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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 23.03.2022.
Uzbrukumi turpinās. Ukrainai ir izdevies palēnināt Krievijas ofensīvu sauszemē, tomēr visas valsts teritorijā
turpinās aktīvi uzbrukumi no gaisa. Ukrainas Ģenerālštābs ziņo, ka tas ir Ukrainas spēku aktīvas
pretuzbrukumu rezultāts no vienas puses. Vēl viens iemesls ir tas, ka Krievija pašlaik pārgrupē savu
karaspēku, kā arī ieņem savas pozīcijas pagaidu okupētajās teritorijās. Intensīva apšaude turpinās arī
Kijivas apgabalā. Iemītnieki apšaudīja Brovari pilsētā vienu no fabrikām, bojājot septiņus autobusus un
saimniecības ēkas. Netālu no Makarivas ugunsgrēks izcēlās lielākās Ukrainas farmācijas kompānijas
Farmak noliktavu, zaudējumi mērāmi 1,5 miljardu Ukrainas grivnu apmērā. Šeit glabājās visas izejvielas un
iepakojums, tādēļ kompānijai būs grūti atjaunot un turpināt savu darbību šādos pastāvīgu uzbrukumu
apstākļos. Obolonas apkaimē Kijivā Krievijas uzbrukuma rezultātā aizdegās kravas automašīna un divas
ēkas. Černihivā Krievijas karaspēks iznīcināja tiltu ceļā uz Kijivu. Tilts bijis būtisks evakuācijas ceļu
nodrošināšanā un humānās palīdzības piegādei. Černihivas mērs jau informējis sabiedrību, ka tās vietā
plāno būvēt jaunu. Severodoneckā, Donestkas apgabalā, Krievijas spēki apšaudījuši bērnu slimnīcu, kā
rezultātā tā aizdegās. Tika izglābti 22 cilvēki, tostarp 7 bērni. Mikolajivā aizdegās ostas teritorija. Līdz pat
pirmdienai osta ir daļēji nodrošinājusi pakalpojumus Jūras spēkiem. Nedarbojas arī citas ostas Mariupolē,
Berdjanskā, Skadovskā un Hersonā. Rubižnē, Luhanskas apgabalā, dzīvojamā ēkā ietriekusies raķetes
atlūzas, nogalinot 2 bērnus un 1 pieaugušo. Hersonā okupanti izmantoja asaru gāzi, lai apspiestu mierīgā
protesta dalībniekus. Vēl divas bumbas tika nomestas Mariupolē. Arī Mariupolē iebrucēji, tiešā veidā
pārkāpjot Ženēvas konvenciju, bloķēja evakuācijas ceļu no pilsētas. Tomēr aptuveni 1200 cilvēkiem no
Mariupoles joprojām izdevās nokļūt drošībā. Trostjanecā, Sumu apgabalā, iedzīvotāji nespēj apglabāt savus
mirušos, jo Krievijas militārie spēki liedz viņiem šīs tiesības, nemaz nerunājot par regulārajiem gaisa
uzbrukumiem pilsētā, kas padara jebkuru aktivitāti par bīstamu.

Pretokupācijas protesti. Ukrainas civiliedzīvotāji Krievijas okupētajās pilsētās turpina protestēt pret
Krievijas kontroli. Krievijas centieni ietekmēt iedzīvotājus, manipulējot ar plašsaziņas līdzekļiem, izplatot
propagandu un mēģinot veidot vietējās prokremliskās marionetes, līdz šim ir cietuši neveiksmi. Lielbritānijas
aizsardzības izlūkdienests brīdina, ka Krievija, iespējams, reaģēs uz šīm neveiksmēm, veicot vardarbīgus
pasākumus, lai apspiestu civiliedzīvotāju pretošanos.

Nolaupīšana. Turpinās vietējo varas iestāžu un aktīvistu nolaupīšana. Hersona apgalā Збур'ївка ciema
vadītāju nolaupījuši okupantu spēki. Taču ir arī dažas labas ziņas, kad daži nolaupītie tika atbrīvoti. Hersonas
Leļļu teātra direktoru vakar nolaupīja okupanti, bet vēlāk atbrīvoja. Ohtirka pilsētas padomes priekšsēdētājs
tika atbrīvots pēc nebrīvē pavadītas nedēļas. Viktorija Roščina, Hromadske žurnāliste, beidzot ir paglābta no
nebrīves. Slavenais fotožurnālists Makss Levins, kurš atradās frontes līnijā, pazuda netālu no Kijivas.
Zināms, ka teritorijā, kur strādāja, izcēlās spraigas cīņas. Levins sadarbojies ar Reuters, BBC, TRT World,
Associated Press, LB, Hromadske. Viņa fotoattēli publicēti Wall Street Journal, TIME u.c. Viņu varēja
nogalināt vai nolaupīt.

Kriminālvajāšana. Ukrainas Ģenerālprokuratūra ziņoja par pirmo paziņoto un reģistrēto izvarošanas
gadījumu Kijivā. Aizdomās turētais ir identificēts, pamatojoties uz paziņotajām apsūdzībām.

Ārpolitika. Prezidents Zelenskis uzrunāja Itālijas parlamentu turpinot savus centienus panākt starptautisku
atbalstu. Pēc uzrunas Itālijas premjerministrs Mario Dragi sacīja: “Mēs vēlamies Ukrainu tuvināt Eiropai. Es
gribu pateikt prezidentam Zelenskim, ka Itālija šajā procesā ir kopā ar Ukrainu. Itālija vēlas, lai Ukraina
pievienotos Eiropas Savienībai". 24. martā prezidents Zelenskis pievienosies NATO samitam, lai gūtu
starptautisku atbalstu un aicinātu veikt turpmākas darbības. Eiropadome un G7 apspriedīs jautājumus, kas
saistīti ar solidaritātes fonda izveidi Ukrainas ekonomikas atbalstam. Tas attiecas uz atbalsta sniegšanu
Ukrainai “tūlītējām vajadzībām” un “demokrātiskas Ukrainas atjaunošanai”. Starptautiskā konference sekos,
lai piesaistītu līdzekļus šai iniciatīvai.

Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas Ģenerālā asambleja (EFNIL) nodrošināja Ukrainai asociētā
locekļa statusu. EFNIL ir bezpeļņas organizācija, kuras uzdevums ir apvienot Eiropas valodu iestādes, kuru
uzdevums ir pārraudzīt valsts oficiālo valodu vai valodas, sniegt konsultācijas par valodas lietojumu vai
izstrādāt valodu politiku.

Pārtikas krīze. Ukraina ir ceturtā lielākā ārpus Eiropas Savienības pārtikas piegādātāja. Šobrīd ES politiķi ir
uzmanīgi savos paziņojumus par gaidāmu pārtikas trūkumu Eiropā, tomēr risks joprojām ir augsts. Ukrainas
graudu eksports pašlaik ir apturēts. Starptautiskā nevalstiskā organizācija Human Rights Watch ziņo, ka
pārtikas krīze Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā pastiprinājusies Krievijas kara Ukrainā rezultātā. 45 %
Ukrainas eksporta ir saistīti ar lauksaimniecības produktiem. Lielākā daļa no kviešu ražošanas ir koncentrēta
Ukrainas austrumos, kur cīņa šobrīd ir visintensīvākā. Pārtikas cenas pasaulē kopš pagājušā gada ir
pieaugušas par vairāk nekā 30 %, un karš Ukrainā ir vēl vairāk paaugstinājis cenas, kas kopš 1974. gada ir
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sasniegušas savu augstāko līmeni koriģētajās cenās pret inflāciju. Mikolajivas apgabala vadītājs pavēstīja,
ka neatkarīgi no notiekošā zemnieki gatavojas sējas sezonai. Vairāk par pārtikas drošību.

Digitālā frontes līnija. Anonymous nopludināja pasaules lielākās pārtikas kompānijas Nestle datu bāzi, kas
atteicās pamest Krievijas tirgu. Datu bāze satur e-pastus, paroles un finanšu operāciju datus par Nestle
biznesa partneriem.

Ukraina notur digitālo frontes līniju līdz ar militāro. Digitālās transformācijas ministrija kopā ar IT kopienu
stiprina savus spēkus kiberpretestībai. Vairāk par ukraiņu kiberfronti uzzināsim mūsu līdzstrādnieču Jūlijas
Zaplavnas un Marijas Serhiko sagatavotajā digitālajā bukletā.

Dzīvnieku aizsardzība. Hostomeļa Krievijas karaspēks iznīcināja zirgu stalli kurā atradās 32 dzīvnieki.
Ukrainas zooloģiskie dārzi Harkivā, Mikolajivā, Berdjanskā un Kijivā aicina iegādāties ieejas biļetes, lai
atbalstītu tur mītošos dzīvniekus. Eiropas Zoodārzu un akvāriju asociācijā (EAZA) kopīgi saziedoja 576
tūkstošus eiro, lai palīdzētu Ukrainas zooloģiskajiem dārziem, kurus skāris Krievijas iebrukums.

Lasāmviela:

● Financial Times: Kā Krievijas kļūdas un ukraiņu pretošanās mainīja Putina karu. Interaktīva karte un
hronoloģija par Krievijas iebrukuma Ukrainā galveno attīstību un stratēģiski kļūdainajiem
pieņēmumiem.

● The New York Times: Mazās bumbas, kas varētu Ukrainu pārvērst atomkara zonā. Vakar Kremļa
preses sekretārs Peskovs minēja, ka Krievija varētu izmantot kodolieročus vienīgi tad, ja saskarsies
ar “eksistenciāliem draudiem”. Rakstā izklāstīts Krievijas kodolpotenciāls.

● POLITICO: Zelenskis kā viens no 28 spēcīgākajām personām Eiropā.

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
23. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 15600, Tanki – 517, Bruņutransportieri – 1578,
Lielgabali – 267, Gaisa aizsardzības sistēmas – 47, Gaisa kuģi – 101, Helikopteri – 124,
Transportlīdzekļi – 1008, MLRS (termobāriskie ieroči) – 80, Kuģi/laivas – 4, Degvielas cisternas – 70,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 42, speciālais aprīkojums - 15.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu labdarības organizācijai Kryivka Vilnykh (patvērums brīviem cilvēkiem), kas sniedz
humāno palīdzību, palīdz evakuācijā no Kijivas un Černihivas apgabaliem. Konta numurs pieejams
šeit.

● Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit.
● Pieseko mums Twitter @truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā

https://sharethetruths.org/. Runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par Ukrainu, saviem
piedzīvojumiem Ukrainā vai draugiem no Ukrainas.

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

● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.
● Atbalstīt šo iniciatīvu var ar ziedojumiem Paypal, šeit vairāk informācija.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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