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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 07.03.2022.
Coridoare umanitare. Forțele ruse continuă să încalce regulile dreptului internațional umanitar: bombardamentele
continuă la „coridoarele verzi”, echipamentele și munițiile sunt plasate în zonele rezidențiale ale orașelor, într-un
număr de orașe, există criză umanitară în așezările ocupate. În Irpin, regiunea Kiev, forțele ruse au vizat în mod
deliberat un pod folosit pentru evacuarea civililor, iar civilii au fost bombardați, în timpul evacuării 8 persoane au fost
ucise, inclusiv cel puțin 2 copii. Orașul a rămas fără acces la lumină electrică, apă și încălzire centrală de mai bine de
trei zile. În Yasnohorodka, regiunea Kiev, civili au fost împușcați la punctul de control în timp ce încercau să
părăsească satul. A doua încercare de evacuare a oamenilor din Mariupol a fost zădărnicită din cauza
bombardamentelor în curs. În prezent, Kievul negociază evacuarea din Bucha și Hostomel, regiunea Kiev. Bucha,
ca și Irpin, este fără apă și mâncare, precum și fără posibilitatea de a părăsi adăpostul. Primarul din Hostomel a fost
împușcat mort în timp ce lucra cu voluntari pentru a furniza hrană civililor.

Orașe aflate sub atac. Alarma aeriană a fost auzită în 17 regiuni la una din ora 20.00 duminică seara. În timpul zilei,
aeroportul Vinnytsia și baza militară din Havryshivka au fost bombardate cu 8 rachete. Rachetele au fost lansate din
zona Mării Negre. Atacurile asupra Harkivului continuă. Duminică, sistemele de rachete cu lansare multiplă Grad au
bombardat Centrul Național de Știință Institutul de Fizică și Tehnologie din Harkiv (KIPT). Există o instalație nucleară
în zona activă din care sunt instalate 37 de elemente de combustibil nuclear. Distrugerea unei instalații nucleare și
depozitarea materialelor nucleare ar putea duce la un dezastru de mediu pe scară largă. Noaptea, forțele ruse au
atacat coasta de sud - anterior președintele Zelenskyi a informat că Rusia intenționează să atace Odesa după ce au
fost obținute hărțile inamicului. Satul Tuzla, regiunea Odesa a fost bombardat noaptea din cauza amplasării
infrastructurii critice în zonă. Infrastructura civililor din Mykolayiv a fost bombardată de la BM-30 Smerch. Atacarea
Mykolayiv este esențială pentru a avansa către CNE sud-ucraineană. În Kramatorsk, cel puțin două persoane au fost
ucise și multe au fost rănite când trupele ruse au tras în blocuri.

Media rusă, Ria Novosti, a informat în mod deschis despre atacurile la întreprinderile din industria de apărare din
Ucraina, făcând referire la Ministerul rus al Apărării. Vestea despre atac a fost lansată pentru ca civilii și muncitorii să
„evacueze” din întreprinderi și să reziste controlului autorităților UA.

Consultați cea mai recentă hartă a ofensivei ruse din Ucraina.

Mitinguri împotriva ocupației. În regiunea Herson, oamenii s-au adunat împotriva ocupanților ruși din Herson, Nova
Kakhovka, Novooleksiyivka și Kalanchak, precum și locuitorilor din Troitsky din regiunea Lugansk. În Chongar, tătarii
din Crimeea au ieșit în stradă chemând rușii să părăsească Crimeea.

Provocari. Mai multe informații par că autoritățile ruse intenționează să bombardeze zonele rezidențiale ale orașelor
din Rusia, lângă granița cu Ucraina. Conform acestui scenariu, imaginile în scenă ar fi transmise publicului,
prezentând mai multe victime printre civili din cauza armatei ucrainene. Acest lucru ar permite acuzarea armatei
ucrainene de aceasta să continue cu ofensivă și să lanseze mobilizarea completă în toată țara. Scenarii similare au
fost aplicate în timpul activităților militare din Afganistan, Cecenia, Abhazia. În Lyptsi, regiunea Harkov, ocupanții îi
forțează pe civili să pună dungi albe și roșii pe brațe și să pună cârpe albe pe clădiri. Trupele ruse au folosit dungi roșii
și albe pentru a se identifica.

Mass-media. Turnul TV din Harkov a fost lovit de rachetă, iar fluxul a fost suspendat temporar. Același scenariu a fost
realizat anterior și la Kiev, Herson și Melitopol. Pentru a contracara eventualele întreruperi de comunicare, Ministerul
Transformării Digitale a lansat un serviciu TV pe o aplicație de stat. Utilizatorii aplicației naționale Diia pot urmări
acum știrile de la canalele TV ucrainene. Duminică, trupele ruse au tras cu armă și l-au jefuit pe jurnalistul elvețian
Guillaume Briquet, luându-i banii, casca, materialele înregistrate și caietul. Reporterii britanici de la Sky News au fost
împușcați și răniți în timp ce încercau să scape de ambuscadă.

Dezinformare. Rusia acuză partea ucraineană că a împiedicat evacuarea civililor. Astfel, presa rusă susține că
militanții Azov au doborât o coloană de civili care încercau să părăsească Mariupol pe coridor, sunt morți și răniți.
Aceștia spun că a doua încercare de evacuare a populației din Mariupol a eșuat din cauza dezinformării autorităților
ucrainene despre transferul regimului tăcerii. Rusia mai convinge că partea ucraineană respinge categoric cooperarea
în ceea ce privește evacuarea locuitorilor din Harkov și Sumy. În plus, Rusia susține că „radicalii” din Ucraina
efectuează curățarea etnică: „militanții duc oameni care nu au pașapoarte ucrainene într-o direcție necunoscută”.

Sănătate. De la începutul războiului, 34 de spitale din Ucraina au fost avariate, dintre care unele nu vor mai putea
funcționa. Atacurile la spital încalcă Convenția de la Geneva conform celor 6 prevederi. O rachetă de croazieră
lansată a lovit cel mai mare spital de copii din Ucraina „Ohmatdyt”. Ca urmare, ferestrele și ușile au fost avariate.
Nimeni nu a fost rănit. În plus, ocupanții împiedică transportul la spital. Copiii grav răniți în urma ostilităților sunt
judecați, dar eșuați din cauza amenințării cu bombardamentele. Între timp, pandemia COVID-19 continuă să se
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răspândească, deși testarea și colectarea datelor sunt foarte limitate și inexacte. Zilnic se înregistrează 6-7 mii de
cazuri, dintre care 600-700 de persoane sunt internate.

Securitate energetică. Putin și-a anunțat că este pregătit să participe la întâlnirea tripartită dintre Asociația
Internațională a Energiei Atomice-Rusia-Ucraina. Întâlnirea ar putea avea loc online sau pe teritoriul țării terțe.

Afaceri în timp de război. Potrivit Asociației Europene de Afaceri, mai mult de jumătate dintre întreprinderile
ucrainene continuă operațiunile în timpul războiului. 63% dintre companii continuă să plătească salariile angajaților în
totalitate, iar 45% fac plăți suplimentare. Pentru a sprijini angajații, întreprinderile plătesc salariile cu o lună sau mai
mult înainte, rambursează cheltuielile de relocare, închiriază cazare în vestul Ucrainei sau în străinătate, comandă
asigurări pentru cei care continuă să meargă la muncă. Întreprinderile cu sediul în Ucraina încearcă să sprijine
financiar Ucraina în timp de război, sprijinind angajații care apără țara, furnizând bunuri, servicii, medicamente sau
mijloace de protecție/apărare

Siguranta alimentară. Ucraina suspendă temporar exportul produselor esențiale pentru securitatea alimentară:
secară, ovăz, hrișcă, mei, carne, zahăr, sare. Ministerul Economiei trebuie să elibereze autorizații speciale pentru
exportul de grâu, porumb, ulei, păsări de curte și ouă de găină.

Izolarea agresorului continuă. American Express a anunțat suspendarea tuturor operațiunilor din Rusia, astfel că
cardurile lor nu vor mai funcționa la comercianții sau bancomatele din Rusia. De asemenea, compania a anunțat
suspendarea operațiunilor în Belarus. După părăsirea PwC și KPMG din Rusia și Belarus, spune Financial Times.
Coreea de Sud a suspendat tranzacțiile cu banca centrală a Rusiei. Aceasta face parte din sancțiunile financiare
impuse Federației Ruse. Radio Liberty Corporation (RFE/RL) și-a încetat activitățile în Federația Rusă. TikTok și-a
suspendat activitatea în Federația Rusă din cauza legii ruse privind „falsurile”. Spotify a anunțat că abonamentul
Premium nu mai este disponibil în Rusia din cauza ieșirii Mastercardului și Visa. Compania și-a închis biroul din țară în
urmă cu două zile. Netflix nu mai deservește clienții din Rusia pe fondul invaziei Ucrainei.

Artă: Astăzi, peste 40 de artiști s-au reunit la Riga și au creat opere de artă solidari pentru Ucraina pe zidurile orașului
(strada Vesetas). Performanța simbolică a avut loc la Muzeul Solomon R. Guggenheim, care a cerut introducerea
zonei de excludere a zborurilor despre Ucraina.

Evenimente viitoare:

● Runda 3 de negocieri, 7 martie.
● În perioada 7-8 martie, delegația ucraineană va vorbi la Curtea Internațională de Justiție a ONU de la Haga

pentru a aduce Rusia în fața justiției pentru crimele sale împotriva Ucrainei.

Statistici:

● 38 de copii uciși, 71 răniți în războiul din Rusia, potrivit Ombudsmanului pentru drepturile copilului.
● 211 școli din Ucraina au fost distruse din 24 februarie 2022.
● 650 000 de ucraineni rămân fără electricitate din cauza războiului în curs, spune MinEnergo.
● În timpul războiului, aproape 4.000 de familii noi au fost înregistrate în Ucraina și s-au născut 4.311 copii,

spune MinJustice.
● 140.000 de cetățeni s-au întors în Ucraina de la începutul războiului, peste 80% sunt bărbați.
● Aproximativ 20.000 de străini din 52 de țări, inclusiv foști marini britanici, au solicitat să se alăture Legiunii

Internaționale pentru Apărarea Teritorială a Ucrainei.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 6:00, 7

martie 2022: trupe - peste 11 000, tancuri ‒ 290, APV ‒ 999, sisteme de artilerie – 117, MLRS ‒ 50, sisteme
de luptă antiaeriană ‒ 23, avioane ‒ 46, elicoptere ‒ 68, vehicule ‒ 454, bărci cu viteză ușoară ‒ 3,
rezervoare de combustibil  ‒ 60, UAV nivel operațional-tactic  ‒ 7.

Fiecare acțiune contează, oricât de mică!

● Universitatea din Tartu a înființat un fond de burse pentru a sprijini studiile studenților ucraineni.
Donați pentru a ajuta studenții ucraineni să-și continue studiile.

● Postați mesaje prin care se solicită introducerea unei zone interzise aeriene deasupra Ucrainei pentru
a înceta bombardarea civililor de către Rusia și pentru a asigura siguranța infrastructurii critice, cum
ar fi centralele nucleare. Folosește #closethesky.

● Distribuiți nota de informare presei locale și factorilor de decizie.

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