
April 7, 2022 - https://sharethetruths.org/

Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 43. nap [2022.04.07., 10:00]

Városok támadás alatt. Donyeck, Luhanszk és Herszon régió továbbra is súlyos támadás alatt áll. Orosz
csapatok lőtté a humanitárius segélyek elosztó helyét a donyecki régióban található Vuhledarban. Két
embert megöltek. Korábban hasonló esetekről számoltak be, miszerint az orosz csapatok tüzet nyitottak
kenyérért vagy a posta előtt sorban álló emberekre. Mariupolban orosz mobil krematóriumok működésére
lettek figyelmesek. A bucsai népirtással kapcsolatos széleskörű nemzetközi figyelem miatt az oroszok
krematóriumokkal semmisítenek meg minden bizonyítékot Mariupol környékén amely az általuk elkövetett
háborús bűncselekményekre utal. Az orosz megszállók erőszakkal hurcolták el a mariupoli 4-es számú városi
kórház betegeit és személyzetét Ukrajna ideiglenesen megszállt területére. Az előzetes becslések szerint 5
000 ember, köztük 210 gyerek halt meg Mariupolban a blokád ideje alatt – jelentette a város polgármestere. A
luhanszki Szeverodonyeck ágyúzása következtében 10 toronyház kapott lángra. A luhanszki régióban
található Hirskát többféle fegyverrel lőtték. Az ágyúzás folytatódott a Harkov régióbel Balaklija-ban is,
melynek következtében 2 ember meghalt. Mikolajiv pályaudvara megrongálódott az ágyúzás során, és
jelenleg nem üzemel. A nemrég felszabadított Borodianka jelenleg a kijevi régió egyik legrosszabb állapotban
lévő városa.

A regionális és nemzeti hatóságok most nyomatékosan kérik a civileket, hogy hagyják el Donyeck és
Luhanszk régióit, valamint Harkov megye egyes részeit, mivel ezekben a régiókban a harcok eszkalációja
várható.

Emberi jogok. Ukrajna megszállt területein folytatódik a civilek elrablása, kínzása és üldözése. Irina
Vereshchuk, az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjával foglalkozó miniszter olyan gyakori esetekről
számolt be, melyek során orosz csapatok ukrán civileket fogtak el. A miniszter tájékoztatása szerint ez
másfajta kihívást jelent, mert a civileket a nemzetközi humanitárius jog értelmében nem lehet katonákra
kicserélni. A bebörtönzött orosz katonákat csak ukrán katonákra lehet cserélni, a civilek biztonságba
helyezésére nincs jogi mechanizmus.

Külpolitika. Josep Borrell európai kül- és biztonságpolitikai miniszter arra sürgette az EU-tagállamait, hogy
biztosítsanak több fegyvert Ukrajnának az ötödik szankciócsomagról szóló európai parlamenti vita során.
Borrell azt is megjegyezte, hogy az orosz olaj és gáz folyamatos EU általi vásárlása sokkal több pénzt adott
Oroszországnak, mint amibe az a pénzügyi segítség kerülne, amivel a tömb ellátta Ukrajnát.

A NATO külügyminisztereinek április 6-7-i találkozója előtt Jens Stoltenberg jelezte, hogy hosszú távon kell
támogatni Ukrajnát, mivel a Szövetségnek fel kell készülnie egy néhány hónaptól akár évekig eltartó, hosszú
távú háborúra.

Az ENSZ Közgyűlése április 7-én szavaz arról, hogy felfüggeszti-e Oroszországot az ENSZ Emberi Jogi
Tanácsában a fegyvertelen civilek meggyilkolását is magában foglaló atrocitások vádja miatt. Egy államnak a
Tanácsból való felfüggesztéséhez a közgyűlés kétharmados többsége szükséges.

Az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta a kölcsönbérleti törvényt, amely támogatást és utánpótlást nyújt
Ukrajnának. A 2022-es ukrajnai demokráciavédelmi kölcsönbérleti törvény – mint ismeretes – felgyorsítaná a
kulcsfontosságú katonai felszerelések és készletek Ukrajnába történő szállítását a bürokrácia csökkentésével
– írja a POLITICO. Lehetővé tenné a berendezések de facto ajándékozását, olyan kikötésekkel, amelyek
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előírják, hogy a kedvezményezett országok egy későbbi időpontban visszafizessék az Egyesült Államoknak
ennek a költségét. A képviselőháznak erről csütörtökön még szavaznia kell.

Görögország, Norvégia és Ausztria más európai országokhoz hasonlóan kiutasítja az orosz diplomaták egy
részét.

Szankciók. A zárószavazás előtt tovább folytatódik az ötödik uniós szankciócsomag megvitatása. Eközben
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok bejelentette következő szankcióit. A brit csomag a Sberbankkal és
nyolc oligarchával szembeni szankciókat, az oroszországi befektetések betiltását, valamint az orosz szén és
olaj elhagyását tartalmazza 2022 végéig. Az amerikai szankciók a Sberbankot és az Alfabankot, valamint
Putyin két felnőtt lányát, Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, feleségét és lányát, valamint az orosz
biztonsági tanács magas rangú tagjait célozzák – közölték a tisztviselők.

Belgium 196,4 milliárd eurónyi orosz pénzügyi tranzakciót zárolt le az Oroszországgal szembeni európai
szankciókat követően. Vincent Van Peteghem belga pénzügyminiszter szerint a belga szövetségi kormány 2,7
milliárd euró értékű vagyont is befagyasztott.

Eközben Kína állami kézben lévő olajfinomítói tiszteletben tartják a meglévő orosz olaj szerződéseket, de a
komoly árengedmények ellenére elkerülik az új szerződéseket. Az óvatosság a nyugati szankciók
Oroszország elleni erősödését követi, a Reuters jelentése szerint: „Az állami vállalatok óvatosak, mivel
fellépésük a kínai kormány képviseletének tűnhet, és egyikőjük sem akarja, hogy az orosz olaj vásárlójának
titulálják őket.”

Élelmiszerbiztonság. Zelenszkij elnök beszédet mondott az ír parlament előtt április 6-án. A beszédében
hangsúlyozta, hogy az oroszok megpróbálják „fegyverként” használni az éhezést ebben a háborúban. Az
elmúlt néhány hétben az orosz erők folyamatosan üzemanyag-tárolóhelyeket, a termékelosztó központokat, a
mezőgazdasági gépeket és a bányákat céloznak. Zelenszkij elnök megjegyezte, és a WFO korábban
beszámolt róla, az élelmiszerhiány sok országot érint, mivel Ukrajna jelentős élelmiszer-termelő. Ukrajna
továbbra is a búza, a kukorica és az árpa, valamint a napraforgóolaj egyik legfontosabb termelője.
Oroszország szándékosan provokál ki élelmiszerválságot, ami politikai viszályt okoz, és növeli a menekültek
számát – mondta.

Energiabiztonság: Az energiapolitikai miniszter beszámolt a háború kezdete óta történt, az energetikai
infrastruktúrát ért jelentős károkról és veszteségéről. Ez magában foglalja a Luhanszki Kombinált Hőtermelő
és Hő-elektromos erőművet, amely a megszállt Shchastia városában található. Az Okhtyrka Kombinált
Hőerőművet két légi bombázás teljesen megsemmisítette. A csernyihivi Kombinált Hőerőművet többször is
ágyúzták. A Kahovkai Hőerőmű jelenleg az ideiglenesen megszállt területen van. A Zaporizzsjai
Atomerőműben a helyzet változatlan. A Roszatom 11 képviselője van jelen az atomerőműben, valamint
300-500 katona és mintegy 50 egységnyi nehézfegyver veszi körül.

Kultúra. A Kulturális Minisztérium interaktív térképet készített, mely bemutatja a sérült vagy megsemmisült
helyeket és épületeket. Az előzetes becslések szerint 2022. április 1-ig több mint 150 különböző műemlék és
kulturális tárgy sérült meg részben vagy semmisült meg teljesen. Korábban a minisztérium elindított egy
honlapot, ahol bárki bejelenthet vagy bizonyítékokat küldhetett be megrongált vagy megsemmisített kulturális
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emlékekről. Az ellenőrzést követően a bejelentett elemek láthatóvá válnak a térképen. Ferenc pápa elítélte a
bucsai mészárlást, és kitűzte az ukrán zászlót, amelyet Bucsa városából küldtek neki, ahol civilek százait
lőtték le.

Olvasósarok.
● Mikolajivban a lakóterületek egyre nagyobb veszélyben vannak | The New York Times

(nytimes.com) – a történet Mikolajiv tengeri kikötőváros helyzetről szól, amely továbbra is aktívan
ellenáll az orosz megszállásnak és folyamatos ágyúzás alatt éli életét.

● Kaja Kallas az ukrajnai atrocitásokról | The Economist – Az Észt miniszterelnök írása a háború
emberi áráról, az orosz imperialista ambíciókról és a biztonságpolitika jövőjéről. „A Kreml halálba
küldi a fiataljait, ártatlan embereket mészárol le, és tömegesen ágyúzzák le otthonaikat. És
mindezt miért? Vlagyimir Putyin imperialista ambíciója érdekében. Mára teljesen világossá vált,
hogy bár a Szovjetunió összeomlott, imperialista ideológiája itt maradt velünk.”

● Orosz háborús bűnök Ukrajnában: Ennyit a „soha többé”-ről | POLITICO

Tekintse meg a „Soul” című rövid animációs videót, amely bemutatja mindazokat, akiknek lelke a lerombolt
ukrán házakban maradt.

Statisztikák:
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara 2022. április 7-én délelőtt 10 órakor bejelentette az orosz

hadsereg összes becsült veszteségét: személyi állomány – körülbelül 18 900, tankok – 698,
páncélozott csapatszállítók – 1 891, tüzérségi rendszerek – 332, rakétatüzérség – 108, légvédelmi
rendszerek – 55, repülőgépek – 150, helikopterek – 135, páncélozatlan járművek – 1358,
csónakok és könnyű motorcsónakok – 7, üzemanyag-tankerek – 76, hadműveleti-taktikai szintű
drónok – 111, 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!
● Jelölje be a naptárba #StandUpForUkraine: április 8. – Globális digitális tüntetés, hogy pénzt

gyűjtsenek a menekültek számára Ukrajnában és szerte a világon; április 9. – Globális eskütételi
esemény Varsóban, amelyet Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Justin Trudeau
kanadai miniszterelnök hívott össze, a Global Citizen mozgalommal karöltve és amelyen Andrzej
Duda lengyel elnök is részt vesz.

● Támogassa az Askania Nova Nemzeti Parkot. Most sem az askania novai állatkert sem a
botanikus kert, nem fér hozzá a szükséges költségvetési források, így a dolgozóknak a saját
eszközeikkel kell támogatniuk a parkot és annak állatait.

● 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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