Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 18.03.2022.
Negocjacje. Negocjacje między delegacjami ukraińskimi i rosyjskimi są kontynuowane w formacie online i w podgrupach roboczych. Pojawia się jednak więcej informacji o możliwym spotkaniu
prezydenta Zełenskiego z prezydentem Rosji w najbliższych tygodniach.
Minister spraw
zagranicznych Kuleba mówi, że Zełenski jest gotowy do spotkania „nawet jutro” – „jego stanowisko
jest jasne, we wszystkich sprawach jest sformułowane, a Ukraina jest gotowa do tej rozmowy”.
Mychajło Podolak wskazał, że na stole jest lista pytań, których nie da się rozwiązać bez
zaangażowania głów państw.
Polityka zagraniczna. Niemiecki Bundestag. Prezydent Zełenski zwrócił się w czwartek do
niemieckich parlamentarzystów. Prezydent Ukrainy ostro skrytykował, że same sankcje nie
wystarczą, a teraz jest już za późno, Niemcy muszą przestać wspierać finansowo Rosję. W swoim
wystąpieniu zaapelował, aby nie opóźniać przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, zaostrzać
sankcje wobec Rosji i przedkładać pokój nad dochody.
Litewski Seimas jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą ONZ do podjęcia natychmiastowych
działań w celu zapewnienia strefy zakazu lotów nad Ukrainą - aby powstrzymać masową śmierć
cywilów. Jest to trzeci kraj, którego parlament wezwał państwa ONZ do natychmiastowego
uzgodnienia środków mających na celu utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą aby ratować
ludzkie życie.
Biznes zbrojeniowy. Z opublikowanego niedawno raportu Investigate Europe wynika, że od 2014 r.
10 państw członkowskich UE kontynuuje interesy związane z bronią z Rosją pomimo wprowadzonego embarga na sprzedaż broni do Rosji. Analizowane dane obejmują okres 2015-2020 z
całej UE-27 i oficjalne rejestry eksportu broni. Według danych publicznych przeanalizowanych przez
Investigate Europe, łączna kwota eksportu sprzętu wojskowego wyniosła 346 mln euro. Francja,
Niemcy, Włochy, Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Finlandia, Słowacja i Hiszpania – w różnym
stopniu – sprzedały „sprzęt wojskowy” Rosji. Ze śledztwa wynika, że termin „sprzęt wojskowy” jest
szeroki i może obejmować pociski, bomby, torpedy, działa i rakiety, pojazdy lądowe i okręty, a także
szczegóły dotyczące sprzętu wojskowego
Zaatakowane miasta. W ciągu ostatniego tygodnia każdego dnia w jedną z dzielnic Kijowa trafiają
pociski. Dziś zniszczeniu uległ kolejny blok mieszkalny. Ciężkie ataki trwają w okolicach Kijowa w
rejonach Buczy i Wyszgorodu, a także w 4 gminach w rejonie Browarów. Wczesnym rankiem na
przedmieściach Lwowa dały się słyszeć trzy eksplozje wymierzone w zakład naprawy samolotów.
Region Czernihowa pozostaje pod aktywnym ostrzałem, a wojska rosyjskie rozmieszczają swoje
maszyny wśród infrastruktury cywilnej. Kolejny atak na ludność cywilną miał miejsce w Czernihowie
w pobliżu sklepu. Wśród ofiar jest obywatel USA. Zastępca burmistrza Mariupola Serhij Orłow mówi,
że w mieście nie ma budynku bez zniszczeń. Około 80-90% infrastruktury zostało dotkniętych
działaniami wojskowymi. Codziennie na miasto zrzuca się około 50-100 bomb. Około 100 osób
zdołało opuścić teren zniszczonego Teatru Dramatycznego w Mariupolu, reszta pozostała pod
gruzami. Ewakuacja z terenu teatru jest niemożliwa z powodu ciągłego ostrzału. W Siewierodoniecku
i Rubieżnym w obwodzie ługańskim Rosjanie w ciągu nocy zniszczyli ponad 20 domów. Po ostrzale w
Charkowie ogień objął targ Barabaszowo - jeden z największych targów w Europie Wschodniej. Po
wczorajszym ataku na Merefa w obwodzie charkowskim zginęło 21 osób, a 25 zostało rannych.

Sytuacja w Chersoniu pozostaje krytyczna, ponieważ ludzie mają ograniczone zasoby niezbędne do
przezycia i nie uzgodniono jeszcze korytarza ewakuacyjnego. W ciągu ostatnich 24 godzin
ewakuowano 3810 osób z „gorących punktów” – 2000 mieszkańców Mariupola było w stanie dostać
się do Zaporoża, kolejnych 1810 mieszkańców Worzel, Buczy, Gostomela, Szewczenków i Borodyanki
zostało ewakuowanych. Najnowsze wydarzenia w kraju można śledzić na mapie.
Koszt wojny. W ciągu tygodnia całkowity koszt zniszczonej przez Rosję infrastruktury na Ukrainie
wzrósł o 8,3 miliarda dolarów. Obecnie szacunkowa suma szkód wynosi około 62,6 mld USD.
Kijowska Szkoła Główna Handlowa wraz z Kancelarią Prezydenta i Ministerstwem Gospodarki
uruchomiła internetowe źródło informacji o uszkodzeniach infrastruktury.
Syria. General Stuff of Ukraine alarmuje, że Rosja zwerbowała około 1000 syryjskich najemników, aby
dołączyli do ich armii i walczyli na Ukrainie. Według wywiadu wojskowego Ukrainy w najbliższej
przyszłości planowane jest przeniesienie broni, sprzętu wojskowego i innych zasobów z Syrii do Rosji i
Białorusi w celu wsparcia rosyjskich sił okupacyjnych. Podobno syryjscy bojownicy mogliby skorzystać
z okazji, aby opuścić swój kraj i przenieść się do krajów europejskich zamiast faktycznej walki.
Biznes. PayPal rozpoczyna działalność na Ukrainie. Nestle nie opuści Rosji i będzie kontynuować
dalszą działalność. Premier Shmyhal wystosował pilny apel do prezesa Nestle, jednak stanowisko
firmy pozostaje bez zmian
Bojkot. Szwedzki Związek Dokerów ogłosił rozpoczęcie od dnia 28 marca blokady rosyjskich statków i
towarów z ich portów. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) odmawia współpracy z Roskosmosem w
rozwoju misji ExoMars z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę .
Społeczne poparcie wojny w Rosji. Mychajło Podolak odpowiedział na wezwanie kanclerza Niemiec
Olafa Scholza, by „nie obrażać i nie atakować zwykłych Rosjan”: „Oficjalnie 71% Rosjan zdecydowanie
popiera wojnę z Ukrainą i masowe mordy naszych obywateli. Proszę mieć to na uwadze'. W swoim
artykule dla VoxUkraine Ilona Sologoub mówi: „Putin uosabia agresywną wojnę Rosji na Ukrainie. Ale
krew niewinnych Ukraińców jest także na rękach milionów Rosjan, którzy popierają Putina”. Sprawdź
poziom poparcia społecznego dla wojny w Rosji w artykule.
Kultura. Dziedzictwo kulturowe pozostaje zagrożone. W Izium w obwodzie charkowskim okupanci
zniszczyli Pomnik II Wojny Światowej w rezerwacie przyrody Krzemieńiec. Jedna ze stel pomnika
spadła w wyniku bombardowań lotniczych. Tymczasem rząd włoski jest gotowy do odbudowy
zniszczonego teatru w Mariupolu. Włoski minister kultury powiedział na Twitterze, że Rada
Ministrów poparła jego propozycję. W Londynie MyArtBroker zorganizował cichą aukcję
charytatywną prac Banksy'ego „Żołnierze CND”. Wszystkie zebrane pieniądze trafią do Szpitala
Dziecięcego Ohmatdyt w Kijowie na Ukrainie.
Ukraińskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w Brukseli. Przewodnicząca PE Roberta Mesola
przekazała klucze do budynku Stacji Europa ukraińskiej organizacji społeczeństwa obywatelskiego
„Promuj Ukrainę”. Przestrzeń będzie wykorzystywana do koordynowania działań ukraińskiego
społeczeństwa obywatelskiego (organizowanie demonstracji, konferencji prasowych itp.) oraz do
udzielania wsparcia psychologicznego i administracyjnego uchodźcom z Ukrainy przybywającym do
Belgii (poszukiwanie pracy, rejestracja w urzędach miejskich).

Statystyka.



Od początku wojny na Ukrainę powróciło ponad 320 000 obywateli.
Ukraińscy prokuratorzy ds. nieletnich donoszą, że w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę
zginęło 109 dzieci, a 130 zostało rannych.
 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na
dzień 6 rano, 18 marca 2022 r.: wojska – ok. 14 200, czołgi ‒ 450, APV ‒ 1448, systemy
artyleryjskie – 205, MLRS – 72, systemy przeciwlotnicze – 43, stałopłat – 93, wiropłaty – 112,
opancerzone wozy bojowe – 879, lekkie łodzie motorowe – 3, zbiorniki paliwa – 60, poziom
operacyjno-taktyczny BSP – 12, wyposażenie specjalne – 11 .
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały!




Wesprzyj najbliższy ośrodek pomocy humanitarnej;
Podawaj dalej sprawdzone, aktualne informacje dotyczące Ukrainy dostępne w
mediach społecznościowych, mediach lokalnych czy poprzez przekazywanie
dalej tego raportu;
Subskrybuj nasze kanały na platformie Twitter i na naszej stronie.

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie!

