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Ostromlott városok. Oroszország a Krím-félsziget és az Luhanszki / Donyecki Népköztársaságok forgatókönyvét
követve megkezdte a kísérleteket egy illegális népszavazás előkészítésére Herszonban. „A 2014-es forgatókönyvet
követően az oroszok most kétségbeesetten próbálnak hamis `népszavazást` szervezni egy hamis `népköztársaságról`
Herszonban. Tekintettel a támogatottság teljes hiányára, ez egy teljes mértékben megrendezett aktus. Ha ez
folytatódik, akkor Oroszország további súlyos szankciókra számíthat. `Herszon mindig is Ukrajna lesz és az is marad`
” – mondotta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Mindeközben az emberek minden egyes nap kimennek az orosz
megszállók elleni felvonulásra Herszonban. Légicsapást mértek a lengyel határtól 25 km-re lévő ukrán katonai
bázisra, a lvovi Yavoriv-ra. Előzetesen 8 rakétát lőttek ki a Nemzetközi Békefenntartó és Biztonsági Központra.
134-en megsérültek, 35-en meghaltak. Mindezt megelőzően 30 rakétát indítottak az oroszországi Szaratov régióból.
Az Ivano-Frankivszk repülőteret a háború kezdete óta harmadszor lőtték. Szeverodonyeck, Rubizhne Lisychansk és
Popasna lakónegyedei folyamatos tűz alatt állnak. A Luganszk régióbeli Popasnában a megszállók betiltott
foszfor-lőszereket dobtak le. Egy éjszaka alatt újabb három légiriadó volt Csernyihivban. A donyeck régióbeli
Szvjatogorszkban az orosz hadsereg bombázta a regionális gyermekegészségügyi központot és a Szvjatogorszki
Lavra ortodox keresztény kolostor két helyiségét, amelyekben körülbelül ezer ember lakott, köztük több mint 200
gyermek. Sokan megsérültek. Elrabolták Jevhen Matvejevet, Dnyiprorudne polgármesterét, miután korábban békés
megmozdulásokon vett részt.

A támadások aktuális térképe március 13-án.

Humanitárius válság. Csaknem 2 000 embert evakuáltak szombaton a kijevi régió veszélyzónáiból. A kijevi
régióbeli Peremoha faluból egyeztetett „zöld” folyosón történő való kimenekítési kísérlet során az orosz csapatok egy
kizárólag nőkből és gyerekekből álló civil konvojt megsemmisítettek. Hét ember meghalt, köztük egy gyerek. A
mészárlás után az orosz csapatok a konvoj maradványait vissza kényszerítették a faluba, és nem engedték azt
elhagyni. Mariupol továbbra is el van zárva a külvilágtól. A humanitárius segély lassan közeledik a város irányába, de
még nem érte el azt. Orosz csapatok lőtték a mariupoli mecsetet. Több mint 80 felnőtt és gyerek talált menedéket ott
az ágyúzás elől, köztük több török   állampolgár. Orosz katonák lőttek egy utasszállító vonatra Donyeck térségében.
Egy kalauz meghalt, egy másik megsérült. A vonat evakuációs járaton volt Lyman városa felé, hogy a Luhanszk és
Donyeck régió lakosait mentse ki.

Orosz katonák Március 11-én Sergei Shoigu orosz védelmi miniszter bejelentette, hogy több mint 16 000 “önkéntes”
mutatott érdeklődést a közel-keletről a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok “felszabadítási mozgalmában” való
részvételre. Shoigu elmondta, hogy több önkéntes is harcolt már Oroszország oldalán az Iszlám Állam terrorszervezet
ellen. Mykhailo Podolyak, Ukrajna elnöki tanácsadója szerint az az állítás, hogy Ukrajna felbérelte az ISIS-t és vegyi
fegyverekkel harcol egy próbálkozás arra, hogy egy “Szíria-jellegű-helyzetet” vezessenek be Ukrajnában.

Az orosz katonai vezetés engedélyezte a fosztogatást, hogy a katonák “önellátó” módra álljanak át. Több jelentés
szerint az orosz katonáknak nincs elég ellátmánya és nem számítottak arra, hogy ilyen sokáig fog tartani a háború. A
fosztogatás és lopás engedélyezése lehetővé teszi, hogy a katonák ellátmányt szerezzenek a civil lakosságtól és
infrastruktúrából. Az Ukrán Védelmi Minisztérium állítja, hogy az orosz katonák több súlyos bűncselekményt, például
gyilkosságot, kínzást és nemi erőszakot követtek el a civil lakosság ellen.

Fehéroroszország A fehérorosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy öt taktikai zászlóaljat küld az ukrán határra,
hogy leváltsák a határvédő katonákat. Az információs biztonsági központ jelentése szerint a fehérorosz katonák
kategorikusan elzárkóztak az Ukrajnai bevetéstől. A katonák, családjaikkal együtt elhagyják Belaruszt, hogy elkerüljék
az Ukrajnai bevetést. Hogy elfojtsák a katonák tiltakozását, a vezetőség elkezdett orosz tiszteket kinevezni a hadsereg
vezető pozícióira.
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Energiabiztonság A Roszatom 11 dolgozója megérkezett a zaporizzsjai atomerőműhöz. A csoport szóvivője szerint
azért küldték őket, hogy felmérjék a nukleáris biztonságot és sugárzás veszélyt az erőmű ágyúzása és elfoglalása
után, valamint hogy segítsenek a javítási munkálatokban. Megjelenésük másik oka, hogy az ukrán vezetés és az
erőmű személyzete is visszautasította az együttműködést a megszállókkal. A Roszatom igazgatója, Alekszej Likacsev
elismerte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek, hogy a cég emberi közül páran jelen vannak a zaporizzsjai
erőműnél, de tagadta, hogy a Roszatom át akarná venni az irányítást, vagy hogy az erőmű a cég “menedzsmentje”
alá kerülne.

Külügy Lvovban fogadták az Európai Parlament litván, német, román, szlovák és spanyol reprezentáns képviselőit,
akik találkoztak ukrán parlamenti képviselőkkel, valamint a lvovi civil-katonai adminisztráció képviselőivel az Európai
Ukrajna Fórum keretein belül azért, hogy megbeszéljék a jelenlegi helyzetet és kifejezzék támogatásukat.

Vasárnapi olvasmányok Az Atlanti Tanács kielemezte Putyin oroszországi támogatottságát. Ez „teljesen
összhangban van a régóta fennálló nyilvános nyilatkozatokkal és külpolitikai célokkal, amelyeket az oroszok
egyértelmű többsége lelkesen fogad. Ez az ő háborújuk éppúgy, mint Putyiné.” A „Z” jelzés mindenhol jelenlévő jellé
vált több szektorban is, beleértve a paralimpiát és az utcákat. A nemzeti egyetemek támogatják az ukrajnak „speciális
műveleteket”.
A teljes szöveget itt érheti el

Vasárnapi filmajánló: nézze meg ezt a 20 Ukrán filmet , hogy megértse az ország jelenlegi helyzetét.

Vasárnapi olvasmányok:
● Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia by Daria Badiour, ukrán filmkritikus és

újságíró, a FIPRESCI tagja, az ukrajnai Oszkár bizottság volt tagja 2016-2018 között.
● A message for the attention of the international community Roman Bondarchuk, ukrán filmrendezőtől

(Ukrainian Sheriffs, Volcano), Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival művészeti
igazgatójától (amelynek a 19. megrendezését most halasztották el), valamint az Ukrán Filmakadémia
igazgatótanácsának tagjától

● The Ukraine-Russia Struggle Goes Way Back Volodymyr Yermolenko, PhD - ukrán filozófustól
● Ukrainian National Identity, Explained Volodymyr Yermolenko, PhD – ukrán filozófustól

Statisztikák:
● A háború 17 napja alatt 1 300 ukrán katona halt hősi halált.
● 79 gyermeket öltek meg és több mint 100 gyermek megsebesült.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét 2022.

március 13-án reggel 6 órakor: csapatok – több mint 12 000, tankok – 374, páncélozott csapatszállítók – 1
226, tüzérségi rendszerek – 140, rakétatüzérség – 62, légvédelmi rendszerek – 34, repülőgépek – 74,
helikopterek – 86, járművek – 600, 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 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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