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Háború Ukrajnában, napi frissítés, 17. nap [délelőtt 10:00, 2022.03.12.]

Fehérorszország. Tegnap délután fél háromkor az ukrán határőrség jelentette, hogy orosz repülőgépek
szálltak fel a dubrovytsiai repülőtérről Belaruszban. A repülőgépek berepültek az ukrán légtérbe,
megfordultak Horodychi és Tumeni fölött, majd tüzet nyitottak a fehérorosz Kopani városára. Ez valószínűleg
provokáció volt, amely indokolhatja a fehérorosz katonák bevetését az invázió során. Korábban az ukrán
védelmi minisztérium is figyelmeztetett, hogy provokációk történhetnek a közeljövőben. Ennek ellenére az
incidens megtörténte után nem sokkal a fehérorosz védelmi minisztérium azt álhírnek minősítette. Az ukrán
hadsereg tudtára jutott, hogy Belarusz Ukrajna megtámadására készül, legkorábban március 11-én este 9
órakor. Ezek a katonai műveletek egyelőre azonban nem történtek meg.

Külügy. Az ENSZ elmondása szerint nem találtak bizonyítékot arra az orosz állításra, miszerint Ukrajna
biológia fegyverkezésbe kezdett volna. Vassily Nebenzia orosz követ próbálja meggyőzni az ENSZ
biztonsági tanácsát anélkül, hogy bizonyítékokat mutatott volna fel arra, hogy Ukrajna vegyifegyver laborokat
üzemeltetett az amerikai védelmi minisztérium támogatásával. Az ENSZ-nek viszont van bizonyítéka arra,
hogy Oroszország bevetette a betiltott kazettás bombákat, jelentette Liz Throssel az ENSZ emberi jogi
képviseletének szóvivője.

Versailles-i csúcstalálkozó. Ukrán tisztviselők szerint a csúcstalálkozó eredménye közelebb viszi Ukrajnát
az EU-hoz, és a gyorsított eljárás még mindig terítéken van, akárcsak a tagjelölti státusz. Ursula Von der
Leyen a csúcstalálkozót záró sajtótájékoztatón sürgette a potenciális orosz háborús bűnök kivizsgálását,
beleértve a délkelet-ukrajnai Mariupol város szülészeti kórházának bombázását is.

Ostromlott városok. Az orosz csapatok a terror új szakaszába léptek, amikor is megpróbálták fizikailag
megsemmisíteni a törvényes helyi hatóságok képviselőit. Ivan Fedorov, Melitopol polgármesterét az orosz
csapatok elrabolták, mivel korábban nem volt hajlandó együttműködni az orosz megszállókkal. Körülbelül 2
000-en vettek részt a polgármester szabadon bocsátását követelő tüntetésen. Az orosz csapatok pénteken
tüzet nyitottak Mikolajiv város polgári létesítményeire, többek közt egy onkológiai (daganatos
megbetegedéseket kezelő) kórházra. A támadást minden beteg túlélte. Csernyihiv városközpontjában orosz
csapatok csapást mértek az „Ukrajna” szállodára. Orosz terroristák rálőttek egy pszichiátriai és neurológiai
bentlakásos intézményre Harkov megyében. 73 embert evakuáltak a szomszédos beteg otthonba, de a
támadás idején 330 ember tartózkodott a ott. A intézményben ötven fekvőbeteg, és további tíz
kerekesszékes ápolt lakott. Harkov ezekben a napokban – fotók. Az áldozatok számának meghatározása
folyamatban van. A kijevi régióban található Vaszilkivben és Krjacskijban a reggeli légicsapás következtében
kigyulladt egy olajtároló.

Energiabiztonság. Az ukrán biztonsági szolgálatok szerint Oroszország hamis „bizonyítékokat” gyárt az
ukrán hadsereg Csernobili tevékenységéről. Ez két lehetséges forgatókönyvet vetít előre – az első a
radioaktivitással fertőzött erdők felégetése lenne, aminek következtében radioaktív felhő keletkezne és
terjedne szét, követve a szél irányát. A második a tüzérség bevetése a nukleáris tároló ellen. Az eredmény
mindkét esetben ugyanaz lenne, és mindkét forgatókönyvben az ukrán „náci” és „neonáci” szervezeteket
vádolnák.

Az oroszok megakadályozták hogy az ukrán szerelőbrigádok az erőműhöz jussanak. Orosz szabotőrök
lépnek be a csernobili atomerőmű területére „Belarusz szakembereknek” álcázva magukat. Pillanatnyilag a
Csernobili Atomerőmű teljesen le van választva a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) megfigyelő
rendszereiről. Az állomás áramtalanítva van. A rendelkezésre álló dízelgenerátorok mindössze 48 óráig
képesek biztosítani a biztonsági rendszerek áramellátását. Az orosz csapatok katonai bázisként használják a
Zaporizzsai Atomerőművet. Még mindig körülbelül ötszáz orosz katona tartózkodik a helyszínen
gépfegyverekkel és tüzérséggel felszerelve. Az IAEA tájékoztatása szerint újra van adatátvitel a Zaporizzsai
Atomerőmű megfigyelő rendszereiből. A Zaporizzsja Atomerőmű orosz „civil és rendőri közigazgatása”
összegyűjtötte az erőmű ukrán vezetőit, akiket túszként tartanak, és közölték, hogy az állomás mostantól a
Roszatom tulajdona, az már nem tartozik Ukrajnához.

Üzleti élet a háború idején. Március 11-én 17 vállalat és mintegy 30 márka hagyta el Oroszországot.
Összességében ezek a döntések további 47,000 munkahelybe kerültek az orosz gazdaságnak. Az Európai
Unió felfüggeszti Moszkva kiemelt kereskedelmi és gazdasági partnerségét, visszaszorítja a kriptovaluták
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használatát, valamint megtiltja az uniós luxuscikkek Oroszországba irányuló exportját, valamint a vas- és
acéltermékek importját - mondta az Európai Bizottság vezetője pénteken.

Szankciók. Nagy-Britannia szankciókkal (beutazási és pénzügyi) sújtotta az Orosz Állami Duma (Parlament)
386 képviselőjét az ukrán szakadár Luhanszk és Donyeck régiók támogatása miatt.

Humanitárius válság. Miközben a kiürítés továbbra is kihívást jelent, az orosz hadsereg páncélozott
járműveit a Vöröskereszt zászlaja alatt mozgatja. A mai napon 14 humanitárius folyosó lesz nyitva a civilek
evakuálására. Mariupol továbbra is el van zárva, az élethez szükséges erőforrásoktól. A város 12 napos
blokádja és a lakónegyedek kíméletlen ágyúzása során 1 582 mariupoli civilt öltek meg az orosz megszálló
csapatok.

Digitális biztonság. Átmenetileg felfüggesztette a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozását a a Meta
platform, mely lehetővé teszi a Facebook- és Instagram-felhasználók számára, hogy erőszakra buzdítsanak
az oroszok és az orosz katonák ellen az ukrajnai invázió kapcsán. A szabályzat megváltozásra válaszul az
oroszországi főügyészség már kérte a Roszkomnadzort, hogy korlátozza az Instagramhoz való hozzáférést,
és kérte a bíróságot, hogy ismerje el szélsőséges szervezetként a Metát, és tiltsa be tevékenységét
Oroszországban. A YouTube azonnal megkezdte az orosz állami finanszírozású csatornák blokkolását.
Korábban már blokkolta a vezető oroszországi állami támogatású RT és Sputnik csatornákat szerte
Európában. A London Internet Exchange (LINX) lekapcsolja a legfontosabb oroszországi szolgáltatókat
(Rostelecom, Megafon) a nemzetközi internet forgalomról, ami zavarokat, késéseket és a pingek
növekedését okozhatja az orosz felhasználók számára. Az Avast kiberbiztonsági cég felfüggeszti
tevékenységét Oroszországban és Fehéroroszországban.

Dezinformáció. Oroszország állítása szerint a kijevi hatóságok megtiltották az ukrán városok
polgármestereinek hogy Oroszországgal konzultáljanak humanitárius ügyekben. Az orosz fél ugyanakkor azt
állítja, hogy „egyszerűen lelövik azokat, akik nem értenek egyet”. Oroszország továbbra is ukrajnai biológiai,
vegyi és nukleáris fegyverek fejlesztéséről terjeszt híreket. Ezért az orosz védelmi minisztérium bejelentette:
"A nacionalisták felrobbantották a harkovi Fizikai és Technológiai Intézet épületét, hogy eltusolják a nukleáris
fejlesztésekkel kapcsolatos munkát".

Statisztika: 

● 2,5 millió ukrán állampolgár menekült el Ukrajnából a háború kezdete óra, jelentette az ENSZ.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét

2022. március 12-én reggel 6 órakor: gyalogság – több, mint 12000, tankok – 362, páncélozott
csapatszállítók – 1205, tüzérségi rendszerek – 135, sorozat-rakétavetők – 62, légvédelmi
rendszerek – 33, repülőgépek – 57, helikopterek – 83, egyéb járművek – 585, könnyű
motorcsónakok – 3, üzemanyag tankerek – 60, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 7.

Minden cselekedet számít, nincs túl csekély hozzájárulás!

● Terjesszétek be a világ polgármestereinek és helyi önkormányzatoknak írt nyílt levelet a helyi
hatóságokhoz. Ha szeretne segíteni vagy támogatna ukrán városokat, kérjük koordinálja
erőfeszítéseit velünk a Polgármesterek Nemzetközi Csúcstalálkozóján.

● Kövesse ezt a hivatkozást a megbízható szervezetek listájához, melyeken keresztül Ukrajnát
támogathatja.

● Ossza meg Ukrajnával kapcsolatos történetét – ha járt már itt, vagy akár ha 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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