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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10:00, 7.04.2022.
Orașe atacate. Regiunile Donețk, Luhansk și Herson rămân sub cel mai puternic atac. Trupele ruse au tras asupra
locației de distribuire a ajutorului umanitar din Vuhledar, regiunea Donețk. 2 persoane au fost ucise. Au fost raportate
anterior cazuri similare, în care trupele ruse au deschis focul asupra oamenilor care stăteau la coadă pentru a lua
pâine sau la oficiul poștal. În Mariupol, au fost observate crematorii mobile rusești care funcționează în oraș. După
largă publicitate internațională a genocidului de la Bucha, crematoriile au fost staționate în oraș pentru a distruge
orice dovezi ale crimelor comise de armata rusă. Trupele și ocupanții ruși au transportat cu forța pacienții și
personalul spitalului orășenesc №4 din Mariupol pe teritoriul ocupat temporar al Ucrainei. Potrivit estimărilor
preliminare, 5.000 de persoane, inclusiv 210 copii, au murit la Mariupol în luna blocadei, relatează primarul
municipiului Mariupol. În timpul bombardamentului din Severodonețk, regiunea Lugansk, 10 clădiri înalte au fost
lovite de incendiu. Comunitatea Hirska din regiunea Luhansk este bombardată de toate tipurile de arme.
Bombardamentul activ de artilerie a continuat în Balaklia, regiunea Harkov, iar în rezultat au murit 2 persoane. Gara
Mykolayiv a fost avariată în timpul bombardamentului și nu funcționează în acest moment.

Borodianka recent eliberată, regiunea Kiev, este în prezent unul dintre cele mai afectate orașe din regiunea Kiev.
Papa Francisc a condamnat „Masacrul de la Bucha” și a ridicat steagul ucrainean, care i-a fost trimis din oraș, unde au
fost împușcați sute de civili.

În prezent, autoritățile regionale și naționale cheamă în mod activ civilii să părăsească regiunile Donețk și Lugansk și
unele părți ale oblastului Harkov din cauza escaladării viitoare a luptelor din aceste regiuni.

Drepturile omului. Răpirile, torturile și urmăririle penale ale civililor continuă pe teritoriile de ocupare ale Ucrainei.
Iryna Vereshchuk, ministrul reintegrării teritoriilor ocupate temporar, a raportat cazuri frecvente de capturare a civililor
ucraineni de către trupele ruse. Ministrul a informat că problema rămasă este că civilii nu pot fi schimbați cu soldați,
conform dreptului internațional umanitar. Soldații ruși întemnițați pot fi schimbați cu soldați ucraineni capturați, ceea ce
nu are în vedere civili în acest caz.

Politica externă. Ministrul Afacerilor Externe Europene și Politicii de Securitate, Josep Borrell, a cerut statelor
membre UE să furnizeze mai multe arme Ucrainei în timpul discuției din Parlamentul European cu privire la cel de-al
cincilea pachet de sancțiuni. Borrell a mai menționat că continuarea achiziției de petrol și gaze rusești de către UE a
oferit Rusiei mult mai mulți bani decât asistența financiară pe care blocul a oferit-o Ucrainei.

Înainte de întâlnirea miniștrilor de externe ai NATO din 6-7 aprilie, Jens Stoltenberg a indicat necesitatea de a sprijini
Ucraina într-o perspectivă pe termen lung, deoarece Alianța trebuie să fie pregătită pentru războiul pe distanță lungă -
de la câteva luni la ani. .

Adunarea Generală a Națiunilor Unite va vota pe 7 aprilie dacă va suspenda Rusia din Consiliul pentru Drepturile
Omului al ONU din cauza acuzațiilor de atrocități care includ uciderea unor civili neînarmați. Pentru a suspenda un stat
din consiliu ar fi nevoie de o majoritate de două treimi din partea adunării.

Senatul SUA a adoptat Lend-Lease Act care va sprijini și reaproviziona Ucraina. Legea din 2022 pentru împrumut și
închiriere pentru apărarea ucrainei pentru democrație, așa cum se știe, ar accelera transferul de echipamente militare
critice și alte provizii esențiale către Ucraina, reducând birocrația birocratică, așa cum relatează POLITICO. Ar
permite de facto oferirea de echipamente, cu prevederi care stipulează că țările beneficiare vor rambursa SUA la o
dată ulterioară. Camera Reprezentanților încă urmează să o ia la vot joi.

Grecia, Norvegia și Austria se alătură altor țări europene în expulzarea unora dintre diplomații ruși din țările lor.

Sancțiuni. Discuția privind cel de-al cincilea pachet de sancțiuni UE va fi discutată în continuare înainte de votul final.
Între timp, Marea Britanie și Statele Unite și-au anunțat următoarea rundă de sancțiuni. Pachetul Regatului Unit
include sancțiuni împotriva Sberbank și a opt oligarhi, investiții interzise în Rusia și abandonarea cărbunelui și
petrolului rusesc până la sfârșitul anului 2022. SUA vizează Sberbank, precum și Alfabank, cele două fiice adulte ale
lui Putin, soția și fiica ministrului rus de externe Serghei Lavrov. , și membri înalți ai consiliului de securitate al Rusiei,
au spus oficialii.

Belgia a blocat 196,4 miliarde de euro în tranzacții financiare rusești în urma sancțiunilor europene asupra Rusiei.
Guvernul federal al Belgiei a înghețat, de asemenea, active în valoare de 2,7 miliarde de euro, potrivit ministrului
belgian de finanțe Vincent Van Peteghem.
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Între timp, rafinăriile de stat din China onorează contractele petroliere rusești existente, dar le evită pe altele noi, în
ciuda reducerilor mari. Atenția urmează pe măsură ce sancțiunile occidentale se înmulțesc împotriva Rusiei din cauza
invadării Ucrainei, relatează Reuters: „Întreprinderile de stat (întreprinderile de stat) sunt precaute, deoarece acțiunile
lor ar putea să fie priviți ca reprezentând guvernul chinez și niciunul dintre ei nu dorește să fie remarcat drept
cumpărător de petrol rusesc”.

Siguranta alimentară. Președintele Zelenskyi s-a adresat Parlamentului Irlandei pe 6 aprilie. Discursul a subliniat
încercările Rusiei de a folosi „foamea ca armă” în acest război. În ultimele două săptămâni, forțele ruse vizează în
mod constant distrugerea locurilor de depozitare a combustibilului, centrelor de distribuție a produselor, mașinilor
agricole și câmpurilor minate. După cum a menționat președintele Zelenskyi și a raportat anterior de către WFO -
penuria de alimente va afecta multe țări, deoarece Ucraina este un producător important de alimente. Ucraina rămâne
unul dintre principalii producători de grâu, porumb (porumb) și orz, precum și ulei de floarea soarelui. Rusia provoacă
în mod deliberat o criză alimentară, care va provoca turbulențe politice și va crește numărul de refugiați, a spus el.

Securitate energetică: Ministrul politicii energetice a raportat unele dintre principalele daune și pierderi ale
infrastructurii energetice raportate de la începutul războiului. Aceasta include centrala combinată de căldură și energie
(CHP) Luhansk, care se află acum în orașul ocupat Shchastia. Ohtyrka CHP a fost complet distrusă cu două bombe
aeriene ajunse acolo. CET Cernihiv a fost, de asemenea, lovită în mod repetat în timpul bombardamentelor. Centrala
termică Kakhovka (HPP) se află în prezent pe teritoriul ocupat temporar. Situația de la stația CNE Zaporizhzhya
rămâne neschimbată. 11 reprezentanți ai Rosatom sunt prezenți alături de 300 până la 500 de militari și aproximativ
50 de unități de echipamente grele în jurul perimetrului stației.

Cultură. Ministerul Culturii a lansat o hartă interactivă cu infrastructura deteriorată sau distrusă. Potrivit estimărilor
preliminare, de la 1 aprilie 2022, peste 150 de monumente și obiecte culturale diferite au fost parțial deteriorate sau
complet distruse. Anterior, Ministerul a lansat un site web unde toată lumea poate raporta și depune dovezi ale
infrastructurii culturale deteriorate sau distruse. După verificare, obiectele raportate sunt vizibile pe hartă.

Colț de lectură.

● În Mykolaiv, zonele rezidențiale sunt din ce în ce mai amenințate - The New York Times (nytimes.com) -
reportaj despre situația de pe terenul orașului-port maritim Mykolayiv, care menține rezistența activă împotriva
ocupației ruse și se menține sub bombardamente active.

● Kaja Kallas despre atrocitățile din Ucraina | The Economist - Prim-ministrul Eston despre prețul uman al
războiului, ambițiile imperialiste ruse și viitorul politicii de securitate. „Kremlinul își trimite tinerii să moară și
măcelează oameni nevinovați și le bombardează casele în masă. Și pentru ce? De dragul ambiției imperialiste
a lui Vladimir Putin. Până acum a devenit foarte clar că, deși Uniunea Sovietică s-a prăbușit, ideologia sa
imperialistă nu a făcut-o niciodată”.

● Crime de război rusești în Ucraina: atât de mult pentru „niciodată mai mult” – POLITICO

Urmărește un scurt videoclip animat „Suflet” care îi ilustrează pe toți cei ale căror suflete vor rămâne în casele
ucrainene distruse.

Statistici:

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 10:00,
6 aprilie 2022: personal – în jur de 18 900, tancuri ‒ 698, APV ‒ 1891, sisteme de artilerie – 332, MLRS – 108
, sisteme de luptă antiaeriană – 55, avioane cu aripă fixă   – 150, elicoptere – 135, vehicule cu piele moale –
1358, bărci și bărci cu viteză ușoară – 7, cisterne de combustibil – 76, UAV nivel operațional-tactic – 111,
echipamente speciale – 25, sistem SRBM mobil – 4. Urmăriți și contorul interactiv al pierderilor rusești.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!

● Marcați-vă calendarul la #StandUpForUkraine: 𝟴 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 - Miting digital global pentru a strânge fonduri pentru
refugiații din Ucraina și din întreaga lume; 𝟵 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 - Eveniment global de angajare la Varșovia, convocat de
președintele Ursula von der Leyen și prim-ministrul Canadei Justin Trudeau, cu Global Citizen și
participarea președintelui Poloniei, Andrzej Duda.

● Sprijinirea Parcului Național Askania Nova. Acum, atât parcul zoologic, cât și grădina botanică din Askania
Nova nu au acces la conturile bugetare și trebuie să susțină rezervația prin mijloace proprii.

● Abonați-vă la actualizările noastre zilnice pe Twitter și pe site-ul nostru.
● Puteți susține proiectul nostru cu donații prin PayPal. Mai multe informații aici.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraini! Glorie Ucrainei!
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