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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10.00, 12.03.2022.
Belarus. Ieri, la ora 14:30, Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a raportat că avioane rusești au părăsit
aeroportul Dubrovytsia din Belarus, au zburat în spațiul aerian ucrainean, s-au întors peste orașele noastre
Horodichi și Tumeni, după care au incendiat orașul Kopani din Belarus. Aceasta ar putea fi considerată o
posibilă provocare pentru a justifica implicarea trupelor din Belarus. Anterior, Ministerul Apărării a avertizat
deja că unele provocări ar putea apărea în viitorul apropiat. Cu toate acestea, la scurt timp după incidente,
Ministerul Apărării din Belarus a numit-o falsă. Mai târziu în acea zi, militarii ucraineni și funcționarii
publici au fost informați că Belarus se pregătește să invadeze Ucraina până la ora 21:00 pe 11 martie. În
ceea ce privește ora 10:00, 12 martie 2022, nicio acțiune militară față de Ucraina nu a fost efectuată.

Politică externă. ONU afirmă că nu există dovezi care să susțină afirmația Rusiei cu privire la programul de
arme biologice din Ucraina, după acuzațiile fără dovezi ale Rusiei. Consiliul de Securitate al ONU să
reafirme prin trimisul său Vassily Nebenzia, fără a furniza dovezi, că Ucraina conducea laboratoare de arme
biologice cu sprijinul Departamentului de Apărare al SUA. ONU are dovezi ale utilizării de către Rusia a
bombelor cu dispersie interzise,   după cum a raportat Liz Throssel, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile
Omului.

Summit-ul de la Versailles. Oficialii ucraineni spun că rezultatele Summit-ului aduc Ucraina mai aproape
de UE, cu toate acestea, procedura rapidă este pe masă, precum și statutul de candidat. Ursula Von der
Leyen, la conferința de presă de închidere a summit-ului, a cerut o anchetă asupra posibilelor crime de
război comise de Rusia, inclusiv în bombardarea unei maternități din orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei.
Rusia a convocat reuniunea celor 15 membri.

Orașe atacate: Ocupanții au intrat într-o nouă etapă de teroare, când încearcă să elimine fizic reprezentanții
autorităților locale legitime. Ivan Fedorov, primarul Melitopolului, a fost răpit de trupele ruse, deoarece
refuzase anterior să coopereze cu invadatorii ruși. În jur de 2000 de oameni au mers la mitingul care a cerut
eliberarea primarului. Trupele ruse au deschis vineri focul asupra obiectelor civile din orașul Mykolayiv, în
special asupra unui spital de oncologie. Toți pacienții au supraviețuit. În centrul orașului Cernihiv, trupele
ruse au lovit hotelul „Ukraina”. Teroriștii ruși au tras asupra unei pensiuni psihoneurologice din regiunea
Harkov. 73 de persoane au fost evacuate la pensiunea vecină, dar 330 de persoane se aflau în pensiune la
momentul atacului. În pensiune erau 50 de sedentari și încă zece persoane în scaune cu rotile. Harkiv în
aceste zile - fotografii. Numărul victimelor este în curs de stabilire. În Vasylkiv și Kryachky, regiunea
Kiev, după un atac aerian de dimineață, un depozit de petrol a luat foc.

Securitate energetică. Potrivit Serviciilor de Securitate din Ucraina, Rusia pregătește „probe” false pentru
a imita implicarea armatei ucrainene în zona Chornobîl. Acestea sunt în vedere două scenarii posibile -
primul este despre arderea pe scară largă a pădurilor radioactive, norul radioactiv se va ridica imediat
urmând direcția vântului. Al doilea este folosirea artileriei pentru depozitarea nucleară. Rezultatul va fi
similar. În ambele scenarii, vor acuza organizațiile „neonaziste” și „naziste” ucrainene.

Rușii au refuzat deja să ofere acces la stație reparatorilor ucraineni. Sabotorii ruși intră pe teritoriul centralei
nucleare de la Chornobîl sub masca „specialiștilor din Belarus”. În prezent, ChNPP este complet deconectat
de la sistemele de monitorizare ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Stația este
dezactivată. Generatoarele diesel disponibile pot asigura doar 48 de ore de întreținere a sistemelor de
siguranță. Trupele ruse folosesc NPP Zaporizhzha ca bază militară. Mai sunt vreo cinci sute de soldați ruși
cu mitraliere și cincizeci de echipamente chiar pe platformă. AIEA informează că transmisia de date de la
sistemele de monitorizare de la CNE Zaporizhzha a fost reînnoită. „Administrația de poliție civilă” rusă a
NPP Zaporizhzhya a adunat personalul de conducere ucrainean, care sunt ostatici, și a spus că stația este
acum deținută de Rosatom și nu mai aparține Ucrainei.
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Afaceri în timp de război. Pe 11 martie, 17 companii și aproximativ 30 de mărci au părăsit Rusia. În total,
aceste decizii vor costa economia rusă încă 47.000 de locuri de muncă. Uniunea Europeană va
suspenda comerțul și tratamentul economic privilegiat al Moscovei, va reprima utilizarea de către aceasta a
cripto-activelor și va interzice exporturile către Rusia de bunuri de lux ale UE și importurile de produse din
fier și oțel, a declarat vineri șeful Comisiei Europene.

Sancțiuni. Marea Britanie a sancționat 386 de membri ai Dumei pentru sprijinul acordat regiunilor
separatiste ucrainene Lugansk și Donețk.

Crize umanitare. În timp ce evacuarea rămâne o provocare, armata rusă se deplasează în vehicule
blindate sub steagul Crucii Roșii. Astăzi, 14 coridoare umanitare vor fi deschise pentru evacuarea civililor.
Mariupol ramane blocat si fara resurse de trai. În 12 zile de blocaj a orașului și bombardarea nemiloasă a
cartierelor rezidențiale, 1582 de civili din Mariupol au fost uciși de trupele de ocupație ruse.

Securitate digitală. Într-o modificare temporară a politicii sale privind discursul instigator la ură, Meta
Platforms le permite utilizatorilor Facebook și Instagram din unele țări să solicite violență împotriva
rușilor și soldaților ruși în contextul invaziei Ucrainei. Ca răspuns la schimbarea politicii, Procuratura
Generală din Rusia a trimis deja o cerere către Roskomnadzor de a restricționa accesul la Instagram și a
cerut instanței să recunoască Meta ca organizație extremistă și să-i interzică activitățile în Rusia. YouTube a
început imediat să blocheze canalele media rusești finanțate de stat din întreaga lume. Anterior, YouTube a
blocat canalele principale susținute de stat din Rusia RT și Sputnik din Europa. London Internet Exchange
(LINX) deconectează furnizorii cheie din Rusia (Rostelecom, Megafon) de la schimbul de trafic
internațional, ceea ce poate provoca nervozitate, întârzieri și o scădere a ping-urilor pentru utilizatorii ruși.
Firma de securitate cibernetică Avast suspendă operațiunile în Rusia și Belarus.

Dezinformare. Rusia susține că autoritățile de la Kiev au interzis primarilor orașelor ucrainene orice contact
umanitar cu Rusia. În același timp, partea rusă susține că „toți cei care nu sunt de acord sunt pur și simplu
împușcați”. Rusia continuă să difuzeze informații despre dezvoltarea armelor biologice, chimice și nucleare
în Ucraina. Deci, Ministerul Apărării a declarat că: „Naționaliștii au aruncat în aer clădirea Institutului de
Fizică și Tehnologie din Harkov pentru a ascunde lucrările pe teme nucleare”.

Statistici:
● 2,5 milioane de ucraineni au fugit din Ucraina de la începutul războiului, relatează ONU.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la

ora 6 dimineața, 10 martie 2022: trupe - peste 12.000, tancuri ‒ 362, APV ‒ 1.205, sisteme de
artilerie – 135, MLRS - 62 , sisteme de luptă antiaeriană - 338 avioane – 57, elicoptere – 83, vehicule
– 585, bărci cu viteză uşoară – 3, rezervoare de combustibil – 60, UAV nivel operaţional-tactic – 7.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!
● Distribuiți scrisoare deschisă către primarii lumii și autoguvernarea locală cu autoritățile dvs.

locale. În cazul în care doriți să ajutați sau să sprijiniți orașele ucrainene, vă rugăm să
coordonați eforturile cu noi Summitul Internațional al Primarilor.

● Urmați linkul pentru a vedea o listă de organizații de încredere care sprijină Ucraina.
● Împărtășiți-vă povestea despre Ucraina - indiferent dacă ați călătorit aici sau aveți prieteni în

Ucraina. Răspândiți informații despre Ucraina.
● Distribuiți adevărurile - împărtășiți informații despre această actualizare și site-ul web.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraina! Glorie Ucrainei!
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