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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10:00, 06.04.2022.
Orașe atacate. În Rubizhne, regiunea Lugansk, rușii au lovit un rezervor cu acid azotic, autoritățile locale i-au chemat
pe localnici să rămână acasă. Peste noapte, 11 case au fost distruse în regiunea Lugansk. Din Izium, regiunea
Harkov, cetățenii locali sunt deportați forțat în Rusia. Potrivit Avocatului Poporului Denisova, ocupanții creează tabere
de filtrare și coridoare prin care ucrainenii sunt deportați în Rusia. Acțiuni similare au fost deja înregistrate anterior la
Mariupol, când mii de oameni au fost deportați și în Rusia. În regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a bombardat depozitul
de petrol și una dintre fabrici. Depozitul de combustibil a fost distrus. Salvatorii încă încearcă să țină sub control focul
de la centrală. În Harkiv, parcul privat Feldman Ecopark a fost distrus în măsura în care animalele rămase nu pot
rămâne și supraviețui acolo. Animalele vor fi evacuate în orașul Dnipro. Peste noapte, obiecte de infrastructură au fost
distruse în timpul bombardamentului cu rachete din Koziatyn, regiunea Vinnytsia. În regiunea Herson, majoritatea
așezărilor sunt în pragul unei catastrofe umanitare din cauza luptelor active din jur și a lipsei de resurse.

Masacrul de la Bucha. Militarii ruși, care au comis crime de război la Bucha, se vor întoarce în Ucraina, potrivit
Ministerului Apărării al Ucrainei. Brigada 64 de puști motorizate va fi din nou aruncată în prima linie fără rotație de
către comandamentul rus. Raportul spune că decizia vine pentru a „elimina” martorii care nu sunt necesari.
Redistribuirea potențială într-o secțiune a frontului unde nu vor avea nicio șansă de supraviețuire face imposibilă
depunerea mărturiei în viitoarele instanțe. Slidstvo.Info, un ONG ucrainean independent, arată că fiecare treime din
trupele ruse desfășurate în Bucha au fost anterior dislocate și luptate în Siria.

Incalcarea drepturilor omului. În eliberarea Hostomel, regiunea Kiev, aproximativ 400 de civili sunt încă dispăruți în
prezent, potrivit primarului orașului. Femeile soldate ucrainene eliberate din captivitatea Rusiei au fost torturate si
maltratate de invadatori, potrivit comisarului Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului, Liudmyla Denisova,
relatează Ukrinform. Evacuarea CICR și convoiul de ajutor umanitar este blocată să intre în Mariupol.

Politica externă. ONU. Președintele Zelenskyi s-a adresat reuniunii Consiliului de Securitate al ONU din 5 martie
2022. În discursul său, președintele Zelenskyi a exprimat cu fermitate eșecul Consiliului de Securitate de a lua orice
măsură pentru a pune capăt agresiunii Rusiei. „Fie înlăturați Rusia ca agresor și sursă de război, astfel încât să nu
poată pune veto asupra deciziilor privind propria sa agresiune, propriul său război, și apoi facem tot ce putem face
pentru a stabili pacea. Sau cealaltă opțiune este, vă rog să arătați cum ne putem reforma sau schimba, să vă dizolvăm
și să muncim pentru pace”. El a indicat că Ucraina este pregătită să găzduiască o conferință globală privind
continuarea sistemului de securitate globală. Marea Britanie și SUA ridică ideea expulzării Rusiei din Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului. Discuția despre această problemă va continua astăzi.

UE lansează un proces de reducere a fondurilor Ungariei în lumina încălcărilor continue ale statului de drept. Ungaria
este prima țară care se confruntă cu proceduri sub noua putere. Decizia vine la câteva zile după rezultatele recentelor
alegeri și este explicată ca un răspuns al Fidesz-ului și al cercurilor apropiate care beneficiază direct de fondurile UE.

Aliații UE expulzează 200 de diplomați ruși în două zile după asasinatele de la Bucha. Peste 325 de diplomați și
lucrători ai ambasadei au fost acum expulzați de când Moscova a invadat Ucraina. Marți, Italia, Suedia, Danemarca,
Spania, Portugalia, România s-au adăugat la numărul țărilor care au expulzat diplomații. Letonia a închis cele două
posturi consulare ruse din Daugavpils și Liepāja, precum și Estonia a închis consulatul rus din Narva.

Președintele UE von der Leyen și Înaltul Reprezentant Josep Borrell vor vizita vineri Kievul pentru a se întâlni cu
președintele Zelenskyi. Vizita are loc cu o zi înainte de evenimentul StandUpForUkraine, care va avea loc la Varșovia
pe 9 aprilie. Alături de liderii UE, se vor alătura președintele Poloniei și prim-ministrul Canadei. Evenimentul va fi o
oportunitate pentru liderii și corporațiile mondiale de a intensifica finanțarea umanitară pentru civilii vulnerabili afectați
de conflict și pentru alte priorități umanitare globale. Cancelarul federal al Austriei și-a anunțat vizita în Ucraina după
conversația telefonică cu președintele Zelenskyi.

Economist Intelligence Unit a publicat cea mai recentă imagine de ansamblu asupra diviziunii mondiale în ceea ce
privește războiul din Ucraina. Analiza arată că un total de 131 de țări nu susțin Rusia, inclusiv cele mai multe dintre
cele bogate din America de Nord și Europa. Dar două treimi din populația lumii trăiește în țări care sunt neutre sau
înclinate spre Rusia, inclusiv China, Venezuela, Myanmar etc.

Sancțiuni. UE a anunțat al cincilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Următorul pachet vizează diferite sfere, dar
nu petrolul rusesc, care rămâne unul dintre importurile cheie ale UE din Rusia - vezi graficul. Germania, Austria și
Ungaria evită să susțină interzicerea petrolului rusesc, justificând-o cu o potențială creștere a inflației. Prin urmare,
următorul pachet de sancțiuni va include doar interzicerea cărbunelui din Rusia, o interdicție completă a tranzacțiilor
pentru patru bănci rusești cheie, printre care VTB, o interdicție a navelor rusești și a navelor operate de ruși de a
accesa porturile UE, interdicții în continuare vizate de export de computere cuantice. și semiconductori avansați,
produse de la lemn la ciment, de la fructe de mare la băuturi alcoolice, interdicția UE privind participarea companiilor
ruse la achizițiile publice în statele membre și excluderea oricărui sprijin financiar acordat organismelor publice ruse.
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SUA pregătesc o nouă rundă de sancțiuni și vizează oficialii guvernului rus, membrii familiilor acestora, instituțiile
financiare deținute de Rusia și întreprinderile de stat.

Noua Zeelandă s-a alăturat și ea cu sancțiunile. Acesta va aplica tarife de 35% tuturor importurilor din Rusia și va
extinde interdicțiile existente de export la produse industriale strâns legate de industriile strategice rusești.

Mass-media. În Ucraina apar îngrijorări cu privire la libertatea presei. În noaptea de 4 aprilie, National Concern of
Radio Broadcasting, Radio and Television (RRT) a oprit difuzarea digitală pentru canalele TV „Pryamyi”, „Espresso”,
„Channel 5”. Momentan, canalele sunt disponibile doar online pe Youtube. În general, canalele au fost considerate
tradițional de opoziție. Societatea civilă și mass-media consideră inacceptabilă decizia de limitare a libertății de
exprimare în timp de război.

Dezinformare. Rusia pregătește o nouă campanie falsă pentru a se vărui de atrocitățile semnalate de la Bucha,
spune Unitatea Serviciului de Securitate (SSU). Mai multe informații sunt difuzate de presa rusă despre
presupusele crime ale armatei ucrainene la Mariupol. Potrivit datelor disponibile SSU, trupele ruse se pregătesc să
adune la un loc trupurile locuitorilor din Mariupol uciși de ruși înșiși și să le prezinte drept victime în masă ale trupelor
ucrainene. Acest lucru le va permite să distragă atenția publicului de la „Masacrul de la Bucha”. Deși aceasta este o
amăgire de-a dreptul. De fapt, bombardamentele non-stop ale Mariupolului continuă, iar evacuările sunt frecvent
perturbate.

Sondaj recent: Conform unui sondaj recent realizat de grupul sociologic „Rating” din Ucraina, 95% dintre
respondenți cred că Ucraina va putea respinge atacul Rusiei, dar încrederea în victoria rapidă „peste câteva
săptămâni” a scăzut: de la 47% la 35%. Acum ponderea celor care susțin „peste câteva luni sau până la un an” a
crescut. Nivelul de sprijin pentru aderarea la NATO a scăzut. În primele zile ale războiului pe scară largă, sprijinul
pentru aderarea Ucrainei la Alianță a crescut de la 62% la 76%. Acum a scăzut din nou la 62% În același timp,
sprijinul pentru aderarea la UE este în creștere. În primele zile ale războiului, a crescut de la 68% la 86%, apoi a
continuat creșterea, iar la sfârșitul lunii martie, 91% susțin aderarea Ucrainei la UE – un record absolut în toți anii
sondajelor noastre.

Aflați mai multe despre Ucraina:

● Tutorial gratuit de istorie - Ucraina: istorie, cultură și identități | Udemy - scurt curs multilingv introductiv
în istoria, cultura și societatea Ucrainei din Evul Mediu până în prezent.

● Învață ucraineană cu Duolingo. Duolingo raportează că de la începutul invaziei rusești pe scară largă,
numărul persoanelor care doresc să învețe ucraineană în lume prin aplicația Duolingo a crescut cu 577%. În
SUA numărul cursanților a crescut cu 554% și în Polonia cu 2677% din 24 februarie [date valabile la 20 martie
2022].

Statistici:

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 10:00,
6 aprilie 2022: personal – în jur de 18 600, tancuri ‒ 684, APV ‒ 1861, sisteme de artilerie – 332, MLRS – 107
, sisteme de luptă antiaeriană – 55, avioane cu aripă fixă   – 150, elicoptere – 134, vehicule cu piele moale –
1324, bărci și bărci cu viteză ușoară – 7, cisterne de combustibil – 76, UAV nivel operațional-tactic – 94,
echipamente speciale – 25, sistem SRBM mobil – 4. Urmăriți și contorul interactiv al pierderilor rusești.

Fiecare acțiune contează, nici o contribuție nu este prea mică!

● Urmărește filmul „Mariupolis” al regizorului lituanian recent ucis Mantas Kvedaravičius. 50% din
vânzările de bilete vor fi trimise către organizațiile locale care ajută la evacuarea din Mariupol.

● Distribuiți aceste informații actualizate despre situația din Ucraina, fie pe rețelele de socializare, cu
presa locală, fie prin răspândirea acestei scurte actualizări.

● Abonați-vă la actualizările noastre zilnice pe Twitter și pe site-ul nostru.
● Puteți susține proiectul nostru cu donații prin PayPal. Mai multe informații aici.

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