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New Strategy Center deschide o serie de materiale informative – Rusia și războiul din
Ucraina - care are drept obiectiv înțelegerea mai bună a realităților din Rusia în contextul
războiului din Ucraina. Considerăm că un asemenea produs poate ajuta la o estimare mai
bună a capacității de rezistență și reziliență la sancțiuni a Rusiei, a impactului războiului în
societatea rusă, a dificultăților pe care industria militară rusă le are în producție de
echipamente în absența unor componente importate sau a desfășurării procesului de
recrutare și mobilizare de personal militar suplimentar. Sunt câteva dintre subiectele pe
care le vom avea în vedere în perioada viitoare. Acest produs New Strategy Center se
bazează exclusiv pe monitorizarea de surse deschise din Federația Rusă și Ucraina.               



CUM PERCEP RUȘII PIERDERILE UMANE PE FRONTUL DIN
UCRAINA
În Rusia au fost create platforme de comunicare, unde sunt publicate și se actualizează
informațiile despre soldații ruși care au căzut în războiul din Ucraina. Astfel de cărți de
condoleanțe presupun publicarea unei poze și datelor despre persoana respectivă, inclusiv atât
data și locul nașterii, cât și data și locul decesului, în marea majoritate a cazurilor la rubrica locul
de deces este specificată Ucraina sau “operațiunea specială în Ucraina”.
 De exemplu, pe site-ul de presă on-line 74.ru https://74.ru/ la secția „Operațiunea specială în
Ucraina” https://74.ru/text/theme/25415/ se regăsesc diverse articole, ca de exemplu: „Nici nu
visam la un fiu mai bun: în regiunea Celiabinsk își iau rămas bun de la un soldat care a decedat în
Ucraina”. Acest articol este dedicat lunetistului Konstantin Hvastunov, originar din Iuriuzan,
regiunea Celiabinsk, care avea 24 de ani și a decedat în Ucraina. Articolul conține atât
condoleanțele oficialilor locali, cât și mesajul mamei publicat pe rețeaua socială rusească
VKontakte. [1]
 Pentru a centraliza toate cazurile de deces ale militarilor originari din regiunea Celiabinsk, care au
participat la conflictul din Ucraina, 74.ru a creat o platformă numită „Pagina de memorie a
militarilor din regiunea Celiabinsk, care au căzut pe timpul operațiunii speciale în Ucraina”
https://74.ru/text/incidents/2022/03/21/70521938/. Articolul începe cu următorul mesaj: „În
dimineața zilei de 24 februarie, Vladimir Putin a anunțat operațiunea specială. Președintele FR a
comunicat că planurile Federației Ruse nu includ ocuparea Ucrainei, iar acțiunile militare prevăd
denazificarea și demilitarizarea țării. La operațiunea specială participă inclusiv personal militar
din regiunea Celiabinsk. Aceasta pagină va fi actualizată în permanență și este dedicată memoriei
cetățenilor din zona Iujnouralsk, care au decedat pe timpul operațiunii speciale. Toate informațiile
publicate sunt confirmate oficial de autorități și comisariate militare. Veșnica pomenire! ”. [2]  Dat
fiind faptul, că și această platformă a limitat dreptul de a lăsa un comentariu, opinia publică nu
are șanse să fie exprimată aici. 
 Lucrurile stau mai bine cu comentariile pe rețeaua socială VKontakte https://vk.com/. Drept
dovadă, în grupul „Tineretul din Iuriuzan” la articolul despre decesul lui Konstantin Hvastunov,
despre care am vorbit mai sus, sunt circa 96 de comentarii. Autorii comentariilor exprimă
condoleanțe rudelor și mândria pentru tânărul erou, care și-a sacrificat viața în numele păcii, și
doar 2 persoane din cele 96 au avut curajul de a exprima nemulțumirea, numind operațiunea o
nebunie și apreciind situația pe front ca fiind una mult mai gravă decât cea din Cecenia și
Afganistan. Însă, aceeași persoană, care exprimă nemulțumirea în comentariu, pe pagina sa
VKontakte își arată sprijinul față de operațiunea specială, iar în poze apare în uniformă militară
purtând cocarda Sf. Gheorghe https://vk.com/id720843374 .[3]

[1] https://74.ru/text/theme/25415/ 
[2] https://74.ru/text/incidents/2022/03/21/70521938/ 
[3] https://vk.com/id720843374 .
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 ROMB este un canal rus pe Youtube, cu 36 000 de persoane care îl
urmăreschttps://www.youtube.com/c/RombTV/featured . La 12 mai 2022 a publicat o filmare cu
denumirea „Ce aș putea să-i răspund”: cum trăiesc mamele soldaților „contractați” decedați din
Bureatia”. Bureatia este lider în ceea ce privește numărul de soldați, căzuți în războiul în Ucraina.
La Ulan-Ude jurnaliștii ROMB s-au întâlnit cu mama lui Amgalan Tudupov, care a decedat pe front
la 12 martie. Înainte de a fi înrolat în calitate de soldat pe bază de contract încă în anul 2014,
Tudupov, în calitate de profesor în Ula-Ude-ul natal, avea salariul de 7 000 de ruble. (107 USD)
După semnarea contractului în calitate de soldat, deja încasa de la 40 000 (615 USD) până la 50
000 de ruble lunar (770USD). Mama acestuia, care pare a fi tristă, spune însă că această
operațiune este necesară, fiindcă poporul ucrainean trebuie apărat de naziști, deci trebuie să fie
cineva care să îi apere. O altă mamă, aflată în aceeași situație, înhumându-și cu câteva zile în urmă
fiul, care a căzut în Ucraina, la întrebarea referitor la atitudinea față de operațiune, afirmă că
operațiunea nu trebuie să se oprească aici, ci trebuie să continuă și să aibă succes.[4] 
 La 16 mai a.c. Meduza, un site independent din Rusia, a publicat un articol despre rudele, care își
caută soldații dați dispăruți ce se aflau la bordul navei Moscova, care a fost scufundată la 13 aprilie
2022. În articol este reflectată povestea unei mame, care își caută fiul, însă aceasta preferă să
păstreze confidențialitatea, din acest motiv numele nu este specificat. Oficial fiul acestei doamne
este dat dispărut. Dânsa a avut discuții cu amiralul Igor Osipov, comandantul Flotei Mării Negre a
Federației Ruse, care însă nu a oferit nici-o informație referitoare la soarta soldatului. Totodată,
dânsa a dat de urma unor soldați, care făceau parte din același echipaj și se aflau pe navă
împreună cu fiul ei. Însă, nici unul dintre ei nu a dorit să-i dea detalii și păreau a fi înfricoșați. Mai
mult decât atât, la un moment dat, această doamnă a observat că 2 persoane o urmăresc în
permanență. Reușind să discute puțin cu unii răniți din echipaj, aceștia fiind internați în spitale,
dânsa a aflat că întreg echipajul a semnat un document, care prevede tragerea la răspundere
pentru divulgarea informațiilor și că le este interzis să discute acest subiect. Această mamă nu a
mai dat de urma fiului său. [5] 
 

[4] https://www.youtube.com/watch?v=ZYa9UvtlKD0&t=795s 
[5] https://meduza.io/feature/2022/05/16/nashih-rebyat-sudya-po-vsemu-zabyli 
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 În cadrul emisiunii Veghe de noapte, 1+1tv, Ucraina, jurnalista din Bureatia, Rajana Dugar, a vorbit
despre atmosfera anti-război din Bureatia. În Bureatia, susține Rajana Dugar, multă lume este
împotriva războiului, însă din cauză că Parlamentul rus a adoptat legea care prevede pedepse de
până la 15 ani de închisoare pentru răspândirea informațiilor false și defăimătoare despre forțele
armate ale Rusiei, nimeni nu își exprimă protestul public. La Ulan-Ude a fost creată o mișcare de
masă ascunsă împotriva războiului, care răspândește bilețele cu mențiunea link-urilor la canalele
secrete anti-război, unde se discută situația actuală și revolta împotriva războiului. Majoritatea
soldaților, înrolați pe bază de contract, sunt originari din sate mici. Dat fiind faptul că nivelul de
trai în mediul rural în Rusia, și mai ales în regiunea Bureatia, este foarte scăzut, serviciul militar pe
bază de contract este pentru mulți bărbați singura perspectivă. Cei din mediul urban sunt mult mai
puțini în armată, fiind mai greu de convins să semneze un contract. În ceea ce-i privește pe soldații
de pe front care au refuzat să lupte și care au fost trimiși înapoi în Rusia, aceștia sunt dați
dispăruți, nu se mai știe nimic despre ei. Din surse neoficiale s-a aflat că în Ucraina sunt circa 5
000 de soldați de naționalitate buriată, numărul total de etnici buriați în Rusia fiind de 50 000 de
persoane. Rajana Dugar susține că „Rusia este un stat fascist, iar eșecul războiului va porni
procesul de dezintegrare a Rusiei”. Din cauza lipsei de independență economică, Bureatia nu are
șanse să fie printre primele regiuni din Rusia care își vor exprima dorința de a deveni regiuni
independente. Însă, de exemplu Tatarstan, Caucazul de Nord, zona Uralului, Siberia au toate
șansele, consideră jurnalista.[6]
 

[6] https://www.youtube.com/watch?v=D24DJnfnMKg 
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