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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 17.03.2022.
Ucraina intră în a patra săptămână de război pe pământurile sale. Ziua 22 de război continuă.

Negocieri. Runda 4 a negocierilor continuă prin intrarea în a patra zi de discuții virtuale. Pe de o parte, ambele părți indică
faptul că există unele progrese în ceea ce privește demonstrarea disponibilității de a negocia. Pe de altă parte - forțele ruse
și-au intensificat atacurile împotriva civililor. Kremlinul a spus că negociatorii discută despre statutul de neutralitate militară al
Ucrainei similar cu cel al Austriei sau al Suediei - ambele țări sunt membre ale Uniunii Europene, dar se află în afara alianței
militare NATO. Cu toate acestea, în adresa sa video, Zelenskyi a răspuns că prioritățile Ucrainei sunt clare - sfârșitul
războiului, garanții de securitate, suveranitate, restabilire a integrității teritoriale, protecție reală pentru țara noastră.

Sprijin internațional. Adresă către Congres. Președintele Zelenskyi s-a adresat miercuri Congresului SUA. În discursul
său, el a cerut sprijin suplimentar pentru Ucraina, făcând apel la evenimentele din Pearl Harbor și din 11 septembrie. Zelenskyi
a cerut închiderea cerului, luând în considerare furnizarea suplimentară de sprijin militar și sisteme de apărare aeriană,
precum și pentru crearea unei noi uniuni. „U-24. Uniți pentru pace”. Sindicatul va evita procedurile birocratice și va permite
membrilor săi să ofere sprijin imediat în 24 de ore. Seara, SUA și-au anunțat ajutorul militar de 800 de milioane de dolari, în
plus față de cele 13,6 miliarde de dolari care fuseseră deja aprobate.

Haga. Curtea Internațională de Justiție a ONU de la Haga a ordonat Rusiei să înceteze imediat ostilitățile din Ucraina, conform
măsurilor preliminare impuse. Curtea nu a găsit dovezi ale acuzațiilor Rusiei de genocid în Ucraina. De asemenea, Rusia nu
s-a prezentat la audierile inițiale, precum și la lectura deciziei preliminare, ceea ce arată evident o lipsă totală de respect față
de statul de drept. Ordinea preliminară a instanței este obligatorie conform dreptului internațional. Decizia este crucială din
perspectiva de a servi drept punct de lansare pentru următoarele proceduri judiciare.

Mariupol. Trupele ruse atacă în mod deliberat infrastructura cu civili din Mariupol. Au aruncat ieri o bombă în Teatrul
Dramatic al lui Mariupol, unde se adăposteau 1200 de civili. Trupele ruse au lovit intenționat clădirea, știind despre copiii
care se ascund în incintă. Imaginea satelitului MAXAR prezintă semne „Copii” scrise în fața teatrului. Ulterior, forțele armate
ruse au tras asupra unui complex de piscine „Bazinul Neptun”, când se ascundeau copii și femei însărcinate. Pe măsură ce
bombardamentul a continuat, a fost imposibil să se demonteze ambele blocaje. Copiii și femeile însărcinate sunt încă sub
dărâmături. Numărul victimelor este necunoscut. Edgars Rinkēvičs, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia, a făcut
apel la un tribunal de la Nurnberg sau de la Haga pentru Rusia pentru crimele comise la Harkov și Mariupol.

Orașe atacate: La Kiev, în urma unei lovituri cu rachete în oraș, două clădiri rezidențiale înalte au fost avariate. La Cernihiv,
trupele ruse au tras în oamenii care stăteau la coadă pentru pâine, 10 persoane au fost ucise. De la începutul războiului, 57 de
atacuri aeriene au lovit regiunea Zhytomyr, ucigând 43 de persoane, inclusiv 20 de civili. Racheta a lovit Sarny, regiunea
Rivne. În Rubizhne, regiunea Lugansk, cel puțin 27 de clădiri au luat foc, iar străzi întregi au fost cuprinse de flăcări. Merefa,
regiunea Harkov, a fost bombardată noaptea. Drept urmare, au fost demolate o școală și un cămin cultural, precum și
clădirile din împrejurimi. În Zaporizhzhia, trupele ruse au tras în coloana de mașini care evacuează oamenii din Mariupol. Cu
toate acestea, 3207 a reușit să ajungă în Zaporizhzhia noaptea târziu de la Mariupol. Peste 3.000 de persoane, inclusiv 772
de copii, au fost deja relocate.

Ivan Fedorov, primarul captiv al Melitopolului, a fost eliberat astăzi în schimbul a 9 recrutați RU. Primarul din Skadovsk și
adjunctul său au fost răpiți de trupele ruse, dar mai târziu, în adresa sa video, el a informat că ar fi fost eliberat. Cu toate
acestea, informațiile rămân în curs de verificare.

Securitate energetică. Ucraina devine membră a Uniunii Europene a Energiei. Experții tehnici au terminat miercuri de
sincronizarea rețelelor electrice ale Ucrainei și Moldovei cu conectarea acestora la ENTSO-e a Europei continentale. Anterior,
rețelele erau conectate la rețelele energetice din Rusia și Belarus, impunând riscul unor potențiale întreruperi de curent și
amenințări politice. Comisia Europeană a spus că este un pas important în asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie
electrică.

Trupele ruse continuă să detoneze obuze și mine în fața CNE Zaporizhzhia, ceea ce subminează siguranța centralei.
Personalul ucrainean rămâne la fabrică fără rotație timp de 21 de zile pentru a evita ca personalul rus să preia uzina. Formal,
ocupanții nu se amestecă în activitatea centralelor nucleare, dar personalul este obligat să fie de acord cu toate soluțiile
tehnice ale comandantului invadatorilor.
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Sancțiuni. Peste 6000 de sancțiuni au fost introduse împotriva Rusiei. Elveția impune sancțiuni împotriva persoanelor ruși.
Consilierul federal Guy Parmelin a aprobat sancționarea a peste 200 de persoane și entități suplimentare în legătură cu
încălcări grave ale dreptului internațional de către Rusia în Ucraina. Decizia se referă la oligarhi și reprezentanți ai afacerilor,
ale căror bunuri vor fi înghețate. De acum, sancțiunile respectă lista celor introduse anterior de UE. Canada a interzis
avioanelor rusești și bieloruze să intre în spațiul aerian canadian. AirSerbia își transportă zborurile între Serbia și Rusia după o
presiune continuă.

Dezinformare. Rusia a declarat că aproape toți cetățenii evacuați din Mariupol au refuzat să se mute în teritoriile controlate
de Kiev. De fapt, aproximativ 11.000 de oameni au plecat de la Mariupol spre Zaporizhia într-o singură zi. Ministerul rus al
Apărării a declarat că nu a efectuat un atac aerian asupra teatrului dramatic din Mariupol. Ei asigură că militanții Batalionului
Național Azov au comis „o nouă provocare sângeroasă” prin aruncarea în aer a clădirii teatrului minat de ei. Rusia continuă să
distragă atenția de la crimele sale de război cu afirmații despre dezvoltarea armelor chimice și biologice în Ucraina. Presa
rusă relatează că Serviciul de Securitate al Ucrainei, cu sprijinul țărilor occidentale, pregătește o provocare cu substanțe
otrăvitoare împotriva civililor. Ei au răspândit informații că o hartă detaliată a teritoriului țării cu obiecte și tipuri de substanțe
otrăvitoare depozitate a fost găsită printre documentele de luptă ucrainene capturate. În timp ce aproape tot Cernihiv a fost
distrus de bombardamente, Ministerul rus al Apărării spune că nu există trupe rusești în Cernihiv și nu au fost niciodată. Ei
susțin că „Toate unitățile forțelor armate ruse se află în afara Cernihivului, blocând drumurile și nu desfășoară nicio operațiune
ofensivă asupra orașului”. Totodată, ei au declarat recent că nu au fost blocaje rutiere, dar se presupune că au fost efectuate
de armata ucraineană. Presa rusă susține că toți morții sunt victimele „naționaliștilor ucraineni”, sau aceste cadre video sunt
puse în scenă de Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Cultură. În pregătirea posibilelor șilingi, instituțiile culturale ucrainene lucrează la protejarea artei în întreaga țară. În timp ce
colecțiile muzeului sunt ascunse în subsol, statuile și clădirile de pe străzi sunt acoperite cu saci de nisip și lemn. Citiți mai
multe în reportajul Washington Post.

Festivalul de Film de la Berlin nu va găzdui delegații ruse și reprezentanți ai instituțiilor de stat, în timp ce artiștii independenți
ruși vor avea voie.

Sprijiniți cultura ucraineană - mesaj de la Olesia Ostrovska-Liuta, director general al Arsenalului Mystetskyi „Pe 24 februarie,
Rusia a început un război pe scară largă împotriva Ucrainei și a întregii Europe. De atunci, armata rusă a bombardat zilnic
orașe și sate ucrainene, distrugând moștenirea noastră culturală. De aceea am decis să co-lansăm Ucrainean Emergency Art
Fund. Două priorități ale noastre sunt promovarea culturii ucrainene ca instrument puternic pentru consolidarea poziției
Ucrainei în rândul națiunilor democratice ale lumii și oferirea de sprijin artiștilor independenți, curatorilor, managerilor de arte,
cercetătorilor, scriitorilor de artă și ONG-urilor culturale din Ucraina.” Aflați mai multe despre cum să susțineți, urmând linkul.

Statistici.

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 6 dimineața, 17
martie 2022: trupe - în jur de 14.000, tancuri ‒ 444, APV ‒ 1435, sisteme de artilerie – 201, MLRS - 72, sisteme de
luptă antiaeriană - 43, avioane – 86, elicoptere – 108, vehicule – 864, bărci cu viteză ușoară – 3, rezervoare de
combustibil – 60, UAV nivel operațional-tactic – 11, echipamente speciale - 10.

Fiecare acțiune contează, nici o contribuție nu este prea mică!

● Susține centrul umanitar de lângă tine.
● Distribuiți informații actualizate despre situația din Ucraina, fie pe rețelele de socializare, cu presa locală, fie

prin răspândirea acestei note scurte.
● Abonați-vă la actualizările noastre zilnice pe Twitter și pe site-ul nostru web.
● Distribuiți adevărurile - împărtășiți informații despre această actualizare și site-ul web.

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