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Háború. Ukrajnában. Napi frissítés. 41. nap [2022.04.05., 10:00]
Bucsai mészárlás. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ma ülésezik, hogy megvitassák a bucsai mészárlást és általánosságban
az ukrajnai helyzetet. Zelenszkij elnök virtuálisan csatlakozik, hogy beszédet mondjon a szemtanúk beszámolóiról. Közben
az ukrán külügyminiszter kijelentette: „Oroszországnak nincs helye az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában”. Az Egyesült
Államok ENSZ-nagykövete egy viccnek nevezte Oroszország tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, ezért a
Tanácsnak módokat kell keresnie, az oroszok kizárására a további részvételből.

Tegnap Zelenszkij ukrán elnök meglátogatta Bucsát, és népirtásnak nevezte az ott történteket: „Amit a saját szemeddel
látsz, amit ezzel a modern várossal tettek, az az orosz hadsereg módszere, mely rosszabbul bánik az emberekkel, mint az
állatokkal. Ez háborús bűn, és a világnak népirtásként kell elismernie. Több ezer emberről tudunk, akiket megöltek és
megkínoztak: végtagokat vágtak le, nőket erőszakoltak meg és gyerekeket öltek meg. Szerintem ez népirtás."

Az ukrán civil társadalom képviselői 10 éves orosz csendre szólítanak fel. Az áldozatokról való megemlékezés ne csak egy
percre, hanem évekre szóljon, miközben az orosz kultúrát évekre el kell hallgattatni, hogy megfizesse az elkövetett
bűncselekményeket.

Vádemelés az emberi jogok megsértésért Ukrajna főügyésze tájékoztatott a kijevi térség polgári áldozatairól, miután az
ukránok visszavették a teljes ellenőrzést. Az előzetes értékelés szerint az emberáldozatok tekintetében a legrosszabb
helyzet a kijevi régióban, Borodjankában van.

Zelenszkij elnök jóváhagyta egy „speciális jogi mechanizmus” létrehozását annak érdekében, hogy kivizsgálják azokat, akik
Oroszország Ukrajna elleni háborúját követték el, vagy részt vettek abban. Az EU hétfőn megerősítette, hogy kész közös
nyomozócsoportokat küldeni a háborús bűncselekmények dokumentálására, az ukrán főügyészséggel, az Europollal és az
Eurojusttal együttműködve.

Mindeközben Oroszország súlyos dezinformációs kampányt indított, azt állítva, hogy a bucsai gyilkosságok csapataik
távozása után történtek. A New York Times azonban tanulmányozta a Bucsáról készült műholdfelvételeket, és
megállapította, hogy március közepe óta hetek óta civilek holttestei hevertek az utcákon.

Az ukrán védelmi hírszerzés közzétette azon orosz katonák listáját, akiket Bucsába telepítettek és felelősek az ott történt
atrocitásokért.

Dezinformáció és orosz propaganda. Az orosz állami tulajdonú RIA sajtóorgánum egy cikkében próbálta igazolni az
orosz csapatok által Ukrajnában elkövetett atrocitásokat. Néhány elem a fő üzenetek közül: szinte minden ukrán náci, és a
náciknak meg kell halniuk – így Oroszország „nácitlanító” és „ukrántalanító” küldetést vállal, hogy helyreállítsa az ország
egyensúlyát; Ukrajnát gazdaságilag és politikailag is meg kell semmisíteni, hogy kifizesse adósságait Oroszországgal
szemben.

Az Azov zászlóalj továbbra is az orosz kormány egyik legforróbb spekulációs témája. Oroszország azzal próbálja igazolni a
polgári létesítmények, például a Mariupoli Szülőkórház vagy a Mariupoli Drámai Színház elleni támadásokat, hogy azt állítja
azokban az Azov zászlóalj tartózkodott. Oroszország azon célja, hogy az országot „nácitlanítsa”, gyakran összefügg
bizonyos katonai és félkatonai egységek felszámolásával. De mit jelent ez a valóságban? Az Euromaidan SOS ukrán
emberi jogi civil szervezet válaszokat készített az Azov zászlóaljjal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre. Rövid
összefoglaló: nem, az Azov zászlóalj nem neonáci regiment.

Ostromlott városok. Továbbra is feszült a helyzet Donyeck és Luhanszk régiókban. Jelenleg Oroszország áthelyezi
erőinek egy részét, hogy megszerezze az ellenőrzést Harkov felett, valamint, hogy megerősítse irányítását Herszonban. A
helyzet ebben a négy régióban továbbra is meglehetősen kritikus. Herszonban megállás nélkül robbanások hallatszanak.
Mikolajiv polgármestere, Olekszandr Szenkevics beszámolt a város kazettás lőszerekkel történő bombázásáról. Ennek
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következtében 10 ember meghalt, köztük egy gyerek, valamint 61-en megsérültek. Mariupolban több mint 130 000 ember
maradt a városban. Az evakuációs konvoj és a humanitárius segélyszolgálat hétfőn már negyedik napja nem tudja elérni az
ostromlott déli Mariupolt - közölte a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának szóvivője. Eközben az ukrán fegyveres erők
felszabadították a Zsitomir régiót az orosz csapatok megszállása alól. A Csernyihiv-be vezető út akadálymentes, és végre
megérkezett a humanitárius segély.

Külpolitika. Litvánia és Lettország visszahívta oroszországi nagykövetét válaszul a bucsai mészárlásra. A litvániai
klaipedában bezárják az orosz nagykövetséget. Eközben Németország 40, Franciaország pedig 35 orosz diplomatát utasít
ki. A döntés indoka az országok biztonságát aláásó tevékenység folytatása. Korábban már több mint 100 orosz diplomatát
utasítottak ki az EU különböző országaiból.

Szankciók. Kanada bejelentette, hogy szankciókat fog kiszabni kilenc orosz és kilenc fehérorosz személlyel szemben, mert
„könnyítették és lehetővé tették” Moszkva ukrajnai invázióját. Macron francia elnök kijelentette, hogy szigorítani kell az
Oroszországgal szembeni, szén és olaj szankciókat a Bucsában történt civil mészárlás miatt. Dánia moratóriumot rendelt el
az orosz olaj vásárlására. Az európai megosztottság azonban továbbra is fennáll, mivel Ausztria, Németország és
Magyarország nem fogják betiltani az orosz olajat, a recesszióra hivatkozva kifogásként, a további lépések megkerülésére.

Ma az EU pénzügyminiszterei további szankciókról tárgyalnak Luxemburgban – közölte a POLITICO. Az új csomag még
több korlátozást irányoz elő a csúcstechnológiás áruk exportjára, még több és szigorúbb szankciókat a magánszemélyekre,
további szankciókat négy olyan orosz bankra, amelyek már leváltak a SWIFT nemzetközi fizetési hálózatról, de maga az
EU maga még szankcionáltak őket.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatótanácsa megszavazta azon a terveinek folytatását, melyben
kizárja az Orosz Föderációt és Fehéroroszországot a projektek finanszírozásának lehetőségéből. Ez azt jelenti, nem
finanszíroznak új projekteket vagy technikai együttműködési tevékenységeket egyik kizárt országban sem. Ezen felül a
Bank él minden jogával a meglévő projektek kapcsán, hogy törölje vagy felfüggessze a futó projektek további
finanszírozását.

Az Ukrán Jövőkutató Intézet áttekintést készített az Oroszországot ténylegesen befolyásoló szankcióról. A költségvetési
stabilitást kritikusan befolyásoló tényezők a következők: 1.) olajárak (csökkenése); 2.) embargó az Európa és/vagy Kína
általi olajvásárlásra, valamint másodlagos szankciók az embargó megsértéséért. A szankciók legnagyobb hatása a
légiközlekedési ágazatban, az autóiparban, a gépiparban, az elektronikai ágazatban, az olaj- és gázszektorban (annak
korszerűsítése), valamint a kohászatban lesz. A külpolitikában Oroszország ellenálló képessége a
semlegességtől/együttműködéstől függ a nem nyugati nemzetekkel, beleértve a „nehézsúlyúakat”, mint például Kína, India,
Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia stb. A szankciók kifutása hosszú távú lesz, 1-2 éven belül egyik
sem jelent veszélyt a rezsimre.

Gazdaság. Shmyhal miniszterelnök szerint Ukrajna idén, a GDP-jének 35-50 százalékát veszíti el az orosz invázió miatt. A
háború költségeivel kapcsolatos tegnapi információkon kívül (kb. 10 milliárd dollár havonta) további számok is érkeztek. A
miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a költségvetés naponta körülbelül 2 milliárd, az ország infrastruktúrája pedig napi
4,25 milliárd hrivnyát veszít.

Élelmiszerbiztonság. A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a 3,5 millió hektárnyi mezőgazdasági
területen nem lehet vetni a folyamatos katonai tevékenység miatt. Ezért az esetleges vetési veszteségek enyhítésére a
tárca azt javasolja a gazdáknak, hogy a napraforgó, repce és a szója vetését részesítsék előnyben.

Média. Ukrajna Kulturális és Információ Politikai Minisztériuma arról tájékoztatott, hogy az Ukrán Legfőbb Ügyészség
adatai szerint 74 bűncselekményt követtek el a média képviselői ellen, ebből 19-et külföldi újságírók ellen. 18 újságírót
megöltek, 8-at elraboltak, 13-at megsebesítettek, 3-an eltűntek, 15 újságírót pedig megfélemlítettek. Ezenkívül legalább 7
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olyan ágyúzási esetet rögzítettek, amelyek a TV-tornyok és a műsorszolgáltatók megrongálódásához vagy
megsemmisüléséhez vezettek. Huszonkét esetben a médiát ért blokkolást és az elleni kibertámadást is rögzítettek.

Olvasólista. Folytatjuk cikksorozatunkat Oroszország dekolonizációjáról és birodalmi diskurzusáról. Manapság egyre
többet hallani arról, hogy Putyin május 9-ét, a győzelem napját jelölte meg az ukrajnai háború befejezése határidejének. Így
a megszokott moszkvai felvonulás újabb „nagy” győzelmet ünnepelhet. A mai „A Nagy Győzelem orosz mítosza és
Ukrajna” című cikkünkben Illia Levchenko művészettörténész fejti ki Putyin, Ukrajna „gyarmatosítására” irányuló
törekvésének gyökereit, az orosz közvélemény támogatásának okait, valamint azt, hogy miért ismétlődik meg újra az orosz
diktatúra története.

Statisztikák:

● Ukrajna területét 80 000 km²-en elaknásították (a teljes körű orosz invázió előtti 16 000 km²-hez képest). Ukrajna a
világ egyik taposóaknákkal leginkább szennyezettebb országa: nyolc éve már több mint 1,8 millió ember él
aknamezőkkel körülvéve a luhanszki és a donyecki régiókban.

● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara 2022. április 5-én délelőtt 10 órakor közölte az orosz hadsereg összes becsült
veszteségét: személyi állomány – körülbelül 18 500, tankok – 676, páncélozott csapatszállítók– 1 858, tüzérségi
rendszerek – 332, rakétatüzérség – 107, légvédelmi rendszerek – 55, repülőgépek – 150, helikopterek – 134,
páncélozatlan járművek – 1 322, csónakok és könnyű motorcsónakok – 7, üzemanyag-tankerek – 76,
hadműveleti-taktikai szintű drónok – 94, speciális felszerelések – 25, mobil kis hatótávolságú ballisztikus rakéta
rendszerek – 4. Kövesse az orosz veszteségek interaktív számlálóját is.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!

● Kérjük, ossza meg az EUROMAIDAN SOS felhívását a sebesültek és betegek azonnali evakuálásáért Mariupolból.
● Osszon meg naprakész információkat az ukrajnai helyzetről akár a közösségi médiában, akár a helyi médiában,

vagy akár e rövid jegyzet terjesztésével.
● Iratkozzon fel a napi frissítésekre Twitteren illetve weboldalunkra.
● Adományaival támogathatja ezt a projektet PayPal-on keresztül. További információkat itt talál.

Köszönjük, hogy támogatja Ukrajnát! Slava Ukraini! Dicsőség Ukrajnának!

3

https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-z-nagodi-mizhnarodnogo-dnya-prosviti-z-pitan-minnoyi-nebezpeki-ta-dopomogi-v-rozminuvanni
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1510978244077658112
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1510978244077658112
https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-emergency-aid-action-immediate-evacuation-of-the-wounded-and-sick-from-mariupol-needed/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

