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Negocieri. Negocierile dintre delegațiile oficiale ale Ucrainei și Rusiei din 21 martie au durat o oră și
jumătate. Lucrările ulterioare continuă în subgrupuri privind aspectele politice, juridice și sociale ale
acordului. În prezent, echipele de negociere nu dezvăluie niciun detaliu despre potențialele acorduri.
Kremlinul afirmă că nu s-a realizat niciun progres semnificativ, acuzând Ucraina că stagnează
discuțiile de pace făcând propunerile lor inacceptabile pentru Rusia. Ucraina a declarat că este
dispusă să negocieze, dar nu va da înapoi în privința problemelor cheie și nu va accepta
ultimatumurile rusești. Între timp, președintele Zelenskyi a menționat, în interviul acordat presei
publice naționale, că punctele majore ale acordului pot fi decise doar prin referendumul național. Cu
toate acestea, în acest moment, pare destul de imposibil să se organizeze un referendum, în timp ce
legea marțială este încă în vigoare.
Politica externa. UE. Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe
și Politică de Securitate / Vicepreședinte al Comisiei Europene a numit situația din Ucraina o „crimă
de război”: „Considerăm că ceea ce se întâmplă în Ucraina este o crimă de război, un război masiv.
infracțiunea comisă de forțele armate ruse împotriva poporului ucrainean”. La 21 martie, Consiliul UE
a aprobat oficial Busola strategică - un plan de acțiune fără precedent pentru consolidarea politicii
de securitate și apărare a UE până în 2030, care include (1) creșterea capacității de desfășurare a
UE și îmbunătățirea forței militare; (2) consolidarea capacității sale de a anticipa, descuraja și
răspunde amenințărilor și provocărilor actuale și care apar rapid și de a proteja interesul de securitate
al UE; (3) creșterea cheltuielilor de apărare ale statelor membre; (4) consolidarea cooperării cu
partenerii strategici și a cooperării bilaterale cu țări care au aceleași opinii. „Această busolă strategică
va spori autonomia strategică a UE și capacitatea acesteia de a lucra cu parteneri pentru a-și proteja
valorile și interesele”, se arată în comunicatul oficial de presă.
Japonia. Rusia a anunțat retragerea din negocierile privind tratatul de pace cu Japonia și a înghețat
proiectele economice comune legate de disputate insulele Kurile din cauza sancțiunilor impuse de
Tokyo pentru invadarea Ucrainei de către Rusia. Încă din primele săptămâni de război, Japonia a
ridicat problema nerezolvată a Insulelor Kurile, Teritoriile de Nord ale Japoniei. De-a lungul anilor,
statutul teritoriilor a fost un subiect fierbinte de când Rusia le-a ocupat în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.
Sancțiuni. Sancțiunile ulterioare împotriva Rusiei se află în fruntea agendei UE săptămâna aceasta,
totuși o anumită oboseală este în aer. Polonia și statele baltice cer sancțiuni mai dure, și anume
embargo comercial cu Rusia, precum și vizarea sectorului petrolului și gazelor. Germania semnalează
sprijinul pentru a face o pauză pentru a „revede efectul sancțiunilor impuse până acum”, spune
Politico. Annalena Baerbock, ministrul de externe al Germaniei, spune: „Întrebarea privind embargoul
petrolului nu este o întrebare dacă vrem sau nu vrem. Este o chestiune de cât de mult depindem de
petrol și este diferit între diferitele state membre europene și asta este. de ce este important să
vorbim împreună despre reziliență și cum ne putem reduce dependența de acele țări care importă
petrol”. Președintele american Joe Biden a avertizat cu privire la noile indicii ale unor posibile atacuri
cibernetice rusești, crescând volumul în săptămâni de îngrijorare crescândă cu privire la un posibil
răspuns ordonat de Kremlin la sancțiunile zdrobitoare asupra invaziei Ucrainei.
Orașe aflate sub atac. O lovitură cu rachete rusești duminică seara la centrul comercial din Kiev l-a
transformat într-o ruină mocnitoare. Cel puțin opt persoane au fost ucise, deși bilanțul era probabil
să crească în urma exploziei. Mall-urile distruse reprezintă investiții de 41 de milioane de euro. În
Trostyanets, regiunile Sumy ocupate, trupele ruse jefuiesc apartamentele și casele, ucid civili și
distrug infrastructura civilă. Ocupanții iau localnicii drept scut uman pentru a se ascunde în spatele
armatei ucrainene. Rușii au furat ultima ambulanță disponibilă de la spitalul orașului, fără a lăsa
transport medical disponibil la spital. Spitalul de copii din Severodonețk, regiunea Donețk, a fost
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distrus de trupele ruse, transformând acoperișul clădirii în flăcări. Trupele ruse au tras în autobuzele
de evacuare care se îndreptau spre Mariupol. În consecință, 4 copii au fost răniți și duși la spital. Un
copil este în stare gravă. Pentru prima dată de la începutul războiului, regiunea Zhytomyr a fost
bombardată cu BM-21 (Grad). Satul Selets a fost atacat, 4 persoane au fost ucise. Același utilaj
militar a fost folosit împotriva orașului Zelenodolsk, aproape de Kryvyi Rig. Patru rachete au fost
lansate în regiunea Rivne, trei dintre ele au fost distruse cu sisteme de apărare aeriană. Armata rusă
a lovit Avdiivka, regiunea Donețk, cu noi rachete Tornado-C MLRS. 15 clădiri au fost distruse în
urma atacului. Ieri 8057 de persoane au fost evacuate prin coridoare umanitare, 3007 au fost
evacuate de la Mariupol la Zaporizhzhia. Mai mult de jumătate din populația orașului Cernihiv a
părăsit orașul, au anunțat autoritățile locale. Din 285 000 de cetățeni, aproximativ 130 000 au
rămas. Trupele ruse folosesc muniție cu fosfor alb în Kramatorsk, regiunea Donețk.
Citiți reportajul echipei Associated Press „20 de zile la Mariupol: echipa care a documentat agonia
orașului”. Echipa era singurii jurnaliști internaționali rămasi în orașul ucrainean și documentam
asediul său de către trupele ruse de mai bine de două săptămâni.
Răpiri. Rusia își menține strategia de răpire a autorităților locale și a activiștilor. În ultimele zile,
trupele l-au răpit pe primarul orașului Berislav, regiunea Herson, împreună cu un activist local.
Tsyrkunivsk Șeful consiliului satului, regiunea Harkiv a fost răpit direct din casa lui. Ministrul de
Externe Kuleba a declarat că aproximativ mii de copii au fost duși de la Mariupol în Rusia. După cum
a confirmat purtătorul de cuvânt al său, „Numai pe 19 martie, Rusia a mutat cu forța 2389 de copii
din Donbas. Răpirea civililor este strict interzisă de dreptul internațional umanitar”. În Melitopol,
jurnaliștii din presa locală „Melitopolskie vesti” au fost răpiți, dar ulterior eliberați.
Mitinguri pașnice. Trupele ruse au plasat 600 de polițiști împotriva revoltei în jurul Energodarului
pentru a controla orice mitinguri viitoare. Încă din primele zile, cetățenii locali au ieșit activ în stradă
pentru a se opune ocupării orașului de către trupele ruse. Polițiștii desemnați trebuie să prevină alte
acte de rezistență și chiar și cele mai mici mulțimi. La un miting pașnic la Herson, armata rusă a
folosit forța împotriva persoanelor care protestau împotriva agresiunii ruse și i-a rănit pe unii dintre
ei.
Gestionarea activelor. Polonia intenționează să anuleze actualele restricții legate de drepturile de
proprietate pentru a permite confiscarea proprietăților rusești în țară. Proiectul de Raportare a Crimei
Organizate și a Corupției (OCCRP) și partenerii au descoperit zeci de active legate de clasa
conducătoare a Rusiei. În timp ce elitele conducătoare de ani de zile își ascundeau activele în larg și
le înregistrau sub diferite nume, proiectele urmăresc să prezinte constatările adevăraților proprietari și
bunurile acestora. Demonstrarea proprietății asupra iahturilor, conacelor și avioanelor nu este ușoară,
deoarece proprietarii lor se străduiesc adesea să le țină ascunse. Site-ul web conține informații
despre activele care au dovezi clare ale proprietății lor.
Prima linie cibernetică. Rusia continuă să lupte pentru a pierde orice șansă de a obține informații
despre războiul lor din Ucraina. Un tribunal rus a decis că Meta, care deține Facebook, Instagram și
WhatsApp, este o organizație extremistă și i-a interzis să opereze pe teritoriul Rusiei. Între timp,
Anonymous, un grup hacktivist, a acordat 48 de ore celor 40 de organizații internaționale care
cooperează cu Rusia, pentru a părăsi țara. Grupul a numit afacerea să reflecte și să retragă Rusia,
deoarece taxele lor finanțează regimul lui Putin.
Dezinformare. Poliția din orașul german Bonn a raportat răspândirea unui videoclip pe internet cu un
presupus atac al ucrainenilor asupra unui voluntar de 16 ani, vorbitor de limbă rusă, în zona
Euskirchen, pe care experții îl consideră fals și care vizează incitarea la ostilitate. Mass-media
pro-Kremlin „Komsomolskaya Pravda” a publicat un articol care stipula pierderile Rusiei în războiul
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împotriva Ucrainei. Numărul indicat, 9.861 de soldați ruși uciși și 16.153 răniți, a fost mai realist decât
anunțase anterior autoritățile ruse. Cu toate acestea, după un timp, toate cifrele au fost șterse.
Articol despre război. Boris Romancenko, în vârstă de 96 de ani, care a supraviețuit la patru lagăre
de concentrare naziste, a fost ucis în propriul apartament din Harkov.
Statistici:
●
●

●

●

De la începutul războiului, ocupanții au deschis focul în 135 de spitale, dintre care 9 au fost
complet distruse.
Ca urmare a invaziei Ucrainei, economia Rusiei se va reduce cu 8% în 2022, în timp ce
implicitul din 1998 a costat țara o reducere de 5,4% a PIB-ului. Această evaluare a fost
furnizată de agenția de rating Fitch.
Asociația Deminatorilor din Ucraina estimează că, la 21 martie, suprafața totală a teritoriilor
periculoase ale Ucrainei care necesită acțiuni de deminare este de cel puțin 82.525 de
kilometri pătrați;
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei
ruse la ora 6 dimineața, 22 martie 2022: personal - în jur de 15.300, tancuri ‒ 509, APV ‒
1.556, sisteme de artilerie - 252, MLRS - 80, sisteme de luptă antiaeriană - 45, avioane cu
aripă fixă – 99, elicoptere – 123, vehicule cu piele moale – 1000, bărci cu viteză ușoară – 3,
cisterne de combustibil – 70, UAV nivel operațional-tactic – 35, echipamente speciale - 15.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!
●
●
●
●
●

Site-ul web de ajutor umanitar (help.gov.ua).
Sprijiniți brutăria „Good Bread for Good People” din Kiev, care angajează persoane cu
dizabilități mintale și oferă pâine cetățenilor din Kiev, care au rămas în oraș.
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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