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Ostromlott városok. A luhanszki Rubizsnéban az oroszok egy salétromsavval teli ciszternát találtak el, ezért a helyi hatóságok
figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, hogy elkerüljék a vegyszerrel való találkozást. Az éjszaka folyamán 11 ház
semmisült meg a Luhanszk régióban. A Harkov régióbeli Iziumban a helyi állampolgárokat erőszakkal toloncolják Oroszországba.
Denisova ombudsman szerint a megszállók szűrőtáborokat és folyosókat hoznak létre, amelyeken keresztül az ukránokat
Oroszországba deportálják. Hasonló akciókról korábban Mariupolban is beszámoltak, ahonnan szintén ezreket deportáltak. A
Dnyipropetrovszk régióban Oroszország ágyúzta az olajtárolót és az egyik gyárat. Az olajraktár megsemmisült. A mentők továbbra
is próbálják megfékezni a tüzet a gyárban. Harkovban a magántulajdonban lévő Feldman Ecopark állatkert olyan mértékben
megsérült, hogy a túlélő állatok nem maradhatnak ott biztonságban. Az állatokat Dnyipro városába evakuálják. Az éjszaka
folyamán infrastrukturális objektumok semmisültek meg a rakétalövedékek becsapódása miatt a Vinnicja régióbeli Kozjatyinban. A
Herson régióban a települések többsége humanitárius katasztrófa küszöbén áll a közelben zajló aktív harcok és az erőforrások
hiánya miatt.

A bucsai mészárlás. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a Bucsában háborús bűnöket elkövető orosz katonák vissza fognak
térni Ukrajnába. A 64. gépesített lövészdandárt az orosz parancsnokság rotáció nélkül dobja vissza a frontvonalba. A jelentés
szerint ez a döntés a nemkívánatos tanúk „kiiktatásának” céljából született. Az esetleges átcsoportosítás a front egy olyan
szakaszára, ahol esélyük sem lesz a túlélésre, lehetetlenné teszi, hogy a csapatok tanúskodjanak a jövőbeni bírósági
meghallgatásokon. A Slidstvo.Info független ukrán civil szervezet jelentése szerint a bucsai mészárlásban részt vevő orosz
csapatok egy harmada korábban Szíriában állomásozott és harcolt.

Az emberi jogok megsértése. A felszabadított kijevi Hosztomelben a város polgármestere szerint jelenleg is körülbelül 400 civil
tartanak számon eltűntként. Liudmila Denisova, az ukrán parlament emberi jogi biztosa szerint az orosz hadifogságból szabadult
ukrán katona nőket megkínozták és bántalmazták a betolakodók – írja az Ukrinform. A Nemzetközi Vöröskereszt által küldött
kimenekítő és a humanitárius segélyszállítmányt szállító konvoj belépését Mariupolba megakadályozták.

Külpolitika.
ENSZ. Zelenszkij elnök beszédet mondott az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2022. április 5-i ülésén. Beszédében Zelenszkij elnök
élesen bírálta, a Biztonsági Tanács kudarcát, hogy lépéseket tegyen az orosz agresszió leállítására: „Vagy távolítsuk el
Oroszországot mint agresszort és mint a háború kirobbantóját, és így nem vétózhat meg a saját agressziójával, a saját háborújával
kapcsolatos döntéseket, és aztán tegyünk meg mindent a béke megteremtéséért. Vagy a másik lehetőség, hogy mutassuk meg,
hogyan tudjuk átalakítani magunkat és valóban a békéért dolgozni. Vagy, ha a jelenlegi formátum megváltoztathatatlan, akkor
egyszerűen nincs más választásunk, mint feloszlatni magunkat.” Jelezte, hogy Ukrajna készen áll egy új globális biztonsági
rendszerről szóló konferencia befogadására. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok felvetette Oroszország kizárását az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsából. A kérdés megvitatása a mai napon folytatódik.

Az EU a folyamatos jogsértések miatt folyamatot indít a magyar támogatások lefaragására. Magyarország az első olyan ország,
amely ellen eljárásokat kell indítani az új szabályozás értelmében. A döntés néhány nappal a legutóbbi választások eredménye
után született, válaszként arra, hogy az uniós forrásokból a Fidesz és a belső körök direkt módon húznak hasznot.

Az EU szövetségesei két nap alatt 200 orosz diplomatát utasítottak ki a bucsai gyilkosságok után. Összesen több mint 325
diplomatát és nagykövetségi dolgozót utasítottak ki, amióta Moszkva megszállta Ukrajnát. Kedden Olaszország, Svédország,
Dánia, Spanyolország, Portugália és Románia is csatlakozott a diplomatákat kiutasító országokhoz. Lettország bezárta a
daugavpilsi és a liepajai, Észtország pedig a narvai orosz konzulátust.

Ursula von der Leyen EU-elnök és Josep Borrell főképviselő pénteken Kijevbe látogat, hogy találkozzon Zelenszkij elnökkel. Ezt a
látogatást követi a StandUpForUkraine rendezvény, amelyre április 9-én, szombaton Varsóban kerül sor, melyhez az EU vezetőivel
együtt Lengyelország elnöke és Kanada miniszterelnöke is csatlakozni fog. Az esemény lehetőséget kínál a világ vezetőinek és
vállalatainak arra, hogy bővítsék a humanitárius segítségnyújtást a konfliktus által érintett sebezhető civilek számára, és
támogassanak egyéb globális humanitárius célokat. Ausztria szövetségi kancellárja a Zelenszkij elnökkel folytatott
telefonbeszélgetése után bejelentette ukrajnai látogatását.

A The Economist hírszerző egysége (EIU) közzétette legfrissebb elemzését a világ megosztottságáról az ukrajnai háborúval
kapcsolatban. Az elemzés azt mutatja, hogy összesen 131 ország nem támogatja Oroszországot, köztük a legtöbb gazdag
észak-amerikai és európai ország. De a világ népességének kétharmada semleges vagy Oroszország felé hajló országokban él,
Kínában, Venezuelában, és Mianmarban.

Szankciók. Az EU bejelentette az ötödik szankció csomagot Oroszország ellen. A készülő csomag különböző területeket céloz
meg, de az orosz olaj kivételt képez, amely továbbra is az egyik legfontosabb Oroszországból érkező EU-import – lásd a
diagramot. Németország, Ausztria és Magyarország nem támogatja az orosz olaj betiltását, a magas inflációtól való félelem miatt.
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Ezért a készülő szankció csomag csak a következő intézkedéseket fogja tartalmazni: az Oroszországból származó szén betiltása,
teljes tranzakciós tilalom a négy kulcsfontosságú orosz bankra, – köztük a VTB-re is – az orosz tulajdonú és az orosz üzemeltetésű
hajók uniós kikötőkbe való belépésének tilalmát, célzott export tilalmat a kvantumszámítógépekre, fejlett félvezetőkre, és különböző
egyéb termékekre a fától a cementig, valamint a tenger gyümölcseitől a likőrökig, orosz vállalatok nem vehetnek részt
közbeszerzésekben az EU tagállamaiban, végül pedig az orosz állami szerveknek nyújtott pénzügyi támogatás megtiltása.

Az Egyesült Államok újabb szankciós kört készít elő Oroszországgal, valamint az orosz kormány tisztségviselőivel,
családtagjaikkal, az orosz tulajdonú pénzintézetekkel és az állami vállalatokkal szemben.

Új-Zéland is csatlakozott a szankciókhoz. 35%-os vámot alkalmaz az Oroszországból származó összes importra, és kiterjeszti a
jelenlegi export tilalmakat a stratégiai orosz iparhoz szorosan kapcsolódó termékekre.

Média. Aggodalmak merülnek fel Ukrajnában a média szabadságával kapcsolatban. A Nemzeti Műsorszórási-, Rádió- és
Televíziós Konszern (RRT) április 4-én este leállította a Pryamyi, Espresso, és a Channel 5 digitális sugárzását. A csatornákat
jelenleg csak a YouTube-on lehet elérni. Összességében ezek a csatornák ellenzéki jellegűek. A civil társadalom és a média
elfogadhatatlannak tartja azt a döntést, hogy háború idején korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát.

Dezinformáció. Oroszország újabb hamisítási műveletet készít elő, hogy tisztára mossa magát a Bucsában leleplezett atrocitások
alól – közölte a Biztonsági Szolgálat (SSU). Az orosz média több olyan információt terjeszt, melyek az ukrán hadsereg állítólagos
mariupoli bűncselekményeiről szólnak. Az SSU rendelkezésére álló adatok szerint az orosz csapatok arra készülnek, hogy az
általuk meggyilkolt mariupoli lakosok holttesteit egy helyre gyűjtsék, és az ukrán csapatok tömeges áldozataiként mutassák be
őket. Ez reményeik szerint elterelné a világ figyelmét a bucsai mészárlásról, de ez egy téveszme. Az tény, hogy Mariupol szünet
nélküli ágyúzása tovább folytatódik, ami gyakori megszakításokra kényszeríti az evakuálási folyamatot.

Friss közvélemény-kutatás: A „Rating” ukrajnai szociológiai elemző csoport legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a válaszadók
95%-a úgy gondolja, hogy Ukrajna képes lesz visszaverni Oroszország támadását, de a „néhány hét alatt” elért gyors győzelembe
vetett bizalom csökkent: 47%-ról 35%-ra. Most nőtt azok aránya, akik „néhány hónapon vagy legfeljebb egy évig” tartó háborúra
számítanak. Csökkent a NATO-tagság támogatottsága. A teljes körű háború első napjaiban Ukrajna szövetségi csatlakozásának
támogatottsága 62%-ról 76%-ra nőtt. Mára ismét 62%-ra csökkent, ugyanakkor az EU-csatlakozás támogatottsága nőtt. A háború
első napjaiban 68%-ról 86%-ra nőtt, majd a növekedés tovább folytatódott, és március végén már a népesség 91% támogatja
Ukrajna EU-tagságát, ami abszolút rekordnak számít a felmérések kezdete óta.

Tudjon meg többet Ukrajnáról:
● Ingyenes történelmi kurzus – Ukrajna: történelem, kultúra és identitás | Udemy – rövid többnyelvű bevezetés Ukrajna

történelmébe, kultúrájába és a társadalomba középkortól napjainkig.
● Tanuljon ukránul a Duolingo segítségével. A Duolingo szerint a totális orosz invázió kezdete óta 577%-kal nőtt azoknak a

száma, akik ukránul szeretnének tanulni a Duolingo alkalmazás segítségével. Az Egyesült Államokban 554%-kal,
Lengyelországban pedig 2 677%-kal nőtt a tanulók száma február 24-e óta [2022. március 20-ig gyűjtött adatok].

Statisztikák:
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara 2022. április 6-án délelőtt 10 órakor közölte az orosz hadsereg összes becsült

veszteségét: személyi állomány – körülbelül 18 600, tankok – 684, páncélozott csapatszállítók – 1 861, tüzérségi
rendszerek – 332, rakétatüzérség – 107, légvédelmi rendszerek – 55, repülőgépek – 150, helikopterek – 134,
páncélozatlan járművek – 1 324, 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!
● Nézze meg a nemrég meggyilkolt litván rendező, Mantas Kvedaravičius „Mariupolis” című filmjét. A jegyeladások 50%-át a

Mariupolbóli evakuációt segítő helyi szervezetek kapják.
● 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!
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