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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 22. nap [10.00, 2022.03.17]
Ukrajna most lép a saját földjén vívott háború negyedik hetébe. A harc folytatódik, ez a 22-dik nap.

Tárgyalások. A tárgyalások negyedik fordulója a virtuális tárgyalások negyedik napjával folytatódik. Egyrészt mindkét fél jelezte, hogy
történt némi előrelépés a tárgyalási készség terén. Másrészt viszont az orosz erők fokozták a civilek ellen irányuló támadásaikat. A
Kreml közölte, hogy a tárgyalópartnerek Ukrajna katonai semlegességéről tárgyalnak, amely hasonlóan Ausztriához és
Svédországhoz, tagja az Európai Uniónak, de nincs bent a NATO katonai szövetségében. Azonban video beszédében Zelenszkij azt
válaszolta, hogy Ukrajna prioritásai kristálytiszták – a háború befejezése, biztonság garanciái, a szuverenitás garantálása, a területi
integritás helyreállítása, és hazája valódi védelme.

Nemzetközi támogatás. A kongresszushoz intézett beszéd. Zelenszkij elnök szerdán beszédet mondott az Egyesült Államok
Kongresszusa előtt. Beszédében Ukrajna további támogatását kérte, a Pearl Harborban és a szeptember 11-én történt eseményekkel
párhuzamot vonva. Zelenszkij a légtér lezárását, további katonai támogatást és légvédelmi rendszereket kért, valamint meghirdette az
„U-24.United for Peace” nevű új szervezet létrehozását. A szervezetnek kerülnie kell a bürokratikus eljárásokat, és elérhetővé kell
tennie tagjai számára, a szinte azonnali, 24 órán belüli segítségnyújtást. Este az USA bejelentette egy újabb 800 millió dolláros katonai
segélyét a már jóváhagyott az ezt megelőző 13,6 milliárd dollároson felül.

Hága. Az ENSZ hágai Nemzetközi Bírósága elrendelte, hogy Oroszország haladéktalanul fejezze be az ellenséges tevékenységet
Ukrajnában, a meghozott előzetes intézkedéseknek megfelelően. A Bíróság nem talált bizonyítékot Oroszország ellen ukrajnai
népirtással kapcsolatos vádjaira. Oroszország nem jelent meg sem a kezdeti meghallgatásokon, sem az előzetes határozati
felolvasáson, ami nyilvánvalóan a jogállamiság tiszteletének teljes figyelmen kívül hagyását mutatja. A bíróság előzetes végzése a
nemzetközi jog értelmében kötelező hatályú. Ez a döntés kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy az elkövetkezendő jogi eljárások
kiindulópontjaként szolgáljon.

Mariupol. Az orosz csapatok célzottan támadják az infrastruktúrát a civilekkel együtt Marupolban. A tegnapi nap folyamán
bombatalálat érte Mariupol Dráma Színházát, ahol 1200 civilt szállásoltak el. Az orosz csapatok szándékosan mértek csapást az
épületre annak tudatában, hogy gyerekek is vannak az épületben. a MAXAR műhold felvételén látható a „Gyerekek” felirat a színház
előtt. Ezután az orosz fegyveres erők rálőttek a Neptun Meder nevű uszodai komplexumra, ahol gyermekek és terhes nők rejtőztek. A
folyamatos bombázás miatt lehetetlen eltakarítani az akadályokat. Az áldozatok száma ismeretlen.

Edgars Rinkēvičs, a Lett Köztársaság külügyminisztere a nürnbergi vagy a hágai bíróságnál nyújtott be keresetet az Oroszország által
Harkivban és Mariupolban elkövetett bűnök miatt.

Városok támadás alatt. Kijevben megsérült két több emeletes lakóépület egy rakétacsapás következtében. Csernihivben az orosz
csapatok tüzet nyitottak a kenyérért sorban álló emberekre, megölve 10 embert. A háború kezdete óta Zsitomir régióját 57 légicsapás
érte, megölve 43 embert, köztük 20 civilt. A Rivne régióbeli Szárni városát rakétatámadás érte. A Luhanszk régióban található
Rubezhnoje városában 27 épület gyulladt ki és teljes utcákra terjedt ki a tűz. A Harkiv régiójában található Merefa városát éjszaka
bombatámadás érte, aminek következtében az iskola és a kulturális központ megsemmisült a környező épületekkel együtt.
Zaporizzsjában az orosz csapatok tüzet nyitottak a Mariupolból érkező evakuáló kocsisorra. 3207 embernek sikerült megérkeznie késő
este Mariupolból Zaporizzsjába. Több, mint 3000 embert, köztük 772 gyerekes sikerült eddig áthelyezni.

Ivan Fedorov, Melitopol fogva tartott polgármesterét szabadon engedték kilenc fogságban lévő orosz sorkatonáért cserébe.
Szkadovszk polgármesterét és polgármester-helyettesét orosz csapatok foglyul ejtették, ám viszont később videó bejelentkezésében
közölte, hogy szabadon engedték. Ez az információ még megerősítésre vár.

Energiabiztonság Ukrajna az Európai Energiaunió tagja lett. Szerdán sikeresen befejezték Ukrajna és Moldova áramellátásának
szinkronizálását az európai rendszerrel, valamint csatlakoztatták az ENTSO-e-hez. A vezetékek korábban az orosz és fehérorosz
hálózathoz voltak kötve, mely potenciális áramkimaradásokhoz és politikai fenyegetésekhez vezethetett volna. Az Európai Bizottság
szerint ez egy fontos lépés a stabil áramellátás irányába.

Orosz katonák folyamatosan aknákat robbant a zaporizzsjai atomerőmű előtt, melyel annak biztonságát veszélyeztetik. Ukrán dolgozók
21 napig az erőműnél maradnak, leváltás nélkül, hogy megakadályozzák, hogy az oroszok átvegyék az erőmű felett az irányítást. Az
oroszok nem avatkoznak bele az erőműveknél folyó munkába, de a személyzetnek egyet kell érteniük a támadók parancsnokának
technikai megoldásaival.
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Szankciók Több, mint 6000 szankciót vezettek be Oroszország ellen. Svájc orosz személyek ellen vetett ki szankciókat. Guy Parmelin
szövetségi tanácsos elfogadta további 200 személy és entitás szankcionálását, akik kapcsolatba hozhatóak Oroszország Ukrajnában
tett nemzetközi törvénysértéseivel. A döntések leginkább oligarchák és vállalkozók felé irányulnak, kiknek vagyonát a jelentések szerint
be fogják fagyasztani. A további szankciók megegyeznek az EU által bevezetett szankciókkal. Kanada kitiltotta az orosz és fehérorosz
repülőgépeket a légteréből. Az Air Serbia folyamatos kényszerítés hatására szünetelteti a Szerbia és Oroszország közötti járatait.

Dezinformáció. Oroszország kijelentette, hogy szinte semelyik Mariupolból evakuált polgár nem volt hajlandó Kijev által ellenőrzött
területekre költözni. Valójában azonban körülbelül 11 000 ember indult el Mariupolból Zaporizzsjába egy nap alatt. Az orosz védelmi
minisztérium azt közölte, hogy nem hajtottak végre légicsapást a mariupoli dráma színház ellen. Arról biztosítanak, hogy az Azovi
Nemzeti Zászlóalj fegyveresei «egy újabb véres provokációt» követtek el az általuk elaknásított színházépület felrobbantásával.
Oroszország továbbra is igyekszik eltereli a figyelmet háborús bűneiről úgy, hogy azzal vádolja Ukrajnát; területén vegyi és biológiai
fegyvereket fejlesztenek. Az orosz sajtó arról számolt be, hogy Ukrajna Biztonsági Szolgálata nyugati országok támogatásával
mérgező gázok civilek elleni bevetésével készítenek elő provokációt. Azt híresztelik, hogy elfogott ukrán harci dokumentációk között
olyan térképet találtak, amely az ország területén részletesen ábrázolja a mérgező vegyületeket tároló objektumokat és azok típusát.

Míg Csernyihiv szinte egész területét elpusztították az ágyúzások, az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy nincsenek és soha
nem is voltak orosz csapatok Csernyihivban. Úgy fogalmaznak: "Az orosz fegyveres erők összes egysége Csernyihivon kívül van,
elzárva az utakat, és nem folytatnak támadó hadműveleteket a városban". Ugyanakkor a közelmúltban kijelentették, hogy nem volt
útlezárás, azt állítólag az ukrán katonaság szervezte. Az orosz média azt állítja, hogy az összes halott "ukrán nacionalisták" áldozata,
illetve hogy ezeket a videókat az ukrán biztonsági szolgálat rendezte.

Kultúra. Az lehetséges tüzérségi támadás miatt az ukrán kulturális intézmények a művészeti alkotások védelmén dolgoznak
országszerte. Míg a múzeumi gyűjteményeket a pincébe rejtették, az utcai szobrokat és épületeket homokzsákokkal és fával borítják.
Bővebben a Washington Post riportjában.

A Berlini Filmfesztiválon nem fogadnak orosz küldötteket és az állami intézmények képviselőit, viszont független orosz művészek részt
vehetnek rajta.

Támogassa az ukrán kultúrát – Üzenet Olesia Ostrovska-Liuta, a Mystetskyi Arsenal főigazgatójától: „Február 24-én Oroszország
teljes körű háborút indított Ukrajna és egész Európa ellen. Azóta az orosz hadsereg nap mint nap bombázta az ukrán városokat és
falvakat, tönkretéve kulturális örökségünket. Ezért úgy döntöttünk, hogy közösen elindítjuk az Ukrán Sürgősségi Művészeti Alapot. Két
fő prioritásunk az ukrán kultúra népszerűsítése, amivel Ukrajna elismertségét kívánjuk erősíteni a világ demokratikus nemzetei között,
valamint független művészek, kurátorok, művészeti menedzserek, kutatók, írók és kulturális civil szervezetek támogatása Ukrajnában.”
További információ a támogatás módjáról a linkre kattintva érhető el.

Statisztikák.
Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét 2022. március 17-én reggel 6 órakor:
csapatok – körülbelül 14 000, tankok – 444, páncélozott csapatszállítók – 1435, tüzérségi rendszerek – 201, rakétatüzérség – 72,
légvédelmi-rendszerek – 43, repülőgépek – 86, helikopterek – 108, járművek – 864, könnyű motorcsónakok – 3, üzemanyag tankerek –
60, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 11, speciális felszerelések – 10.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!

● Támogassa helyi humanitárius központját.
● Osszon meg naprakész információkat az ukrajnai helyzetről akár a közösségi médiában, akár a helyi médiában, vagy akár e

rövid jegyzet terjesztésével.
● Iratkozzon fel a napi frissítésekre Twitteren illetve weboldalunkra.
● Ossza meg az igazságot – terjesszen információkat erről a hírfolyamról és a webhelyről.

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