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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 05.03.2022.
NATO. NATO aicināja Krieviju nekavējoties pārtraukt karu, izvest visu savu karaspēku no Ukrainas bez
nosacījumiem un iesaistīties diplomātiskajās sarunās nekavējoties. Tomēr visvairāk gaidītais Ukrainas
lūgums NATO sanāksmē - gaisa telpas slēgšana virs Ukrainas - ir noraidīts. Tas bija vienprātīgs lēmums, ka
NATO neiesaistās. NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs nedeva lielas cerības par nākotni, sakot, ka
“dienas, visticamāk, kļūs vēl sliktākas. Ar vēl vairāk nāvēm, lielākām ciešanām un vēl lielāku iznīcību."
Ukrainas Ārlietu ministrs Kuleba tviterī komentēja: Rīkojieties pirms nav par vēlu. Neļaujiet Putinam pārvērst
Ukrainu Sīrijā. Mēs esam gatavi cīņai. Mēs turpināsim cīņu. Taču mums ir vajadzīgi partneri, kas mums
palīdzētu veikt konkrētas un ātras rīcības.” Prezidents Zeļenskis savā nakts runā nosauca šo NATO lēmumu
par vāju.

Energoapgādes drošība. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) vadītājs Rafaels Grossi ceturtdien
noliedza Krievijas izvirzītās apsūdzības pret Ukrainu par iespējamu kodolieroču izstrādi. Ukraina ievēro
savas saistības. Ņemot vērā nesenos notikumus, IAEA plāno ārkārtas Ukrainas atomelektrostaciju
pārbaudes saistībā ar Krievijas uzbrukumu Zaporižjas atomelektrostacijai. Rūpnīca atrodas Ukrainas
kontrolē, taču to ielenc Krievijas karaspēks. Tikmēr Černobiļas AES darbinieki jau gandrīz 10 dienas atrodas
gūstā. Ieskaties sagatavotajā informācijā par atomdrošību.

Humanitārās krīzes situācija. Ukraina aicina Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju steidzami palīdzēt
humānās palīdzības koridoru izveidē. Pieprasījums attiecas uz teritorijām karadarbības zonās: Sumi,
Čerņihivas, Harkivas, Kijevas, Mikolajivas, Zaporižjas, Hersonas, Luhanskas un Doņeckas apgabalos.
Hersonā okupanti neļāva Ukrainas kravas automašīnām ar humāno palīdzību nokļūt pie civiliedzīvotājiem.
Mariupole ir atslēgta jau četras dienas nav pieejama elektrība, gāzes, ūdens, internets. Cilvēki nevar atstāt
savus mājas un/vai paslēptuves nemitīgo uzbrukumu dēļ. Plānots, ka cilvēku evakuācija zaļajos koridoros
Mariupolē un Volnovakā sāksies 11:00 pēc vietējā laika.

Uzbrukumi turpinās. Visā Ukrainas teritorijā, bet jo īpaši Kijevas apgabalā uzbrukumus veic Krievijas
karaspēks. Uzbrukumu rezultātā nodegušas 8 mājas. Marhalivkas ciemā nogalināti 5 iedzīvotāji, starp tiem
3 bērni. Bučā, Kijevas apgabalā krievu karaspēks uzbruka civiliedzīvotājiem automašīnā, nogalinot 2
iedzīvotājus (tostarp 17 gadus vecu meiteni) un ievainojot vēl 4 (tostarp 2 bērnus). Krievijas karaspēks
Hostomeļā, Kijevas apgabalā kādas daudzdzīvokļu ēkas 40 iedzīvotājus sagrābuši kā ķīlniekus.
Trostjaneca, Sumi apgabalā šobrīd ir okupēta. Ātrās palīdzības stacija atrodas ienaidnieka kontrolē, tās
ārstiem ir aizliegts zvanīt, izņemot ārkārtas gadījumus, kas skar bērnus.

Atvienoti. Krievijas karaspēks sagrāba Hersonu un Melitopolu, TV un radiostacijās pieejami tikai Krievijas
kanāli un propaganda. Hersonas apgabalā nav pieejami mobilie sakari pakalpojumu saņēmējiem no
Vodafone un Kyivstar. Saziņai ar ārpasauli ir pieejams tikai internets.

Piketi kara laikā. Kamēr Krievijas karaspēks mēģina okupēt Ukrainas pilsētas, ukraiņi iziet ielās, lai
protestētu. Melitopoles un Primorskas, Zaporižjas apgabalā iedzīvotāji devās ielās, lai bez ieročiem stātos
pretī Krievijas iebrucējiem. Līdzīgi notiek arī citās Ukrainas daļās, tostarp pretošanās Enerhodarā, kad
iedzīvotāji bloķēja ceļu uz atomelektrostaciju. Hersonā 5. martā plānots pikets.

Apklusināšana. Krievija ir pieņēmusi likumu par dezinformāciju (“viltus ziņu likums”), kas nosaka bargus
sodus, tostarp brīvības atņemšanu uz laiku līdz 15 gadiem. Tāds var tikt piespriests katrai personai, kura
piemin Krievijas karu pret Ukrainu. Tā rezultātā BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC un CNN uz laiku apturēja
darbu Krievijā. Neatkarīgais medijs Znak.com bija spiests apturēt savu darbību. Facebook, Instagram un
Twitter Krievijā ir aizliegti sakarā ar iespējamo “diskriminācijas politiku pret Krieviju”.

Dezinformācija. Krievija turpina nepatiesi apsūdzēt Ukrainu par provokāciju veikšanu un neatzīst, ka tā
uzbrūk civiliedzīvotājiem. Krievijas Aizsardzības ministrijas oficiālie pārstāvji apgalvo, ka ukraiņu nacionālisti
ar Rietumu mediju atbalstu plāno provokāciju Harkivā. Šīs rīcības iespējamais mērķis esot piespiest Krievijas
armiju atklāt artilērijas uguni uz civiliedzīvotāju apdzīvotajām ēkām Harkivā, to nofilmēt un dalīties visos
Rietumu medijos. Turklāt Krievija apgalvo, ka “nacionālisti” ierobežo vietējo iedzīvotāju, tostarp bērnu,
pārvietošanos, liedzot viņiem pamest savas mājas.

Krievija apgalvo, ka uguni pie atomelektrostacijas Enerhodarā izraisīja Ukrainas sabotieri un ka viņi
izprovocēja Krievijas armiju atklāt uguni uz tās teritoriju.

Krievijas Valsts Domes priekšsēdētājs sacīja, ka Volodimirs Zeļenskis pametis Ukrainu un slēpjas Polijā.
Atbildot uz to, prezidents Zeļenskojs sociālajos tīklos ievietoja video no sava kabineta.
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Starptautiskā solidaritāte. Ukrainas prezidents Zeļenskis 4. martā uzrunāja starptautisko sabiedrību, kad
tūkstošiem cilvēku devās ielās vairākās Eiropas pilsētās atbalstot Ukrainu (Prāgā (Čehija), Tbilisi (Gruzija),
Parīzē un Lionā (Francija), Bratislavā (Slovākija), Frankfurtē un Minhenē (Vācija), Viļņā (Lietuva) u.c.).
Krievijas vēstniecība Latvijā, Rīgā turpmāk atradīsies Ukrainas neatkarības ielā. Līdzīgu rīcību plāno arī
Otavā, Kanādā.

Bizness. Ukrainas Augstākās Radas (Ukrainas parlaments) vadītājs vērsās pie Visa un Mastercard
kompāniju vadītājiem ar lūgumu bloķēt visus maksājumus, kas veikti ar Visa un Mastercard kartēm gan
Krievijas Federācijas iekšienē, gan ārvalstīs, izmantojot visas Krievijā izsniegtās kredītkartes un debetkartes.
Tikmēr uzņēmumi Krievijā turpina apturēt vai ierobežot savu darbību: Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM,
CISCO u.c. Pārskats par uzņēmumiem, kuri ierobežo savu darbību Krievijas teritorija pieejams šeit. Zināms,
ka Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, Danone turpina savu darbību Krievijā.

Kiberdrošība. Ukraina uzņemta kā NATO apvienotā kiberaizsardzības izcilības centra (CCDCOE)
līdzdalībnieks. “Ukrainas klātbūtne veicinās kiberzināšanu apmaiņu starp Ukrainu un CCDCOE dalībvalstīm.”

Vēsture atkārtojas. Pēdējo 30 gadu laikā Krievija veidoja savu tēlu kā “glābēju” un “aizstāvi” tiem, kuriem
tas ir vajadzīgs. Ukraїner sagatavojuši īsu pārskatu par “miera uzturēšanas misijām” un to rezultātiem
(pieejams EN, RU).

Statistika:

● Karā līdz šim nogalināti 28 bērni, 840 bērni ievainoti.
● Vairāk kā 1 miljonu iedzīvotājus evakuējušies pateicoties Ukrainas dzelzceļa kompānijai

Укрзалізниця.
● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022.

gada 5 marta 6:00 (Dati tiek atjaunināti): Karavīri – virs 10 000; Tanki – 269; Bruņutransportieri –
945; Lielgabali – 105; Gaisa aizsardzības sistēmas – 19; Gaisa kuģi – 39; Helikopteri – 40;
Transportlīdzekļi – 409; MLRS (termobāriskie ieroči) – 50; Kuģi/laivas – 2; Degvielas cisternas – 60;
UAV (bezpilota lidaparāti) – 3.

Kas Ukrainai šobrīd nepieciešams:

● Atbalstīt Ukrainas gaisa aizsardzības sistēmu, jo īpaši nodrošinot militāros gaisa kuģus;
● pilnībā izslēgt Krieviju no SWIFT, Visa un Mastercard pakalpojumiem (ne tikai bankas, kurām

piemērotas sankcijas);
● Pievienoties Ukrainai deputinizējot pasauli: pārtraukt Putina ietekmi politikā, biznesā, sportā, kultūrā

un citās nozarēs!

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sagatavoti bukleti ar faktiem par notiekošo Krievijas karu pret Ukrainu, kā arī esošo situāciju
atomdrošībā.

● Dailies ar informāciju un runā par notiekošo karu Ukrainā gan sociālajos medijos, gan sazinoties arī
ar žurnālistiem un lēmumpieņēmējiem.

● Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine.
● Pievienojies Ukrainas aizsargiem.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!

Apskatu sagatavoja Ukrainas NVO pārstāvji un eksperti cilvēku drošības un demokrātijas jautājumos, kuri šobrīd atrodas
pilsētās visā Ukrainā. NVO: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv educational
center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative. Eksperti: Sofia Oliynyk,
Maryana Zaviyska, Sofia Bela (kultūras mantojuma sadaļa), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan
(dezinformācijas bloks).
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