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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10.00, 18.03.2022.
Negocieri. Negocierile dintre delegațiile ucrainene și ruse continuă în format virtual și subgrupuri de
lucru. Cu toate acestea, apar mai multe informații despre posibila întâlnire dintre președintele Zelenskyi și
președintele rus în săptămânile următoare. Ministrul Afacerilor Externe Kuleba spune că Zelenskyi este
pregătit pentru întâlnire „chiar de mâine” - „poziţia sa este clară, este formulată pe toate problemele, iar
Ucraina este pregătită pentru această conversaţie”. Mykhailo Podolyak a indicat că pe masă există o
listă de întrebări care nu pot fi rezolvate fără implicarea șefilor de state.
Politica externa. Bundestagul german. Președintele Zelenskyi s-a adresat joi parlamentarilor germani.
Președintele ucrainean a exprimat critici dure că doar sancțiunile nu sunt suficiente acum și prea târziu,
Germania trebuie să oprească sprijinul financiar al Rusiei. În discursul său, el a cerut să nu amâne
aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru a introduce sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și pentru
a pune pacea înaintea veniturilor.
Seimas lituanian a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care cere ONU să ia măsuri imediate pentru a
asigura o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei pentru a opri moartea în masă a civililor. Este a
treia țară al cărei parlament a cerut țărilor ONU să convină imediat asupra măsurilor pentru a crea o zonă
de excludere aeriană deasupra Ucrainei pentru a salva viețile oamenilor.
Afaceri cu arme. Un raport publicat recent de Investigate Europe spune că 10 state membre ale UE au
continuat afacerile legate de arme cu Rusia, indiferent de embargoul introdus asupra vânzărilor de arme
către Rusia din 2014. Datele analizate acoperă o perioadă 2015-2020 din toate UE-27. registrele oficiale
ale exporturilor de arme. Suma totală de export este egală cu echipament militar în valoare de 346 de
milioane de euro, potrivit datelor publice analizate de Investigate Europe. Franța, Germania, Italia,
Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Finlanda, Slovacia și Spania – în diferite măsuri – au vândut
„echipament militar” Rusiei. Ancheta arată că termenul „echipament militar” este larg și poate include
rachete, bombe, torpile, tunuri și rachete, vehicule terestre și nave, precum și detalii despre echipamentul
militar.
Orașe aflate sub atac. În ultima săptămână, în fiecare zi, unul dintre cartierele Kievului este lovit de
rămășițele rachetei. Astăzi un alt bloc de locuințe a fost avariat. Atacurile grele continuă în jurul Kievului
în districtele Bucha și Vyshgorod, precum și în 4 comunități din raioanele Brovary. Trei explozii au fost
auzite în suburbiile Lvov dimineața devreme, care au vizat o fabrică de reparații de avioane. Regiunea
Cernihiv rămâne sub foc activ, în timp ce trupele ruse își poziționează mașinile printre infrastructura civilă.
Un alt atac asupra civililor a avut loc la Cernihiv, lângă magazin. Un cetățean american se numără printre
victime. Viceprimarul Mariupol, Serhiy Orlov, spune că nu există nicio clădire fără pagube în oraș.
Aproximativ 80-90 % din infrastructură a fost afectată de activități militare. În jur de 50-100 de bombe sunt
aruncate zilnic asupra orașului. Aproximativ 100 de persoane au reușit să părăsească incinta Teatrului
Dramatic Mariupol avariat, în timp ce restul au rămas sub dărâmături. Evacuarea de pe teritoriul teatrului
este imposibilă din cauza bombardamentelor constante. În Severodonețk și Rubezhne, regiunea
Lugansk, rușii au distrus peste 20 de case în timpul nopții. După bombardarea din Harkov, incendiul a
lovit piaţa Barabashovo, una dintre cele mai mari pieţe din Europa de Est. După atacul din noaptea
precedentă de la Merefa, regiunea Harkov, 21 de persoane au murit și 25 au fost rănite. Situația din
Herson rămâne critică, deoarece oamenii au resurse de trai limitate și nu a fost încă convenit niciun
coridor de evacuare. În ultimele 24 de ore, 3.810 de persoane din „punctele fierbinți” au fost evacuate 2.000 de locuitori din Mariupol au putut ajunge la Zaporizhzhia, alți 1.810 de locuitori din Vorzel, Bucha,
Gostomel, Shevchenkiv și Borodyanka au fost evacuați. Urmărește cea mai recentă hartă care arată cele
mai recente evoluții din țară.
Costul războiului. Într-o săptămână, costul total al infrastructurii deteriorate din Ucraina de către Rusia a
crescut cu 8,3 miliarde de dolari. În prezent, un total aproximativ al daunelor este de aproximativ 62,6
miliarde de dolari. Școala de Economie din Kiev împreună cu Biroul Președintelui și Ministerul Economiei
au lansat o resursă web pentru a colecta informații despre daunele infrastructurii.
Siria. General Staff of Ukraine alertează că Rusia a recrutat aproximativ 1000 de mercenari sirieni
pentru a se alătura armatei lor în lupta în Ucraina. Potrivit serviciilor de informații militare ale Ucrainei, în
viitorul apropiat, este planificată mutarea armelor, echipamentelor militare și a altor resurse din Siria în
Rusia și Belarus pentru a sprijini forțele de ocupație ruse. Se presupune că militanții sirieni ar putea
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profita de această oportunitate pentru a-și părăsi țara și pentru a se muta în țările europene în loc să
lupte efectiv.
Afaceri. PayPal începe să opereze în Ucraina. Nestle nu părăsește Rusia și își va continua operațiunea.
Premierul Shmyhal a făcut o cerere urgentă către CEO-ul Nestle, însă poziția companiei rămâne
neschimbată.
Boicota. Uniunea Suedeză Dockworkers a anunțat începerea blocadei navelor și mărfurilor rusești din
porturile lor începând cu 28 martie. Agenția Spațială Europeană (ESA) refuză să coopereze cu
Roscosmos în dezvoltarea misiunii ExoMars din cauza invaziei ruse a Ucrainei .
Sprijinul public al războiului din Rusia. Mykhaylo Podolyak a răspuns la apelul cancelarului german
Olaf Scholz „de a nu insulta sau ataca rușii obișnuiți”: „Oficial, 71% dintre ruși susțin cu fermitate războiul
împotriva Ucrainei și uciderea în masă a cetățenilor noștri. Tine cont de asta’. În articolul ei pentru
VoxUkraine, Ilona Sologoub spune: „Putin personalizează războiul de agresivitate al Rusiei în Ucraina.
Dar sângele ucrainenilor nevinovați este și pe mâinile milioanelor de ruși care îl susțin pe Putin”. Verificați
nivelul de sprijin public al războiului din Rusia în articol.
Cultură. Patrimoniul cultural rămâne atacat. În Izium, regiunea Harkov, ocupanții au distrus Memorialul
celui de-al Doilea Război Mondial de pe Monumentul Naturii Kremianets. Una dintre stelele
monumentului a căzut din cauza bombardamentelor aeriene. Între timp, guvernul italian este gata să
reconstruiască teatrul distrus din Mariupol. Ministrul italian al Culturii a declarat pe Twitter că Cabinetul
de Miniștri i-a susținut propunerea. La Londra, MyArtBroker a lansat o licitație caritabilă tăcută a operei
de artă a lui Banksy „CND Soldiers”. Toți banii strânși vor merge la Spitalul de Copii Ohmatdyt din Kiev,
Ucraina.
Centrul pentru societatea civilă ucraineană din Bruxelles. Președintele PE Roberta Mesola a dat
cheile clădirii Station Europe organizației societății civile ucrainene Promote Ukraine. Spațiul va fi folosit
pentru a coordona acțiunile societății civile ucrainene (organizarea de demonstrații, conferințe de presă
etc.) și pentru a oferi sprijin psihologic și administrativ refugiaților din Ucraina care sosesc acum în Belgia
(căutarea unui loc de muncă, înregistrarea la birourile municipale).
Statistici.
●
●
●

De la începutul războiului, peste 320.000 de cetăţeni s-au întors în Ucraina.
Procurorii pentru minori din Ucraina raportează că 109 copii au fost uciși și 130 au fost răniți în
urma invaziei ruse a Ucrainei.
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse
la ora 6 dimineața, 18 martie 2022: trupe - în jur de 14.200, tancuri ‒ 450, APV ‒ 1.448, sisteme
de artilerie – 205, MLRS - 72, sisteme de luptă antiaeriană - 43, avioane cu aripă fixă – 93,
avioane cu aripă rotativă – 112, vehicule blindate de luptă – 879, bărci cu viteză ușoară – 3,
rezervoare de combustibil – 60, UAV nivel operațional-tactic – 12, echipamente speciale - 11 .

Fiecare acțiune contează, nicio 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 scurte note.
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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