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Perang Rusia-Ukraina. Pembaruan harian. 10:00, 18.03.2022.

Negosiasi. Negosiasi antara delegasi Ukraina dan Rusia berlanjut dalam format virtual dan subkelompok kerja.
Namun, informasi lebih lanjut muncul tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Zelenskyi dan Presiden
Rusia dalam beberapa minggu mendatang. Menteri Luar Negeri Kuleba mengatakan Zelenskyi siap untuk
pertemuan "malah besok" - "posisinya jelas, dirumuskan untuk semua masalah, dan Ukraina siap untuk percakapan
ini". Mykhailo Podolyak menunjukkan bahwa ada daftar pertanyaan di atas meja yang tidak dapat diselesaikan tanpa
keterlibatan para kepala negara.

Kebijakan luar negeri. Bundestag Jerman. Presiden Zelenskyi berbicara kepada para anggota parlemen Jerman
pada hari Kamis. Presiden Ukraina menyatakan kritik keras bahwa sanksi saja tidak cukup sekarang dan terlambat,
Jerman perlu menghentikan dukungan keuangan dari Rusia. Dalam pidatonya, dia mendesak untuk jangan
menunda aksesi Ukraina ke Uni Eropa, untuk memperkenalkan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia dan untuk
menempatkan perdamaian di atas pendapatan.

Seimas Lituania dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang menyerukan PBB untuk mengambil tindakan segera
untuk memastikan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk menghentikan kematian massal warga sipil. Ini
adalah negara ketiga yang parlemennya meminta negara-negara PBB untuk segera menyetujui langkah-langkah
untuk menciptakan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk menyelamatkan nyawa orang.

Bisnis senjata. Sebuah laporan baru-baru ini diterbitkan oleh Investigate Europe mengatakan bahwa 10 negara
Anggota UE telah melanjutkan bisnis terkait senjata dengan Rusia terlepas dari embargo yang diperkenalkan atas
penjualan senjata ke Rusia sejak 2014. Data yang dianalisis mencakup periode 2015-2020 dari semua register
ekspor senjata resmi UE-27. Jumlah total ekspor sama dengan peralatan militer senilai €346 juta, menurut data
publik yang dianalisis oleh Investigate Europe. Prancis, Jerman, Italia, Austria, Bulgaria, Republik Ceko, Kroasia,
Finlandia, Slovakia, dan Spanyol – hingga tingkat yang berbeda – telah menjual “peralatan militer” ke Rusia.
Penyelidikan menunjukkan bahwa istilah "peralatan militer" luas dan dapat mencakup rudal, bom, torpedo, senjata
dan roket, kendaraan darat dan kapal, serta rincian peralatan militer.

Kota-kota yang diserang. Selama seminggu terakhir, setiap hari salah satu lingkungan Kyiv terkena sisa-sisa rudal.
Hari ini blok apartemen hunian lainnya yang disasar. Serangan berat berlanjut di sekitar Kyiv di kawasan Bucha dan
Vyshhorod, serta 4 komunitas distrik Brovary. Tiga ledakan terdengar di pinggiran kota Lviv pada dini hari,
menargetkan pabrik perbaikan pesawat. Wilayah Chernihiv tetap berada di bawah tembakan aktif, sementara
pasukan Rusia menempatkan kendaraan militer mereka di antara prasarana sipil. Serangan lain terhadap warga sipil
terjadi di Chernihiv dekat toko. Warga negara AS termasuk di antara korban. Wakil Walikota Mariupol Serhiy Orlov
mengatakan tidak ada bangunan tanpa kerusakan di kota. Sekitar 80-90% infrastruktur terkena dampak kegiatan
militer. Sekitar 50-100 bom dijatuhkan setiap hari di kota. Sekitar 100 orang berhasil meninggalkan gedung Teater
Drama Mariupol yang rusak, sedangkan sisanya masih berada di bawah reruntuhan. Evakuasi dari wilayah teater
tidak mungkin karena penembakan yang konstan. Di Severodonetsk dan Rubezhne, wilayah Luhansk, Rusia
menghancurkan lebih dari 20 rumah dalam semalam. Setelah penembakan di Kharkiv, api menghantam pasar
Barabashovo, salah satu pasar terbesar di Eropa Timur. Setelah serangan malam sebelumnya di Merefa, wilayah
Kharkiv, 21 orang tewas dan 25 lainnya luka-luka. Situasi di Kherson tetap kritis karena orang-orang terbatas
dengan sumber daya hidup dan belum ada koridor evakuasi yang disepakati. Selama 24 jam terakhir, 3.810 orang
dari "titik panas" dievakuasi - 2.000 penduduk Mariupol dapat mencapai Zaporizhzhia, 1.810 penduduk lainnya di
Vorzel, Bucha, Hostomel, Shevchenkiv, dan Borodianka telah dievakuasi. Lihat peta terbaru menampilkan
perkembangan terbaru di negara ini.

Biaya perang. Dalam satu minggu, biaya keseluruhan infrastruktur yang rusak di Ukraina oleh Rusia telah naik $ 8.3
milyar. Saat ini, perkiraan total kerusakan sekitar $ 62,6 miliar. Sekolah Ekonomi Kyiv bersama dengan Kantor
Presiden dan Kementerian Ekonomi telah meluncurkan sumber web untuk mengumpulkan informasi tentang
prasarana yang rusak.

Suriah. Staf jendral Angatan bersenjata Ukraina waspadai bahwa Rusia telah merekrut sekitar 1000 tentara bayaran
Suriah untuk bergabung dengan tentara mereka untuk berperang di Ukraina. Menurut intelijen militer Ukraina, dalam
waktu dekat, direncanakan untuk memindahkan senjata, peralatan militer, dan sumber daya lainnya dari Suriah ke
Rusia dan Belarus untuk mendukung pasukan pendudukan Rusia. Diduga, militan Suriah mungkin mengambil
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kesempatan untuk meninggalkan negara mereka dan pindah ke negara-negara Eropa daripada pertempuran yang
sebenarnya.

Bisnis. PayPal mulai beroperasi di Ukraina. Nestle tidak meninggalkan Rusia dan akan melanjutkan operasinya.
Perdana Menteri Shmyhal membuat permohonan mendesak kepada CEO Nestle namun posisi perusahaan tetap
tidak berubah.

Pemboikotan. Serikat Pekerja Dok Swedia telah mengumumkan dimulainya blokade kapal dan barang Rusia dari
pelabuhan mereka mulai 28 Maret. Badan Antariksa Eropa (ESA) menolak untuk bekerja sama dengan Roscosmos
dalam mengembangkan misi ExoMars karena invasi Rusia ke Ukraina.

Dukungan publik terhadap perang di Rusia. Mykhaylo Podolyak menjawab kepada seruan Kanselir Jerman Olaf
Scholz «untuk tidak menghina atau menyerang orang Rusia biasa»: 'Secara resmi, 71% orang Rusia sangat
mendukung perang melawan Ukraina dan pembunuhan massal warga negara kita. Ingatlah hal itu’. Dalam artikelnya
untuk VoxUkraine Ilona Sologoub mengatakan: 'Putin mempersonalisasikan perang agresif Rusia di Ukraina. Tetapi
darah orang Ukraina yang tidak bersalah juga ada di tangan jutaan orang Rusia yang mendukung Putin. Lihat tingkat
dukungan publik terhadap perang di Rusia di artikel.

Budaya. Warisan budaya tetap diserang. Di Izium, wilayah Kharkiv, para penjajah telah menghancurkan Tugu
Peringatan Perang Dunia II di Monumen Alam Kremianets. Salah satu prasasti monumen jatuh karena pemboman
udara. Sementara itu, pemerintah Italia siap membangun kembali teater yang hancur di Mariupol. Menteri
Kebudayaan Italia mengatakan di Twitter bahwa Kabinet Menteri mendukung usulannya. Di London, MyArtBroker
telah meluncurkan lelang amal dari karya seni Banksy "CND Soldiers". Semua uang yang terkumpul akan
disumbangkan ke Rumah Sakit Anak dan Ibu Ohmatdyt di Kyiv, Ukraina.

Pusat Masyarakat Sipil Ukraina di Brussel. Presiden Parlamen Eropa Roberta Mesola telah memberikan kunci
gedung Stasiun Eropa kepada organisasi masyarakat sipil Ukraina, Promosikan Ukraina. Ruangan akan digunakan
untuk mengoordinasikan aksi masyarakat sipil Ukraina (mengorganisir demonstrasi, konferensi pers, dll.) dan untuk
memberikan dukungan psikologis dan administratif kepada para pengungsi dari Ukraina yang sekarang tiba di Belgia
(mencari pekerjaan, mendaftar di kantor kotamadya).

Statistik perang.
● Sejak awal perang, lebih dari 320.000 warga telah kembali ke Ukraina.
● Jaksa hukum remaja Ukraina melaporkan bahwa 109 anak tewas dan 130 terluka akibat invasi Rusia ke

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

06:00 pagi, 18 Maret 2022: Personil – sekitar 14.200; Tank ‒ 450; Ranpur ‒ 1.448; Sistem artileri – 205;
Peluncur roket multiple (MLRS) – 72; Sistem pertahanan udara – 43; Pesawat udara bersayap tetap – 93;
Helikopter – 112; Kendaraan bermotor – 897; Kapal ringan – 3; Kendaraan tanki BBM – 60; Pesawat
nirawak (UAV) tingkat operasional-taktik – 12; Kendaraan khusus – 11.

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! Jayalah Ukraina!
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