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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10:00 π.μ., 10-11.04.2022.
Εξωτερική πολιτική. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον επισκέφθηκε το Κίεβο για να
συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι το Σάββατο. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ένα νέο
πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει 120 τεθωρακισμένα οχήματα, νέα αντιπλοϊκά
πυραυλικά συστήματα, καθώς και 100 εκατομμύρια λίρες σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος
μετά τη συνάντηση έκαναν μια βόλτα στο κέντρο του Κιέβου.
Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ επισκέφθηκε το Κίεβο το Σάββατο, συναντώντας τον Πρόεδρο Ζελένσκι.
Ωστόσο, τη Δευτέρα 11 Απριλίου, η καγκελάριος πρόκειται να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Θα είναι ο
πρώτος ηγέτης της ΕΕ που θα συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τον Ρώσο πρόεδρο από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε
την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.
Η «κυβέρνηση» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» κήρυξε παράνομες τις δραστηριότητες της Ειδικής Αποστολής
Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην επικράτειά της και δηλώνει ότι οι εκπρόσωποι της αποστολής πρέπει να εγκαταλείψουν
το έδαφος της δημοκρατίας έως τις 30 Απριλίου. Η δήλωση έγινε μετά από ο κάτοικος της περιοχής που εργάζεται για τον
ΟΑΣΕ SMM κρατήθηκε στο “DPR” για «ενέργειες ασυμβίβαστες με την εντολή της αποστολής».
Η Εσθονία έχει αρχίσει να ανακαλεί τις βίζες για άτομα που χρησιμοποιούν δημόσια τα γράμματα «Z» και «V» για να
υποστηρίξουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και τις κορδέλες του Αγίου Γεωργίου κατά τη διέλευση των
εσθονικών συνόρων από τη Ρωσία. Οι ιδιοκτήτες τέτοιων συμβόλων αποστέλλονται για πρόσθετη επαλήθευση, κατά την
οποία οι υπάλληλοι αποφασίζουν πώς να προχωρήσουν με αυτούς.
Η παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων Stand Up for Ukraine, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη
Βαρσοβία, συγκέντρωσε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Η εκδήλωση συγκέντρωσης
κεφαλαίων συγκέντρωσε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων στην Ουκρανία και 7,3
δισεκατομμύρια ευρώ για τους πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και πήγαν σε γειτονικές χώρες.
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Σουηδία και η Φινλανδία εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ το
καλοκαίρι, αναφέρει η The Time.
Πόλεις υπό την επίθεση. Το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον 10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την πόλη Ντνιπρό. Το
αεροδρόμιο του Ντνιπρό βομβαρδίστηκε για δεύτερη φορά. Οι χώροι του κτιρίου και οι υποδομές έχουν καταστραφεί
ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς. Στο Ρουμπίζνε, στην περιφέρεια Λουγάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν
και κατέστρεψαν ένα τάνκερ με νιτρικό οξύ. Ο επικεφαλής της περιφέρειας Λουγάνσκ, Σεργίϊ Γαϊντάϊ, ενημέρωσε ότι δεν
υπάρχουν άλλες κρίσιμες ή άλλες υποδομές στην περιοχή, καθώς καταστράφηκε όλη κατά τη διάρκεια του
βομβαρδισμού. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίζονται στις αποθήκες με τρόφιμα και αστική υποδομή. Ισχυρή έκρηξη
καταγράφηκε στο Μικολάιβ την Κυριακή. Στην περιφέρεια Χερσώνας, η Ρωσία σχεδιάζει ακόμα να διεξαγάγει ένα
λεγόμενο δημοψήφισμα για να ανακηρύξει τη «λαϊκή δημοκρατία της Χερσώνας». Επί του παρόντος, το διαφημιστικό
υλικό του «δημοψηφίσματος» και τα έντυπα ερωτηματολογίων τυπώνονται στα τυπογραφεία της Νοβά Καχόβκα, αναφέρει
το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, οι ντόπιοι βγαίνουν στους δρόμους στις φιλοουκρανικές συγκεντρώσεις
για να αντισταθούν στην κατοχή. Στη Χερσώνα οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για μια συγκέντρωση, αλλά αργότερα, όταν
τα ρωσικά στρατεύματα εμπόδισαν τον κόσμο να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία. Στη Νοβά Καχόβκα λάμβανε χώρα μια
σκηνοθετημένη φιλορωσική συγκέντρωση με μερικές μόνο δεκάδες άνδρες να στέκονται με ρωσικές σημαίες.
Ανθρώπινα δικαιώματα. Ο τρίτος γύρος ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2022:
26 Ουκρανοί, μεταξύ των οποίων δώδεκα στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας αξιωματικού, καθώς και 14
πολίτες από την αιχμαλωσία, συμπεριλαμβανομένων 9 γυναικών, επέστρεψαν πίσω, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης Iryna Vereshchuk. 1222 άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου κατά τη διάρκεια της ρωσικής
κατοχής που επιβεβαίωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας. Η Συνήγορος του Πολίτη Liudmyla Denisova είπε ότι
στρατόπεδο για αναγκαστικά απελαθέντες από την Ουκρανία έχει δημιουργηθεί στην περιφέρεια Πένζα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας. Υπάρχουν περισσότεροι από 400 Ουκρανοί πολίτες στον καταυλισμό - κυρίως γυναίκες και 147 παιδιά
όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών. Τα περισσότερα από τα παρόμοια στρατόπεδα βρίσκονται γύρω από
την περιοχή. Ουκρανοί που έχουν συλληφθεί παράνομα στην περιφέρεια Χερσώνα και στη Μελιτόπολη οδηγούνται σε
κέντρα κράτησης της Κριμαίας, λέει ο βετεράνος ηγέτης των Τατάρων της Κριμαίας και Ουκρανός βουλευτής Mustafa
Dzhemilev.
Η UN Women και η CARE International αναφέρουν ότι ο εκτοπισμός και η ροή προσφύγων από την Ουκρανία είναι σε
μεγάλο βαθμό έμφυλη, με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στα σύνορα και ορισμένες ομάδες
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ανδρών, αγοριών και κοριτσιών με αναπηρία, να μην μπορούν να φύγουν
από τη χώρα. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί πολλές αναδυόμενες ανησυχίες για την προστασία, όπως αυξημένους
κινδύνους για βία με βάση το φύλο (GBV), που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, ειδικά εκείνα που
προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα: (1) Ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη
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σεξουαλική βία με βάση το φύλο, τη σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις (CRSV) και την εμπορία ανθρώπων.
(2) Η αυξημένη ανάγκη για ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (MHPSS). Μακροπρόθεσμα τα ποσοστά
ανεργίας σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού πιθανότατα θα αυξηθούν και θα συνεχίσουν να ωθούν τις γυναίκες στους
απροστάτευτους άτυπους τομείς της οικονομίας.
Κυρώσεις. Σύνορο. Τα φορτηγά από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία πρέπει να εγκαταλείψουν την ΕΕ έως τις 16 Απριλίου
και χωρίς δικαιώματα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αποτελεί μέρος ενός νέου πακέτου κυρώσεων της
ΕΕ. Προηγουμένως, οι ακτιβιστές αγωνίστηκαν για την απαγόρευση των φορτηγών από και προς τη Ρωσία και τη
Λευκορωσία για σχεδόν ένα μήνα στο Πολωνό-Λευκορωσικό σύνορο. Γαλλία. Μετά την επίθεση στον σιδηροδρομικό
σταθμό Κραματόρσκ, η Γαλλία ανακοίνωσε την ετοιμότητά της να προχωρήσει σε περαιτέρω απαγόρευση του ρωσικού
πετρελαίου, δήλωσε στο CNN ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ.
Ασφάλεια των τροφίμων. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες τιμές
για βασικά τρόφιμα όπως τα δημητριακά, η ζάχαρη και τα φυτικά έλαια είναι υψηλότερες από ποτέ. Η αύξηση αυτού του
μήνα αντανακλά την αύξηση των παγκόσμιων τιμών του σιταριού και των χονδροειδών σιτηρών, που οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στις διακοπές των εξαγωγών από την Ουκρανία λόγω της επίθεσης της Ρωσίας και, σε μικρότερο βαθμό, της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφέρει η έκθεση. Το Υπουργείο Γεωργίας της Ουκρανίας στοχεύει να εξασφαλίσει τη σπορά
του 80% των γεωργικών εκτάσεων. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από την ταχύτητα αποναρκοθέτησης των εδαφών στην
περιοχή Τσερνίγιβ και Σούμι. Στο απαισιόδοξο σενάριο, ένα προκαταρκτικό 70% των εκτάσεων μπορεί να σπαρθεί. Ο πιο
κρίσιμος παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι η προμήθεια καυσίμων και ντίζελ. Αν και το Υπουργείο προσπαθεί να
διατηρήσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ωστόσο, οι αναταραχές είναι αρκετά πιθανές, ιδίως λόγω του ενεργού
βομβαρδισμού των αποθηκών πετρελαίου από τα ρωσικά στρατεύματα.
Αποαποικιοποίηση. Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη σειρά άρθρων μας για την αποαποικιοποίηση με το τρίτο άρθρο
αφιερωμένο στην κινηματογραφική βιομηχανία - «Πενήντα αποχρώσεις της (νεο)αποικιοκρατίας στη ρωσική
κινηματογραφική παραγωγή». Η Yulia Kovalenko, κριτικός κινηματογράφου και προγραμματίστρια του Docudays UA,
εξερευνά πώς η ρωσική κινηματογραφική βιομηχανία χρησιμοποιήθηκε ως μεγάφωνο της ιδεολογίας του Κρεμλίνου και
της ρωσικής κουλτούρας συνολικά, καθώς και της γειτονικής ασφυκτικής κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Ανάγνωση.
● Opinion | How Russia’s Invasion Upended the French Presidential Election - POLITICO
● Russian bombs rupture a Greek community fighting for its history – POLITICO. Η Μαριούπολη και η γειτονιά της
φιλοξενούν την ελληνική κοινότητα εδώ και χρόνια. Ωστόσο, λόγω του πολέμου, η κοινότητα είναι διασκορπισμένη
παντού τρέχοντας για να σώσει τη ζωή τους.
● 40 Iconic Figures of Ukrainian Culture – PEN Ukraine. Μια λίστα, που αποτελείται από 40 από τις πιο
εμβληματικές μορφές του ουκρανικού πολιτισμού και σύντομες βιογραφίες περιλαμβάνει καινοτόμους καλλιτέχνες,
πολύτιμους συγγραφείς και διάσημους μουσικούς. Ανάμεσά τους είναι παγκοσμίου φήμης ζωγράφοι, γραφίστες,
αρχιτέκτονες και γλύπτες. ποιητές, πεζογράφοι και θεατρικοί συγγραφείς· ηθοποιοί και κινηματογραφιστές·
συνθέτες και τραγουδιστές.
Προς παρακολούθηση.
● My Ukrainian Journey. Ο Waldemar Januszczak πηγαίνει στην Ουκρανία για να δει πώς διατηρείται η ουκρανική
τέχνη σε περίοδο πολέμου.
Στατιστική:
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του
ρωσικού στρατού έως τις 10 π.μ., 11 Απριλίου 2022: προσωπικό – περίπου 19.500, άρματα μάχης ‒ 725, APV ‒
19235, συστήματα πυροβολικού – 347, MLRS – 11 συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου – 55, αεροσκάφη
σταθερής πτέρυγας – 154, ελικόπτερα – 137 οχήματα με μαλακό δέρμα – 1387, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7,
βυτιοφόρα καυσίμων – 76, UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 119, ειδικός εξοπλισμός – 25, κινητό σύστημα
SRBM – 4. Ακολουθήστε επίσης τον διαδραστικό μετρητή ρωσικών απωλειών.
Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
● Υποστηρίξτε το Okhmadyt, το μεγαλύτερο παιδικό νοσοκομείο με έδρα το Κίεβο, το οποίο φροντίζει τα
τραυματισμένα παιδιά.
● Εγγραφείτε στις καθημερινές μας ενημερώσεις στο Twitter και στον ιστότοπό μας.
● Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μας με δωρεές μέσω PayPal. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας! Σλάβα Ουκραΐνι! Δόξα στην Ουκρανία!
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