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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10.00, 11.03.2022.

Politica externa. Summit-ul de la Versailles. Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Versailles pe 10 martie
2022 pentru a conveni asupra unui răspuns comun la războiul din Ucraina și asupra modului de a naviga prin
opinii diferite cu privire la viitoarele sancțiuni economice, cum să reducă importurile rusești de energie și să
sprijine în continuare cererea Ucrainei de a deveni membru a UE. Prima zi a întâlnirii s-a încheiat cu o
declarație unanimă despre intenția UE de a ajuta Ucraina, inclusiv asistență politică și financiară, precum și
protecție temporară pentru refugiați. Nu a existat nicio garanție a aderării la UE pentru Ucraina, pe care o
solicitase Zelenski. Între timp, premierul olandez Mark Rutte, spune că nu există o opțiune rapidă pentru
aderarea la UE. Cancelarul german Olaf Scholz a spus anterior că UE ar trebui să-și aprofundeze parteneriatul
cu Ucraina, mai degrabă decât să vorbească despre apartenență, ceea ce ar necesita unanimitatea tuturor celor
27 de țări membre. În Turcia, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, s-a întâlnit cu omologul
său rus. Părțile nu au reușit încă să ia o decizie cu privire la încetarea focului. Dar Lavrov a lăsat ușa deschisă
pentru noi discuții și o eventuală întâlnire între președinții Vladimir Putin și Volodymyr Zelenskiy. După cum a
declarat ministrul Kuleba, „Ucraina nu poate opri războiul dacă țara atacatoare nu vrea să facă acest
lucru”. Seimas al Republicii Lituania a susținut în unanimitate o rezoluție prin care se cere UE să acorde
imediat Ucrainei statutul de candidat și să deschidă discuțiile de aderare.

Amenințări biologice. Consiliul de Securitate al ONU se întrunește vineri la cererea Rusiei. Rusia susține că
SUA și-au stabilit laboratoarele chimice în Ucraina, dar nu au nicio dovadă care să susțină această afirmație.
Washingtonul a numit aceste acuzații „lucru de gaz”. Olivia Dalton, purtătoarea de cuvânt a Misiunii SUA la
Națiunile Unite, îl numește un efort fals pe care Rusia l-ar putea folosi pentru a-și justifica potențialul atac
chimic. Serviciile de Securitate ale Ucrainei au informat că trupele Rusiei ar putea lua în considerare
posibilitatea de a arunca în aer depozitele de amoniac din regiunea Harkov pentru a da vina pe Forțele Armate
ale Ucrainei.

Crize umanitare. Au fost observate unele progrese în ceea ce privește evacuarea oamenilor din Kiev, Harkov și
regiunile Sumy. Peste 60.000 de oameni au fost evacuați din orașele Sumy, Trostianets și Krasnopillia, regiunea
Sumy. Aproximativ 3.000 de oameni au reușit să părăsească orașul Izium. Autoritățile ucrainene au reușit, în
sfârșit, să aducă rezervele de apă și alimente în oraș. Aproximativ 20.000 de persoane au fost evacuate ieri din
Bucha, Gostomel, Irpin, Vorzel și alte zone ale regiunii Kiev. În cele din urmă, peste 100 de tone de ajutor au
fost livrate orașului Energodar.

Situația se deteriorează însă și mai mult la Mariupol. Trupele ruse blochează camioanele de ajutor, astfel încât
oamenii rămân fără acces la apă, medicamente și alimente, în timp ce sunt sub focul constant al Rusiei zile
întregi. Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe, după întâlnirea cu Serghei Lavrov din Turcia a declarat că
Ucraina a propus un coridor umanitar de la Mariupol și un regim de încetare a focului pentru cel puțin 24 de ore
pentru a rezolva problemele umanitare ale civililor locali. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la niciun acord.

Orașe atacate. Mariupol rămâne sub atacuri constante. Serghei Lavrov a confirmat că Rusia a bombardat în
mod deliberat maternitatea din Mariupol. Potrivit acestuia, clădirea fusese curățată de toți pacienții și
personalul medical înainte de atac. Motivul pentru care a vizat spitalul, susține Lavrov, a fost că clădirea era o
stație a batalionului Azov. El a respins, de asemenea, fotografiile cu gravidele rănite care evacuează spitalul
drept „în scenă”. Twitter a eliminat ambasada Rusiei în Marea Britanie tweet despre atentatul la spitalul
Mariupol - conform postării, știrile despre atentat sunt false.

Șase bombe aeriene au fost aruncate asupra unui sat Slobozhanske, regiunea Harkov. Nu era infrastructură
militară în jur, una dintre bombe a căzut pe un bloc de apartamente cu două etaje. Cel puțin 5 persoane au fost
ucise, inclusiv 2 copii. În Mykolayiv, obuzul rusesc a căzut pe teritoriul unei grădinițe, dar nu a explodat.
Primarul din Harkov raportează că atacurile rusești au distrus 400 de blocuri. Trupele ruse au bombardat
Nizhyn, regiunea Cernigiv folosind BM-27 Uragan, relatează primarul orașului. 8 persoane au fost rănite și 2
au murit. Două rachete au lovit aeroportul din regiunea Dnipropetrovsk. Dis-de-dimineață s-au auzit explozii la
Dnipro, Luțk, Ivano-Frankivsk. În timpul atacurilor aeriene nocturne de la Cernigiv, ocupanții au deteriorat
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rețeaua de alimentare cu apă, astfel încât alimentarea cu apă a fost întreruptă în întreg orașul. Acțiunea activă
de luptă continuă în jurul Kievului. Dimineața, un atac aerian cu rachetă a lovit Baryshivka. O rachetă Iskander a
provocat daune semnificative infrastructurii și locuințelor, inclusiv 60 de blocuri au fost complet avariate, 4
blocuri și 10 case au fost grav avariate.

Securitate energetică. Ocupanții ruși au minat lacul de acumulare Kakhovka, cu granițe ocupate de CNE
Zaporizhzhia. Belarus a susținut că a conectat CNE Chornobyl la sistemul lor electric, totuși Energoatom a
negat această informație ca fiind falsă. Între timp, Energoatom a împărtășit o hartă a norului radioactiv care s-a
format peste Europa după dezastrul de la Chornobîl din 1986, ca o amintire a amplorii și a pericolului mortal al
unui dezastru nuclear. Rusia a atacat reactorul nuclear experimental situat în incinta Institutului de Fizică și
Tehnologie din Harkov. Obuzul a provocat un incendiu în clădirea de lângă reactorul distrus.

Afaceri. Tot mai multe companii anunță suspendarea operațiunilor în Rusia. China a refuzat să furnizeze
companiilor aeriene ruse piese de schimb pentru aeronavele lor.

Dezinformare. Rusia continuă să împiedice evacuarea populației civile din Ucraina și dă vina pe partea
ucraineană pentru acest lucru. Deci, Rusia susține că nimeni nu informează ucrainenii despre coridoarele de
evacuare. Cei care află despre ei nu pot ajunge acolo. Rusia insistă, de asemenea, că „naționaliștii” folosesc
încetarea focului în Ucraina doar pentru a-și îmbunătăți sau schimba pozițiile tactice. Ministerul rus al Apărării a
mai menționat că peste 7.000 de cetățeni din 21 de țări străine rămân ținuți ostatici de „neonaziștii ucraineni”.

În presa rusă, atacurile armatei ruse asupra infrastructurii civile și a civililor sunt prezentate drept provocări din
Ucraina. Rusia a declarat că „presupusul atac aerian asupra spitalului Mariupol a fost o provocare pre-mediată
pentru a perpetua agenda anti-ruse în rândul publicului larg”. Ministerul a mai remarcat că aeronavele rusești
din regiunea Mariupol nu au fost însărcinate să lovească ținte la sol.

Securitate digitală. Grupul hacktivist anonim a încălcat cu succes baza de date a Roskomnadzor, agenția
executivă federală rusă responsabilă de monitorizarea, controlul și cenzura mass-media rusă, eliberând peste
360.000 de fișiere pentru acces public.

Statistici:

● Sondajele de opinie publică. 92% dintre respondenți cred că Ucraina poate respinge atacul Rusiei.
57% cred că Ucraina va putea câștiga războiul cu Rusia în săptămânile următoare. 40% dintre ucraineni
cred că majoritatea rușilor susțin războiul împotriva Ucrainei.

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 6
dimineața, 10 martie 2022: trupe - peste 12.000, tancuri ‒ 353, APV ‒ 1.165, sisteme de artilerie – 125,
MLRS - 58 , sisteme de luptă antiaeriană - 31, avioane – 57, elicoptere – 83, vehicule – 558, bărci cu
viteză ușoară – 3, rezervoare de combustibil – 60, UAV nivel operațional-tactic – 7.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!

● Citiți și distribuiți un articol despre ridicarea vocilor ucrainene în mass-media din întreaga lume.
● Sprijiniți echipa UAnimals care continuă să salveze animale în Ucraina.
● Urmați linkul pentru a vedea o listă de organizații de încredere care sprijină Ucraina.
● Împărtășiți-vă povestea despre Ucraina - indiferent dacă ați călătorit aici sau aveți prieteni în

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

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