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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 05.03.2022.
NATO. NATO a cerut Rusiei să oprească imediat războiul, să-și retragă toate forțele din Ucraina fără condiții
și să se angajeze acum într-o diplomație autentică. Cu toate acestea, cea mai așteptată decizie - închiderea
spațiului aerian deasupra Ucrainei - a fost negativă. A fost o decizie unanimă ca NATO să nu se implice.
Jens Stoltenberg nu și-a dat prea multe speranțe cu privire la zilele următoare, afirmând că „zilele vor fi
probabil mai rele. Cu mai multă moarte, mai multă suferință și mai multă distrugere". Ministrul Afacerilor
Externe Kuleba a comentat pe Twitter "Acționează acum înainte de a fi prea târziu. Nu-l lăsa pe Putin să
transforme Ucraina în Siria. Suntem gata să luptăm. Vom continua lupta. Dar avem nevoie de parteneri care
să ne ajute cu acțiuni concrete, hotărâte și rapide, acum.” Președintele Zelenskyi a numit NATO slabă
pentru decizie în discursul de noapte.

Securitate energetică. Șeful AIEA, Rafael Grossi, a negat acuzațiile Rusiei despre tentativele Ucrainei
de a produce arme nucleare. Ucraina își respectă angajamentele de neproliferare. În lumina evenimentelor
recente, AIEA va inspecta de urgență centralele nucleare ale Ucrainei în legătură cu atacul Rusiei asupra
CNE Zaporizhzhia. Fabrica se află sub control ucrainean, însă încercuită de trupele ruse. Între timp,
personalul centralei electrice din Chornobîl rămâne blocat deja de 10 zile. Consultați o nouă fișă informativă
despre securitatea nucleară. Consultați noua noastră fișă informativă despre securitatea nucleară.

Situație umanitară. Ucraina solicită Comitetului Internațional al Crucii Roșii să asiste de urgență la crearea
coridoarelor umanitare. Solicitarea se referă la așezări în zone de ostilități din regiunea Sumî, Cernihiv,
Harkov, Kiev, Mykolaiv, Zaporijia, Herson, Lugansk și Donețk. În Herson, ocupanții nu au permis
camioanelor ucrainene cu ajutor umanitar să acceseze cetățenii. Mariupol este timp de patru zile complet
deconectat - fără curent, gaz, apă, internet etc. Oamenii nu părăsesc incinta apartamentului și/sau
adăposturile din cauza bombardării constante. În cele din urmă, evacuarea oamenilor din Mariupol și
Volnovaha va începe la ora locală 11:00, prin coridorul umanitar.

Impuscaturile continua in toata Ucraina, in special in orasele si satele din regiunea Kiev,
rămânând încercuiti de trupele ruse. 8 case au ars din cauza bombardamentelor. În satul Marhalivka, unde
au murit 5 oameni, inclusiv 3 copii. În districtul Bucha, lângă Kiev, forțele ruse au deschis focul asupra
unei mașini cu civili, ucigând 2 persoane (inclusiv o fată de 17 ani) și rănind încă 4 (inclusiv 2 copii). Se
presupune că 40 de persoane sunt luate ca ostatici în Hostomel, regiunea Kiev, după ce unul dintre
blocurile de apartamente a fost încercuit de trupele ruse. Trostyanets, regiunea Sumy este ocupată
temporar. Stația de ambulanță se află sub controlul ocupanților, astfel că medicilor le este interzis să facă
vizite de gardă, cu excepția cazurilor de urgență ale copiilor.

Deconectat. Trupele ruse au capturat posturile de radio și televiziune din Kherson, precum și în Melitopol și
au transmis în schimb canalele și propaganda rusești. În Kherson, oamenii nu aveau conexiuni mobile în
întreaga regiune, întrerupând rețelele mobile Vodafone și Kyivstar. Doar Wi-Fi a funcționat.

Mitinguri în timp de război. În timp ce trupele ruse încearcă să ocupe orașele ucrainene, ucrainenii ies în
stradă pentru a rezista. Cetățenii din Melitopol și Prymorskl, regiunea Zaporizhzhia și Novopskovsk,
regiunea Lugansk ies în stradă pentru a se manifesta împotriva invadatorilor ruși. Acțiuni similare au loc și
în alte părți ale Ucrainei, printre cele recente s-a numărat și rezistența cetățenilor de la Energodar pe drumul
către centrala nucleară Zaporizhia. Pe 5 martie, mitingul are loc la Herson.

Reducerea la tăcere. Rusia a adoptat o lege privind dezinformarea („legea știrilor false”) care impune
reglementări severe privind libertatea de exprimare, inclusiv până la 15 ani de pedeapsă posibilă. Și anume,
ar viza orice mențiune despre războiul Rusiei în Ucraina. Prin urmare, BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC și
CNN și-au suspendat temporar activitatea în Rusia. Mass-media independentă Znak.com s-a închis.
Facebook, Instagram și Twitter sunt interzise în țară din cauza politicilor de „discriminare” susținute de Rusia
împotriva Rusiei.

Dezinformare. Rusia acuză Ucraina că pregătește provocări și nu admite că Rusia atacă case și civili.
Reprezentanții oficiali ai Ministerului rus al Apărării susțin că naționaliștii ucraineni pregătesc o provocare la
Harkov cu participarea presei occidentale. El a spus că scopul provocării este de a retrage focul artileriei
ruse asupra sectorului rezidențial Harkov. El a menționat că acesta este planificat să fie filmat cu transferul
ulterior al filmărilor către jurnaliștii occidentali. Mai mult, Rusia este convingătoare că „naționaliștii” interzic
locuitorilor locali, inclusiv copiilor, să-și părăsească casele.

Rusia susține că incendiul de la centrala nucleară din Energodar a fost pornit de sabotori ucraineni. Și că ei
au provocat focul de întoarcere.
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Președintele Dumei de Stat a Rusiei a spus că Volodimir Zelenski a părăsit Ucraina, acum se află în Polonia.
Ca răspuns la acest lucru, președintele Zelenskyi a înregistrat un videoclip din biroul său.

Solidaritate internațională. Pe 4 martie, președintele Zelenskyi s-a adresat comunității internaționale, în
timp ce mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe europene (Praga, Cehia; Tbilisi, Georgia; Paris și
Lyon, Franța; Bratislava, Slovacia; Frankfurt și Munchen, Germania; Vilnius, Lituania etc) pentru a sprijini
Ucraina. Vineri seara, mii de georgieni au ieșit în stradă în sprijinul Ucrainei și au ascultat discursul
președintelui Zelenskyi. Între timp, în Letonia, strada pe care se află Ambasada Rusiei la Riga, va fi
redenumită „strada Ucrainei Independente”. Ottawa, Canada face un apel să facă același lucru.

Afaceri. Șeful Radei Supreme a Ucrainei (Parlamentul) i-a chemat pe liderii companiilor Visa și Mastercard
cu o solicitare de a bloca toate plățile efectuate cu cardurile Visa și Mastercard atât pe teritoriul Federației
Ruse, cât și în străinătate pentru toate cardurile de credit și de debit. emise în Rusia. Între timp, companiile
din Rusia continuă să-și suspende sau să-și limiteze operațiunile acolo - Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM,
CISCO etc. Privire de ansamblu asupra afacerii care s-a îndepărtat de Rusia. Cu toate acestea,
Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, Danone rămân prezente în Rusia.

Securitate digitală. Ucraina urmează să fie acceptată ca Participant Contributor la NATO CCDCOE.
„Prezența Ucrainei în Centru va spori schimbul de expertiză cibernetică între Ucraina și țările membre
CCDCOE.”

Istoria se repetă. În ultimii 30 de ani, Rusia și-a promovat narațiunea despre „salvarea” și „protecția” celor
aflați în nevoie. Aruncați o privire la o scurtă prezentare generală a misiunilor „de menținere a păcii” și a
impactului lor ulterioară, pregătită de echipa ucraineană în diferite limbi.

Statistici:

● 28 de copii au fost uciși, 840 de copii răniți de la începutul războiului.
● peste 1 mln au fost evacuați de către Ukrazaliznytsia (căile ferate naționale) în 8 zile din

hotspot-urile din Ucraina.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la

ora 6:00, 5 martie 2022: trupe - peste 10 000, tancuri ‒ 269, APV ‒ 945, sisteme de artilerie – 105,
MLRS - 50, sisteme de luptă antiaeriană - 19, aeronave - 39 (TBC), elicoptere - 40 (TBC), vehicule -
409, bărci cu viteză ușoară - 2, rezervoare de combustibil - 60, UAV nivel operațional-tactic - 3.
(Datele actualizate constant. Este greu de calculat din cauza intensităţii mari a ostilităţilor).

Ce are nevoie Ucraina acum:

● consolidarea sistemului de apărare aeriană al Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de avioane militare;
● întreruperea completă a Rusiei de la serviciile SWIFT, Visa și Mastercard (nu numai pentru băncile

sancționate);
● deputinizarea lumii: încetarea influenței lui Putin în politică, diplomație, afaceri, sport, cultură,

cercetare și alte sfere.

Fiecare acțiune contează, oricât de mică!

● Am pregătit câteva fișe despre războiul Rusiei în Ucraina și securitatea nucleară. Luați câteva
dintre ele atunci când vă decideți să mergeți la miting sau să le distribuiți vecinilor.

● Răspândiți informații despre războiul din Ucraina printre mass-media și factorii de decizie.
● Puteți sprijini Ucraina printr-o listă de organizații de încredere - Stand For Ukraine.
● Distribuiți informații despre posibilitatea de a sprijini Legiunea Internațională a Ucrainei.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraina! 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, Uliana Movchan (bloc dezinformare).
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