzta a Zaporizzsja Atomerőmű energiatermelő egységeit. Ez
Európa legnagyobb atomerőműve. Jelenleg a tüzet eloltották, a sugárzási szint a normális határon belül van,
és nem veszélyes. Az orosz hadsereg azonban továbbra is a helyszínen tartózkodik, és ellenőrzése alatt
tartja azt. Kuleba külügyminiszter szerint, ha ez az erőmű felrobbanna, az tízszer rosszabb lenne, mint
Csernobil. A Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Ügynökség (IAEA) ezt az incidenst és Sürgősségi Központját
is teljes 24/7-es reagáló üzemmódba állította. Ezt megelőzően a kormányzótanács határozatot fogadott el,
amelyben elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, és követelte, hogy haladéktalanul szüntessék be az
ukrajnai nukleáris létesítményeket fenyegető összes illegális tevékenységet. Korábban, március 3-án
Ukrajna már fordult az IAEA-hez, és kijelentette, hogy a Csernobili nukleáris létesítmények és azok
személyzetének korábbi orosz lefoglalása minden jel szerint nukleáris terrorizmusra utal.

Tárgyalások – 2. forduló. Az ukrán delegáció részt vett az orosz delegációval folytatott tárgyalások
második fordulóján. Mihajlo Podoljak, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója szerint Ukrajna legfontosabb
követelései még nem teljesültek. A két fél azonban megállapodott a civilek evakuálására szolgáló
humanitárius folyosók közös megszervezéséről, valamint élelmiszerek és gyógyszerek szállításáról a
legsúlyosabb harcok területére.

Humanitárius válság. A Verhovna Rada (az ukrán Parlament) az ENSZ-hez, a Vöröskereszthez, az Európai
Parlamenthez, és a nemzetek parlamentjeihez fordult, hogy megvédje Ukrajna polgári lakosságát az orosz
megszállók fegyveres támadásaitól. A beszédben Ukrajna feletti repüléstilalmi zóna kialakítását,
humanitárius folyosók létrehozását, és az ENSZ békefenntartók küldését kértek. Eközben 1500 nőt és
gyereket evakuáltak Irpinből és Buchából, a kijevi Fasztivból pedig 500-at, a térségben uralkodó feszült
helyzet miatt. A Donyeck régióbeli Mariupol blokádja folytatódik, miközben a város kritikus infrastruktúrája
megsérült, és zavarok vannak az áram-, hő- és vízellátásban. Jelenleg a városi hatóságok a „zöld
folyosókról” szóló döntésre várnak. Az orosz csapatokkal szembeni háromnapos ellenállás után Herson
helyi hatóságai figyelmeztettek: a város közel van a humanitárius válsághoz, ha a helyzet folytatódik. Herson
polgármestere zöld humanitárius folyosók létrehozását kéri, hogy az emberek kiüríthessék a várost.
Körülbelül 40 ember vesztette életét, több mint 600 cukorbetegnek van szüksége inzulinra, a gyógyszerhez
való hozzáférés az egész régióban hiányos.

A légitámadások folytatódnak. Aggasztó jelentések szerint az oroszok több rakétakilövő rendszert
irányíthattak az orosz határon, Popovka faluban, saját területük felé – mondta Dmitro Kuleba
külügyminiszter. Ez hamis zászló műveletként szolgálhat, hogy Ukrajnát agresszornak tüntesse fel. Újabb
légicsapás érte a Sumy régióbeli Okhtyrkában a város hőerőművét és vasútállomását. Harkov továbbra is
erős ágyúzások alatt áll – számos lakóházat és a repülőteret ágyúzták. A Harkiv régióbeli Izyumban, 90
percenkénti rendszerességgel ágyúzás folyik. A Kijev régióbeli Bucha az Ukrán Hadsereg ellenőrzése alatt
áll, azonban később, a nap folyamán 4 órányi lövöldözés volt. A városban a helyzet nagyjából ellenőrzés
alatt van, de a szomszédos falvakban továbbra is orosz csapatok tartózkodnak. Herszonban az orosz
csapatok elfoglalták a „Suspilne” nevű televíziós és rádiócsatorna helyiségeit. A működő nemzeti tévé- és
rádióállomások destabilizálásának célja elsősorban a hivatalos csatornák lefoglalása, ellenőrzése, és a
dezinformáció terjesztése. Kuleba külügyminiszter arra figyelmeztet, hogy a megszállók tüntetést
szervezhetnek Herson Krímhez való csatlakozása mellett. Folytatódnak a harcok az Energodarért a
Zaporizhzhia régióban. A város továbbra is az Ukrán Hadsereg ellenőrzése alatt áll, bár az orosz csapatok
behatoltak a városba. Csernyihivben 22 civil halt meg egy újabb légicsapás következtében. Ez a videó a
kijevi régióban található Borodjankát mutatja be a legutóbbi csaták után. A zsitomiri középiskola a
reggeli rakétacsapás után teljesen megsemmisült.

Nemzetközi közösség. Március 4-én Ukrajna is részt vesz egy sürgősségi NATO-megbeszélésen. Dmitro
Kuleba, Ukrajna külügyminisztere a NATO-s országoktól légvédelmi rendszereket, az ukrán légtér lezárását
és egy szisztematikusabb megközelítést kér a védelem céljából. Az EU-s miniszterek egyhangúan
támogatják azt, hogy az ukrán menekültek azonnali védelmet, valamint EU-s országokban való letelepedési
és foglalkoztatási engedélyt kapjanak. Ebbe bele tartoznak a szociális juttatások (lakhatási és egészségügyi
támogatás) is. Magyarország nem fogja megvétózni az Európai Unió szankcióit Oroszországgal szemben.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint “a 27 tagország egysége mindennél fontosabb az Ukrajnában zajló
háború során.” Moldova és Grúzia, követve Ukrajnát EU-s tagságra jelentkezett.
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Egészségügy. Az ukrán egészségügyi minisztérium jelentette, hogy eddig több mint 500 külföldi
egészségügyi dolgozó jelezte szándékát, hogy Ukrajnába menjen és orvosi segítséget biztosítson az ukrán
orvosok mellett.

Cégek kivonulása. A Spotify bejelentette, hogy bezárja oroszországi irodáját, valamint limitálja az
országban a működését. A Volkswagen bezárta az oroszországi gyártósorát. Az Ikea bejelentette, hogy
ideiglenesen felfüggeszti működését Oroszországban. Az Airbnb Oroszországban és Fehéroroszországban
függesztette fel a működését. Az Oroszországból kivonuló vállalatok listáját ITT tekintheti meg. 

Dezinformáció. Annak érdekében, hogy igazolja háborús szándékát oroszország egy megadott narratívával
céloz meg több különböző népcsoportot világszerte. Agressziójuk alól a Donyeck és a Luhanszk régiók
"felszabadítását" használják kibúvónak. Oroszország szerint az ottani "szenvedést" az úgynevezett ukrán
"nacionalisták" és "nácik" okozták. Oroszország azt állítja, hogy az ukránok 8 éve támadják Donbas régiót
ezzel kierőszakolva a háborút. Ezek a narratívák mindig tartalmazzák idősek és kisgyermekek halálát. 

Olyan álhíreket terjesztenek ezen felül, amelyek a külföldiek diszkriminációjáról szólnak. Ukrajna senkit sem
használ "emberi pajzsnak" Állítja az Ukrán dezinformáció elleni központ és az Ukrán nemzetvédelmi tanács.
Az orosz média szerint a seregük segít elmenekülni ukrajnából azoknak a külföldieknek
akiket "emberi pajzsként" használnának. Ez hazugság: Ukrajna biztosítja, hogy akármilyen külföldi aki el
akarja hagyni az országot annak minden joga megvan hozzá.
Ekho Moskvy rádióállomás, oroszország utolsó liberalista médiaközpontja, feloszlott a vezetői döntésére
miután erős nyomás alá kerültek az ukrajnai háborúról szóló cikkük kiadása után, közölte az egyik
szerkesztőjük.

Akadémia. Ukrán tudósok cselekvésre szólítják fel a nemzetközi akadémiát – függesszék fel az
együttműködést Oroszországgal. Az oroszországi tudományos események nemzetközi bojkottjára szólítanak
fel, kérik, hogy tiltsák meg az orosz kutatók számára a nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférést, az
orosz kiadványok eltávolítását a SCOPUS-ból, valamint az állami támogatásban részesülő orosz kiadókkal
való partnerkapcsolatok megszüntetését.

Statisztikák:
● Az ukrajnai fegyveres erők minisztériuma közölte az eddigi állítólagos veszteségeket az orosz

oldalon 2022 március 4.-én reggel 6 órakor. Katonák - kb. 9166; Tankok - 251; Páncélozott
csapatszállítók - 939; Tüzérségi rendszerek - 105, MLRS - 50; légvédelmi rendszerek - 18;
Repülőgépek - 33 (Megerősítésre vár); Helikopterek - 37 (Megerősítésre vár), Járművek - 404;
Könnyű hajók - 2; Tartálykocsik - 60 (Az adatok folyamatosan frissülnek, nehéz konkrét számokat
megadni a jelenleg is folyó harcok miatt)

Minden lépés számít akármilyen kicsi is legyen!
● Szólítsd fel a döntéshozókat és a befolyásos embereket hogy szavazzanak meg egy

repülésmentes zóna kialakítását Ukrajna felett.
● Nemzetközi orvosi segítségre van szükség. Link orvosoknak akik csatlakozni akarnak az

ukrán védelemhez: https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com.
● Támogathatod Ukrajnát ezeken a megbízható szervezeteken keresztül. - Stand for Ukraine.

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who are in cities
all over Ukraine right now. NGOs: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv
educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia
Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan
(Disinformation block).
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