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Háború Ukrajnában. Napi friss hírek. 11. nap. [10:00, 2022.03.06.]
Humanitárius folyosók. Az orosz-ukrán tárgyalások második fordulójának egyik fő eredménye a
humanitárius folyosók megszervezésének támogatása volt. Március 5.-én Mariupolban, Volnovakhában és
Irpinben el fog kezdődni a civilek evakuálása. Az orosz légicsapások viszont nem szünetelnek. Mariupol
evakuálását késleltették a városra és környékére mért orosz tüzérségi csapások. Az Irpini civilek busszal
kényszerültek elhagyni a várost és agglomerációját, ugyanis az orosz csapatok elpusztították a
vasútvonalakat. A légicsapások alatt több, mint 400 lakost evakuáltak Volnovakhból és a környező falvakból.
Irpinben és Kijevben az önkéntesek kockára tették az életüket, ám sikeresen túlélték az orosz bombázást. Az
UAnimals nevű ukrán állatvédelmi szervezet jelentette, hogy négy önkéntesük vesztette életét a tüzérségi
támadásokban, miközben egy menhelyen segédkeztek. Ugyanez a sors várt azokra a lakosokra Csernigiv és
Kijev régiójában (egészen pontosan Buchaban és Hosztomelben), akik az utakon vesztették életüket saját
autójukban, miközben megpróbáltak elmenekülni.

Városok támadás alatt. Kijev régiójában, Borodijankában orosz csapatok elfoglaltak egy mentális sérülteket
gondozó otthont és aláaknázták a bejáratát. Nagyjából 500 bentlakót ejtettek túszul, köztük 100 ágyhoz kötött
pácienst. A túszokat később, az este folyamán szabadon engedték. Úgyszintén Kijev régiójában, Bila
Tserkvában 20 épületet ért bombatalálat. Donyeck régiója folyamatos fegyveres összetűzések helyszíne –
Mariupol, Lasztohkinye, Bohojajlenka, Vologyimirijka, Mangush, Verknotorecske és Taramcsuk támadás alatt
áll. 26 infrastrukturális objektum sérült meg, köztük nyugdíjasotthonok, kultúrházak és civil közösségi házak.
Luhanszk régióban, Liszicsánszkban az orosz haderő bombatámadás alá helyezte a régiós gyermekkórházat.
Szumi régióban, Trosztyanetset megszállták az orosz csapatok. A helyi hatóságok beszámolója szerint a
csapatok az alaptáborukban tartózkodnak a teljes katonai felszerelésükkel. Harkovban 10 lakótömböt ért
bombatámadás lakosaival együtt. Az orosz haderő légicsapást mért a Zhytomyr Páncélozott Járműgyárra,
ketten megsebesültek.

Az ukrán vezérkar arra figyelmeztet, hogy orosz csapatok tartanak a kanyivi vízerőmű felé, Kijevtől nagyjából
100 kilométerre, délre.

Ivano-Frankivszkban az Ukrán Biztonsági Szolgálat diverzánsokat vett őrizetbe, akik Ukrajna öt nyugati
régiójából ún. “Népköztársaságot” alakítottak volna ki, azokból a régiókból, amelyek a legoroszellenesebbek,
és egyúttal a legellenállóképesebbnek bizonyulhatnak. Ezek a szabotőrök korábban olyan szóróanyagokat
készítettek elő, amelyekben az ukrán hatóságok és a hadsereg iránti közbizalom aláaknázását tűzték ki célul
követve a luhanszki és donyecki szakadár államok példáit. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a donyecki, harkovi
és a kárpátaljai régióban, valamint Kijev és Dnyipro városaiban is orosz szabotőröket vett őrizetbe.
Némi pozitívum, hogy az ukrán fegyveres erők visszavették az irányítást Mikolajev városa és a Kulbakino
reptér felett.

Lásd a COUPSURE által közzétett, frissített térképet a csataterekről.

Tüntetések az orosz megszállók ellen. Dél- és Kelet-Ukrajnában folytatódnak a felvonulások. A Kherszoni
tüntetőknek sikerült kiszorítani az orosz csapatokat a városból. A tüntetés alatt orosz katonák a levegőbe
lőttek, hogy megijesszék a tüntetőket, de azok nem törtek meg. Ukránok vonultak utcára a megszállt
Berdjanszkban, valamint a Zaporizzsja régióbeli Melitopolban.

Nemzetközi közösség. A G7-országok megállapodtak, hogy fel kell hagyniuk az orosz gáz felhasználásával,
és további szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben. Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter az
ukrán-lengyel határon tárgyalt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, az ukrán védelmi képességek
sürgős megerősítéséről, beleértve a légvédelmet is, hogy képesek legyenek védeni a civileket és az
infrastruktúrát az orosz katonai repülőgépek és a tüzérség támadásaival szemben.

Gazdasági lezárás. A Visa és a Mastercard felfüggeszti tevékenységét Oroszországban. Ahogy a Mastercard
hivatalos közleményében beszámolt: „Ezzel az akcióval az orosz bankok által kibocsátott kártyákat a
továbbiakban nem támogatja a Mastercard hálózat. És az országon kívül kibocsátott Mastercard nem működik
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az orosz kereskedőknél vagy ATM-eknél. A Paypal bejelentette, hogy Oroszországot is elhagyta. A Bloomberg
előrejelzése szerint körülbelül 3 millió orosz veszítheti el állását, ha a nemzetközi vállalkozások elhagyják
Oroszországot, vagy felfüggesztik tevékenységüket.

Tárgyalások – 3. forduló. Davyd Arakhamia, a „Nép Szolgája” párt vezetője az ukrán parlamentben
bejelentette, hogy a tárgyalások következő fordulójára március 7-én, hétfőn kerül sor.

Airbnb támogatás. Az Airbnb bérleti szolgáltatása támogaja az ukrán családok pénzbeli segélyezését.
Emberek a világ minden tájáról csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az ukránokat támogassák oly
módon, hogy Ukrajna háború sújtotta régióiban foglalnak szobát. Az ötlet az, hogy pénzt utalnak a
lakástulajdonosoknak, de persze nem ott jelentkeznek be. 48 óra alatt összesen 1,9 millió dollárt utaltak át az
Airbnb az ukrán házigazdáknak.

Digitális védelem
A digitális háború párhuzamosan halad a katonaival együtt. A hackerek továbbra is napi szinten támadják az
ukrán hírforrásokat. Az Anonymous hackercsoport bejelentette, hogy támadásokat indít az orosz állami
szerverek ellen. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) volt az első, amit meghackeltek.

A háború képei. Kövesse nyomon az interaktív térképen, hogy alakult az ukrán háború, mely megmutat
minden pillanatnyilag az ukrán városok ellen folyó támadást.

Vasárnapi szemle:
● Beszélgetés „A háború Ukrajnában és a világ jövője” – Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne

Applebaum.
● Youtube csatorna „Az igazság az ukrajnai háborúról” az „Országtól Ukrajnáig” Jótékonysági

Alapítvány által készített videó.

Statisztika:
● 10 nap alatt 100 ezer ukrán csatlakozott a helyi önkéntes önkormányzati védelmi egységekhez.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét 2022.

március 6-án reggel 6 órakor: csapatok – több mint 11 000, tankok – 285, páncélozott csapatszállítók
– 985, tüzérségi rendszerek – 109, MLRS – 50 , légvédelmi rendszerek – 21, repülőgépek – 44,
helikopterek – 48, járművek – 447, könnyű motorcsónakok – 2, üzemanyag szállítók – 60,
hadműveleti-taktikai szintű drónok – 4.

Minden cselekedet számít, bármilyen kicsi is!

● Készítettünk néhány adatlapot az ukrajnai orosz háborúról. Vigyen közülük néhányat gyűlésekre, vagy
ossza szét szomszédai között.

● Terjesszen információkat az ukrajnai háborúról a médiában; és forduljon a döntéshozókhoz.
● Támogassa az „Ukrán kulturális örökség megmentése online” kezdeményezést
● Ukrajnát a megbízható szervezetek listáján keresztül támogathatja – Stand For Ukraine.
● Osszon meg információkat az Ukrajna Nemzetközi Légióhoz való csatlakozásról és annak

támogatásáról.

Köszönjük, hogy támogatja Ukrajnát! Slava Ukraini! Dicsőség Ukrajnának!

A frissítést ukrán civil szervezetek képviselői, valamint a humán biztonsággal és demokráciával foglalkozó szakértők készítették, akik
jelenleg is az Ukrán városokban vannak. Civil szervezetek: Politikai és Információs Kutatási Intézet Civil Szervezet, World of
Communities, Kijevi oktatási központ Tolerspace, U-Cycle NGO (Kijevi Biciklista Egyesület), OpenSpace.Works Cooperative. Szakértők:
Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (kulturális örökség blokk), Taras Tymchuk, Uliana Movchan (Dezinformációs blokk).
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