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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 11.03.2022.
Ārpolitika. Versaļas samits. Eiropas Savienības līderi tikās Versaļā 2022. gada 10. martā, lai vienotos par
kopīgu reakciju uz karu Ukrainā un par to, kā īstenot turpmākās ekonomiskās sankcijas, samazinot Krievijas
enerģijas importu un kā atbalstīt turpmāku Ukrainas dalību ES. Tikšanās pirmā diena noslēdzās ar
vienprātīgu paziņojumu par ES nodomu palīdzēt Ukrainai, tostarp politisko un finansiālo palīdzību, kā arī
pagaidu aizsardzību bēgļiem, tomēr tas nepiedāvāja garantijas dalībai, ko bija pieprasīja Zelenskis. Tajā
pašā laikā Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte norāda, ka nav ātrākas iespējas pievienoties ES.
Vācijas kanclers Olafs Šolcs iepriekš sacīja, ka ES vajadzētu padziļināt partnerattiecības ar Ukrainu, nevis
runāt par tās dalību, kas prasītu visu 27 dalībvalstu vienprātību. Turcijā ārlietu ministrs Kuleba tikās ar savu
Krievijas kolēģi. Puses vēl nav spējušas panākt lēmumu par pamieru. Taču Lavrovs nenoliedza iespējamās
turpmākās sarunas un iespējamo sanāksmi starp prezidentiem Vladimiru Putinu un Volodimiru Zelenski.
Kuleba paziņoja, ka Ukraina nevar apturēt karu, ja uzbrūkošajai valstij nav vēlēšanās to darīt. Lietuvas
Seims vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju, kurā aicina ES nekavējoties piešķirt Ukrainai kandidātvalsts statusu
un uzsākt sarunas par dalību ES.

Bioloģiskie draudi. ANO Drošības padome sasaukta piektdien pēc Krievijas lūguma. Krievija apgalvo, ka
ASV bāzēja savas ķīmiskās laboratorijas Ukrainā, tomēr šiem apgalvojumiem nav nekādu pierādījumu.
Vašingtona šos apgalvojumus nosauca par gaslighting (psiholoģiskas manipulācijas veids, kurā cilvēks
mēģina sēt šaubas konkrēta indivīda vai grupas locekļos, liekot viņiem apšaubīt viņu pašu atmiņu, uztveri un
saprātu). ASV pārstāve ANO Olīvija Daltone to dēvē par “viltus karoga” uzbrukumu, ko Krievija, iespējams,
izmanto, lai attaisnotu savu iespējamo ķīmisko uzbrukumu. Ukrainas drošības dienesti ir informējuši, ka
Krievijas karaspēks varētu būt, ka plāno uzspridzināt amonjaka noliktavas Harkivas apgabalā, atbildību par
uzbrukumu noveļot Ukrainas militārajiem spēkiem.

Humanitārā krīze. Zināms progress ir vērojams attiecībā uz cilvēku evakuāciju no Kijivas, Harkivas un Sumi
apgabaliem. Vairāk nekā 60 000 cilvēku tika evakuēti no Sumi, Trostjanecas un Krasnopiļas, Sumi apgabalā.
Aptuveni 3 000 cilvēku izdevās pamest Izjumas pilsētu, kā arī tur ir piegādāts ūdens un pārtika. Vakar no
Bučas, Gostomeļas, Irpiņas, Vorzelas un citām teritorijām Kijivas apgabalā evakuēti aptuveni 20 000 cilvēku.
Visbeidzot vairāk nekā 100 tonnas palīdzības tika piegādātas Enerhodaras pilsētai.

Tomēr Mariupolē situācija vēl vairāk pasliktinās. Krievijas karaspēks bloķē palīdzības kravas automašīnas,
tāpēc cilvēki paliek bez piekļuves ūdenim, medikamentiem un pārtikai, kamēr viņus diendienā bombardē
Krievijas karaspēks. Ārlietu ministrs Dmitro Kuleba pēc tikšanās ar Sergeju Lavrovu Turcijā sacīja, ka
Ukraina ir ierosinājusi humānās palīdzības koridoru no Mariupoles un pamiera režīmu uz vismaz 24
stundām, lai atrisinātu vietējo civiliedzīvotāju humanitāro krīzi. Tomēr vienošanās nav panākta.

Uzbrukumi turpinās. Mariupole cieš nemitīgus uzbrukumus. Sergejs Lavrovs apstiprināja, ka Krievija
apzināti bombardēja dzemdību namu un slimnīcu Mariupolē, jo viņi pieļāva, ka to ir sagūstījis Azovas
bataljons un citi radikāli grupējumi. Visas mātes, visas medmāsas un personāls iepriekš esot izraidīti un
fotogrāfijas ar ievainotām sievietēm tika iestudētas. Twitter izdzēsa Krievijas vēstniecības Lielbritānijā tvītu
par Mariupoles slimnīcas spridzināšanu: saskaņā ar veikto ierakstu, spridzināšana ir viltojums.

Sešas gaisa bumbas tika nomestas uz kādu ciemu Harkivas apgabalā, Slobožanska. Apkārt nebija militārās
infrastruktūras, viena no bumbām trāpīja divstāvu daudzdzīvokļu ēkai. Tika nogalināti vismaz 5 cilvēki,
tostarp 2 bērni. Mikolajevā krievu lādiņš nokrita bērnudārza teritorijā, bet nesprāga. Harkivas mērs ziņo, ka
Krievijas uzbrukumi iznīcinājuši 400 dzīvojamās ēkas. Krievijas karaspēks apšaudījis Ņižinu, Černihivas
apgabalā, izmantojot BM-27 Uragan, ziņo pilsētas mērs. 8 cilvēki tika ievainoti un 2 gāja bojā.
Dņipropetrovskas apgabala lidostā ietriecās divas raķetes. Agri no rīta sprādzieni bija dzirdami Dnipro,
Luckā, Ivanofrankivskā. Nakts gaisa uzbrukumos Černihivā okupanti sabojāja ūdensapgādes tīklu. Visā
pilsētā tika atslēgta ūdens padeve noplūžu dēļ. Aktīva kaujas darbība turpinās ap Kijivu. No rīta Barišivkā
ietriecās gaisa raķete. Iskander raķete nodarīja ievērojamus postījumus infrastruktūrai un mājokļiem, 60
daudzdzīvokļu ēkas bija pilnībā iznīcinātas, 4 daudzdzīvokļu ēkām un 10 mājām tika nodarīti ievērojami
bojājumi.

Energoapgādes drošība. Krievu okupanti izvietoja mīnas Kakhovkas rezervuārā, kas robežas ar okupēto
Zaporižjas AES. Baltkrievija apgalvoja, ka tā ir pievienojusi Čornobilas AES savai elektrosistēmai, tomēr
Energoatom šo informāciju noliedza. Tikmēr Energoatom ar radioaktīvā mākoņa karti Eiropā pēc Čornobilas
katastrofas 1986. gadā atgādināja, kā varētu izskatīties kodolkatastrofaa arī šobrīd. Krievija veica uzbrukumu
eksperimentālajam kodolreaktoram, kas atrodas Harkivas Fizikas un tehnoloģiju institūta telpās. Uzbrukums
izraisīja ugunsgrēku ēkā blakus iznīcinātajam reaktoram.
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Bizness. Arvien vairāk uzņēmumu paziņo par darbības pārtraukšanu Krievijā. Ķīna atteicās piegādāt
Krievijas aviokompānijām rezerves daļas to gaisa kuģiem.

Dezinformācija. Krievija turpina traucēt Ukrainas civiliedzīvotāju evakuāciju un par to vaino Ukrainas pusi.
Krievija apgalvo, ka par evakuācijas koridoriem ukraiņus neviens neinformē. Tie, kas par viņiem uzzina,
nevar tajos nokļūt. Krievija arī uzstāj, ka “nacionālisti” izmanto klusuma režīmu Ukrainā tikai tādēļ, lai
uzlabotu savas pozīcijas. Krievijas Aizsardzības ministrija arī atzīmēja, ka vairāk nekā 7000 personas no 21
valsts joprojām ir “Ukrainas neonacistu” ķīlnieki. Krievijas plašsaziņas līdzekļos Krievijas armijas uzbrukumi
civilajai infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem tiek pasniegti kā provokācijas no Ukrainas puses. Krievija
paziņoja, ka “iespējamais gaisa uzbrukums Mariupoles slimnīcā bija provokācija, lai aģitētu Rietumu pasauli
pret Krieviju”. Ministrija arī atzīmēja, ka Krievijas lidmašīnas Mariupoles reģionā neveica nekādus
uzdevumus, lai trāpītu mērķiem uz zemes.

Digitālā drošība. Hakeru apvienība anonymous ieguvusi un nopludinājusi datus 360 tūkstošu datņu apmērā
no Krievijas Federālais sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas jomu uzraudzības dienesta
(Roskomnadzor), kopumā iekļauj 360 tūkstošus failu.

Statistika:

● Socioloģiskā aptaujā noskaidrots, ka 92 % tic, ka Ukraina var sevi aizstāvēt Krievijas uzbrukumā.
Ukrainas uzvarai karā tic 57 % respondentu. Tam, ka lielākā daļa krievu atbalsta karu Ukrainā tic 40
% respondentu.

● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
11. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 12 000, Tanki – 353, Bruņutransportieri – 1165,
Lielgabali – 125, Gaisa aizsardzības sistēmas – 31, Gaisa kuģi – 57, Helikopteri – 83,
Transportlīdzekļi – 558, MLRS (termobāriskie ieroči) – 58, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 7.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Svarīgi ir tas, kas runā par šo karu, un šoreiz plašsaziņas līdzekļiem ir jāpaceļ ukraiņu balsis. Šeit
palīgs, kā atbalstīt ukraiņus.

● Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības
sagatavotajā tīmekļa vietnē.

● Dalies ar informāciju un runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par Ukrainu, saviem piedzīvojumiem
Ukrainā vai draugiem no Ukrainas.

● Atbalsti UAnimals komandu, kas palīdz pamestajiem mājdzīvniekiem.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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