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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 02.03.2022.
Președintele Zelenskyi a ținut un discurs virtual în Parlamentul UE în care a chemat parlamentarii să sprijine
Ucraina în aderarea la UE. Parlamentul UE a susținut rezoluția și a cerut să ofere Ucrainei statutul de stat
candidat. Președintele Zelenskyi a fost susținut cu ovații în picioare, în timp ce europarlamentarii au părăsit sala
când a vorbit MAE Lavrov. În interviul său virtual cu adresa pentru Reuters, Zelenskyi a cerut să dezvolte
garanții comune de securitate pentru Ucraina dacă NATO nu este pregătită să accepte Ucraina. De
asemenea, el a numit condiția prealabilă pentru următoarea rundă de negocieri cu Rusia - doar atunci când
bombardamentele vor înceta.

Belarus. La 1 martie, președintele autodeclarat Lukașenko a declarat că nu va interveni în războiul Rusiei
împotriva Ucrainei. Astăzi, trupele belaruse sunt pregătite pentru luptă și se află în zone de concentrare cât mai
aproape de granița de stat a Ucrainei. Se remarcă o activitate semnificativă a aeronavelor și deplasarea
convoaielor de vehicule cu alimente și muniții în zona așezărilor Baranovichi, Lyakhovichi și Pinsk.

Bombrdamentele continuă. Biroul președintelui spune că rușii vizează și bombardează puternic orașele mari
pentru a provoca victime în masă și panică. Atacurile cu rachete continuă în Harkiv atacând infrastructura civilă,
spitalele și în această dimineață, rachetele au lovit clădirile Biroului Serviciului de Securitate, Departamentul
Național de Poliție din regiunea Harkiv și clădirea Universității Naționale Harkiv numită după VN Karazin. Într-o
zi, 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost rănite. În Jytomyr, forțele de ocupație ruse tocmai au lansat o
lovitură masivă cu rachete asupra unei baze militare și a cartierelor rezidențiale. Au fost distruse 10 case și un
spital, ucigând 2 persoane și rănind 12, dintre care 6 copii. În Kherson, forțele ruse conduceau prin a lua civili
prizonieri. În prezent, armata rusă ocupă gara locală, iar în portul din fața clădirii administrației regionale de stat
se află echipamentul militar al Federației Ruse. În Melitopol, regiunea Zaporizhzhia, 31 de case de civili au
fost distruse și rămân fără electricitate. În Kalynivka, în regiunea Kiev, rușii au distrus complet o casă.
Trostyanets, regiunea Sumy a fost ocupată de trupele ruse. Ei scot civilii din subsoluri, în timp ce se ascund de
artileria ucraineană și atacurile aeriene pe spatele civililor.

Istoria se repetă. Trupele ruse au lansat două rachete spre turnul de televiziune și radio din Kiev, distrugându-i
hardware-ul. Turnul TV este cea mai înaltă construcție de pe teritoriul Ucrainei. 5 persoane au fost ucise și 5
rănite. Racheta care vizează postul de televiziune a lovit și Babyn Yar, un loc memorial al Holocaustului, unde
30.000 de evrei și ucraineni au fost uciși în 1941. Actul a fost deja condamnat de oficialii UA și Israel.

Crize umanitare. În estul țării, aproximativ 40.000 de oameni sunt fără electricitate și alimente - trupele ruse
limitează evacuarea civilă (Volnovakha, Sartana, Talanivka). La 1 martie, 346 de persoane au fost evacuate din
Volnovakha, deoarece în oraș nu există apă, electricitate sau gaz. Oamenii stau în subsoluri. Autoritățile locale
fac apel la coridorul umanitar verde și la încetarea focului pentru evacuarea oamenilor. O situație similară este
și în orașul Bucha, satele Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak, Babyntsi, regiunea Kiev, unde oamenii, inclusiv
un număr mare de copii, se ascund în adăposturi timp de 6 zile.

Energie. Nord Stream 2 AG, operatorul gazoductului Nord Stream 2, a depus faliment. Înainte, a concediat 140
de angajați după ce Germania a suspendat construcția conductei Nordstream.

Chornobîl. Trupele ruse se confruntă cu o expunere semnificativă în zona de excludere a Chornobîl. Prin
ridicarea unor straturi grele de sol contaminat și praf, unde deplasarea este interzisă, acestea au provocat o
deteriorare a situației radiațiilor în zona de excludere, care a fost înregistrată de posturile sistemului automat de
monitorizare a radiațiilor și transferată în sistem înainte ca cablul de internet să fie deteriorat.

Dezinformare. Rusia închide mass-media independentă, cum ar fi canalul de televiziune Ekho Moskvy TV Rain
și face presiuni asupra instituțiilor media independente, inclusiv Novaya Gazeta. În mass-media controlată,
Rusia acuză Ucraina de crime fictive - sunt convingătoare că armata ucraineană a exploatat depozitele de
amoniac din Severodonețk. În Horlivka, potrivit Rusiei, ucrainenii ar fi folosit fosfor. Rusia susține că
bombardamentul de la Harkov, în special în piața principală, a fost efectuat de armata ucraineană. În același
timp, presa rusă a recunoscut că atacul asupra turnului TV din Kiev a fost efectuat de armata lor. Ei explică
acest lucru prin faptul că sunt atât de forțați să lupte împotriva falsurilor și dezinformării. „Aceasta este o lovitură
la bârlogul minciunilor”, a spus prezentatorul TV Russia 24.

Cultura atacată. Ministrul Culturii din UA alertează despre amenințarea unui posibil atac la Catedrala Sfânta
Sofia, un monument de arhitectură inclus în Lista Patrimoniului Mondial. Catedrala este unul dintre principalele
repere ale orașului și este situată în zona centrală a orașului. Datând încă din secolul al XI-lea, Catedrala Sf.
Sofia păstrează unul dintre cele mai mari ansambluri din lume de mozaicuri și fresce unice din primul sfert al
acelui secol. Ministrul a cerut UNESCO să intervină și să ajute la protejare. Clădirea Muzeului de Istorie și
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Tradiție Locală a ars în Ivankiv (regiunea Kiev) duminică, 27 februarie. Colecția acestui muzeu a inclus lucrări
ale celebrei artiste ucrainene Maria Pryimachenko. Din fericire, majoritatea lucrărilor lui Pryimachenko au fost
salvate. În acest timp, conform instrucțiunilor, toate colecțiile de artă ale muzeului sunt împachetate și mutate în
locuri sigure. Dar ce zici de ceea ce nu poate fi transportat? Trupele ruse au lansat o lovitură cu rachete asupra
Cernihivului, distrugând clădirea istorică și monumentul arhitectural al centrului regional de tineret (mai
devreme: clădirea cinematografului) pe 27 februarie. La Harkov, clădirea Universității și Muzeul de Artă au fost
distruse de o grea lovitură cu rachete.

Artă în timp de război: Maria Foya, artista ucraineană, își pictează realitatea și le deschide accesului
publicului. Artiștii ucraineni au lansat un muzeu online al rezistenței. Artiștii își publică lucrările în semn de
recunoștință față de Forțele Armate Comune. Unele dintre lucrări pot fi găsite aici.

Sprijin internațional. 37 de țări și-au închis deja spațiul aerian pentru zborurile rusești, inclusiv SUA, Canada,
țări din America de Sud și aproape întreaga Europă. Departamentul de Stat al Statelor Unite a făcut o declarație
deschisă, solicitând Curții ONU de la Haga să răspundă la cererea Ucrainei de agresiune rusă, cât mai curând
posibil. Ambasadorii UE au convenit să deconecteze șapte bănci rusești de la SWIFT: VTB, Rusia, Otkrytie,
Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank și VEB.RF.

Statistici:

● Conform ONU, peste 660.000 de persoane au zburat din Ucraina în 6 zile.
● 80.000 de oameni s-au întors în Ucraina, majoritatea bărbați.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 6

dimineața, 2 martie 2022 (Datele sunt în curs de actualizare. Calculul este complicat de intensitatea
ridicată a ostilităților): Personal — peste 5840 + ; Tancuri — 211; Transportoare blindate de luptă —
862; Tunuri — 85; Grad — 40; Sisteme de apărare aeriană — 9; Avioane — 30; Elicoptere — 31;
Vehicule — 355; Sistem de lansare multiplă de rachete — 40; Nave/bărci— 2; Nave - tancuri — 60;
UAV (aeronave fără pilot) — 3.

Fiecare acțiune contează, oricât de mică!

● Distribuiți informații despre site-ul nostru web și buletinul informativ prin canalele
dumneavoastră de comunicare. Cât mai mulți oameni trebuie să știe despre situația din Ucraina.

● Imprimați buletinul informativ și distribuiți-l la proteste, aruncați-l în cutiile poștale ale vecinilor
și distribuiți-l colegilor.

● Sună-ți politicienii, factorii de decizie și întrebați ce au făcut pentru a preveni această tragedie.
Sună-i să vorbească și să împărtășească notele noastre de informare ca dovadă.

● Luați legătura cu presa locală și împărtășiți-le informațiile.

Glorie Ucrainei! Slava Ukraini!

Actualizare pregătită de reprezentanți ai ONG-urilor ucrainene și experți în securitate umană și democrație, care se află
chiar acum în orașele din toată Ucraina. ONG-uri: Institutul pentru cercetare politică și informațională ONG, World of
Communities, Centrul educațional din Kiev Tolerspace, ONG U-Cycle (Asociația cicliștilor din Kiev), OpenSpace.Works
Cooperative. Experți: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloc patrimoniu cultural), Taras Tymchuk, Marianna
Semenyshyn, Uliana Movchan (bloc dezinformare).
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