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Perang Rusia-Ukraina. Pembaruan harian. 10:00, 17.03.2022.

Ukraina memasuki minggu keempat perang di wilayahnya. 22 hari perang berlanjut.
Negosiasi. Putaran keempat dari negosiasi berlanjut dengan memasuki hari keempat dari pembicaraan virtual. Di
satu sisi, kedua belah pihak menunjukkan bahwa ada beberapa kemajuan dalam hal menunjukkan kesiapan untuk
bernegosiasi. Di sisi lain - pasukan Rusia meningkatkan serangan mereka yang menargetkan warga sipil. Kremlin
mengatakan kelompok negosiator sedang mendiskusikan status netralitas militer Ukraina mirip dengan Austria atau
Swedia - kedua negara adalah anggota Uni Eropa tetapi berada di luar aliansi militer NATO. Namun, dalam pidato
videonya, Zelenskyi menjawab bahwa prioritas Ukraina sangat jelas - akhir perang, jaminan keamanan, kedaulatan,
pemulihan integritas teritorial, perlindungan nyata bagi negara kita.

Dukungan internasional. Berpidato di depan Kongres. Presiden Zelenskyi berpidato di depan Kongres AS pada
hari Rabu. Dalam pidatonya, beliau meminta dukungan lebih lanjut untuk Ukraina, menyerukan peristiwa di Pearl
Harbor dan 11 September. Zelenskyi menyerukan untuk menutup langit, mempertimbangkan untuk memberikan
dukungan militer lebih lanjut dan sistem pertahanan udara, serta menyerukan untuk menciptakan serikat baru.
“U-24. Bersatu untuk Perdamaian”. Serikat tersebut harus menghindari prosedur birokrasi dan mengizinkan
anggotanya untuk memberikan dukungan segera dalam 24 jam. Pada malam hari, AS telah mengumumkan bantuan
militer sebesar $800 juta, di samping $13,6 miliar yang telah disetujui.

Den Haag. Pengadilan Internasional PBB di Den Haag memerintahkan Rusia untuk segera menghentikan perang di
Ukraina sesuai dengan langkah-langkah awal yang diberlakukan. Pengadilan tidak menemukan bukti tuduhan Rusia
bahwa Ukraina melakukan genosida. Juga, Rusia tidak muncul untuk sidang awal, serta untuk pembacaan
keputusan awal, yang jelas menunjukkan tidak menghormati aturan hukum. Perintah awal pengadilan mengikat
berdasarkan hukum internasional. Keputusan ini sangat penting dari perspektif untuk menjadi titik awal untuk proses
hukum berikutnya.

Mariupol. Pasukan Rusia sengaja menyerang infrastruktur dengan warga sipil di Mariupol. Kemarin, lempar bom ke
Teater Drama Mariupol, di mana 1200 warga sipil berlindung. Pasukan Rusia dengan sengaja menyerang gedung,
mengetahui tentang anak-anak yang bersembunyi di tempat itu. Gambar satelit MAXAR menunjukkan dua tanda
"Anak-anak" yang tertulis di depan teater. Setelah itu angkatan bersenjata Rusia menembaki kompleks kolam
renang "Neptun", tempat anak-anak dan wanita hamil bersembunyi. Saat ini penembakan berlanjut, tidak ada
kemungkinan untuk membongkar kedua ambrukan. Anak-anak dan ibu hamil masih berada di bawah reruntuhan.
Jumlah korban tidak diketahui.
Edgars Rinkēvičs, Menteri Luar Negeri Republik Latvia, menyerukan pengadilan Nurnberg atau Den Haag untuk
Rusia atas kejahatan yang dilakukan di Kharkiv dan Mariupol.

Kota-kota yang diserang: di Kyiv, akibat serangan rudal di kota, dua bangunan hunian bertingkat rusak. Di
Chernihiv, pasukan Rusia menembaki orang-orang yang mengantri untuk mendapatkan roti. 14 orang tewas. Sejak
awal perang, 57 serangan serangan udara telah menghantam wilayah Zhytomyr, membunuh 43 orang, termasuk 20
sipil. Serangan rudal menghantam Sarny, wilayah Rivne. Di Rubizhne, wilayah Luhansk setidaknya 27 bangunan
terbakar, dan seluruh jalan dilalap api. Merefa, wilayah Kharkiv telah dibom pada malam hari. Akibatnya, sebuah
sekolah dan pusat budaya dihancurkan, begitu pula bangunan di sekitarnya. Di Zaporizhzhia, pasukan Rusia
menembaki barisan mobil yang mengevakuasi orang-orang dari Mariupol. Namun, 3207 berhasil tiba di Zaporizhzhia
larut malam dari Mariupol. Lebih dari 3.000 orang, termasuk 772 anak-anak, telah dimukimkan ke tempat baru.

Ivan Fedorov, walikota Melitopol yang ditahan, dibebaskan hari ini dengan imbalan 9 serdadu Rusia. Walikota
Skadovsk dan wakilnya diculik oleh pasukan Rusia, tetapi kemudian dalam video pidatonya, dia menginformasikan
bahwa dia dilaporkan dibebaskan. Namun, informasi tersebut masih dalam verifikasi.

Keamanan energi. Ukraina menjadi anggota Uni Energi Eropa. Pakar teknis pada hari Rabu selesai
menyinkronkan jaringan listrik Ukraina dan Moldova dengan benua Eropa yang menghubungkannya ke ENTSO-e.
Sebelumnya jaringan tersebut terhubung ke jaringan energi Rusia dan Belarusia, yang menimbulkan risiko potensi
pemadaman dan ancaman politik. Komisi Eropa mengatakan ini merupakan langkah penting dalam memastikan
pasokan listrik yang stabil.
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Pasukan Rusia terus meledakkan peluru dan ranjau di depan PLTN Zaporizhzhia yang merusak keselamatan pabrik.
Personel Ukraina tetap berada dalam PLTN tanpa rotasi selama 21 hari untuk menghindari personel Rusia
mengambil alih pabrik. Secara formal, penjajah tidak ikut campur dalam pekerjaan pembangkit listrik tenaga nuklir,
tetapi staf dipaksa untuk menyetujui semua solusi teknis dari komandan penyerang.

Sanksi. Lebih dari 6000 sanksi telah diterapkan melawan Rusia. Swiss menerapkan sangksi melawan para individu
Rusia. Penasihat Federal Guy Parmelin telah menyetujui sanksi lebih dari 200 individu dan entitas lebih lanjut
sehubungan dengan pelanggaran serius hukum internasional oleh Rusia di Ukraina. Keputusan itu menyangkut
oligarki dan perwakilan bisnis, yang asetnya dilaporkan akan dibekukan. Mulai sekarang sanksi sesuai dengan
daftar yang sebelumnya diperkenalkan oleh UE. Kanada melarang pesawat Rusia dan Belarus memasuki wilayah
udara Kanada. AirSerbia mengangkut penerbangannya antara Serbia dan Rusia setelah tekanan terus-menerus.

Disinformasi. Rusia menyatakan bahwa hampir semua warga yang dievakuasi dari Mariupol menolak untuk pindah
ke wilayah yang dikuasai Kyiv. Faktanya, sekitar 11.000 orang meninggalkan Mariupol menuju Zaporizhia dalam satu
hari. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa mereka tidak melakukan serangan udara di teater drama di
Mariupol. Mereka memastikan bahwa para militan dari Batalyon Nasional Azov melakukan «provokasi berdarah
baru» dengan meledakkan gedung teater yang telah diranjau oleh mereka. Rusia terus mengalihkan perhatian dari
kejahatan perangnya dengan klaim tentang pengembangan senjata kimia dan biologi di Ukraina. Media Rusia
melaporkan bahwa Dinas Keamanan Ukraina, dengan dukungan negara-negara Barat, sedang mempersiapkan
provokasi menggunakan zat beracun terhadap warga sipil. Mereka menyebarkan informasi bahwa peta terperinci
wilayah negara dengan objek dan jenis zat beracun yang disimpan ditemukan di antara dokumentasi pertempuran
Ukraina yang ditangkap. Sementara hampir seluruh kota Chernihiv telah dihancurkan oleh penembakan,
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa tidak ada pasukan Rusia di Chernihiv dan tidak pernah ada.
Mereka mengklaim «Semua unit angkatan bersenjata Rusia berada di luar Chernihiv, memblokir jalan, dan mereka
tidak melakukan operasi ofensif di kota». Pada saat yang sama, mereka baru-baru ini menyatakan bahwa tidak ada
penyumbatan jalan, tetapi mereka seharusnya dilakukan oleh militer Ukraina. Media Rusia mengklaim bahwa semua
orang yang tewas adalah korban "nasionalis Ukraina", atau bingkai video ini dibuat oleh Dinas Keamanan Ukraina.

Budaya. Dalam persiapan untuk pengeboman yang mungkin, lembaga budaya Ukraina bekerja untuk melindungi
seni di seluruh negeri. Sementara koleksi museum disembunyikan di ruang bawah tanah, patung dan bangunan di
jalanan ditutupi dengan karung pasir dan kayu. Baca selengkapnya di reportase Washington Post.

Berlin Film Festival tidak bakal menerima delegasi Rusia dan perwakilan lembaga negara, sementara seniman
independen Rusia akan diizinkan.

Dukung budaya Ukraina - pesan dari Olesia Ostrovska-Liuta, Direktur Jenderal Mystetskyi Arsenal “Pada 24
Februari, Rusia memulai perang skala penuh melawan Ukraina dan seluruh Eropa. Sejak itu, tentara Rusia
membom kota-kota dan desa-desa Ukraina setiap hari, menghancurkan warisan budaya kita. Itu sebabnya kami
memutuskan untuk bersama-sama meluncurkan Dana Seni Darurat Ukraina. Dua prioritas utama kami adalah untuk
mempromosikan budaya Ukraina sebagai instrumen yang kuat untuk memperkuat posisi Ukraina di antara
negara-negara demokratis di dunia dan untuk memberikan dukungan bagi seniman independen, kurator, manajer
seni, peneliti, penulis seni, dan LSM budaya di Ukraina.” Cari tahu lebih lanjut cara mendukung, ikuti pranala.

Statistik perang.
● Staf Jendral Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan perkiraan total kerugian militer Rusia pada

pukul 06:00 pagi, 17 Maret 2022: Personil – sekitar 14.000; Tank ‒ 444; Ranpur ‒ 1.435; Sistem artileri –
201, Peluncur roket multiple (MLRS) – 72, Sistem pertahanan udara – 43, Pesawat udara bersayap tetap –
86, Helikopter – 108, Kendaraan bermotor – 864, Kapal ringan – 3, Kendaraan tanki BBM – 60, Pesawat
nirawak (UAV) tingkat operasional-taktik – 11, Kendaraan khusus – 10.

Setiap tindakan penting, tiada kontribusi yang terlalu kecil!
● Mendukunglah pusat kemanusiaan yang terdekat.
● Bagikan informasi terkini tentang situasi di Ukraina, baik di media sosial, dengan media lokal atau

dengan menyebarkan catatan singkat ini.
● Subscribe pembaruan harian kami di Twitter dan situs web.
● Bagikan kebenaran - bagikan informasi tentang pembaruan dan situs web ini.

Terima kasih telah mendukung Ukraina! Slava Ukraini! Jaya untuk Ukraina!
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