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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 19.03.2022.

Politica externa. Președintele Zelenskyi a informat despre conversația cu președintele CE, Ursula
von der Leyen: „Concluzia CE privind cererea de aderare a Ucrainei la UE va fi pregătită în câteva
luni”. Între timp, Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, a anunțat programul „Scutul Anti-Putin”.
Programul se va concentra pe derusificarea economiilor poloneze și europene, diversificarea
energetică, sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru fermieri.

“Neprimit”. Parlamentul European interzice diplomaților ruși și belarusi să intre în clădirile sale,
spune președintele PE Roberta Metsola. De asemenea, Bulgaria expulzează 10 diplomați ruși,
urmată și de Letonia, Lituania și Estonia, acordând 72 de ore diplomaților ruși să-și părăsească
țările.

SUA-China. Președintele american Joe Biden s-a întâlnit pentru o conferință video de două ore
cu președintele chinez Xi Jinpingon, care avertizează „implicațiile și consecințele pentru China, dacă
oferă sprijin material Rusiei”. China continuă să se asigure că nu este în interesul nimănui să se
alăture războiului, precum și a negat că are în vedere sprijinul pentru Kremlin.

Putin pe scenă. Putin a făcut prima sa apariție publică de la începutul războiului din Ucraina.
Apariția sa a fost dedicată celei de-a opta aniversări de la anexarea Crimeei de către Rusia și
aprobarea războiului actual. S-a adresat unei mulțimi de zeci de mii de ruși pe cel mai mare stadion
al Moscovei. Sondajele oficiale din Rusia și mitingul public rusesc de vineri ar trebui să fie puse sub
semnul întrebării, deoarece Rusia are un sistem bine orchestrat de manipulare a datelor și pune
adesea presiune asupra lucrătorilor întreprinderilor naționale, totuși un sondaj recent efectuat de un
grup de cercetare independentă. organizațiile arată cel puțin 58% din sprijinul public pentru deciziile
lui Putin.

Orașe aflate sub atac. Statul Major al Ucrainei a informat că trupele ruse au reușit parțial în zona
operațională Donețk - lipsind temporar Ucraina de acces la Marea Azov. Mariupol, Berdyansk se
numără printre orașele-port cheie care au acces la Marea Azov, care se conectează la Marea
Neagră și ar fi o pierdere majoră pentru Ucraina. La Harkov, o rachetă rusă a distrus sediul
Institutului Regional de Administrație Publică Harkiv al Academiei Naționale de Administrație Publică
sub președintele Ucrainei. În Sumy, o clădire de depozitare cu produse de vopsea și lac pe o
suprafață de peste 6.000 de metri pătrați a luat foc din cauza bombardamentelor de artilerie. În
Trostient, regiunea Sumy, trupele ruse au bombardat un spital. La Kyiv, artileria grea rusă a
bombardat sectorul caselor rezidențiale private din districtul Sviatoshynskyi. Kramatorsk, regiunea
Donețk după bombardamente puternice. Zeci de victime sunt raportate în Mykolaiv după
bombardamentele și atacurile aeriene de dimineață. Primarul Mykolayiv a raportat că sistemele de
alarmă împotriva raidurilor aeriene nu ar fi putut fi lansate, deoarece bombardamentele au fost
lansate de la o distanță apropiată, fie Herson, fie Crimeea.

Șeful comunității amalgamate Velykoburlytska a fost eliberat din captivitatea rusă. Cu toate acestea,
secretarul consiliului municipal Nova Kakhovka rămâne în captivitate rusă pentru a doua zi. Soția sa
relatează că este torturat și chemat să-și asigure loialitatea față de Rusia.

Situație umanitară. Președintele informează că 9.145 de persoane au fost evacuate astăzi pe
coridoarele umanitare - 4.972 din Mariupol, dintre care 1.124 erau copii. Avocatul Poporului
ucrainean Denisova a informat că 130 de persoane au fost evacuate din dărâmăturile Teatrului
Dramatic Mariupol, în timp ce peste 1000 au rămas acolo. Prim-ministrul Greciei și-a anunțat
disponibilitatea de a reconstrui maternitatea din Mariupol. Decizia este legată de faptul că
majoritatea grecilor ucraineni locuiesc în regiunea Donețk, în special aproape de Mariupol.
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Mass-media atacată. Trupele ruse continuă să vizeze reprezentanții presei care raportează de la
sol. "Jurnalista noastră Victoria Roșchina este ținută captivă de ocupanții ruși. Ea raporta din
punctele fierbinți din estul și sudul Ucrainei încă de la începutul războiului ruso-ucrainean. Pe 12
martie, nu am putut-o contacta pe Victoria'', a spus Hromadske Int. Între timp, săptămâna aceasta,
jurnaliştii posturilor TV ucrainene (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia) au fost atacaţi. Urmăriţi
zilnic monitorizarea situaţiei cu reprezentanţii presei din Ucraina.

Afaceri. De la începutul războiului, peste 220 de afaceri internaționale au părăsit Rusia. Cu toate
acestea, astfel de companii globale precum Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW
(https://twitter.com/BMW), Mercedes continuă să funcționeze. Criticile publice aspre vin la Danone și
Nestle în special cu argumentele că își fac profituri din război și alimentația copiilor.

Cultură. De la începutul războiului, mai mulți artiști ucraineni au fost uciși de trupele ruse.
Dansatorul de balet ucrainean Artem Datsyshyn a fost prins sub focul invadatorilor ruși la Kiev. A
fost rănit grav și a murit într-un spital. Renumita actriță Oksana Shvets a fost ucisă de un atac cu
rachetă.

Află mai multe despre Mariupol. Serviciul de streaming ucrainean Takflix a lansat 4 scurtmetraje
realizate de localnicii din Mariupol în 2017-2021. 50% din vânzările de bilete vor fi trimise în contul
Primăriei Mariupol pentru nevoile umanitare urgente în fața invaziei ruse. Urmărește aici.

Statistici:

● Peste 1.080 de rachete asupra Ucrainei au fost lansate de către Rusia de la începutul
invaziei la scară largă, potrivit Pentagonului.

● La Kyiv de la începutul războiului au murit 222 de oameni, inclusiv 60 de civili, 4 copii. 889
de persoane au fost rănite, inclusiv 241 de civili, 18 copii.

● Aproape 10 milioane de ucraineni au fost forțați să-și părăsească casele, aproximativ 6,5
milioane de ucraineni au fost strămutați în interior și 3,2 milioane au părăsit Ucraina.

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei
ruse la ora 6 dimineața, 19 martie 2022: personal - în jur de 14.400, tancuri ‒ 466, APV ‒
1470, sisteme de artilerie – 213, MLRS - 72, sisteme de luptă antiaeriană - 44, avioane cu
aripă fixă   – 95, elicoptere – 115, vehicule cu piele moale – 914, bărci cu viteză ușoară – 3,
cisterne de combustibil – 60, UAV nivel operațional-tactic – 17, echipamente speciale - 11.

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

● Nu mai cumpărați de la companii, care încă operează în Rusia (Nestle, Danone,
Unilever) – plătindu-le, alimentezi armata rusă și invazia rusă a Ucrainei. Sprijină-ți
producătorii locali, aceștia ar aprecia.

● Puteți sprijini cu un singur clic City of Goodness (ajutând mamele și copiii lor), Help
Ukraine Aid Centre, Teatrul Lesia Ukrainka din Lviv (găzduiește și sprijină refugii)

● 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.

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