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Perang Rusia-Ukraina. Pembaruan harian. 10:00, 19.03.2022.

Kebijakan luar negeri. Presiden Zelenskyi menginformasikan tentang percakapannya dengan Presiden Komisi
Eropa, Ursula von der Leyen: "Kesimpulan Komisi Eropa tentang permohonan Ukraina untuk keanggotaan UE
akan disiapkan dalam beberapa bulan". Sementara itu, Mateusz Morawiecki, PM Polandia, mengumumkan
program "Perisai Anti-Putin". Program ini akan fokus pada de-Rusifikasi ekonomi Polandia dan Eropa,
diversifikasi energi, dukungan untuk penciptaan lapangan kerja dan bagi para petani.

"Tidak disambut". Parlemen Eropa melarang diplomat Rusia dan Belarusia memasuki gedungnya, kata
Presiden EP Roberta Metsola. Selain itu, Bulgaria mengusir 10 diplomat Rusia, diikuti juga oleh Latvia,
Lithuania, dan Estonia yang memberikan waktu 72 jam bagi diplomat Rusia untuk meninggalkan negaranya.

AS-Cina. Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping melalui konferensi video selama
dua jam memperingatkan "implikasi dan konsekuensi jika Cina memberikan dukungan material ke Rusia". Cina
terus meyakinkan bahwa tidak ada kepentingan bagi mereka untuk bergabung dalam perang, serta menolak
mempertimbangkan dukungan untuk Kremlin.

Putin di atas panggung. Putin membuat penampilan publik pertamanya sejak awal perang di Ukraina.
Penampilannya dikhususkan untuk peringatan kedelapan pencaplokan Krimea oleh Rusia dan dukungan
terhadap perang saat ini. Dia berbicara di depan puluhan ribu orang Rusia di stadion terbesar di Moskow. Jajak
pendapat resmi Rusia dan rapat umum Rusia pada hari Jumat harus dipertanyakan karena Rusia memiliki
sistem manipulasi data yang diatur dengan baik, serta sering memberi tekanan pada pekerja perusahaan
nasional, namun survei terbaru yang dilakukan oleh sekelompok peneliti independen organisasi menunjukkan
setidaknya 58% dari dukungan publik terhadap keputusan Putin.

Kota-kota yang diserang. Staf Jendral Angkatan Bersenjata Ukraina telah menginformasikan bahwa pasukan
Rusia sebagian berhasil di wilayah operasional Donetsk - sementara Ukraina kehilangan akses ke Laut Azov.
Mariupol, Berdyansk adalah salah satu kota pelabuhan utama yang memiliki akses ke Laut Azov, yang
menghubungkan ke Laut Hitam dan akan menjadi kerugian besar bagi Ukraina. Di Kharkiv, sebuah rudal Rusia
menghancurkan gedung Institut Administrasi Negara Daerah Kharkiv dari Akademi Administrasi Negara
Nasional di bawah Presiden Ukraina. Di Sumy, sebuah bangunan gudang dengan produk cat dan pernis di
lahan seluas lebih dari 6.000 meter persegi terbakar akibat tembakan artileri. Di Trostyents, oblast (wilayah)
Sumy, pasukan Rusia menembaki sebuah rumah sakit. Di Kyiv, artileri berat Rusia menembaki sektor
perumahan pribadi di distrik Sviatoshynskyi. Kramatorsk, oblast (wilayah) Donetsk mengalami penembakan
berat. Puluhan korban dilaporkan di Mykolaiv setelah penembakan pagi dan serangan udara. Walikota
Mykolayiv melaporkan bahwa sistem alarm serangan udara tidak dapat dinyalakan karena penembakan
diluncurkan dari jarak dekat, baik Kherson atau Krimea.

Kepala hromada (munisipalitas) Velykoburlytska telah dibebaskan dari tahanan Rusia. Namun, Sekretaris
dewan kota Nova Kakhovka tetap di penangkaran Rusia untuk hari kedua. Istrinya melaporkan bahwa dia
disiksa dan dipaksakan untuk memastikan kesetiaannya kepada Rusia.

Situasi kemanusiaan. Kantor Presiden menginformasikan bahwa 9.145 orang telah dievakuasi hari ini melalui
koridor kemanusiaan - 4.972 dari Mariupol, 1.124 di antaranya adalah anak-anak. Ombudsman Ukraina
Denisova menginformasikan bahwa 130 orang dievakuasi dari reruntuhan Teater Drama Mariupol, sementara
lebih dari 1.000 orang masih berada di sana. Perdana Menteri Yunani telah mengumumkan kesiapan mereka
untuk membangun kembali rumah sakit bersalin di Mariupol. Keputusan ini terkait dengan fakta bahwa
mayoritas orang Yunani Ukraina tinggal di oblast (wilayah) Donetsk, terutama yang dekat dengan Mariupol.
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Media diserang. Pasukan Rusia terus menargetkan perwakilan media yang melaporkan dari lapangan.
"Wartawan kami Victoria Roshchyna ditawan oleh penjajah Rusia. Dia melaporkan dari titik api di Ukraina Timur
dan Selatan sejak awal perang Rusia-Ukraina. Pada 12 Maret, kami tidak dapat menghubungi Victoria'', kata
Hromadske Int. Sementara itu, minggu ini wartawan saluran TV Ukraina (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia)
mendapat serangan. Ikuti pemantauan harian tentang situasi dengan perwakilan media di Ukraina.

Bisnis. Sejak awal perang, lebih dari 220 perusahaan bisnis internasional meninggalkan Rusia. Namun,
perusahaan global seperti Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW (https://twitter.com/BMW),
Mercedes tetap beroperasi. Kritik publik yang keras datang ke Danone dan Nestle khususnya dengan argumen
bahwa mereka mendapat untung dari perang dan nutrisi anak-anak.

Budaya. Sejak awal perang, beberapa seniman Ukraina telah dibunuh oleh pasukan Rusia. Penari balet
Ukraina Artem Datsyshyn terkena tembakan dari penjajah Rusia di Kyiv. Dia terluka parah dan meninggal di
rumah sakit. Aktris terkenal Oksana Shvets terbunuh oleh serangan roket.

Pelajari selengkapnya tentang kota Mariupol. Layanan streaming Ukraina Takflix telah merilis 4 film pendek
buatan penduduk lokal Mariupol pada 2017-2021. 50% dari penjualan tiket akan dikirim ke rekening Dewan
Kota Mariupol untuk kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dalam menghadapi invasi Rusia. Tonton di sini.

Statistik:
● Lebih dari 1.080 rudal di Ukraina telah ditembakkan ke Ukraina oleh Rusia sejak awal invasi skala

penuh, menurut Pentagon.
● Di Kyiv sejak awal perang 222 orang tewas, termasuk 60 warga sipil, 4 anak-anak. 889 orang terluka,

termasuk 241 warga sipil, 18 anak-anak.
● Hampir 10 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka, sekitar 6,5 juta warga Ukraina

menjadi pengungsi dalam negeri dan 3,2 juta meninggalkan Ukraina.
● Staf Jendral Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan perkiraan total kerugian militer Rusia pada

pukul 06:00 pagi, 18 Maret 2022: Personil – sekitar 14.400; Tank ‒ 466; Ranpur ‒ 1.470; Sistem artileri
– 213; Peluncur roket multiple (MLRS) – 72; Sistem pertahanan udara – 44; Pesawat udara bersayap
tetap – 95; Helikopter – 115; Kendaraan bermotor – 914; Kapal ringan – 3; Kendaraan tanki BBM – 60;
Pesawat nirawak (UAV) tingkat operasional-taktik – 17; Kendaraan khusus – 11.

Setiap tindakan penting, tiada kontribusi yang terlalu kecil!
● Berhenti membeli dari perusahaan, yang masih beroperasi di Rusia (Nestle, Danone, Unilever) –

dengan membayar mereka, Anda mengisi bahan bakar tentara Rusia dan invasi Rusia ke Ukraina.
Dukung produsen lokal Anda, mereka akan menghargainya.

● Dengan satu klik Anda dapat mendukung City pf Goodness (membantu ibu-ibu dan anak
mereka), Pusat bantuan Help Ukraine, Teater Lesia Ukrainka di Lviv (menerima dan mendukung
pengungsi)

● 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.

Terima kasih telah mendukung Ukraina! Slava Ukraini! Jayalah Ukraina!

2

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/Hromadske/status/1504831775830335488
https://imi.org.ua/monitorings/medijni-zlochyny-rosiyi-u-vijni-proty-ukrayiny-onovlyuyetsya-i44098
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/340274611476344
https://twitter.com/vorozhbyt/status/1504950712589078532
https://www.facebook.com/takflix/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC57SDuMfqRMdHtorM0KNSBa7GV_fjNLG6aESXr_HSNYgSR6bht9TDAviePRVY5svvexEaUCgxlGQqMhkArZcIfVCDi98IRWwKJCjNJOl-MszlvygLu7C3CZYr3qwXqvYLJRCkaTQ-9mINdynP6R2DJLHgy5K6Gqcx2EHcxStygvvBMeFjkiz7C1X9dRmjT8QV9I187O0uGpTYR-g&__tn__=K-R
https://misto-dobra.com.ua/english/
https://www.facebook.com/lesia.theatre
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

