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Tárgyalások. Ukrajna és Oroszország delegációja március 29-én egy újabb tárgyalási fordulóra érkezett
Törökországba egy sor virtuális találkozó és munkacsoporti megbeszélés után. A találkozó előtt Dmitro
Kuleba, Ukrajna külügyminisztere arról tájékoztatott, hogy Ukrajna nem tesz engedményeket a
kulcsfontosságú kérdésekben: „Nem kereskedünk emberekkel, földterületekkel vagy szuverenitásunkal”. A
minimális tárgyalási program Törökországban a humanitárius válság megoldása. A maximális program a
tűzszünet, és ezzel kapcsolatban stabil megállapodások megkötése.

Külpolitika. Az Európai Tanács 10 pontos tervet terjesztett elő a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok
fogadásának jobb európai koordinációjáról. A dokumentum felvázolja az Ukrajnát elhagyó emberek
támogatásának főbb pontjait. A terv előirányoz egy uniós regisztrációs platformot, a közlekedési és
információs csomópontok jobb koordinációját, további befogadó- és szálláskapacitást, emberkereskedelem
elleni politikát, és a gyermekek támogatását.

A G7-országok elutasították Oroszország azon követelését, hogy a gázért orosz rubelben fizessenek. „A
rubelben történő fizetés elfogadhatatlan” – mondta Robert Habeck német gazdasági miniszter. Hat korábbi
európai védelmi miniszter felszólalt Ukrajna katonai támogatásának ügyében.

Ostrolmlott városok. Krivij Rih-ben az ukrán hadseregnek sikerült 40-60 km-re kiszorítani a városból az
orosz csapatokat. Hónapokig tartó súlyos csaták után tegnap felszabadították a kijevi régióban található
Irpint – mondta a város polgármestere. Íme egy aktuális térkép a Kijev körüli helyzetről. A blokád után 150
000 lakost evakuáltak Mariupolból, de még körülbelül 170 000-en maradtak az ostromlott városban.
Körülbelül 30 000 embert illegálisan deportáltak megszállt területekre és Oroszországba. A városi tanács
jelentése szerint az előzetes adatok szerint közel 5 000 lakos halt meg, köztük 210 gyermek. A város
infrastruktúrájának 90%-a megsérült vagy megsemmisült. A dnyipropetrovszki Nikopolt az éjszaka
folyamán rakétákkal lőtték. A Rivne régióban egy újabb olajtározót ért rakétatámadás. Mikolajivban rakéta
talált el egy lakótömböt ma reggel. Melitopolban az orosz katonaság elrabolta a városi tanács oktatási
osztályának vezetőjét. Az ideiglenesen megszállt Zaporizzsja régióbeli Energodarban, a helyiek ismét
tüntetést szerveztek Ukrajnáért, és felszólították az oroszokat, hogy hagyják el a várost és engedjék
szabadon az elrabolt alpolgármestert.

Szankciók. Ukrajna Külügyminisztériuma tájékoztatott az egyes országok által bevezetett új nemzetközi
szankciókról. A finn állami vasúttársaság, a VR felfüggeszti a vasúti teherszállítást Oroszország felé.
Csehország több száz millió koronás vagyont zárolt, melyek szankció alatt lévő orosz cégekhez és
állampolgárokhoz tartoznak. Korea betiltotta 57 nem stratégiai áru exportját Oroszországba és
Fehéroroszországba. Ezek a korlátozások elsősorban a félvezetőkre, mikroáramkörökre, chipekre és
számítógépekre vonatkoznak. A Massachusetts Institute of Technology 11 éves együttműködés után
felfüggesztette az együttműködést az orosz kutatóintézetekkel.

Háborús bűnök. A Legfőbb Ügyészség arról tájékoztatott, hogy az Eurojusttal közösen állítanak fel
csoportot az Oroszország által Ukrajna ellen elkövetett háborús bűnök kivizsgálására. Ez a Litvánia és
Lengyelország által támogatott csapat a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) is összehangolja
erőfeszítéseit. Az ügynökség technikai és jogi támogatást nyújt a csoport létrehozásához.

Energiabiztonság. A jelenleg az elfoglalt csernobili atomerőműben tartózkodó orosz csapatok belső
sugárfertőzést szenvedhetnek a radioaktív por miatt. Szemtanúk beszámolói szerint a katonák korábban
sugárvédelem nélküli haladtak át páncélozott járműveikkel a „Vörös-erdőnek” nevezett rendkívül
sugárszennyezett zónán, radioaktív porfelhőket felverve. A radioaktív por belélegzése sugárfertőzést okozhat
a szervezetükben.

Digitális biztonság. Az ukrán nemzeti telekommunikációs szolgáltatót, az Ukrtelecom-ot hatalmas
kibertámadás érte, amely a háború kezdete óta az egyik legerősebb volt. Az Ukrtelecom az egyik
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legynagyobb szolgáltatóként vezetékes távközlést, telefonszolgáltatást és szélessávú internetet nyújt
országszerte.

Dezinformáció. Az Anonymous soha nem áll le. Ezúttal a csoport nyilvánosságra hoztott egy kiszivárgott
dokumentumot – egy orosz parancsot, mely utasítás arra vonatkozóan, hogy készítsenek propaganda
videókat az ukrán erők lejáratására, azt eljátszva, hogy rosszul bánnak a hadifoglyokkal. Az elmúlt napokban
videók keringtek a médiában és az interneten arról, hogy ukrán katonák orosz hadifoglyokat kínoznak. Ukrán
tisztviselők azt állították, hogy ez hamisítvány, és hogy Ukrajna a genfi egyezménynek megfelelően
hadifogolytáborokat hozott létre. A kiszivárgott dokumentum megerősítette, hogy a videókat az orosz fél
rendezte.

Kultúra. Harkovban az orosz megszállók egy újabb építészeti emléket semmisítettek meg – egy 1867-ben
épült tűzoltóállomást. Miközben az orosz hadsereg folytatja a kulturális örökség pusztítását, Ukrajna
folyamatosan dokumentálja a háborús bűnöket. Ezt a linket követve megtekintheti a kulturális örökség sérült
vagy megsemmisült elemeinek naprakész listáját.

Now the proceeds will be transferred to the Kyiv Children’s Hospital “Okhmatdyt”, which treats the people
who were wounded due to Russian aggression.

Pozitív hír. Alig két hete írtunk a Banksy munkájának jótékonysági aukcióra bocsátásáról Londonban.
Banksy háborúellenes festményét, a CND Soldiers-t tegnap eladták egy brit csendes aukción megközelítőleg
100 000 dollárért. A bevételt a kijevi „Okhmatdyt” gyermekkórháznak utalják át, amely az orosz támadás
miatt megsérül gyerekeket kezeli.

Olvasólista. Örömmel adunk hírt az orosz kolonializmus trendjeit és ambícióit feltáró cikksorozat indulásáról.
Az első cikk az orosz irodalommal foglalkozik – „A nagy orosz regény titokzatos lelkének
dekolonizálása”.

Statisztikák:
● Oroszország 1370 rakétát lőtt ki Ukrajnára – közölte a Pentagon.
● A háború kezdete óta 510 000 állampolgár tért vissza Ukrajnába, ennek 75-80%-a férfi.
● A háború kezdete óta 3,8 millió ember hagyta el Ukrajnát.
● A háború kezdete óta több mint 2,5-edére csökkent a bűncselekmények és a közigazgatási

szabálysértések száma az előző év azonos időszakához képest - jelentette az ukrán nemzeti
rendőrség.

● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara 2022. március 29-én délelőtt 10 órakor közölte az orosz
hadsereg összes becsült veszteségét: személyi állomány – körülbelül 17 200, tankok – 597,
páncélozott csapatszállítók – 1 710, tüzérségi rendszerek – 303, rakétatüzérség – 96, légelhárító
rendszerek – 54 db, repülőgépek – 127 db, helikopterek – 129 db, páncélozatlan járművek – 1 178
db, csónakok és könnyű motorcsónakok – 7 db, üzemanyag-tankerek – 73 db, hadműveleti-taktikai
szintű drónok – 71 db, speciális felszerelések – 21, mobil kis hatótávolságú ballisztikus rakéta
rendszerek – 4.

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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