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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10.00, 09.03.2022.
Sancțiuni. Blocada rusă, trece la următorul nivel, vizând sectorul petrolului și gazelor. Statele Unite au
interzis importul de petrol rusesc, gaz natural lichefiat și cărbune ca parte a sancțiunilor împotriva Rusiei.
Banul include, de asemenea, restricții împotriva oricăror investiții ulterioare sau a celor care ar putea
contribui la sectorul energetic rus. Marea Britanie interzice și petrolul rusesc. În urma Statelor Unite,
guvernul britanic a emis o declarație. În urma deciziei SUA, Marea Britanie și-a anunțat și intenția de a opri
importul de petrol rusesc până la sfârșitul anului 2022. Importurile rusești reprezintă 8% din cererea
totală de petrol din Regatul Unit. UE și-a anunțat planul de a face Europa independentă de combustibilii
fosili ruși cu mult înainte de 2030. În acest moment, UE importă 90% din consumul său de gaze, Rusia
furnizând aproximativ 45% din aceste importuri, în număr diferit de la un stat membru la altul. Rusia
reprezintă, de asemenea, aproximativ 25% din importurile de petrol și 45% din importurile de cărbune.
În plus, Marea Britanie și-a intensificat sancțiunile împotriva administrației lui Vladimir Putin, interzicând
toate aeronavele rusești să aterizeze și să survoleze Marea Britanie și interzicând exporturile aviatice și
spațiale. Interdicția de export de aviație acoperă tehnologia și componentele, precum și produsele de
asigurare și reasigurare.

Politică externă. Japonia continuă să aducă problemele insulelor Kurile în politică externă a agendei.
Insulele Kurile fac parte din Rusia de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Disputa reapare în
lumina încercărilor ruse în curs de a ocupa alte teritorii ale Ucrainei. Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida,
subliniază că problema insulelor Kurile rămâne nerezolvată.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al UE, avertizează cu privire la o posibilă extindere a
ambițiilor militare ruse asupra țărilor din Marea Baltică, Lituania, Letonia și Estonia, dacă Rusia nu este
oprită în Ucraina.

UE va organiza o reuniune informală a șefilor de stat și de guvern din UE la Paris în perioada 10-11
martie. Întâlnirea se va concentra pe discuții suplimentare despre capacitățile de apărare ale UE, reducerea
dependenței energetice și construirea unei economii mai robuste în lumina războiului Rusiei împotriva
Ucrainei. Cu toate acestea, unii parlamentari ucraineni speră că statele membre vor ajunge la un consens
cu privire la aderarea Ucrainei la UE, deși următoarele nu sunt stipulate clar pe ordinea de zi. Grupul de
reflecție „Europa Nova” a pregătit un scurt explicativ despre motivul pentru care Ucraina merită statutul de
candidat la UE.

Comunitate internationala. Germania anunță lansarea anchetei crimelor de război ale Rusiei în Ucraina.
Procurorul general german Peter Frank a deschis o investigație cu privire la utilizarea de către Rusia a
munițiilor cu dispersie, bombardarea clădirilor rezidențiale, a conductelor de gaz și a locurilor de depozitare
a deșeurilor nucleare, a raportat Spiegel. De asemenea, Spania a decis să deschidă o anchetă cu privire la
posibile „încălcări grave ale dreptului internațional umanitar de către Rusia în Ucraina”.

Coridorul umanitar. Armata rusă a tras din nou asupra coridorului umanitar, nepermițând copiii, femeile și
bătrânii să evacueze din Mariupol, regiunea Donețk. Situația din oraș se deteriorează pe zi ce trece.
Rusia a lansat un atac în direcția coridorului umanitar. Astfel oamenii rămân capturați în oraș. Ca urmare a
bombardării continue și a accesului limitat la resurse, o fetiță de 6 ani a murit din cauza deshidratării la
Mariupol. BM-21 „Grad” a bombardat un convoi de ajutor umanitar. Urmărește mesajele celor a căror
familie se află în prezent în Mariupol. În regiunea Mykolayiv, forțele ruse au bombardat un grup de
îngrijitori ai unui orfelinat, care erau pe cale să schimbe turele. În urma bombardamentelor, cel puțin trei
îngrijitori au fost uciși. Încă două persoane au fost rănite. Peste 3000 de civili au fost evacuați din Irpin,
regiunea Kiev. Aproximativ 5000 de civili au fost evacuați din regiunea Sumy, iar evacuarea ulterioară va
continua și astăzi, inclusiv studenți străini. Astăzi dimineața devreme s-a anunțat că evacuarea umanitară
ar trebui să înceapă astăzi din Bucha, Vorzel, Hostomel, Energodar, Irpin, Borodyanka, Mariupol, Izium,
Volnovakha.
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Orașe sub foc. Trupele ruse au distrus până la pământ spitalul din Izium, regiunea Harkov «Credeam că
porțile iadului sunt închise, dar s-a dovedit că era doar primul etaj. Aceasta este zona de recepție a
Spitalului nostru General al orașului. Probabil o altă bază secretă a NATO. Pacienții încercau să iasă din
dărâmături cât de bine au putut”, a scris viceprimarul Volodymyr Matsokin. Următoarele atacuri vor viza în
continuare infrastructura electrică pentru a întrerupe aprovizionarea. Racheta a distrus 7 case în Malyn,
regiunea Zhytomyr, ucigând 5 persoane, inclusiv 2 copii. Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel, Zabuchia,
Mykhailivka-Rubezhivka din regiunea Kiev sunt atacate activ de trupele ruse, precum și întrerupte din
aprovizionarea cu alimente. În ciuda operațiunii ofensive active, Kherson și regiunea sa continuă
mitingurile pașnice în comunitatea Oleshky, Gola Prystan, Berezhanka și Verkhnerogachytsia.

Securitate energetică. Ucraina anticipează aderarea la sistemul energetic european ENTSO-E în termen
de o săptămână, deoarece procesul de sincronizare este în stadiul final. AIEA a pierdut contactul cu
sistemele de monitorizare de la Centrala Nucleară din Chornobîl (CNP) care rămân sub controlul trupelor
ruse. Personalul NPP Zaporizhzhia rămâne capturat și torturat la uzină de către forțele ruse. S-a înregistrat
un videoclip montat cu personalul NPP, care ar putea fi folosit în continuare pentru manipulare. În prezent,
există aproximativ 500 de soldați ruși și 50 de vehicule militare grele.

Închiderea afacerii. Shell se retrage de pe piața rusă, angajându-se să nu mai cumpere petrol rusesc, să
închidă centre de service, să închidă operațiunile de carburanți pentru aviație și lubrifianți după zile de
presiune. McDonald’s va închide temporar 850 de restaurante. Unilever își suspendă exportul în Rusia. Bolt
donează 5 milioane de euro Ucrainei și își închide operațiunile în Belarus. Coca-Cola și PepsiCO au decis
să suspende operațiunile în Rusia. Cea mai mare companie de discuri din lume, Universal Music Group, a
anunțat că suspendă toate operațiunile de afaceri din Federația Rusă și își închide birourile.

Securitate digitală. Atacurile de phishing pe scară largă au lovit Ucraina și Polonia. Google raportează
că atacurile au provenit din Belarus, cu scopul de a viza membri ai armatei poloneze, precum și oficiali
ucraineni, cercetători de securitate.

Dezinformare. Rusia a găsit un alt motiv pentru a-și justifica invazia militară a Ucrainei. Potrivit relatărilor,
RIA Novosti a declarat că atacul Rusiei asupra Ucrainei ar fi dejucat o „ofensivă pe scară largă prin lovirea
unor grupuri de trupe ucrainene” împotriva pseudo-republicilor „LNR” și „DNR”. Se presupune că Ucraina
plănuiește o operațiune ofensivă pe L/DNR.

Note de pe teren. Oleksandr Mykhed, scriitor ucrainean, a scris un eseu pentru Financial Times despre
gândurile sale despre Hostomelul său natal, care este în prezent puternic atacat și ocupat. Scrisoare din
Ucraina: limba războiului | Financial Times (ft.com)

Statistici:
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la

ora 6:00, 9 martie 2022: trupe - peste 12 000, tancuri ‒ 317, APV ‒ 1070, sisteme de artilerie - 120,
MLRS - 56, sisteme de luptă antiaeriană - 28, avioane – 49, elicoptere – 81, vehicule - 482, bărci cu
viteză ușoară - 3, rezervoare de combustibil - 60, UAV nivel operațional-tactic - 7.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!
● Sprijiniți Grupul de Conservare a Naturii din Ucraina, în timp ce luptă pentru conservarea

parcurilor naturale și a vieții sălbatice, cumpărând astfel hrană pentru animale.
● Priviți cum să vorbiți despre războiul din Ucraina.
● Urmați linkul despre cum să sprijiniți Ucraina cu o listă de organizații de încredere.
● Împărtășește-ți povestea despre Ucraina - indiferent dacă ai călătorit aici sau dacă ai prieteni.

Răspândiți informații despre Ucraina.
● Distribuiți adevărurile - difuzați informații despre această actualizare și site-ul web.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraini! Glorie Ucrainei!
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