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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 03.03.2022.
Acum o săptămână, joi, la ora locală 5 dimineața, Kievul s-a trezit de la primele explozii de rachete. Curând au fost
urmate de multe altele. Peste Kiev și alte orașe.

Optimismul în timp de război. Un studiu sociologic recent arată că 88% dintre ucraineni cred că Ucraina va putea
respinge atacul Rusiei. 76% dintre ucraineni susțin acum aderarea țării la NATO, 86% - la Uniunea Europeană. Sprijinul
pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO este cel mai mare din istoria sondajelor ucrainene. În doar
câteva zile, aproximativ 200 de milioane de dolari au fost donați Băncii Naționale a Ucrainei.

Negocieri. Rusia și-a anunțat pregătirea pentru o nouă rundă de negocieri cu Ucraina. Cu toate acestea, nu se cunosc
încă detalii. Anterior, președintele Zelenskyi a informat că negocierile vor fi posibile doar când bombardamentul se va
opri. Între timp, fostul președinte fugar al Ucrainei Ianukovici a fost reperat la Minsk. Serviciile secrete ucrainene spun
că Kreml ia în considerare reinstalarea lui Ianukovici drept „președintele Ucrainei”. O astfel de decizie arată mai
degrabă că Rusiei îi lipsește înțelegerea contextului local ucrainean și cât de mult este urat în Ucraina.

Comunitate internationala. Președintele lituaniei Dalia Grybauskaitė a cerut NATO să sprijine Ucraina. Ea a subliniat
slăbiciunea deciziei de „a nu se implica într-un conflict”, atunci când există lecții învățate din Siria, Libia, Africa,
Iugoslavia și Afganistan. Între timp, cancelarul german Olaf Shzolz exclude intervenția militară a Germaniei în războiul
din Ucraina, explicând că Germania oferă deja mult sprijin economic și financiar. Adunarea Generală a ONU a adoptat o
rezoluție privind agresiunea împotriva Ucrainei cu 141 de voturi prin care cere guvernului rus să oprească imediat
agresiunea, să-și retragă trupele și să respecte regulile Cartei ONU. Curtea pentru crime de război, ICC, a primit
sesizări de la 39 de state părți și deschide o anchetă privind crimele împotriva Ucrainei.

Scurgeri de securitate. Serviciile secrete ucrainene au reușit să dezvăluie unele dintre documentele și spionii ruși.
Operațiunea Forțelor Comunale Ucrainene a obținut documente de planificare ale uneia dintre diviziile ruse, pe care
le-au părăsit în panică. Potrivit documentelor, Rusia plănuia să înceapă războiul pe 20 februarie și să-l termine până pe
6 martie. Asistentul șefului serviciilor de securitate din Ucraina a fost prins pentru trădare. El a scurs informații rușilor
despre unitățile militare din Herson și a ajustat detaliile în timpul atacurilor asupra infrastructurii critice a orașului. La
Ivano-Frankivsk, un observator de artilerie a fost reținut după ce a scurs informații despre locația aeroportului regional
în timpul raidului aerian din prima zi a războiului.

Bombardamentele continuă. Președintele Zelnskyi, în discursul său zilnic, a informat că cea mai dificilă situație se află
în prezent în regiunile Kiev, Sumî, Harkov și Sud, la Volnovaha. La Kiev, teroriştii ruşi au lansat mai multe lovituri
aeriene. Potrivit datelor preliminare, obiectele aeriene au fost doborâte de Apărarea Aeriană a Ucrainei. În Energodar,
cetățenii din regiunea Zaporizhzhia au blocat drumul către Centrala Nucleară Zaporizhzhia, împiedicând trupele ruse să
o preia. Harkovul este încă o zi sub bombardamente puternice. Pe 2 martie, racheta a lovit sediul Consiliului Local,
precum și trupele ruse au încercat să distrugă Turnul TV Harkov cu o bombă cu vid interzisă. Izyum, regiunea Harkov,
a fost bombardată noaptea, ucigând 8 persoane. În Kherson, primarul face apel la lansarea unui „culoar verde”
pentru evacuarea civililor și a răniților. Între timp, a fost încheiat un acord între ambele părți pentru a asigura
respectarea reglementărilor privind staționul și furnizarea de alimente. Un atac aerian masiv a lovit Sumy
dis-de-dimineață, rănind 5 persoane. A fost făcută o lovitură puternică cu rachete pe teritoriul brigăzii noastre de
artilerie a 27-a, departamentul militar al Universității de Stat Sumy și corpul de cadeți. În Cernihiv, o fabrică de depozit
de petrol a fost lovită cu o rachetă. 6 rezervoare de combustibil cu ulei. f 5.000 de metri cubi fiecare sunt în flăcări.

Crize umanitare. Volnovaha este în pragul unei crize umanitare. 500 de femei și copii au fost evacuați după 5 zile fără
apă, electricitate, gaze și după ce au fost bombardați constant. O situație similară este și la Mariupol unde nu există
alimentare cu apă și lumină în mai multe zone. Crucea Roșie a distribuit ajutor umanitar și alimente cetățenilor din
Bucha, regiunea Kiev, după zile de bombardamente active în oraș. Peste 200 de persoane au fost evacuate în
Borodianka, regiunea Kiev din subsolul clădirii distruse, după ce au rămas blocate acolo timp de 2 zile. Trupele ruse
ascund bombe în jucăriile copiilor și le aruncă în jurul orașelor.
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Încălcarea spațiului aerian. Patru avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian suedez - două Su-27 și două
Su-24 au încălcat spațiul aerian al țării la est de Gotland. Prim-ministrul suedez a numit deja acest lucru inacceptabil.

Închiderea afacerii. Peste 70 de companii internaționale părăsesc piața rusă sau își limitează semnificativ operațiunile
acolo. Printre acestea se numără Apple, Audi, Coca Cola, Nestle etc. UE a deconectat deja băncile VTB, Rossiya și
Otkrytie, precum și Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank și VEB de la SWIFT.

Dezinformare. Rusia continuă să intimideze populația cu presupuși naziști și naționaliști ucraineni. Aceștia au spus că
grupurile armate ucrainene rețin cu forța peste 60 de persoane, jumătate dintre ele femei și copii, în subsolul și în
incinta școlii din Mariupol. În plus, mass-media rusă răspândește în mod activ mitul că Ucraina folosește oamenii (mai
precis, străinii) ca scut. Ei asigură că autoritățile ucrainene rețin cu forța un grup mare de studenți indieni la Harkov
pentru a-i folosi drept scuturi umane. Rusia încearcă, de asemenea, să-și ascundă pierderile reale în războiul pe care
l-a început. Potrivit Ministerului rus al Apărării, doar 498 de militari ruși au murit în Ucraina între 24 februarie și 2 martie.
Potrivit Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, la 24 februarie, armata rusă a pierdut 5.840 de oameni.

Rusia pregătește deepfake cu președintele Zelenskyi de parcă ar anunța capitularea Ucrainei pe ecran. Parlamentul rus
propune introducerea unei sancțiuni pentru dezinformare. În termeni simpli - parlamentul rus vrea să reducă la tăcere
mass-media pentru a spune adevăruri despre războiul lor împotriva Ucrainei. De fapt, ei nu vor să-l numească nici
măcar „război”, ci o operațiune specială. În cursul zilei, presa rusă a susținut că trupele ruse au reușit să stabilească
controlul deplin în Herson, care sunt afirmații false.

Evenimentele de pe teren. Ucrainenii își documentează experiența zilnică de război. Ascultați podcast-urile cu “The
day we survived”, inclusiv știri despre oameni care și-au părăsit orașele când a început războiul. "Război.
Evenimente din Ucraina” acoperă știri din viața de zi cu zi și trăirile sub bombardament.

Statistici:
● Peste 836.000 de persoane au zburat din Ucraina în 7 zile, conform ONU.
● Peste 15 000 de mii de civili se ascund constant de bombardamentele din metroul Kiev.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la 6 dimineața,

3 martie 2022 (Datele sunt în curs de actualizare. Calculul este complicat de intensitatea mare a ostilităților):
Personal — peste 9000; Tancuri — 217; Transportoare blindate de luptă — 900; Tunuri — 90; vehicule de luptă
— 42; Sisteme de apărare aeriană — 11; Avioane — 30; Elicoptere — 31; Vehicule — 374; Sisteme de lansare
de rachete multiple — 60; Nave/ambarcațiuni — 2; Cisterne — 60; UAV (aeronave fără pilot) — 3.

Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a lansat un site web despre războiul din Ucraina (surse verificate, mesaje
principale, cum să susțină).

Fiecare acțiune contează, oricât de mică!
● Întreaga UE să adopte Legea de urgență pentru a ajuta refugiații din UA.
● Verifică unde următorul marș, protestează lângă tine. Pași pentru crearea “Opriți evenimentele Putin”.
● Aveți nevoie de un afiș pentru protest, verificați aici.
● Sună-ți factorii de decizie și organizațiile internaționale să se alăture Ucrainei în deputinarea lumii: să

pună capăt influenței lui Putin în politică, diplomație, afaceri, sport, cultură, cercetare și alte sfere.

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

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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