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Rat u Ukrajini. Dnevne novosti. 10:00, 10 – 11. 04. 2022.
Vanjska politika. Premijer Ujedinjene Kraljevine Boris Johnson u subotu je posjetio Kijev kako bi se sastao s
predsjednikom Zelenskim. Premijer Ujedinjene Kraljevine najavio je novi paket novčane i vojne pomoći, koja
uključuje 120 „oklopnih vozila“, nove „protubrodske raketne sustave“ te vojnu opremu u vrijednosti od 100
milijuna funti. Premijer i predsjednik su nakon sastanka prošetali centrom Kijeva.
Austrijski kancelar Karl Nehammer posjetio je Kijev u subotu radi sastanka s predsjednikom Zelenskim.
Međutim, u ponedjeljak, 11. travnja, kancelar će se sastati s Vladimirom Putinom u Moskvi. On će biti prvi čelnik
EU-a koji će se uživo sastati s ruskim predsjednikom otkad je započeo s općom invazijom na Ukrajinu 24.
veljače.
„Vlada“ Narodne Republike Donjeck proglasila je aktivnosti Posebne promatračke misije Organizacije za
europsku sigurnost i suradnju (SMM OSCE) na svom teritoriju nezakonitima te izjavljuje da predstavnici Misije
moraju napustiti teritorij Republike do 30. travnja. Izjava je objavljena nakon što je lokalni stanovnik koji radi za
Misiju organizacije OSCE uhićen u NRD-u zbog „postupaka koji nisu u skladus mandatom misije“.
Estonija je započela s ukidanjem viza osobama koje javno upotrebljavaju slova „Z“ i „V“ za podržavanje ruskog
rata u Ukrajini te Jurjevske vrpce tijekom prelaska estonske granice iz Rusije. Vlasnike tih simbola šaljuna
dodatnu provjeru tijekom koje službenici odlučuju kako će se dalje postupati s njima.
Svjetska kampanja za prikupljanje novčanih sredstava Stand Up for Ukraine, održana u subotu u Varšavi,
prikupila je 9,1 milijardu eura za ukrajinske izbjeglice. Na događaju za prikupljanje sredstava prikupilo se 1,8
milijardi eura za podršku raseljenim osobama unutar Ukrajine te 7,3 milijardi eura za izbjeglice koje su pobjegle
iz zemlje u susjedne države.
Nakon ruskog napada na Ukrajinu Švedska i Finska razmatraju priključivanje NATO-u već na ljeto, izvještava
The Time.
Napadnuti gradovi. Tijekom vikenda ispaljeno je najmanje 10 raketa na grad Dnipro. Zračna luka u Dnipru
bombardirana je po drugi put. Prostori zgrade i infrastruktura potpuno su uništeni kao posljedica granatiranja. U
Rubizhneu u Luhanskoj oblasti ruske su snage pucale i uništile tanker s dušičnom kiselinom. Čelnik
Luhanske oblasti Sergii Haidai izjavio je kako više nema ključnih niti bilo kakvih infrastruktura u oblasti jer je
sve uništeno tijekom granatiranja. Međutim, nastavljaju se napadi na skladišta s hranom i na civilnu
infrastrukturu. U nedjelju je zabilježena velika eksplozija u Mikolajivu. U Hersonskoj oblasti Rusija i dalje
namjerava održati takozvani referendum kako bi proglasila „Narodnu Republiku Herson“. Trenutačno se
promidžbeni materijali za „referendum“ i obrasci za upitnike ispisuju u tiskarama Nove Kahovke, izjavljuje
ukrajinski glavni stožer. U međuvremenu lokalni stanovnici izlaze na ulice i sudjeluju u proukrajinskim
prosvjedima kako bi se oduprli okupaciji. U Hersonu su se ljudi okupili radi prosvjeda, ali se kasnije, kada su se
ruske snage povukle, nisu mogli pridružiti prosvjedu. U Novoj Kahovki održan je lažirani proruski prosvjed sa
samo nekoliko desetaka muškaraca koji su držali ruske zastave.
Ljudska prava. 10. travnja 2022. održan je treći krug razmjene ratnih zarobljenika: 26 Ukrajinaca uključujući
dvanaest vojnika od kojih je jedna ženska časnica te 14 civila iz zarobljeništva, uključujući 9 žena koje su
vraćene, prema zamjenici premijera Irini Vereščuk. Ubijeno je 1222 civila u Kijevskoj oblasti tijekom razdoblja
ruske okupacije, što je potvrdio glavni tužitelj Ukrajine. Pravobraniteljica Ljudmila Denisova navela je kako je
otvoren kamp za prisilno deportirane osobe iz Ukrajine u Penzjanskoj oblasti Ruske Federacije. U kampu se
nalazi više od 400 ukrajinskih građana – većinom žena i 147 djece svih uzrasta, uključujući novorođenčad.
Većina se sličnih kampova nalazi u blizini oblasti. Ukrajince koji su nezakonito uhićeni u Hersonskoj oblasti i
Melitopolju šalje se u krimske istražne zatvore, tvrdi Mustafa Džemilijev, veteran, vođa krimskih Tatara i
zastupnik u ukrajinskoj vladi.
Organizacija Žene UN-a i humanitarna agencija CARE International izvještavaju da su raseljavanje i priljev
izbjeglica iz Ukrajine u velikoj mjeri rodno određeni, da su žene suočene s velikim izazovima na granici te da
određene skupine ljudi, uključujući žene, muškarce, dječake i djevojčice s invaliditetom, nisu u mogućnosti
napustiti zemlju. Ovo pak uzrokuje mnogo novih problema vezanih za zaštitu, kao što je povećani rizik od rodno
uvjetovanog nasilja koje nerazmjerno pogađa žene i djevojčice, posebice one koje pripadaju osjetljivim
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skupinama. To posebice uključuje: (1) sigurnosne probleme vezane za rodno uvjetovano seksualno nasilje
povezano sa sukobima i trgovanje ljudima; (2) povećanu potrebu za potporom mentalnom zdravlju i
psihosocijalnom potporom. Dugoročno će se stope nezaposlenosti u svim kategorijama stanovništva vjerojatno
povećati i nastaviti prisiljavati žene u nezaštićene neformalne sektore gospodarstva.
Sankcije. Granica. Kamioni iz Rusije i Bjelorusije moraju napustiti EU do 16. travnja te nemaju pravo na ulazak
u Europsku uniju. Odluka je dio novog paketa sankcija EU-a. Prije toga su se aktivisti gotovo mjesec dana borili
na poljsko-bjeloruskoj granici za zabranu za kamione koji ulaze i izlaze iz Rusije i Bjelorusije. Francuska. Nakon
napada na željeznički kolodvor u Kramatorsku Francuska je najavila spremnost da nastavi s daljnjom zabranom
ruske nafte, rekao je za CNN francuski ministar financija Bruno Le Maire.
Sigurnost opskrbe hranom. Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO) izjavila je da su globalne cijene
osnovnih namirnica poput žitarica, šećera i biljnih ulja veće nego ikad. Ovomjesečni rast odražava nagli porast
globalnih cijena pšenice i krupnih žitarica uslijed poremećaja u izvozu iz Ukrajine zbog ruskog napada te, u
manjoj mjeri, iz Ruske Federacije, navodi se u izvještaju. Ministarstvo poljoprivrede Ukrajine namjerava osigurati
sjetvu 80 % poljoprivrednih zemljišta. Međutim, to sve ovisi o brzini razminiranja područja u Černihivskoj i
Sumskoj oblasti. Pesimistička prognoza je da bi se moglo zasijati preliminarnih 70 % zemljišta. Trenutačno je
ključni čimbenik opskrba gorivom i dizelom. Iako Ministarstvo nastoji držati situaciju pod kontrolom, vjerojatno
će doći do smetnji, posebice zbog aktivnog ruskog granatiranja ležišta nafte.
Dekolonizacija. Ovog tjedna nastavljamo našu seriju članaka o dekolonizaciji trećim člankom koji je usmjeren
na filmsku industriju – „Pedeset nijansi (neo)kolonijalizma u ruskoj filmskoj proizvodnji“. Yulia Kovalenko,
filmska kritičarka i programerka festivala Docudays UA, istražuje kako je ruska filmska industrija djelovala kao
megafon za ideologiju Kremlja i sveukupnu rusku kulturu te gušenje susjednih filmskih industrija.
Kutak za čitanje.
● Opinion | How Russia’s Invasion Upended the French Presidential Election - POLITICO
● Russian bombs rupture a Greek community fighting for its history – POLITICO. Mariupolj i njegovo
susjedstvo bili su godinama dom etničke grčke zajednice. Međutim, zbog rata se zajednica razbježala
na sve strane kako bi si spasila život.
● 40 Iconic Figures of Ukrainian Culture – PEN Ukraine. Popis koji se sastoji od 40 najvećih ikona
ukrajinske kulture i kratkih pregleda biografija uključuje inovativne umjetnike, cijenjene autore i slavne
glazbenike. Među njima su svjetski poznati slikari, grafičari, arhitekti i kipari, pjesnici, pisci proze i
kazališnih komada, glumci i redatelji, skladatelji i pjevači.
Što pogledati.
● Moje ukrajinsko putovanje. Waldemar Januszczak odlazi u Ukrajinu vidjeti kako se ukrajinska umjetnost
čuva tijekom rata.
Statistika:
 Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine objavio je procjenu ukupnih gubitaka ruske vojske do 11. travnja
2022. u 10 sati: osoblje – oko 19 500, tenkovi – 725, borbena oklopna vozila – 19235, topnički sustavi –
347, višecijevni raketni bacači – 111, sustavi za protuzračno ratovanje – 55, zrakoplovi s nepomičnim
krilima – 154, helikopteri – 137, neoklopljena vozila – 1387, laka teretna plovila – 7, tankeri za gorivo –
76, bespilotne zračne letjelice operativno-taktične razine – 119, posebna oprema – 25, mobilni sustav
balističkih raketa kratkoga dometa – 4. Pratite i interaktivni brojač ruskih gubitaka.
Svako djelo je vrijedno, nijedan doprinos nije premalen!
 Podržite Okhmadyt, najveću dječju bolnicu u Kijevu, koja skrbi za ranjenu djecu.
 Pretplatite se na naše dnevne novosti na Twitteru i našoj mrežnoj stranici.
 Možete podržati naš projekt donacijama putem usluge PayPal. Više informacija potražite ovdje.
Hvala vam što podržavate Ukrajinu! Slava Ukraini! Slava Ukrajini!
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