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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10:00, 2.04.2022.
Politica externă. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European este în oraș. Președintele PE s-a
întâlnit la Kiev cu președintele Parlamentului Ucrainei, precum și cu președintele Zelenskyi. În declarația
comună cu președintele parlamentului ucrainean, ea a subliniat disponibilitatea UE de a ajuta la
reconstruirea orașelor ucrainene. Președintele Metsola a asigurat sprijinul UE pentru Ucraina: „Uniunea
Europeană vă recunoaște ambițiile europene și aspirația dumneavoastră de a fi o țară candidată pentru
succesiune. Și puteți conta pe sprijinul deplin al Parlamentului European în atingerea acestui obiectiv”. Ea a
adăugat că asistența umanitară și militară care a venit din bloc în Ucraina va crește.

Premierul canadian Justin Trudeau cere excluderea Rusiei din G20. Cu toate acestea, China se opune
acestui lucru. Reuniunea G20 este programată pentru 15-16 noiembrie la Bali, Indonezia.

Președintele Erdogan a oferit încă o dată președinților ucraineni și ruși să se întâlnească la Istanbul pentru
negocieri.

Comisia Europeană a emis o declarație cu privire la recrutarea armatei ruse în Crimeea și Sevastopol,
susținând încălcarea dreptului internațional umanitar. Președintele Zelenskyi, în discursul său de seară, a
condamnat și recrutarea. Recrutarea tuturor bărbaților eligibili din Crimeea anexată ilegal înseamnă
recrutarea localnicilor, inclusiv a tătarilor din Crimeea, pentru a lupta împotriva ucrainenilor.

Orașe atacate. Trupele ruse s-ar fi retras din regiunea Kiev, cu toate acestea, luptele pe drumurile către
Kiev și la periferie au continuat. De asemenea, aproximativ 30 de așezări din Ucraina au fost eliberate de
armata ucraineană vineri. Chiar dacă numărul trupelor ruse din regiunea Kiev a scăzut, rachetele și
raidurile aeriene continuă încă deasupra capetelor civililor. Vineri, în jur de 30 de rachete au fost lansate de
pe teritoriul Belarusului în direcția Ucrainei. O serie de bombardamente a lovit regiunea Dnipro,
Kremenciuk, Poltava și Odesa. În timp ce părăseau Ucraina, trupele ruse au minat fabrica de cofetărie
din Bucha, regiunea Kiev, precum și au otrăvit toate mărfurile rămase acolo. Cele mai active lupte
continuă în Izium, regiunea Harkov. Kryvyi Rih a fost concediat de la BM-21 „Grad”. Concentrațiile grele
continuă în regiunile Herson, Donețk și Lugansk.

Retragerea trupelor din nordul țării îi ține pe toți în tensiune, așteptând fie o posibilă redistribuire, fie o
intensificare a ofensivei în Est până la Marea Azov. În discursurile lor de ieri, președintele și șeful
Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei au avertizat că lupte grele sunt în continuare,
ținând cont de faptul că Rusia își propune să încheie războiul cu o paradă a Victoriei pe 9 mai.

Evacuarea de la Mariupol a fost blocată de armata rusă indiferent de acordurile de securitate și de
implicarea Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR). CICR informase inițial despre planul de
evacuare a aproape 2000 de civili din asediul Mariupol. Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, mașinile
de evacuare au trebuit să se întoarcă, deoarece nu existau garanții de trecere în siguranță, a spus
organizația într-un comunicat. În același timp, până la 3000 de oameni au reușit în continuare să
părăsească orașul prin alte mijloace joi. O altă încercare de evacuare va avea loc sâmbătă.

La Melitopol, trupele ruse au răpit trei directori de școală, în timp ce elevii lor sunt ținuți în oraș ca scut
uman. Anterior, toți directorii școlii și-au dat demisia în semn de protest refuzând să colaboreze cu rușii. În
Melitopolul ocupat rămân aproximativ 70-75 de mii de oameni. Trupele ruse nu le permit cetățenilor să
evacueze în Ucraina, dar le lasă să meargă liber în Crimeea.

Al doilea schimb de prizonieri de război a avut loc în regiunea Zaporizhzhia. 86 de militari ucraineni,
inclusiv 15 femei, au fost schimbați cu 86 de combatanți ruși.

Strategii de ocupare. În teritoriile ocupate, forțele ruse pregătesc terenul pentru organizarea de
referendumuri ilegale. Toți cei care sunt împotriva forțelor de ocupație sunt reținuți sau urmăriți penal. În
Tokmak, regiunea Zaporizhzhia, un referendum presupus ilegal este planificat pentru 4 aprilie. În Melitopol,
civilii și infrastructura civilă sunt folosite drept scut. Primarul orașului informează că trupele ruse încearcă
să conecteze orașul la furnizorul de internet din Crimeea pentru a limita și controla fluxul de informații.
Trupele ruse confiscă ajutorul umanitar care vine din Ucraina și îl distribuie ca și cum ar fi venit din Rusia.
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Încălcări ale drepturilor omului și crime de război. Amnesty International a obținut noi mărturii și
dovezi cu privire la încălcarea drepturilor omului și a legilor de război. În ultimele săptămâni, forțele ruse au
folosit arme neconvenționale, cum ar fi munițiile cu dispersie, și arme cu rază largă de acțiune cu obiective
inexacte, cum ar fi bombe „contondente” nedirijate și salve de lansare de rachete multiple (MLR) în atacuri
asupra zonelor civile dens populate. Atacurile sunt incoerente și necoordonate, vizând pagube și vătămări
maxime. În prezent, civilii suferă de lipsă de comunicare, deoarece există o acoperire slabă sau lipsită de
internet sau TV în zonele de luptă activă. Anterior, în martie, am raportat despre atacurile frecvente asupra
turnurilor de telecomunicații. Grupurile de persoane vulnerabile sunt amenințate în mod special din cauza
provocărilor de a obține medicamente și asistență medicală și a dificultăților generale de a părăsi
hotspot-urile din cauza problemelor de mobilitate.

Securitate energetică. Rafael Grossi, șeful Asociației Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) va
conduce o misiune de asistență și sprijin a AIEA la CNE din Chornobîl. Decizia a fost anunțată după
vizitele sale în Ucraina și Rusia săptămâna aceasta. Va fi prima dintr-o serie de misiuni de securitate și
securitate nucleară în Ucraina.

Siguranta alimentara. Prim-ministrul Ucrainei a informat că sezonul de tăiere a început în 21 de regiuni
ale Ucrainei, indiferent de activitățile militare din țară. Cu toate acestea, scara generală ar putea fi cu
aproximativ 25-30% mai mică în comparație cu anul precedent, din cauza luptelor și mineritului în curs.

Cultură. AFP și UNESCO raportează că cel puțin 53 de situri istorice, clădiri religioase și muzee ucrainene
au suferit daune în timpul invaziei Rusiei în țară. Prima listă preliminară a UNESCO a siturilor avariate
total sau parțial cuprindea 29 de situri religioase, 16 clădiri istorice, patru muzee și patru monumente.
Ministerul Culturii din Ucraina raportează 135 de crime comise de ruși împotriva obiectelor și infrastructurii
ucrainene importante din punct de vedere cultural.

Securitate digitală. Actualizare regulată de la Anonymous. Hackerii au scurs 15 GB de date furate de la
aripa caritabilă a Bisericii Ortodoxe Ruse și au lansat aproximativ 57 500 de e-mailuri, precum și informații
de la Uzina Mecanică din Lipetsk. Producător rus de tancuri și antiaeriene.

Dezinformare. Forțele aeriene ucrainene au respins unele dintre cele mai comune falsuri care circulă în
mass-media. Doar câteva dintre ele ca exemplu, aflați mai multe urmând link-ul.

● Mitul 1: succesele Ucrainei pe teren vor câștiga războiul. Adevărul: Superioritatea aeriană este
factorul decisiv în acest război. Superioritatea aeriană a jucat un rol cheie în toate războaiele de
după cel de-al Doilea Război Mondial.

● Mitul 2: Forțele aeriene ucrainene sunt echipate pentru a apăra efectiv țara împotriva Rusiei.
Adevărul: forțele aeriene ale Rusiei sunt de multe ori mai mari decât cele ale Ucrainei și au acces
la tehnologii de radare și rachete mai avansate

Listă de citit:

● Natura și războiul: cum distruge invazia rusă fauna sălbatică ucraineană – ONG-ul Ecoaction
din Ucraina a pregătit o prezentare generală a crimelor și daunelor aduse mediului înconjurător
încheiate de rusi în prima lună a războiului din Ucraina.

● Cel mai faimos compozitor în viață din Ucraina este acum un refugiat - The New York Times
(nytimes.com). O poveste frumoasă și tristă a compozitorului de la Kiev, care a fugit din Ucraina
din cauza războiului. Povestea reflectă asupra unora dintre lucrările sale care au fost un răspuns la
revoluția de la Maidan și la războiul în desfășurare.

Lista de urmărire:

● „Terifizant”: Soldatul descrie întâlnirea cu luptători ruși - Erin Burnett de la CNN discută cu
Volodymyr Demchenko, un regizor și soldat ucrainean, despre ceea ce vede el pe teren pe fondul
pretențiilor Rusiei de a reduce forțele.

● Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom - o poveste despre „Revoluţia demnităţii”
(EuroMaidan) în Ucraina în 2013-2014, care oferă un fundal pentru Ucraina actuală: ceea ce a
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început ca demonstraţii paşnice studenţeşti a devenit o mişcare cu drepturi depline pentru drepturile
civile în Ucraina. Filmul este pe Netflix și este oferit gratuit pe YouTube.

Statistici:

● 6.266 au fost evacuați astăzi din hotspot-uri
● 869 de instituţii de învăţământ au fost avariate, dintre care 83 au fost complet distruse
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la

ora 10:00, 2 aprilie 2022: personal – în jur de 17 800, tancuri ‒ 631, APV ‒ 1 776, sisteme de
artilerie – 317, MLRS – 100, sisteme de luptă antiaeriană – 54, avioane cu aripă fixă   – 143,
elicoptere – 134, vehicule cu piele moale – 1 236, bărci și bărci cu viteză ușoară – 7, cisterne de
combustibil – 76, UAV nivel operațional-tactic – 87, echipament special – 24, sistem mobil SRBM -
4. Urmăriți și contorul interactiv al pierderilor rusești.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!

● ONG ‘Halabuda’ este un ONG Mariupol. Înainte de război erau una dintre cele mai active
organizații care se ocupau de inițiative sociale, educație, afaceri sociale etc. Cu toate
acestea, în momentul de față o parte din echipă a reușit să se mute la Zaporizhzhia, unii se
află încă în Mariupol. Cu toate acestea, ei și-au orientat eforturile spre evacuare, ajutor
umanitar pentru cei scăpați, precum și sprijin pentru armata locală.

● 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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