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Háború Ukrajnában. Napi friss hírek. 13. nap. [10:00, 2022.03.08.]
Tárgyalások – 3. forduló. Ukrajna és Oroszország delegációi hétfőn találkoztak a tárgyalások harmadik fordulóján. A civilek
evakuálása, nevezetesen a humanitárius folyosókról való megállapodás továbbra is prioritást élvez. Mykhailo Podolyak, az
ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója és vezető tárgyaló úgy értékelte a találkozó eredményét, hogy „a humanitárius
folyosók logisztikáját illetően történt némi pozitív előrelépés”. Egyéb eredményeket még nem sikerült elérni. A jövőbeni
intenzív konzultációk továbbra is a tűzszünetre, a politikai blokkokra és a biztonságra fognak összpontosítani, amelyekről
később lesz szó.

Hága. Az „Ukrajna kontra Oroszország” ügyet hivatalosan is elindították a Nemzetközi Bíróságon. Az ukrán delegáció
ismertette érveit azzal kapcsolatban, hogy Oroszország megsértette a népirtásról szóló egyezményt. Oroszország azonban
bojkottálta a meghallgatásokat, azokon nem jelent meg. Emiatt az ukrán delegáció átmeneti intézkedések bevezetését
javasolta, elsősorban a február 24-én megkezdett katonai tevékenység azonnali leállítását. Bár a végső döntés meghozatala
időbe telik, a jogi eljárás megindítása szükséges az Oroszország által elkövetett bűncselekmények dokumentálásához,
valamint Oroszország további elszigeteléséhez.

Külpolitika. Ukrajna és Oroszország külügyminisztere találkozik Törökországban, 2022. március 10-én, pontosan két héttel
a háború kezdete után. Törökország korábban bejelentette, hogy kész lenne közvetíteni a két ország között. Ezért
Çavuşoğlu török külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a találkozó hozzájárul a békéhez és a stabilitáshoz.

Az EU felszólította a Nemzetközi Atomenergia Szövetséget (IAEA), hogy védje meg az ukrán atomerőműveket. Jelenleg a
csernobili és a zaporizzsjai atomerőmű az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Ezért az IAEA a lehető legmagasabb
nukleáris biztonsági protokoll betartását kéri Ukrajnában.

Az EU Állandó Képviselőinek Bizottsága (COREPER II) hivatalosan is megkezdte az Ukrajna, Grúzia és Moldova által
benyújtott uniós csatlakozási kérelmek elbírálásának folyamatát.

Magyarország nem fogja engedélyezi halálos fegyverek áthaladását a területén. „A döntés oka az, hogy az ilyen
szállítmányok ellenséges katonai akciók célpontjává válhatnak” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Magyarország
azonban továbbra is humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának.

Humanitárius folyosók. Oroszország közvetlen parancsot adott katonáinak, hogy tüzeljenek az ukrán civilekre, függetlenül
attól, hogy nők vagy gyerekek. Parancsmegtagadás esetén a katonát, aki nem akarja teljesíteni kötelességét le lehet lőni.

Hétfőn kísérletet tettek egy humanitárius folyosó megnyitására a kijevi Irpinből, Bucsából és Hosztomelből. Összesen 2000
embert evakuáltak. A kijevi Irpin régió 30%-a azonban az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Jelenleg még mindig nincs
víz-, gáz- vagy áramellátás ezekben a városokban, valamint élelmiszerhiány van.

Irina Verescsuk, Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek reintegrációjáért felelős miniszter szerint 27 ország 2046
nemzetközi diákja van fogságban Szumiban: Indiából 659 diák, Kínából 160, Törökországból 144, Nigériából 400, valamint a
közel-keleti, közép-ázsiai, afrikai, északkelet-ázsiai országok, köztük Dél-Afrika, Kazahsztán, Szingapúr és Szaúd-Arábia
számos állampolgára. Az Ukrajnából való kimenekítés lehetetlen, mivel a civilek nem kockáztatják a város elhagyását az
orosz csapatok általi heves ágyúzások miatt a Szumiból kivezető utakon. Az orosz csapatok arra kényszerítik a külföldieket,
hogy Belaruszba és Oroszországba meneküljenek, ami kockázatos lehet a súlyos orosz és belarusz emberi jogi jogsértések
miatt.

Mariupol immáron 8 napja áll ostrom alatt. A városban nincs áram, hő, víz és kommunikáció. Három napja várják a civilek
evakuálását, azonban két korábbi kísérlet már meghiúsult.

Február 24. óta a mentőegységek mintegy 6 400 embert evakuáltak Luhanszk régió településeiről, és mintegy 3 ezer embert
Donyeck régióból.

A támadás alatt álló városok. Az orosz csapatok folytatják az offenzívát, erőfeszítéseiket Kijev, Harkov, Csernyihiv, Szumi,
Mariupol és Mikolajiv bekerítésére összpontosítva. Folytatódnak a támadások a polgári infrastruktúra ellen. Hétfőn az orosz
csapatok ágyúzták a Makarov kenyérgyárat, megölve tizenhárom embert. Lőtték egy harkovi szupermarketet, ahol hat
ember meghalt és tizenöten megsérültek. A Harkiv régióbeli Izyum romokban van, mondta a város polgármestere. Az
állandó orosz ágyúzás megsemmisítette a város központi részét, emellett a város humanitárius katasztrófa küszöbén áll. A
háború kezdete óta az orosz csapatok 90 házat romboltak le Melitopolban és Zaporizzsja régió környező kerületeiben.
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Melitopolban a megszállók elfoglalták a tévé- és rádiótornyokat. A Zaporizhzhya megyei Berdyansk gázellátás nélkül maradt
a gázvezeték sérülése miatt. Mikolajivban reggel egy cirkálórakéta eltalálta az egyik katonai egység épületét, amit este
azután ismét lőtt a tüzérség. Nyolc katona meghalt, tizenkilenc megsérült, további nyolc pedig eltűnt. Az orosz csapatok a
zsitomiri és csernyihivi olaj raktárakat vették célba, felgyújtva azokat. Olvia tengeri kikötőjét támadás érte. Éjszaka Szumit
rakétázták a levegőből, megölve kilenc embert, köztük két gyermeket.

Jó hírek! Mikolajiv repülőtere Ukrán fennhatóság alatt van! «Az orosz hadsereget kizavartuk a repülőtérről és Mikolajiv más
pontjairól is. Most a menekülőfélben lévő megszállókat keressük.» – mondta Vitaliy Kim, a Mikolajivi Regionális Vezetésének
elnöke. Folytatódtak a megszállók elleni tüntetések, a donyecki Mariupolban, a luhanszki Starobilszkben, illetve a Herszoni
Csaplinkában. Utóbbi városban az orosz katonák rálőttek a tüntetőkre.

 Tüntetések az orosz behatolók ellen. Hatalmas tüntetést tartottak Mariupolban. Sztarobilszki (Luhanszk régió) lakói is
tüntettek, mely során a Luhanszki Népköztársaság zászlaját elégették, majd kirakták az ukrán zászlót. Csaplinkában az
orosz katonák tüzet nyitottak a tüntetőkre.

Szankciók. A globális szankciók súlyos csapásokat mérnek az orosz gazdaságra és gazdasági elitre. Oroszország ellen
immár 5800 szankciót vezettek be. Ez negatív világrekord. Már több mint száz óriáscég hagyta el az orosz piacot. A
Bloomberg „pénzügyi atomháborúnak” nevezte a szankciókat. Az orosz jegybank hétfőn több mint kétszeresére, 20
százalékra emelte az alapkamatot, mivel az ország fizetőeszköze, a rubel történelmi mélypontra süllyedt – írja a Forbes. A
Bloomberg arról számolt be, hogy április közepéig az orosz gazdaság potenciálisan csődbe mehet. Az ukrán Verkhovna
Rada (Parlament) arról tájékoztatott, hogy az Ørsted dán energiavállalat nem ír alá új szerződéseket Oroszországgal,
megszakítva ezzel az orosz hőerőművek szén ellátását. További négy nagyvállalat kivonul Oroszországból. A szingapúri
tőzsdefelügyelet leállította a Gazprom-részvényekkel való kereskedést, valamint a szingapúri távközlési társaságok, a
StarHub és a SingTel beszüntették az orosz állami média, az RT adásának sugárzását. A Boeing repülőgépgyártó
felfüggesztette a titán fém beszerzését Oroszországtól a háború miatt. Az Upwork álláskereső platform felfüggesztette
működését Oroszországban és Belaruszban. A Coursera és az EdX oktatási platformok bejelentették az Oroszországgal
való együttműködés megszüntetését. A japán külügyminisztérium Oroszországot a 3. veszélyességi fokozatba sorolta, ami
azt jelenti, hogy az Orosz Föderációba irányuló utazások lemondását javasolja.

Nők a katonaságban. 2021 eleje óta 57 000 nőt vettek fel az ukrán fegyveres erőkhöz, ami a teljes állomány 22,8%-a, írja a
Vice, az ukrán védelmi minisztériumra hivatkozva. Ez a szám jóval magasabb, mint szomszédainál: Lengyelországban
(7,5%) és Oroszországban (4%), valamint az Egyesült Államokban (16%) és Németországban (12%).

Dezinformáció. Az orosz média szerint ukrán fegyveres erők ágyúzzták Donbász infrastruktúráját, miközben az orosz
hadsereg által más régiókban megsemmisített objektumokról mutatnak be felvételeket. Oroszország folytatja a taktikát,
melyben azzal vádolja Ukrajnát, hogy saját civil lakosságát támadja. Így aztán vannak olyan orosz ripotok, melyek így
szólnak: «a mariupoli ukrán nacionalisták terrorista taktikát alkalmaztak: olyan házakat vettek célba tüzérséggel, amelyeken
a helyi lakosok "ne lőj, itt gyerekek vannak" táblákat helyeztek el». Ezenkívül Oroszország azt állítja, hogy három óra
leforgása alatt 172 támadást rögzítettek az ukrán csapatok és „nacionalisták” részéről a kihirdetett hat humanitárius
folyosón. Oroszország továbbra is aktívan terjeszti azt az álhírt, miszerint Ukrajna területén biológiai fegyvereket
fejlesztenek. Ezenkívül az orosz média azt állítja, hogy az ukrán biztonsági szolgálat radioaktív szennyezéssel készít elő
provokációt Harkovban.

Média. Az orosz csapatok folytatják a támadásokat a tévé- és rádiótornyok ellen, a hírközlő csatornák megzavarása céljából.
Hétfőn orosz csapatok foglalták el Melitopol város rádiókommunikációs tornyát.

Statisztika:
● Több mint 1,7 millió ukrán menekült már külföldre a háború elől.
● Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét 2022. március

8-án reggel 6 óráig: csapatok – több mint 12 000, tankok – 303, páncélozott csapatszállítók – 1036, tüzérségi
rendszerek – 120, rakétatüzérség – 56 , légvédelmi rendszerek – 27, repülőgépek – 48, helikopterek – 80, járművek
– 474, könnyű motorcsónakok – 3, üzemanyag tankerek – 60, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 7.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!
● Kövesse ezt a hivatkozást a megbízható szervezetek listájára, melyeken keresztül Ukrajnát támogathatja.
● Ossza meg Ukrajnával kapcsolatos történetét – akár járt már itt, akár barátai élnek itt. Terjessze az

információt Ukrajnáról.
● Ossza meg az igazságot – terjesszen információkat erről a hírfolyamról és a webhelyről.

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