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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 30. nap [10.00, 2022.03.25]

Külpolitika. A NATO-csúcson kiadtak egy közleményt, amelyben megígérték, hogy Ukrajnát olyan felszereléssel és
kiképzéssel látják el, amely segítségével képes lesz kezelni egy esetleges vegyi, biológiai vagy akár nukleáris
fegyverrel végrehajtott orosz támadás következményeit. A Szövetség is fokozni fogja a saját felkészültségét minden
ehhez hasonló esetre. Továbbra is a „nyitott ajtók” politikáját biztosítja a NATO-hoz csatlakozni kívánó országok felé. A
szövetség nem szándékozik csapatokat küldeni Ukrajnába.

Az Európai Tanács csúcstalálkozója. Az Európai Tanács csúcstalálkozóját követően az EU vezetői kijelentették,
hogy továbbra is támogatják Ukrajnát, ahogy azt korábban a versailles-i csúcson is kimondták. A hivatalos nyilatkozat
azonban nem nyújt biztosítékot Ukrajna gyorsított uniós integrációjára. Az EU vezetői kinyilvánították
elkötelezettségüket egy „Ukrajnát segítő Szolidaritási Vagyonkezelői Alap” létrehozására, és a nemzetközi
partnerekkel való együttműködés mellett, hogy pénzt gyűjtsenek „a demokratikus Ukrajna újjáépítésére” – bár ez nem
tűnik egy közeljövőben megvalósuló projektnek, tekintettel arra, hogy Oroszország folytatja a városok bombázását, és
a könyörtelen támadásait. A Bloomberg jelentése szerint az Európai Unió tisztviselői gyanítják, hogy Kína kész lehet
félvezetőket és egyéb technológiai hardvereket szállítani Oroszországnak annak érdekében, hogy enyhítse az
Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió miatt kiszabott szankciók hatásait.

Egyesült Államok. Az USA bejelentette, hogy 100 000 ukrán menekültet fogad be, valamint további
fegyverszállítmányokat indít Ukrajnába, de nem vadászrepülőgépeket. Egymilliárd dollár értékű humanitárius
ellátmány is érkezik. Az amerikai elnök ajánlotta Oroszország kizárását a G20-ból, de még nem született közös
megegyezés erről a többi taggal.

ENSZ. Az ENSZ közgyűlés elfogadta az “Ukránok elleni agresszió Humanitárius Következményei” nevű határozatát:
140 ország a döntés mellett szavazott, 5 ország, melyek általában is így szavaznak, ellene. Ez a dokumentum
felszólítja Oroszországot, hogy azonnal fejezze be a civil épületek és infrastruktúra bombázását, fejezze be a városok
ostromlását és biztosítsa a humanitárius ellátmányok akadálymentes célba juttatását. A határozat továbbá egy
felhívás a háborúst területeket elhagyó civilek védelmére.

Észtország, Lettország és Litvánia parlamenti szóvivői Kijevbe látogattak, hogy találkozzanak a ország vezetőivel. Az
országok aláírtak egy közös megállapodást, mely Ukrajna légterének lezárását sürgeti.

Itt megtekintheti Ukrajna támogatottságát a nyugati országok között.

Megtámadott városok. Két orosz rakéta csapást mért egy katonai bázisra Dnyipróban. Csernyihivben, a háború
kezdete óta, több mint 200 civil halt meg. A város egyes részei továbbra is gáz, víz és villany nélkül maradtak.
Harkovban az oroszok nagy hatótávolságú rakétákat lőttek ki az egyik postahivatalra, ahol humanitárius segélyeket
kaptak az emberek. A luhanszki régió ismét tűz alá került. Szeverodonyeckben, Liszichanszkban, Rubizsnében,
Kreminnában és máshol 30 infrastrukturális-objektum sérült-, vagy semmisült meg, 15 civil is megsérült. A Harkov
régiót az elmúlt 24 órában 240 alkalommal támadták meg BM21 és BM27 bombákkal.

Deportálások. A megszállt területeken továbbra is gyakoriak a deportálások és emberrablások. Az orosz csapatok
folyamatosan fogják el és tömegesen deportálják Oroszországba a mariupoli lakosokat: a Roszgvardia (Orosz
Nemzeti Gárda) járja körbe a várost, és hangosbemondókon hirdeti, hogy a Zaporizzsjába való evakuálás most nem
lehetséges. Már mintegy 15 000 mariupoli lakost deportáltak illegálisan. A megszállók a „szűrő” táborokba viszik az
embereket, elveszik minden dokumentumukat, majd Oroszországba küldik őket. Állítólag ismeretlen orosz
célállomásokra küldik az embereket azzal a garanciával, hogy ott lesz majd munkahelyük, de ennek az az ára, hogy 2
évig nem hagyhatják el az országot.

Gyermekek. Oroszország Ukrajna elleni háborújának ebben a hónapjában 128 gyermek halt meg, és több mint
172-en megsebesültek. Az UNICEF adatai szerint a teljes körű háború kezdete óta 1,5 millió gyermek menekült el
Ukrajnából. Több mint 500 kísérő nélküli gyermeket azonosítottak, akik február 24. és március 17. között lépték át
Ukrajna határát Romániába. Valószínűleg sokkal magasabb azoknak a kísérő nélküli gyerekeknek a valós száma, akik
Ukrajnából a szomszédos országokba menekültek. A kísérő nélküli gyermekek különösen ki vannak téve az

1

https://sharethetruths.org/
https://www.politico.eu/article/eu-leaders-zelenskyy-ukraine-euco-summit/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-25/eu-analysis-suggests-china-may-send-tech-hardware-to-help-putin?srnd=premium-europe
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-primusovoyi-deportaciyi-rosiyeyu-meshkanciv-mariupolya
https://en.wikipedia.org/wiki/Filtration_camp_system_in_Chechnya
https://www.unicef.org/press-releases/children-fleeing-war-ukraine-heightened-risk-trafficking-and-exploitation


March 25, 2022 - https://sharethetruths.org/

emberkereskedelemnek és a kizsákmányolásnak. Ezért a nemzetközi szervezetek figyelmeztetnek az esetleges
gyermekkereskedelemre, valamint támogatást kérnek a gyermekjogi szolgálatoktól és jogvédőktől.

Oktatás. Az ideiglenesen elfoglalt Melitopolban a megszállók arra kényszerítik a tanárokat, hogy kezdjék el az oktatást
oroszul – tájékoztatott a város polgármestere. Az orosz csapatok elkobozzák és elégetik az ideiglenesen megszállt
területeken az ukrán irodalom- és történelemkönyveket. A fő célpontjaik a Kreml propagandájának ellentmondó
könyvek. A katonai rendőrség elviszi az összes olyan könyvet, amely a Maidani forradalommal, a Donyec-medencei
háborúval kapcsolatos, valamint az ukrán történelmi személyeket – Ivan Mazepa, Symon Petliura, Stepan Bandera,
Roman Shukhevics, Vjacseszlav Csornovil stb. említő könyveket.

Fogolycsere. Oroszország és Ukrajna végrehajtotta első fogolycseréjét a háború kitörése óta. 10 ukrán katonát 10
oroszra cseréltek ki. Ezenkívül 11 orosz tengerészt küldtek 19 civilért cserébe a „Sapphires” mentőhajóról, azzal a
feltétellel, hogy magát a hajót is visszaadják Ukrajnának.

Újjáépítés. A Sociological Group „Rating” legújabb felmérése szerint Ukrajna polgárainak 51%-a azt reméli, hogy a
háború után kevesebb, mint öt éven belül sikerül újjáépíteni Ukrajna infrastruktúráját és gazdaságát, míg 10%-uk
szkeptikusabb, és azt állítja, hogy ez több mint 10 évig is eltarthat. A 90%-uk meg van győződve arról, hogy
Oroszországnak kell megtérítenie Ukrajna háború utáni újjáépítésének összes költségét.

Média. Az Institute of Public Information jelentése szerint Oroszország 148 bűncselekményt követett el újságírók és a
média ellen Ukrajnában a háború ebben a hónapjában. Öt újságíró meghalt, heten megsérültek, egy újságíró pedig
eltűnt. Legalább hat olyan esetet jelentettek, amikor oroszok elraboltak és embertelenül bántak újságírókkal. A hónap
során a megszállók 10 polgári tévétoronyra lőttek, ami Ukrajna nyolc régiójában a televízió- és rádióadás teljes vagy
átmeneti megszakadásához vezetett.

Szankciók. Az Egyesült Királyság új szankciókat vezetett be Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben. 59
magánszemély, vállalkozás és minisztérium került korlátozás alá. Különösen a Gazprombank, a Rosselkhozbank, az
Alfa-Bank, az SMP Bank, az Orosz Vasutak, a Sovcomflot, a RusHydro és a védelmi ipari társaságokra vetettek ki
szankciókat, Herman Gref-re a Sberbank elnökére, és a milliárdos Oleg Tinkov-ra pedig személyre szabottakat. Az
Egyesült Államok új szankció csomagot vezetett be az orosz védelmi ipar vállalatai és a Sberbank vezérigazgatója
ellen. Svájc mintegy 5,75 milliárd svájci frank (6,17 milliárd dollár) értékű orosz vagyont fagyasztott be, amelyre
szankciók vonatkoznak, és ez az összeg valószínűleg növekedni fog - közölte csütörtökön egy kormánytisztviselő.

Gáz és energia. Oroszország felszólította „barátságtalan” országait, nevezetesen az EU-t és az Egyesült Államokat,
hogy rubelben fizessenek az orosz gázért. Lengyelország és Németország azonban azonnal visszautasította a
keresletet. Eközben Oroszország azt a hamis hírt terjeszti, hogy Ukrajna orosz nukleáris szakembereket ejtett túszul a
Rivne Atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arról tájékoztatott, hogy az orosz erők ágyúzták az
ukrán ellenőrző pontokat Szlavuticsban, ahol sok csernobili atomerőműben dolgozó ember él, veszélybe sodorva őket
is és a műszakok rotációját.

Statisztikák:
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét 2022.

március 25-én reggel 6 órakor: személyzet – körülbelül 16 100, tankok ‒ 561, páncélozott csapatszállítók
‒ 1 625, tüzérségi rendszerek – 291, rakétatüzérség – 90, légvédelmi rendszerek – 49, repülőgépek –
115, helikopterek – 125, páncélozatlan járművek – 1 089, könnyű motorcsónakok – 5, üzemanyag
tankerek – 72, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 53, speciális felszerelés – 18.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!
● 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!
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