
NEW YORK(IM)- ebih 
dari 700 warga sipil, termasuk 
52 anak-anak, telah menjadi 
korban perang di Ukraina sejak 
Rusia menginvasi tiga pekan 
lalu. Kepala urusan politik 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) Rosemary DiCarlo 
menyatakan kepada Dewan 
Keamanan (DK), jumlah se-
benarnya kemungkinan jauh 
lebih tinggi dan perlu dilaku-
kan investigasi, Jumat (18/3).

“Besarnya korban sipil dan 
penghancuran infrastruktur 
sipil di Ukraina tidak dapat di-
sangkal. Ini menuntut penyeli-
dikan dan pertanggungjawaban 
yang menyeluruh,” DiCarlo.

DiCarlo mengatakan kepa-
da 15 anggota DK PBB bahwa 
badan hak asasi manusia PBB 
telah mencatat 726 kematian, 
termasuk 52 anak-anak, dan 
1.174 orang terluka, termasuk 
63 anak-anak, antara 24 Feb-

ruari dan 15 Maret. DiCarlo 
tidak memerinci siapa yang 
harus disalahkan atas jatuhnya 
korban tersebut. 

“Sebagian besar korban ini 
disebabkan oleh penggunaan 
senjata peledak di daerah ber-
penduduk dengan jangkauan 
berdampak luas. Ratusan ban-
gunan tempat tinggal telah 
rusak atau hancur, seperti juga 
rumah sakit dan sekolah,” kata 
DiCarlo.

DiCarlo mengatakan kepa-
da 15 anggota DK PBB bahwa 
badan hak asasi manusia PBB 
telah mencatat 726 kematian, 
termasuk 52 anak-anak, dan 
1.174 orang terluka, termasuk 
63 anak-anak, antara 24 Feb-
ruari dan 15 Maret. DiCarlo 
tidak memerinci siapa yang 
harus disalahkan atas jatuhnya 
korban tersebut.

“Sebagian besar korban ini 
disebabkan oleh penggunaan 
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Jumlah korban sipil di perang Rusia-Ukraina 
kemungkinan jauh lebih tinggi.

PBB Minta Penyelidikan Korban
Sipil di Perang Ukraina-Rusia

berada di sekitar kota-kota be-
sar termasuk ibu kota Ukraina.

PBB mengatakan lebih dari 
tiga juta orang telah melarikan 
diri dari pertempuran itu.

Sebelumnya, Kyiv telah 
menyeret Moskow ke ICJ 
yang bermarkas di Den Haag 
beberapa hari setelah invasi 
Rusia pada 24 Februari.

Ia meminta badan hukum 
untuk campur tangan, dengan 
mengatakan Moskow secara 
keliru menuduh genosida di 
wilayah Donetsk dan Luhansk 
Ukraina untuk membenarkan 
serangannya.

Ukraina menginginkan 
tindakan segera untuk meng-
hentikan pertempuran yang 
menurut badan hak asasi ma-
nusia PBB telah merenggut 
sedikitnya 1.834 korban sipil.

Federasi Rusia akan segera 
menangguhkan operasi militer 
yang dimulai pada 24 Februari 
di wilayah Ukraina, sambil 
menunggu keputusan akhir 
dalam kasus tersebut, kata 
hakim ketua Joan Donoghue 
pada sidang yang diadakan di 
markas besar pengadilan di ge-
dung Istana Perdamaian.  tom

dirancang Rusia untuk akses 
bantuan dan perlindungan 
sipil di Ukraina. Namun para 
diplomat mengatakan, tin-
dakan itu akan gagal karena 
tidak mendorong diakhirinya 
pertempuran atau penarikan 
pasukan Rusia.

“Kami pikir itu salah. Rusia 
tidak bisa menembak dulu dan 
kemudian menyamar sebagai 
dokter,” ujar Duta Besar Al-
bania untuk PBB Ferit Hoxha 
kepada DK PBB.

Duta Besar Prancis un-
tuk PBB Nicolas de Riviere 
mengatakan, dukungan apa 
pun untuk rancangan resolusi 
Rusia akan memberi negara itu 
lampu hijau untuk melanjutkan 
perangnya.

Sementara itu, Pengadilan 
tinggi Perserikatan Bangsa-
bangsa atau juga disebut Mah-
kamah Internasional memerin-
tahkan Rusia untuk menghen-
tikan invasi ke Ukraina.

Pihak pengadilan tinggi 
menyatakan keprihatinannya 
atas serangan Rusia.

Keputusan Mahkamah 
Internasional datang ketika 
pasukan Moskow masih tetap 
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KAPAL EMIRAT TENGGELAM 
Sebuah kapal Emirat terlihat tenggelam 30 mil dari 
Assaluyeh di Teluk Persia, Iran, Kamis (17/3). 

senjata peledak di daerah ber-
penduduk dengan jangkauan 
berdampak luas. Ratusan ban-
gunan tempat tinggal telah rusak 
atau hancur, seperti juga rumah 
sakit dan sekolah,” kata DiCarlo.

Organisasi Kesehatan Du-
nia (WHO) telah memverifi kasi 
43 serangan terhadap layanan 
kesehatan di Ukraina. Serangan 
itu menewaskan 12 orang dan 
melukai puluhan lainnya, terma-
suk petugas kesehatan.

“Dalam konflik apa pun, 
serangan terhadap layanan kes-
ehatan merupakan pelanggaran 
hukum humaniter internasion-
al,” kata Direktur Jenderal WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
kepada kepada DK PBB tanpa 
menyinggung pihak mana yang 
harus disalahkan.

Ukraina dan sekutu Barat-
nya menuduh Rusia menyerang 
warga sipil. Rusia menyebut 
tindakan militernya di Ukraina 
sebagai operasi khusus dan 
membantah menyerang warga 
sipil, dengan mengatakan han-
ya menargetkan infrastruktur 
militer Ukraina.

DK PBB akan memberi-
kan suara bagi seruan yang 

DUBES RUSIA UNTUK PBB DI RAPAT DEWAN KEAMANAN PBB
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB, di tengah invasi Rusia di Ukraina, di 
Markas Pusat PBB di Kota New York, Amerika Serikat, Kamis (17/3). 

IDN/ANTARA

Blinken Setuju Biden Sebut 
Putin Penjahat Perang

WASHINGTON(IM) - 
Menteri Luar Negeri Amerika 
Serikat (AS) Antony Blinken 
menyatakan dirinya setuju 
dengan Presiden Joe Biden 
bahwa kejahatan perang su-
dah dilakukan di Ukraina. 
Sementara itu, para pakar AS 
sedang mengumpulkan bukti 
untuk memastikannya.

Sebelumnya Biden men-
gatakan ia yakin Presiden Rusia 
Vladimir Putin adalah “penja-
hat perang”. Tapi kemudian 
Gedung Putih mengatakan 
belum ada penetapan resmi 
mengenai potensi pelanggaran 
hukum internasional sejak Ru-
sia menginvasi Ukraina pada 
24 Februari lalu.

“Secara pribadi saya setu-
ju,” kata Blinken dalam kon-
ferensi pers, Jumat (18/3).

“Niat mengincar sipil itu 
kejahatan perang,” kata Blink-
en sambil menambahkan “sulit 
untuk menyimpulkan Rusia 
melakukan sebaliknya” setelah 
kehancuran selama beberapa 
pekan terakhir.

Kremlin menggatakan 
pernyataan Biden merupakan 
retorika yang tidak bisa diteri-
ma dan dimaafkan. Moskow 
menyebut invasi ke Ukraina se-
bagai “operasi militer khusus” 
untuk melucuti senjata dan 

“mendenazifi kasi”. Tuduhan 
yang ditolak Ukraina.

Blinken menyebutkan 
serangan-serangan Rusia pada 
rumah sakit, sekolah dan ge-
dung teater tempat warga sipil 
berlindung. Ia mengatakan 
tempat-tempat itu bagian dari 
daftar panjang serangan terha-
dap warga sipil, bukan militer, 
di seluruh lokasi di Ukraina.

Blinken mengatakan, 
Duta Besar AS untuk Pen-
gadilan Pidana Global Beth 
Van Schaak mengatakan akan 
memimpin upaya Departemen 
Luar Negeri dalam mendoku-
mentasikan dan mengevaluasi 
potensi kejahatan perang yang 
telah dilakukan di Ukraina. 
Schaack memberi pengarahan 
di Senat pada Kamis kemarin.

“Kami akan memastikan 
temuan kami membantu 
upaya internasional meny-
elidiki kejahatan perang dan 
meminta mereka yang ber-
tanggung jawab,” katanya.

Kepala Jaksa Mahkamah 
Internasional (ICC) Karim 
Khan mengunjungi Ukraina 
dan tetangganya Polandia pada 
pekan ini. Setelah ICC mem-
buka penyelidikan tentang ke-
mungkinan kejahatan perang 
dalam konfl ik yang pecah pada 
akhir bulan lalu.  gul

TIJUANA(IM)- Di per-
batasan Amerika Serikat (AS) 
dengan Meksiko , pejabat AS 
mengizinkan warga Ukraina yang 
melarikan diri dari invasi Rusia ke 
tanah air mereka untuk memasuki 
wilayah AS dan tinggal tanpa takut 
dideportasi selama satu tahun, 
menurut warga Ukraina yang 
berhasil menyeberang. 

Beberapa warga Ukraina 
mengatakan kepada Reuters 
bahwa mereka melewati pos 
pemeriksaan di kota Tijuana, 
Meksiko utara, minggu ini dan 
diberi izin untuk tetap berada 
di negara itu hingga 2023.

Seorang mantan pejabat Bea 
Cukai dan Perlindungan Per-
batasan (CBP) AS yang diberi 
pengarahan tentang masalah 
tersebut mengatakan, pihak 
berwenang AS memberikan 
“pembebasan bersyarat kema-
nusiaan” sementara selama satu 
tahun kepada warga Ukraina.

CBP dan Departemen 
Keamanan Dalam Negeri AS 
(DHS), yang mengawasi badan 
perbatasan, tidak menjawab per-
mintaan komentar. DHS telah 
mengatakan di masa lalu bahwa 
semua keputusan pembebasan 
bersyarat di perbatasan dibuat 
berdasarkan kasus per kasus. 

Orang-orang Ukraina mel-
aporkan melakukan perjalanan 
melalui serangkaian negara un-
tuk sampai ke Amerika Serikat, 
di mana mereka berharap un-
tuk menemukan perlindungan, 
tinggal bersama kerabat atau 
membangun kembali kehidu-
pan mereka.

Alex Mak (24), seorang 
Ukraina yang menolak mem-
berikan nama lengkapnya 
karena takut akan pembala-
san, mengatakan, para pejabat 
membubuhkan stempel di 
paspornya yang mengizinkan-
nya tinggal selama satu tahun.

“Ini situasi yang gila. Hid-
up Anda berhenti begitu saja,” 
katanya kepada Reuters.

Menurut PBB lebih dari 3 
juta orang Ukraina telah me-
larikan diri dari pertempuran 
dengan mayoritas mencari 
perlindungan di negara-negara 
tetangga. “Setidaknya 310 
orang telah mencapai Tijuana 
melalui udara bulan ini,” kata 
Jesus Ruiz Uribe, delegasi 
pemerintah Meksiko untuk 
negara bagian Baja California.

Perbatasan AS-Meksiko 
telah ditutup untuk sebagian 
besar pencari suaka di bawah 
kebijakan era pandemi yang 
dikenal sebagai Judul 42, tetapi 
orang Ukraina menggambar-
kan bergerak ke garis depan 
migran yang menunggu untuk 
mengajukan klaim kepada 
pejabat perbatasan. 

Reuters melihat lebih dari 
dua lusin orang Ukraina me-
masuki AS pada Selasa (15 
Maret) dan Rabu. “Saya in-
gin perlindungan sementara. 
Sampai perang berhenti. Saya 
tahu saya tidak ingin menjadi 
pengungsi,” kata Alex.

Vira Krasiuk, yang melari-
kan diri dari kota Mykolaiv di 
selatan yang terkepung ber-
sama keluarganya, mengatakan 
beberapa orang Rusia di perba-
tasan Tijuana mengatakan ke-
padanya bahwa orang Ukraina 
akan diprioritaskan untuk pergi 
ke Amerika Serikat jika mereka 
menunjukkan paspor mereka.

Krasiuk mengatakan seran-
gan militer Rusia pada hari per-
tama konfl ik begitu dekat dengan 
rumahnya, sehingga keluarganya 
bisa mendengarnya. Mengum-
pulkan beberapa barang, dia, 
suami dan putrinya, pertama-tama 
bergegas ke Moldova, lalu Ruma-
nia, sebelum mencapai Meksiko 
dengan pesawat.  gul

AS Buka Pintu bagi Warga 
Ukraina yang Melarikan 
Diri dari Perang 

PARADE HARI ST PATRICK DI BRITAIN
Catherine, Duchess of Cambridge, menghadiri Parade Hari St Patrick di 
Aldershot, Britain, Kamis (17/3).

IDN/ANTARA

Dua Bocah Kecil Ditemukan Setelah Hilang 
Hampir Sebulan di Hutan Amazon

BRASILIA (IM)- Dua 
anak laki-laki pribumi yang 
diselamatkan setelah ham-
pir empat minggu tersesat di 
hutan hujan Amazon Brasil 
telah ditemukan dan dibawa 
ke rumah sakit.

Glauco (8) dan Gleison 
Ferreira (6 ), tersesat saat men-
coba menangkap burung ke-
cil di hutan dekat Manicoré, 
Negara Bagian Amazonas, 
pada 18 Februari.

Seorang penebang pohon 
lokal menemukan mereka 
secara kebetulan pada Selasa 
(15/3) lalu. Mereka diharap-
kan bisa sembuh total setelah 
dirawat di rumah sakit karena 
kekurangan gizi.

Setelah anak-anak itu meng-
hilang, ratusan warga meng-
habiskan waktu berminggu-
minggu untuk mencari mereka.

Tapi hilang selama musim 
hujan Amazon - waktu yang 
membuat berjalan dan berger-
ak di hutan lebih sulit dari 

biasanya - mereka tidak bisa 
ditemukan.

Layanan darurat memu-
tuskan untuk menghentikan 
pencarian pada 24 Februari, 
tetapi penduduk setempat 
terus mencari anak laki-laki 
itu, menurut outlet media lokal 
Amazonia Real.

Hampir empat minggu ke-
mudian, anak-anak lelaki itu 
ditemukan oleh seorang pria 
yang sedang memotong kayu 
6 km dari Desa Palmeira di 
cagar alam yang dilindungi Lago 
Capan tempat anak-anak lelaki 
itu tinggal bersama orang tua 
mereka, tambah Amazonia Real.

Salah satu anak laki-laki 
berteriak minta tolong ketika 
dia mendengar pria setempat 
memukul pohon di dekatnya. 
Setelah panggilan tersebut, pria 
itu menemukan dua anak laki-
laki tergeletak di lantai hutan 
hujan, lapar dan lemah, dengan 
banyak lecet kulit.

Menurut media lokal, ked-

Tiongkok Mulai Longgarkan 
Prokes Covid-19 

Taliban Janji Buka Sekolah untuk 
Anak Perempuan Pekan Depan

KABUL(IM) - Taliban akan 
mengizinkan gadis-gadis di Af-
ghanistan untuk kembali ke kelas, 
ketika sekolah menengah dibuka 
pekan depan.  Hal itu diungkap-
kan seorang pejabat pendidikan 
Afghanistan, Jumat (18/3). 

Sebelumnya, sudah berbu-
lan-bulan muncul ketidakpas-
tian mengenai apakah Taliban 
akan mengizinkan akses penuh 
ke pendidikan untuk anak 
perempuan dan kaum wanita 
Afghanistan. “Semua sekolah 
akan dibuka untuk semua anak 
laki-laki dan perempuan,” kata 
Aziz Ahmad Rayan, juru bicara 
Kementerian Pendidikan Af-
ghanistan kepada Reuters. 

“Tetapi ada beberapa syarat 
untuk anak perempuan,” lan-
jutnya. Menurutnya, murid 
perempuan akan diajar secara 
terpisah dari laki-laki dan hanya 
oleh guru perempuan. 

“Di beberapa daerah pede-
saan, di mana ada kekurangan 
guru perempuan, guru laki-laki 
yang lebih tua akan diizinkan 
untuk mengajar anak perem-
puan,” jelas Rayan. 

“Tidak ada sekolah yang tu-
tup tahun ini. Kalau ada sekolah 
yang tutup, itu tanggung jawab 
Kementerian Pendidikan untuk 

membukanya,” tambahnya.
Mengizinkan anak perem-

puan dan kaum wanita masuk ke 
sekolah dan perguruan tinggi telah 
menjadi salah satu tuntutan utama 
masyarakat internasional terhadap 
gerakan Islam garis keras itu sejak 
Taliban menggulingkan pemerin-
tah yang didukung Barat Agustus 
lalu.  Sebagian besar negara sejauh 
ini menolak untuk secara resmi 
mengakui Taliban, di tengah 
kekhawatiran atas perlakuan mer-
eka terhadap anak perempuan 
dan kaum wanita, serta tuduhan 
pelanggaran hak asasi manusia 
terhadap mantan tentara dan 
pejabat dari pemerintahan yang 
digulingkan.

Taliban sendiri telah berjanji 
untuk menyelidiki dugaan pelang-
garan, dan mengatakan mereka 
tidak membalas dendam pada 
mantan musuh mereka. Terakhir 
kali kelompok itu memerintah 
Afghanistan, dari tahun 1996 
hingga 2001, mereka melarang 
pendidikan bagi kaum perem-
puan dan sebagian besar peker-
jaan.  Sejak mendapatkan kembali 
kekuasaan, anak laki-laki dan laki-
laki telah kembali ke pendidikan 
dalam jumlah yang jauh lebih 
besar daripada anak perempuan 
dan kaum wanita.  gul

ua anak laki-laki itu memberi 
tahu orang tua mereka bahwa 
mereka tidak makan apa-apa 
saat tersesat dan hanya minum 
air hujan.

Setelah penemuan mereka, 
Glauco dan Gleison dikirim ke 
rumah sakit regional di Mani-
coré, sebelum diangkut dengan 
helikopter ke rumah sakit lain 
di Manaus pada Kamis pagi, 
lapor Globo.

Ini bukan pertama kalinya 
orang tersesat di hutan hujan 
Amazon.

Pada Januari tahun lalu, 
pilot Antonio Sena menghabis-
kan 36 hari tersesat di salah 
satu bagian terpencil Ama-
zon Brasil setelah pesawatnya 
jatuh.

Pada 2008, Amazonia Real 
melaporkan seorang penduduk 
asli berusia 18 tahun hilang se-
lama 50 hari di daerah terpencil 
Amazon setelah berburu, dan 
meninggal tak lama setelah ia 
ditemukan.  ans

IDN/ANTARA

BEIJING (IM)- Otoritas 
kesehatan Tiongkok mulai mel-
onggarkan kebijakan protokol 
kesehatan Covid-19 meski-
pun dalam dua pekan terakhir 
negara berpenduduk terbanyak 
di dunia itu sedang mengalami 
lonjakan kasus positif.

Pemerintah telah mempers-
ingkat masa karantina wajib bagi 
pasien positif  Covid-19 yang 
sudah sembuh untuk men-
gurangi beban sumber daya 
medis yang sangat dibutuhkan 
pada saat terjadi lonjakan kasus 
yang sangat parah, kata otoritas 
kesehatan setempat kepada pers, 
Jumat (18/3).

Dalam kebijakan yang 
baru, pasien Covid-19 berge-
jala ringan akan ditempatkan di 
fasilitas karantina terpadu, bu-
kan lagi di rumah sakit seperti 
sebelumnya. Standar kesehatan 
pasien positif  juga diturunkan 
sehingga memudahkan untuk 
meninggalkan rumah sakit. 
Pasien positif  yang sembuh 
dan diizinkan meninggalkan 
rumah sakit hanya perlu di-
pantau kondisi kesehatannya 
selama tujuh hari karantina 
mandiri di rumah.

Sebelum itu, masa karan-
tina yang diwajibkan bagi 
pasien yang baru pulang dari 
rumah sakit adalah 14 hari. 
Dengan adanya kebijakan 
baru itu, rata-rata masa ting-
gal pasien di rumah sakit 
akan berkurang menjadi 10 

hari --dari sebelumnya 15 
hari, demikian dinyatakan 
Kepala Pusat Penyakit Infeksi 
Menular Tiongkok  Zhang 
Wenhong dikutip media pe-
nyiaran resmi setempat.

Sebelumnya, otoritas ke-
sehatan Tiongkok  juga men-
gizinkan masyarakat menggu-
nakan alat tes antigen mandiri 
yang dijual secara bebas di 
pasaran. Kebijakan tersebut 
ditujukan untuk meringankan 
beban klinik atau rumah sakit 
yang menyediakan tes PCR 
secara massal jika sewaktu-
waktu terjadi lonjakan kasus.

Pada Selasa (16/3), lalu di 
Tiongkok dilaporkan terjadi 
1.860 kasus lokal dan 1.194 
kasus tanpa gejala. Tiongkok 
sampai saat ini masih mener-
apkan kebijakan nol kasus Co-
vid-19 secara dinamis. Namun, 
pelonggaran prokes tersebut 
lebih mengarah pada langkah 
untuk menjaga keseimbangan 
antara upaya pengendalian 
dan keberlangsungan aktivitas 
masyarakat sehari-hari.

Pelonggaran tersebut seir-
ing dilakukan dengan sele-
sainya dua hajatan besar, yakni 
Olimpiade Musim Dingin dan 
Sidang Parlemen Dua Sesi, 
yang sama-sama diselenggara-
kan di Beijing.Lonjakan kasus 
Omicron yang terjadi dalam 
dua pekan terakhir telah me-
wabah di 28 provinsi, termasuk 
Kota Beijing.  ans


