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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 25.03.2022.
Ārpolitika. Pēc NATO Samita Briselē dalībnieki nāca klajā ar paziņojumu, kurā bija solīts nodrošināt Ukrainu
ar aprīkojumu un apmācībām, lai tiktu galā ar iespējamu Krievijas uzbrukumu ar ķīmiskiem, bioloģiskiem vai
pat kodolieročiem. Arī alianse palielinās savu gatavību šādām situācijām. Tā turpinās “atvērto durvju” politiku
tām valstīm, kuras vēlas tai pievienoties. Alianse neplāno izvietot savu karaspēku Ukrainā.
Pēc Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmes ES vadītāji atkārtoja savu atbalstu Ukrainai, kā iepriekš tika
noteikts Versaļas samitā. Tomēr šim paziņojumam nav juridiska spēka Ukrainas paātrinātākā uzņemšanā
ES. Es vadītāji paziņoja par apņemšanos izveidot Ukrainas Solidaritātes trasta fondu un sadarboties ar
starptautiskajiem partneriem, lai iegūtu naudu demokrātiskas Ukrainas atjaunošanai, kas nešķiet tuva
nākotne, ņemot vērā to, ka Krievija turpina bombardēt pilsētas un nepārtraukti uzbrukt. Bloomberg ziņo, ka
Eiropas Savienības amatpersonām ir aizdomas, ka Ķīna varētu būt gatava piegādāt Krievijai pusvadītājus un
citu tehnisko aparatūru, kā daļu no Krievijas centieniem mīkstināt sankciju ietekmi, kas noteiktas par
iebrukumu Ukrainā.
ASV paziņoja, ka tā pieņems 100 tūkstoši bēgļu no Ukrainas, kā arī veiks jaunas ieroču piegādes Ukrainai,
bet ne iznīcinātāju. Ukrainai tiks sniegts humānā palīdzība 1 miljardu ASV dolāru vērtībā ASV prezidents
ierosina izslēgt Krieviju no G20, tomēr citu partneru vidū trūkst konsekventas nostājas šīs idejas atbalstā.
ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju “Humānās sekas pret Ukrainu”: 140 valstis balsoja par to, un
tās pašas 5 valstis, kas iepriekš - pret. Apstiprinātajā dokumentā Krievija tiek aicināta nekavējoties pārtraukt
uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, izbeigt pilsētu aplenkumu un nodrošināt humānās
palīdzības sniedzējiem netraucētu piekļuvi un humānās palīdzības piegādi. Rezolūcija aicina aizsargāt
civiliedzīvotājus, kas pamet kara zonu.
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas parlamentu vadītāji apmeklēja Kijivu, lai tiktos ar valsts augstākajām
amatpersonām. Sanāksmes laikā valstu pārstāvji parakstīja kopīgu paziņojumu, aicinot starptautisko
sabiedrību nekavējoties slēgt debesis virs Ukrainas.
Šeit var pārskatīt, kā rietumvalstīm sokas ar atbalstu Ukrainai.
Uzbrukumi turpinās. Divas Krievijas raķetes ietriecās militārajā bāzē Dniprot. Černihivā kopš kara sākuma
ir gājuši bojā vairāk nekā 200 civiliedzīvotāju. Daļa no pilsētas aizvien ir bez gāzes, gaismas un elektrības
apgādes. Pasta nodaļai Harkivā, kur iedzīvotāji saņēma humāno palīdzību, tika uzbrukts ar tālās darbības
rādiusa raķeti. Luhanskas apgabalam atkal tiek uzbrukts. 30 infrastruktūras objekti tika bojāti vai iznīcināti
Severodoneckā, Lisičanskā, Rubižnē, Kreminnā u.c., ievainojot 15 civiliedzīvotājus. Harkivas apgabals
pēdējo 24 stundu laikā tika apšaudīts 240 reizes ar BM21 un BM27.
Deportācijas. Okupētajās teritorijās joprojām bieži notiek deportācijas un cilvēku nolaupīšana. Krievijas
karaspēks turpina sagrābt un deportēt Mariupoles iedzīvotājus uz Krieviju masveidā: Rosgvardia brauc pa
pilsētu un pa skaļruņiem paziņo, ka evakuācija uz Zaporižju tagad ir neiespējama. Aptuveni 15000
Mariupoles iedzīvotāju tika deportēti. Iebrucēji aizved cilvēkus uz filtrācijas nometnēm, atņem visus
dokumentus un vēlāk sūta uz Krieviju. Iespējams, ka cilvēki tiek nosūtīti nezināmos virzienos pamatojot, ka
viņiem būs vieta, kur strādāt, bet bez tiesībām 2 gadus pamest valsti.
Bērni. Mēneša laikā kopš Krievijas kara Ukrainā nogalināti 128 bērni un vairāk nekā 172 ievainoti. Kopš kara
sākuma 1,5 miljoni bērnu devušies bēgļu gaitās, liecina UNICEF dati. No 24. februāra līdz 17. martam tika
konstatēts, ka no Ukrainas uz Rumāniju robežu šķērsojuši 500 bērnu bez pavadoņiem. Patiesais šķirto bērnu
skaits, kas aizbēguši no Ukrainas uz kaimiņvalstīm, visticamāk, ir daudz lielāks. Šie bērni ir īpaši
neaizsargāti pret cilvēku tirdzniecību un citām noziedzības formām. Tādēļ starptautiskās organizācijas
brīdina par iespējamiem bērnu tirdzniecības gadījumiem, kā arī aicina rūpēties par bērnu tiesību aizsardzību.
Izglītība. Pagaidām okupētajā Melitopolā iebrucēji piespiež skolotājus sākt izglītības procesu krievu valodā,
informē pilsētas mērs. Krievijas karaspēks konfiscē un sadedzina ukraiņu literatūras un vēstures grāmatas
īslaicīgi okupētajās teritorijās. Galvenie mērķi ir iznīcināt visu, kas nesakrīt ar Kremļa propagandas līniju.
Militārā policija izņem visas grāmatas, kas saistītas ar Maidana revolūciju, karu Donbasā, grāmatām ar
jebkuru Ukrainas vēsturisko nozīmīgu personu pieminēšanu – Ivans Mazepa, Simons Petliura, Stepans
Bandera, Romāns Šuhevičs, Vjačeslavs Čornovils u.c.
Gūstekņu apmaiņa. Krievija un Ukraina veica savas pirmās gūstā turēto apmaiņu kopš kara sākuma. 10
Ukrainas karavīri tika iemainīti pret 10 Krievijas. Arī 11 Krievijas jūrnieki tika izsūtīti apmaiņā pret 19 no
glābšanas kuģa Sapphires ar nosacījumu, ka kuģis tiks atdots Ukrainai.
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Pārmaiņas. Jaunākā aptauja, ko veica socioloģiskā grupa Rating, liecina, ka 51 % Ukrainas iedzīvotāju cer,
ka mazāk nekā piecus gadus pēc kara būs iespējams atjaunot Ukrainas infrastruktūru un ekonomiku,
savukārt 10 % ir skeptiskāki, sakot, ka tas ilgs vairāk nekā 10 gadus. 90 % ir pārliecināti, ka Krievijai ir
jākompensē visi izdevumi Ukrainas atjaunošanā pēc kara.
Plašsaziņas līdzekļi. Sabiedriskās mediju institūts ziņo, ka kara mēneša laikā Krievijas okupanti
pastrādājusi 148 noziegumus pret žurnālistiem un medijiem Ukrainā. Pieci žurnālisti nogalināti, septiņi
ievainoti, un viens žurnālists pazudis. Ziņots par vismaz sešiem ķīlnieku sagrābšanas gadījumiem un
necilvēcīgu izturēšanos pret žurnālistiem. Mēneša laikā iebrucēji uzbruka 10 TV torņiem – civilajiem
objektiem, kas izraisīja pilnīgu vai īslaicīgu televīzijas un radio apraides pazušanu astoņos Ukrainas
apgabalos.
Sankcijas. Lielbritānija ir noteikusi jaunas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju: 59 personām, uzņēmumiem
un ministrijām noteikti jauni ierobežojumi. Īpaši sankcijas tiek piemērotas Gazprombank, Rosselkhozbank,
Alfa-Bank, SMP Bank, Russian Railways, Sovcomflot, RusHydro un aizsardzības nozares uzņēmumiem.
Sankcijas spēkā arī pret privātpersonām: Sberbank valdes priekšsēdētāju Hermani Grefu un miljardieri
Oļegu Tinkovu. ASV ir izveidojusi jaunu sankciju paketi pret kompānijām Krievijas aizsardzības nozarē un
pret Sberbank priekšsēdētāju. Šveice ir iesaldēusi aptuveni 5,75 miljardus Šveices franku vērtos Krievijas
aktīvus, uz kuriem attiecas sankcijas, un šī summa, visticamāk, pieaugs, ceturtdien sacīja valdības
amatpersona.
Gāze un enerģija. Krievija izteica, ka nedraudzīgām valstīm, proti, ES un ASV, par Krievijas gāzi jāmaksā
rubļos. Polija un Vācija nekavējoties samazināja pieprasījumu. Tikmēr Krievija izplata nepatiesu ziņu, ka
Ukraina pie Rivnas AES saņēmusi par ķīlniekiem Krievijas kodolstaciju speciālistus. IAEA informē, ka
Krievijas spēki apšaudīja Ukrainas kontrolpunktus Slavutičā, kur dzīvo tuvējās Čornobiļas AES darbinieki,
apdraudot viņus un padarot neiespējamu personāla maiņu.
Statistika:
●

Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
25. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 16100, Tanki – 561, Bruņutransportieri – 1625,
Lielgabali – 291, Gaisa aizsardzības sistēmas – 49, Gaisa kuģi – 115, Helikopteri – 125,
Transportlīdzekļi – 1089, MLRS (termobāriskie ieroči) – 90, Kuģi/laivas – 5, Degvielas cisternas – 72,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 53, speciālais aprīkojums - 18.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!
●
●

●

Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit. Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas
ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības sagatavotajā tīmekļa vietnē.
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. Atbalstīt šo iniciatīvu var ar ziedojumiem
Paypal, šeit vairāk informācija.
Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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