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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 29. Nap. [2022-03-24. reggel 10 óra]

Egy hónapnyi ellenállás. Február 24 reggele robbanások hangjaival kezdődött. Az orosz invázió kezdetén
Ukrajna túlélést legfeljebb 72 órára becsülték. Március 24-én, Ukrajna még mindig ellenáll. Egyesülve, mint

azelőtt még soha.

Külpolitika. Jelentős megbeszélésekre kerül sor március 24-én. Három csúcstalálkozó is zajlik a mai napon Brüsszelben – a
Nato, az Európai Tanács és a G7-ek csúcstalálkozója. A napirend első számú pontja az ukrajnai helyzet és az odairányuló
további támogatás kérdése. Zelenszkij elnök hamarosan videóüzenetben fog beszédet tartani a NATO-találkozón résztvevők
számára. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa visszautasította az oroszok által megfogalmazott, ukrán civilek védelmére és
segélyezésére vonatkozó határozatot. Ennek egyik legfőbb oka az volt, hogy a dokumentum egy szóval sem említi Moszkva
háborús szerepét. Kizárólag Kína és Oroszország szavazott a határozat elfogadására, amíg a többi 13 tag tartózkodott. 45
orosz diplomatát utasított ki Lengyelország. A Lengyel Belső Biztonsági Ügynökség (ABW) állítólag 45 olyan egyént
azonosított, akik diplomáciai státusszal bírtak, miközben az Orosz Különleges Erők alkalmazásában álltak. Mindeközben a
2022. Március 16-i Európa Tanácsból való kizárását követően, 2022. szeptember 16-án az Orosz Föderáció Magas Szerződő
Fél státusza meg fog szűnni az Emberi Jogok Európai Egyezményében.

Fehéroroszország. Fehéroroszország 72 órát adott 12 ukrán diplomatának az ország elhagyására, így bezárásra
kényszerítette a breszti ukrán főkonzulátust a személyzet nem megfelelő létszáma miatt. A kiutasított ukrán diplomaták közül
nagyjából négyen maradhatnak Minszkben. Belarusz mindezt azzal magyarázza, hogy az ukrán fél részéről ‘barátságtalan
akciókra’ került sor. Amíg Oroszország próbálja elérni a fehérorosz hadsereg háborúba való hivatalos bevonódását, a
fehérorosz katonaság vonakodik a háborús csatlakozástól. Az orosz különleges szolgálati tisztek ‘egyéni interjúkat folytatnak’
a közlegényekkel, hogy meggyőzzék őket, majd aki nem hajlandó csatlakozni, annak ellenőrzik a politikai ellenzékhez fűződő
kapcsolatait. A fehéroroszoknak havi 1000-1500 dolláros fizetést ajánlanak fel, amennyiben más jövőbeli orosz katonai
kiképzés mellett csatlakoznak a ‘különleges művelethez’. Az ukrán vezérkar kiemelte,hogy a fehérorosz határokon átívelő
katonai invázió valószínűsége igen jelentős maradt.

Háborús bűnök. A ‘háborús bűn’ és a ‘háborús bűnös’ definiálásához és az esetek feldolgozásához időigényes munka
szükségeltetik, hogy a jogi alapokat le lehessen fektetni az adminisztratív, bürokratikus rendszerben. Azonban néhány első
lépésre is sor került Oroszország ukrajnai invázióját illetően. Tegnap az Egyesült Államok Kormánya hivatalosan is kimondta,
hogy az orosz fegyveres erők háborús bűnöket követtek el Ukrajnában. A nyilatkozat ugyan nem említette közvetlen módon
Putyint, de utalt az ‘orosz fegyveres erők tagjaira’. A lengyel törvényhozó testület, a Szejm szintén elfogadott egy határozatot,
amelyben elítélik az Oroszország által Ukrajna ellen elkövetett háborús bűnöket, emberiség ellenes bűntetteket és az emberi
jogok megsértését.

Mindeközben Oroszországban. Több, kulcsfontosságú poszttal rendelkező hivatali személy időszakos hiányát vagy
kilépését jelentették ismételten. Vlagyimir Putyin elnök klímakövete, Anatolij Csubais állítólag lemondott posztjáról, ezzel
Oroszország legrangosabb kormányzati képviselőjévé vált, aki kilépett hivatalából az ukrajnai háború miatt. Szergej Sojgu,
Ororszország védelmi minisztere már 12 napja nem jelent meg nyilvánosan, annak ellenére, hogy rendszeresen szerepel a
nyilvánosságban. Ugyan említik nevét a híradásokban az aláírt rendeletek és a díjátadások kapcsán, ám egy fénykép vagy
videó sem érhető el ezek kapcsán róla. Az orosz média aktívan terjeszt dezinformációt a potenciális biológiai – és kémiai
fegyvergyártásról Ukrajnában. A motiváció az álhírterjesztés mögött az lehet, hogy Oroszország legitimálja a saját kémiai
fegyvereik használatát.

Városok támadás alatt. Az orosz csapatokat visszaszorították pár mérfolddel keletre Kijevtől, habár elkezdték beásni
magukat és egy sokkal védekezőbb állást vettek fel a várostól északnyugatra. Olekszi Aresztovics, Ukrajna elnökének
tanácsadója alapján nagyjából 12000 katona maradt Kijev körül. Irpin 70-80%-a újra ukrán fennhatóság alatt áll, habár a
harcok folytatódnak az utcákon. Csernihivben az orosz csapatok rálőttek a helyi élelmiszercégek gyáraira, megkárosítva az
ammónia csöveket. A helyzetet ugyan kontroll alatt tartják, de további sérülések szivárgáshoz vezethetnek. Tegnap este óta
az orosz csapatok aktívan veszik célba a civil infrastruktúrát. Luhanszk régiójában Szeverodonyeck, Lisihanszk, Rubizsnye,
Kreminna, Novodruzseszk és Vojvodivka lakosai tűz alá kerültek. Jelenleg 35 település maradt áram nélkül és 23 ház sérült
meg vagy pusztult el teljesen a régióban. A Luhanszk régióbeli Rubizsnye rendszeres támadás alatt áll – a tegnapi éjszaka
során rakétákat és foszforbombákat lőttek ki a városra. A háború kezdete óta 1143 épületet pusztítottak el Harkivban. Ebből
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998 lakóépület. Harkiv külvárosa aktív bombázás alatt áll a Fekete-tengerről indított rakéták által. Melitopol elfoglalt városában
a megszállók rakétakilövő katonai bázist építenek. A bázis a civil infrastruktúra közelében helyezkedik el, így a lakosokat
gyakorlatilag emberi pajzsnak használják.

Mindeközben az ukrán csapatoknak sikerült elpusztítani az „Orsk” névre keresztelt csapatszállítóhajót a jelenleg okkupáció
alatt álló Berdjanszkban.

Krím. Oroszország szigorította a Krími hídon át történő távozást a megszállás alatt álló Krímről. Hasonlóképp szigorításra
számíthatnak a komp szolgáltatások és a repülőjáratok a félszigetről Oroszországba. A hivatalos indoklása ezeknek a
lépéseknek az, hogy ez által harcolnak az ukrán szabotőrök ellen és lehetővé teszi a „terrorista támadások” elleni védekezést.
Ám esélyes az is, hogy ez megakadályozza a civilek félszigetről történő menekülését is, ami pánikot idézhet elő.

Elrablás. Az orosz megszállók elraboltak egy 75 éves idős embert az otthonából. Az idős úrról kiderült hogy Szvitlána
Zalizecka, a „Holovna Gazeta Melitopolja” (Melitopol fő újságának) és a RIA-Melitopol vezetőjének és újságírójának az
édesapja, aki már elhagyta a várost. Az emberrablók követelik, hogy az újságíró térjen vissza a városba és adja fel magát a
megszállóknak, és ezért cserébe szabadon engedik az apját.

Szállítmány blokád. Litvánia, Lettország, Észtország és Lengyelország közlekedési miniszterei sürgették az EU-t, hogy tiltsa
be az orosz és fehérorosz áruszállítást közúton és tengeren. A cél a meglévő tilalmak könnyű megkerülésének
megakadályozása, ezért javasolták a közúti és tengeri szállításra vonatkozó intézkedések fokozását és összehangolását.

Szankciók. A Bloomberg jelentése szerint a Biden-kormány és az Európai Unió közel áll egy megállapodáshoz, amelynek
célja Európa orosz energiaforrásoktól való függőségének csökkentése.

Digitális biztonság. Az Anonymous folytatja az ellenállást a kibertérben. Tegnap bejelentették az Orosz Központi Bank
feltörését. 48 órán belül több mint 35 000 fájl fognak nyilvánosságra hozni, közöttük néhány titkos megállapodást tartalmazó
dokumentumot is.

Média. Okszana Baulina, független orosz oknyomozó újságíró meghalt Kijev külvárosában a tegnapi tüzérségi támadás során.
Baulina, aki korábban Navalnij orosz ellenzéki vezetőnek is dolgozott, egy másik civil személlyel együtt vesztette életét az
orosz csapatok ágyúzásának forgatása közben. A háború kezdete óta legalább öt újságíró vesztette életét.

Kultúra. Az orosz megszállók lerombolták a mariupoli Arkhip Kuindzhi Művészeti Múzeum épületét melyben Ivan Aivazovsky,
Mikola Gluscsenko, Tatiana Yablonskaya, Mykhailo Deregus és más művészek eredeti alkotásait őrizték.

Szolidaritás Ukrajnával. Zelenszkij elnök éjszakai beszédében felszólította az embereket világszerte, hogy fejezzék ki
Ukrajna iránti támogatásukat március 24-én és azt követően: “Ezért kérlek benneteket, lépjünk fel a háborúval szemben!
Március 24-től fogva – pontosan egy hónappal az orosz invázió után… Ettől a naptól kezdve és azután. Mutassátok meg igazi
lelketeket! Jöjjetek ki az irodákból, otthonokból, iskolákból és egyetemekről. Jöjjetek ki a béke nevében. Jöjjetek egy Ukrán
jelképpel, hazánk támogatásának szimbólumaival, álljatok ki a szabadságért, álljatok ki az életért.”

Statisztkák:
● 4 554 embert evakuáltak tegnap az ukrajnai veszélyzónákból.
● 264 civilt öltek meg Kijevben a háború kezdete óta.
● 121 gyerek halt meg és több, mint 160 sebesült meg.
● 58 mentőautóra nyitottak tüzet és hat orvost megöltek.
● 1 200 rakétát lőttek ki Ukrajnára az orosz csapatok mindössze egy hónap alatt.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz erők összes becsült veszteségét 2022. március 24-én

reggel 6 órakor: személyzet – körülbelül 15 800, tankok ‒ 530, páncélozott csapatszállítók ‒ 1 597, tüzérségi
rendszerek – 280, rakétatüzérség – 82, légvédelmi rendszerek – 47, repülőgépek – 108, helikopterek – 124,
páncélozatlan járművek – 1 033, könnyű motorcsónakok – 4, üzemanyag tankerek – 72, hadműveleti-taktikai
szintű drónok – 50, speciális felszerelés – 16.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!
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● Partnerszervezetünk, az U-Cycle olyan ifjúsági központok számára keres kerékpárokat, amelyek célzottan
juttatnak el humanitárius segélyt a rászorulókhoz.

● Osszon meg naprakész információkat az ukrajnai helyzetről akár a közösségi médiában, akár a helyi
médiában, vagy akár e rövid jegyzet terjesztésével.

● Iratkozzon fel a napi frissítésekre Twitteren illetve weboldalunkra.
● Projektünket PayPal-on keresztül támogathatja. További információ itt található.

Köszönjük, hogy támogatja Ukrajnát! Slava Ukraini! Dicsőség Ukrajnának!

3

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/161581237214840/posts/5314580418581537/?d=n
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

