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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 25.03.2022.
Dış Politika. NATO Zirvesi, Ukrayna'ya olası bir Rus saldırısının kimyasal, biyolojik ve hatta nükleer silahlarla
yapacağı saldırılarla başa çıkmak için ekipman ve eğitim sağlama sözü veren bir bildiri yayınladı. NATO, bu tür
olaylara karşı kendi hazırlığını da artıracak. NATO'ya katılmak isteyen ülkeler için 'açık kapı' politikasını
sürdürmeye devam edecek. Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde değil.
Avrupa Konseyi Zirvesi. Avrupa Konseyi Zirvesi'nin ardından AB liderleri, daha önce Versailles Zirvesi'nde
öngörüldüğü gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerini belirttiler. Ancak resmi açıklamada Ukrayna'nın hızlı
AB entegrasyonuna dair bir güvence yok. AB liderleri, her ne kadar Rusya'nın şehirleri bombalamaya devam
etmesi ve amansız saldırıları göz önüne alındığında bu yakın gelecek bir proje gibi görünmese de, bir 'Ukrayna
Dayanışma Güven Fonu' yaratma ve 'demokratik Ukrayna'nın yeniden inşası için' para toplamak üzere
uluslararası ortaklarla çalışma konusundaki taahhütlerini ilan ettiler. Bloomberg, Avrupa Birliği yetkililerinin, Çin'in
Ukrayna'nın işgali için Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisini yumuşatma çabalarının bir parçası olarak
Rusya'ya yarı iletkenler ve diğer teknolojik donanımları tedarik etmeye hazır olabileceğinden şüphelendiğini
bildirdi.
ABD. ABD, savaş uçakları olmasa da Ukrayna'ya yeni bir silah sevkiyatı ile birlikte 100.000 Ukraynalı mülteciyi
kabul edeceğini bildirdi. Ukrayna'ya 1 milyar dolar insani yardım yapılacak. ABD Başkanı, Rusya'nın G20'den
çıkarılmasını önerdi, ancak diğer katılımcılar arasında bu fikri destekleyecek tutarlı bir pozisyon eksikliği var.
BM. BM Genel Kurulu, 'Ukrayna'ya Karşı Saldırganlığın İnsani Sonuçları' kararını kabul etti: 140 ülke lehte oy
kullandı ve düzenli olarak bu şekilde oy kullanan 5 ülke aleyhte oy kullandı. Bu belge, Rusya'yı sivillere ve sivil
altyapıya yönelik bombardımanı derhal durdurmaya, şehirlerin ablukasını sona erdirmeye ve insani yardım
personelinin engelsiz erişimini sağlamaya ve insani yardım sağlamaya çağırıyor. Karar, savaş bölgesinden
ayrılan sivillerin korunması çağrısında bulunuyor.
Litvanya, Letonya ve Estonya Parlamentolarının sözcüleri ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Kyiv'i
ziyaret etti. Sonuç olarak, bu ülkeler uluslararası toplumu Ukrayna üzerindeki gökyüzünü derhal kapatmaya
çağıran ortak bir bildiriye imza attılar.
Batı ülkeleri arasında Ukrayna için matrix desteğine göz atın.
Şehirlere Saldırılar. İki Rus füzesi Dnipro'daki bir askeri üssü vurdu. Çernihiv'de savaşın başlangıcından bu
yana 200'den fazla sivil öldü. Şehrin bazı kısımları hala gaz, su ve elektrik olmadan kalıyor. Harkiv'de Ruslar,
insanların insani yardım aldığı postane departmanlarından birine uzun menzilli füzeler ateşledi. Luhansk
bölgesi yine ateş altında. Severodonetsk, Lısıçansk, Rubijne, Kreminna ve diğerlerinde 30 altyapı nesnesi hasar
gördü veya yok edildi, 15 sivil yaralandı. Harkiv bölgesi son 24 saatte BM21 ve BM27 ile 240 kez top ateşi açtı.
Sürgün. İşgal altındaki topraklarda sürgün ve adam kaçırma vakaları sık sık görülmeye devam ediyor. Rus
birlikleri Mariupol sakinlerini toplu halde yakalayıp Rusya'ya sürgün etmeye devam ediyor: Rosgvardia (Rus
Ulusal Muhafızları) şehri dolaşıyor ve hoparlörlerden Zaporijjya'ya tahliyenin artık imkansız olduğunu duyuruyor.
Yaklaşık 15.000 Mariupol sakini yasadışı bir şekilde sınır dışı edildi. İşgalciler insanları 'filtreleme' kamplarına
götürüyor, tüm belgelerini alıp Rusya'ya gönderiyor. İddiaya göre, insanlar orada bir iş yeri olacaklarının
garantisiyle Rusya’ya gönderiliyor, ancak bunun bedeli 2 yıl boyunca ülkeyi terk edemeyecekleri.
Çocuklar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bu ayında 128 çocuk öldü ve 172'den fazla yaralandı.
UNICEF'e göre, tam ölçekli savaşın başlangıcından bu yana 1,5 milyon çocuk Ukrayna'dan mülteci olarak
yurtdışına çıktı. 24 Şubat ve 17 Mart tarihleri arasında Ukrayna'dan Romanya'ya sınırı geçen 500'den fazla
refakatsiz çocuğun kimliği belirlendi. Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan refakatsiz çocukların gerçek sayısı
muhtemelen çok daha yüksek. Refakatsiz çocuklar, insan ticareti ve sömürüye karşı özellikle savunmasızdır. Bu
nedenle, uluslararası kuruluşlar potansiyel çocuk ticareti vakalarına karşı uyarıda bulunurken, çocuk hakları
servisleri ve savunucularından destek çağrısında bulunuyor.
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Eğitim. Geçici olarak işgal altında bulunan Melitopol'da Belediye başkanının söylediğine göre işgalciler,
öğretmenleri eğitim sürecini Rusça başlatmaya zorluyor. Rus birlikleri, geçici olarak işgal edilen topraklarda
Ukrayna edebiyatına ve tarih kitaplarına el koyup yakıyor. Ana hedefler, Kremlin propagandasıyla çelişen
kitaplardır. Askeri polis, Maydan devrimleri, Donbas'taki savaş ile ilgili tüm kitapları, İvan Mazepa, Sımon Petlüra,
Stepan Bandera, Roman Şuhevıç, Vyaçeslav Çornovil gibi Ukraynalı tarihi şahsiyetlerden bahseden kitaplarına
el koyuyor.
Esir Değişimi. Rusya ve Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana ilk askeri esir değişimini gerçekleştirdi: 10
Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiği açıklandı. Ayrıca kurtarma gemisi “Sapphires”ten 19 sivil
karşılığında, geminin kendisinin de Ukrayna'ya iade edilmesi şartıyla 11 Rus denizci gönderildi.
Yeniden Yapılandırma. Sociological Group “Rating” tarafından gerçekleştirilen son anket, Ukrayna
vatandaşlarının %51'inin Ukrayna'nın altyapısını ve ekonomisini savaştan sonra beş yıldan daha kısa bir süre
içinde yeniden inşa etmenin mümkün olacağını umduğunu gösterirken, %10'u 10 yıldan fazla şüpheyle
yaklaştığını söylüyor. Yüzde 90'ı, Rusya'nın savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için tüm masrafları
karşılaması gerektiğine inanıyor.
Medya. Halkı Bilgilendirme Enstitüsü, Rusya'nın savaşın bu ayında Ukrayna'da gazetecilere ve medyaya karşı
148 suç işlediğini bildirdi. Beş gazeteci öldürüldü, yedi kişi yaralandı ve bir gazeteci kayboldu. En az altı Rus
rehine alma ve gazetecilere yönelik insanlık dışı muamele vakası rapor edildi. Bir ay boyunca işgalciler,
Ukrayna'nın sekiz bölgesinde televizyon ve radyo yayınlarının tamamen veya geçici olarak ortadan
kaldırılmasına yol açan sivil nesneler olan 10 TV kulesine ateş açtı.
Yaptırımlar. İngiltere, Rusya ve Belarus’a yeni yaptırımlar getirdi. 59 kişi, işletme ve bakanlık kısıtlamaya tabi
tutuldu. Özellikle Gazprombank, Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP Bank, Rus Demiryolları, Sovcomflot,
RusHydro ve savunma şirketlerine yaptırım uygulanıyor. Sberbank'ın başkanı Herman Gref ve milyarder Oleg
Tinkov’a karşı kişisel yaptırımlar uygulandı. ABD, Rusya'nın savunma sanayisindeki şirketlere ve Sberbank
CEO'suna karşı yeni bir yaptırım paketi uyguladı. Bir hükümet yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada,
İsviçre'nin yaptırımlar kapsamındaki yaklaşık 5,75 milyar İsviçre Frangı (6,17 milyar dolar) değerinde Rus
varlığını dondurduğunu ve bu miktarın artmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Gas ve Enerji. Rusya, “dost olmayan” ülkeleri, yani AB ve ABD'yi, Rus doğalgazını ruble olarak ödemeleri
çağtısında bulundu. Ancak Polonya ve Almanya talebi hemen reddetti. Bu arada Rusya, Ukrayna'nın Rivne
Nükleer Santrali'nde Rus nükleer uzmanlarını rehin aldığına dair bir sahte haber yayıyor. IAEA, Rus kuvvetlerinin
yakınlardaki Çornobıl Nükleer Santrali'nde çalışan birçok kişinin yaşadığı Slavutıç'teki Ukrayna kontrol
noktalarını bombalayarak onları riske attığını ve personelin daha fazla rotasyonunu engellediğini bildirdi.
İstatistikler:
●

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 25 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus
ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 16,100 asker, 561 tank, 1.625 ZPT, 291 topçu
sistemi, 90 çok namlulu roketatar, 49 uçaksavar savaş sistemi, 115 uçak, 125 helikopter, 1089 araç, 5
sürat teknesi, 72 yakıt tankı, 53 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 18 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!
●
●
●

Ukrayna'daki durumla ilgili güncel bilgileri ister sosyal medya üzerinden, ister yerel medya ile ya
da bu kısa notu etrafa yayarak paylaşın.
Güncel heberleri okumak için Twitter ve web sitemizi takib edin.
Projemize PayPal üzerinden bağış yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi.

Ukrayna’yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz! Slava Ukraini! Yaşasın Ukrayna
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