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Válka na Ukrajině: Denní přehled zpráv 10:00, 22.03.2022.
Vyjednávání Jednání oficiálních delegací Ukrajiny a Ruska 21. března trvalo hodinu a půl. V podskupinách pokračuje
práce na politických, právních a sociálních aspektech dohody. V současné době vyjednávací týmy nesdělují žádné
podrobnosti o potenciálních dohodách. Kreml tvrdí, že nebylo dosaženo žádného významného pokroku, a obvinil Ukrajinu
ze zdržování mírových rozhovorů předkládáním návrhů zjevně nepřijatelných pro ruskou stranu. Ukrajina prohlásila, že je
ochotna vyjednávat, ale v klíčových otázkách neustoupí ani nepřijme ruská ultimáta. Prezident Zelenskyj mezitím v
rozhovoru pro celostátní veřejnoprávní média zmínil, že o hlavních bodech dohody může rozhodnout pouze celostátní
referendum. V tuto chvíli se však zdá být zcela nemožné uspořádat referendum, dokud stále platí stanné právo.
Zahraniční politika. EU. Josep Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku /
místopředseda Evropské komise označil situaci na Ukrajině za „válečný zločin“: „Považujeme to, co se děje na Ukrajině,
za válečný zločin, masivní válečný zločin spáchaný ruskými ozbrojenými silami proti ukrajinskému lidu“. Dne 21. března
Rada EU formálně schválila Strategický kompas - bezprecedentní akční plán na posílení bezpečnostní a obranné politiky
EU do roku 2030, který zahrnuje (1) zvýšení kapacity EU pro nasazení a zvýšení vojenské síly; (2) posílení její schopnosti
předvídat, odrazit a reagovat na současné a rychle se objevující hrozby a výzvy, a chránit bezpečnostní zájmy EU; (3)
zvýšení výdajů členských států na obranu; (4) posílení spolupráce se strategickými partnery a bilaterální spolupráce s
podobně smýšlejícími zeměmi. „Tento Strategický kompas posílí strategickou autonomii EU a její schopnost spolupracovat
s partnery na ochraně jejích hodnot a zájmů,“ uvádí se v oficiální tiskové zprávě.
Japonsko. Rusko oznámilo odstoupení od jednání o mírové smlouvě s Japonskem a zmrazilo společné hospodářské
projekty týkající se sporných Kurilských ostrovů kvůli sankcím uvaleným Tokiem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Od
prvních týdnů války Japonsko vznáší nevyřešenou otázku Kurilských ostrovů, území severně od Japonska. Status území
je horkým tématem už po mnoho let od doby, kdy je Rusko během druhé světové války okupovalo.
Sankce. Další sankce proti Rusku jsou tento týden na prvním místě agendy EU, přestože je ve vzduchu cítit určitá únava.
Polsko a pobaltské státy vyzývají k přísnějším sankcím, konkrétně k obchodnímu embargu Ruska, jakož i k zaměření na
ropný a plynárenský sektor. Německo dává najevo, že by podporovalo přestávku aby „zhodnotilo dopad dosud uvalených
sankcí“, říká Politico. Annalena Baerbock, ministryně zahraničí Německa, říká: "Otázka ropného embarga není otázkou,
zda je chceme nebo nechceme .Je to otázka, jak moc jsme závislí na ropě a to je mezi různými evropskými členskými státy
odlišné, proto je důležité, abychom mluvili společně o odolnosti a jak můžeme snížit naši závislost na těch zemích, které
ropu dovážejí." Americký prezident Joe Biden varoval před novými náznaky možných ruských kybernetických útoků, čímž
rozdmýchal již týdny rostoucí znepokojení nad možnou reakcí Kremlem na drtivé sankce za invazi na Ukrajinu.
Města pod útokem. Ruský raketový útok v neděli večer v nákupním centru v Kyjevě z něj udělal doutnající ruinu. Nejméně
osm lidí bylo zabito, a počet obětí následujícího výbuchu bude nejspíš vyšší. Zničené obchodní domy představují investice
ve výši 41 mil. EUR. V okupovaném městě Trosťanec v Sumské oblasti ruské jednotky vykrádají byty a domy, zabíjejí
civilisty a ničí civilní infrastrukturu. Okupanti používají místní obyvatele jako lidský štít, aby se schovali před ukrajinskou
armádou. Rusové ukradli poslední dostupnou sanitku z městské nemocnice, takže do nemocnice nebyl k dispozici žádný
lékařský transport. Dětská nemocnice v Severodoněcku v Doněcké oblasti byla zničena ruskými jednotkami, které
proměnily střechu budovy v plameny. Ruské jednotky střílely na evakuační autobusy mířící do Mariupolu. V důsledku toho
byly zraněny 4 děti. Musely být převezeny do nemocnice. Jedno dítě je ve vážném stavu. Poprvé od začátku války byla
Žytomyrská oblast ostřelována raketomety BM-21 (Grad). Během útoku na vesnici Selec byli zabiti 4 lidé. Stejná vojenská
technika byla použita proti městu Zelenodolsk, v blízkosti města Kryvyj Rih. V oblasti Rivne byly odpáleny čtyři rakety,
tři z nich byly zničeny systémy protivzdušné obrany. Ruská armáda zasáhla Avdiivku v Doněcké oblasti novými raketami
Tornado-C MLRS. V důsledku útoku bylo zničeno 15 budov.
Včera bylo humanitárními koridory evakuováno 8057 lidí, 3007 bylo evakuováno z Mariupolu do Záporoží. Více než
polovina obyvatel Černihiva opustila město, oznámily místní orgány. Z celkového počtu 285 000 občanů zůstalo přibližně
130 000. Ruské jednotky používají střelivo z bílého fosforu v Kramatorsku v Doněcké oblasti.
Přečtěte si reportáž týmu Associated Press „20 Dní v Mariupolu: Tým který zdokumentoval agonii města“ (v angličtině).
Členové týmu byli jedinými mezinárodními novináři, kteří zůstali v tomto ukrajinském městě, a jeho obléhání ruskými
jednotkami dokumentovali více než dva týdny.
Únosy. Rusko pokračuje ve své strategii únosů představitelů místní samosprávy a aktivistů. V posledních dnech unesli
vojáci starostu města Berislav v Chersonské oblasti a také místního aktivistu. Předseda obecní rady vesnice Cyrkunivsk v
Charkovské oblast byl unesen přímo ze svého domu. Ministr zahraničí Kuleba uvedl, že z Mariupolu byly do Ruska
odvezeny tisíce dětí. Jak potvrdil jeho mluvčí „Jen 19. března Rusko násilně přemístilo z Donbasu 2389 dětí. Únosy civilistů

1

22. března 2022 - https://sharethetruths.org/
jsou přísně zakázány mezinárodním humanitárním právem.“ V Melitopolu byli uneseni novináři z místních sdělovacích
prostředků „Melitopolskie vesti“, ale později byli propuštěni.
Mírumilovná shromáždění. Rusko rozmístilo kolem Energodaru 600 policistů pořádkových jednotek, aby kontrolovali
nadcházející shromáždění. Od prvních dnů se místní občané aktivně vydávají do ulic, aby se postavili proti okupaci města
ruskými vojáky. Jmenovaná pořádková policie musí zabránit dalším projevům odporu a rozhánět dokonce i sebemenší
davy. Na mírovém shromáždění v Chersonu použila ruská armáda sílu proti lidem protestujícím proti ruské agresi a některé
z nich zranila.
Správa majetku. Polsko má v úmyslu zrušit současná omezení týkající se vlastnických práv s cílem umožnit konfiskaci
ruského majetku v zemi. Projekt ohlašování organizovaného zločinu a korupce (OCCRP) a jeho partneři odkryli desítky
aktiv napojených na vládnoucí třídu Ruska. Zatímco vládnoucí elity léta skrývaly svá aktiva v zahraničí a registrovaly je pod
jinými jmény, cílem projektu je zjistit a zvěřejnit jména skutečných vlastníků a jejich majetek. Prokázat vlastnictví jachet,
sídel a letadel není snadné, protože jejich majitelé často vynaložili velké úsilí, aby je skryli. Webové stránky obsahují
informace o majetku, o jehož vlastnictví existuje jednoznačný důkaz.
Kybernetická fronta. Rusko stále bojuje, aby znemožnilo sebemenší šanci získat informace o své válce na Ukrajině.
Ruský soud rozhodl, že společnost Meta, která vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, je extremistická organizace a
zakázal jí působit na ruském území. Anonymous, hacktivistická skupina, mezitím dala 40 mezinárodním organizacím, které
spolupracují s Ruskem, 48 hodin na to aby opustily zemi. Skupina vyzvala podniky, aby zvážily stažení se z ruského trhu,
neboť jejich daně financují Putinův režim.
Dezinformace Policie v německém městě Bonn informovala o tom, že se na internetu rozšířilo video o údajném útoku
Ukrajinců na 16letého rusky mluvícího dobrovolníka v oblasti Euskirchenu, které odborníci považují za falešné a zaměřené
na podněcování nepřátelských nálad. Prokremelské noviny „Komsomolskaja Pravda“ publikovaly článek, který popisoval
ruské ztráty ve válce proti Ukrajině. Uvedený počet, 9 861 zabitých ruských vojáků a 16 153 zraněných, byl realističtější,
než dříve oznámily ruské úřady. Po nějaké době však byly všechny údaje vymazány.
Příběhy z války. 96letý Borys Romančenko, který přežil 4 nacistické koncentrační tábory, byl zabit ve svém vlastním bytě
v Charkově.
Statistiky:
● Od začátku války zahájili okupanti palbu na 135 nemocnic, z nichž 9 bylo zcela zničeno.
● V důsledku invaze na Ukrajinu ruská ekonomika v roce 2022 klesne o 8%, zatímco platební neschopnost z roku
1998 stála zemi 5,4% snížení HDP. Toto ocenění provedla ratingová agentura Fitch.
● Ukrajinská asociace pro odstraňování min odhaduje, že k 21. březnu činí celková rozloha nebezpečných území
Ukrajiny, která vyžaduje odminování, nejméně 82 525 kilometrů čtverečních;
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. hodině ráno 22.
března 2022: personál - kolem 15.000, tanky - 498, APV - 1.535, dělostřelecké systémy - 240, raketomety MLRS 80, protiletadlové válečné systémy – 45, letouny - 97, vrtulníky – 121, neobrněná technika – 969, čluny – 3, palivové
nádrže – 60, bezpilotní letadla – 24, speciální vybavení - 13.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Internetové stránky věnované humanitární pomoci (help.gov.ua)
● Podpořte kyjevskou pekárnu "Dobrý chléb pro dobré lidi", která zaměstnává lidi s mentálním postižením
a poskytuje chléb pro občany Kyjeva, kteří zůstali ve městě.
● Podpořte humanitární centrum ve Vaší blízkosti.
● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních médiích, nebo
šířením těchto stručných novinek.
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.
Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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