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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 46-47. nap [2022.04.10-11. 10:00]
Külpolitika. Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton Kijevbe látogatott, hogy találkozzon
Zelenszkij elnökkel. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke új pénzügyi és katonai segélycsomagot
jelentett be, amely 120 páncélozott járművet, új hajóelhárító rakéta rendszereket és 100 millió font
katonai felszerelést tartalmaz. A miniszterelnök és az elnök a találkozó után sétát tett Kijev
belvárosában.
Karl Nehammer osztrák kancellár szombaton Kijevbe látogatott, ahol találkozott Zelenszkij elnökkel.
Április 11-én, hétfőn azonban a kancellár Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal. Ő lesz az első
uniós vezető, aki négyszemközt találkozik az orosz elnökkel azóta, hogy Oroszország február 24-én
megkezdte a teljes körű inváziót Ukrajna ellen.
Az el nem ismert, oroszok által támogatott Donyecki Népköztársaság „kormánya” illegálisnak
nyilvánította az EBESZ SMM tevékenységét a területén, és kijelentette, hogy a misszió képviselőinek
április 30-ig el kell hagyniuk a köztársaság területét. A nyilatkozat egy helyi, EBESZ SMM-nek
dolgozó lakos „a misszió megbízatásával össze nem egyeztethető cselekmények” miatti őrizetbe
vétele után jelent meg.
Észtország megkezdte a vízumok megvonását azoktól, akik nyilvánosan a „Z” vagy „V” betűket,
valamint a Szent György-szalagokat használják Oroszország ukrajnai háborújának támogatására,
miközben átlépik az észt határt Oroszország felől. Az ilyen szimbólumok tulajdonosait további
ellenőrzésre küldik, amely során a tisztviselők döntik el, hogyan járjanak el ellenük.
A szombaton Varsóban tartott Stand Up for Ukraine globális adománygyűjtő kampány 9,1 milliárd
eurót gyűjtött az ukrán menekültek javára. Az adománygyűjtő rendezvényen 1,8 milliárd eurót
gyűjtöttek az Ukrajnán belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek támogatására, és 7,3
milliárd eurót az országból a szomszédos államokba menekülők támogatására.
Az ukrajnai orosz inváziót követően Svédország és Finnország fontolgatja, hogy még nyáron
csatlakozzanak a NATO-hoz – írja a The Time.
Ostromlott városok. A hétvégén legalább 10 rakétát lőttek ki Dnyipro városára. A dnyiproi
repülőteret másodszor is bombázták. Az ágyúzások következtében épületek és az infrastruktúra
teljesen megsemmisült. A luhanszki Rubizsnében az orosz erők salétromsavval teli tartályt
semmisítettek meg. Szergij Haidai, a luhanszki régió vezetője arról tájékoztatott, hogy a régióban már
nem maradt több kritikus vagy egyéb infrastruktúra, mivel minden megsemmisült az ágyúzás során. A
támadások azonban tovább folytatódtak az élelmiszer- és polgári felszerelésekkel rendelkező raktárak
ellen. Vasárnap hatalmas robbanást észleltek Mikolajivban. A Herszon régióban Oroszország
továbbra is tervezi egy népszavazást megtartását a „Herszoni Népköztársaság” kikiáltása céljából.
Jelenleg a „népszavazási” promóciós anyagokat és a kérdőíveket Nova Kakhovka nyomdáiban
nyomtatják – írta az ukrán vezérkar. Eközben a helyi polgárok Ukrajna-párti tüntetéseken vonultak
utcára, a megszállás ellen. Herszonban tüntetésre gyűltek az emberek, de az orosz csapatok
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szétszóródtak a városban, hogy megakadályozzák, az emberek csatlakozását a tiltakozáshoz. Nova
Kahovkában egy színlelt oroszbarát tüntetés zajlott, mindössze néhány orosz zászlóval.
Emberi jogok. A hadifogolycsere harmadik fordulójára 2022. április 10-én került sor melynek során
26 ukrán, tizenkét katona, köztük egy női tiszt, valamint 14 civil, köztük 9 nő került haza a fogságból –
jelentette Iryna Verescsuk miniszterelnök-helyettes. 1 222 civilt öltek meg a Kijevi régióban az orosz
megszállás teljes ideje alatt – erősítette meg az ukrán főügyész. Liudmila Denisova ombudsman azt
közölte, hogy tábort hoztak létre az Ukrajnából erőszakkal deportáltak számára az Orosz Föderáció
Penza régiójában. A táborban több mint 400 ukrán állampolgár tartózkodik – többségük nő és 147
gyermek, köztük csecsemők is. A legtöbb hasonló tábor is ebben a régióban található. A Herson
régióban és Melitopolban illegálisan letartóztatott ukránokat a krími fogdákba viszik - mondta
Musztafa Dzsemilev krími tatár vezető és ukrán parlamenti képviselő.
Az UN Women és a CARE International jelentése szerint az Ukrajnából érkező, a lakóhelyeiket
elhagyni kényszerült menekültáradat nagyrészt nőkből áll, akik számos kihívással néznek szembe a
határon, továbbá a fogyatékossággal élő emberek (köztük nők, férfiak, lányok és fiúk) pedig gyakran
nem tudják elhagyni az országot. Ez számos aggályt vet fel a védelmükkel kapcsolatban, például a
nemi alapú erőszak (GBV) fokozott kockázatát, amely aránytalanul érinti a nőket és a lányokat,
különösen a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozókat. Ez leginkább a következőket foglalja magában:
(1) nemi alapú, konfliktusokkal összefüggő szexuális erőszak (CRSV) és emberkereskedelem
megnövekedett veszélyét; (2) a mentális egészség és a pszichológiai és szociális támogatás
(MHPSS) megnövekedett igényét. Hosszú távon a munkanélküliség valószínűleg a lakosság minden
csoportjában növekedni fog, és továbbra is a védelmet nem biztosító és informális szürkegazdaságba
fogja taszítja a nőket.
Szankciók. Országhatár. Az Oroszországból és Fehéroroszországból érkezett teherautóknak április
16-ig kell elhagyniuk az EU-t, ha nincs külön engedélyük a belépésre. Ez a határozat egy új uniós
szankció csomag része. Korábban aktivisták közel egy hónapon át küzdöttek az Oroszországból és
Fehéroroszországból érkező kamionok belépési tilalmáért a lengyel-fehérorosz határon.
Franciaország. A Kramatorszk pályaudvar elleni támadást követően Franciaország bejelentette, hogy
készen áll az orosz olaj további korlátozására – mondta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter a
CNN-nek.
Élelmiszerbiztonság. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) bejelentette,
hogy az alapvető élelmiszerek, például a gabonafélék, a cukor és a növényi olajok globális ára
magasabb, mint valaha. Az e havi emelkedés a búza és egyéb gabonafélék világpiaci árának
megugrását tükrözte, amely nagyrészt az export kimaradások okoztak főleg Ukrajnából az orosz
támadás, és kisebb mértékben az Orosz Föderáció miatti – áll a jelentésben. Az ukrán
mezőgazdasági minisztérium célja a mezőgazdasági területek 80%-ának bevetése. Mindez azonban
a csernyihivi és a szumi régióban található földek aknamentesítésének ütemétől függ. A pesszimista
forgatókönyv szerint a földek kevesebb, mint 70 százaléka kerülhet bevetésre. A legkritikusabb
tényező jelenleg az üzemanyag- és gázolaj ellátás. A minisztérium ugyan igyekszik kordában tartani a
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helyzetet, de a fennakadások nagyon valószínűek, különösen az olajtárolók orosz csapatok általi aktív
ágyúzása miatt.
Dekolonizáció. Ezen a héten folytatjuk a dekolonizációról szóló cikk sorozatunkat a harmadik – az
orosz filmiparnak szentelt cikkel, „A (neo)kolonializmus ötven árnyalata az orosz filmgyártásban”
címmel. Julija Kovalenko filmkritikus és a DocuDays UA (filmfesztivál) program szervezője azt kutatja,
hogy az orosz filmipar hogyan vált a Kreml ideológiájának és az orosz kultúrának a szócsövévé,
illetve, hogy hogyan vált fullasztóvá a szomszéd országok filmipara számára.
Olvasósarok:
● Vélemény | Hogyan állította a feje tetejére a francia elnökválasztást az orosz invázió |
POLITICO
● Orosz bombák rombolják szét a történelmi örökségéért küzdő görög közösséget | POLITICO.
Mariupol és környéke évek óta ad otthont egy görög közösségnek. A háború miatt azonban a
közösség szétszóródott, a menekülés közben.
● Az ukrán kultúra 40 ikonikus alakja | PEN Ukrajna. Az ukrán kultúra 40 legfontosabb alakját
tartalmazó lista rövid életrajzi áttekintéssel; úttörő művészeket, nagyra becsült írókat és híres
zenészeket tartalmaz. Vannak köztük világhírű festők, grafikusok, építészek és szobrászok;
költők, prózaírók és drámaírók; színészek és filmesek; zeneszerzők és énekesek.
Filmajánló:
Az ukrán utazásom. Waldemar Januszczak Ukrajnába ment, hogy lássa, hogyan őrzik meg az ukrán
művészetet a háború idején.
Statisztikák:
●

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült
veszteségét 2022. április 11-én délelőtt 10 órakor: személyi állomány – körülbelül 19 500,
harckocsik – 725, páncélozott csapatszállítók – 1 923, tüzérségi rendszerek – 347,
rakétatüzérség – 111 légvédelmi rendszerek – 55, repülőgépek – 154, helikopterek – 137
páncélozatlan járművek – 1 387, csónakok és könnyű motorcsónakok – 7,
üzemanyag-tankerek – 76, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 119, 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!
●
●
●

Támogassa Okhmadyt, a legnagyobb kijevi gyermekkórházat, mely a sebesült gyerekekről
gondoskodik.
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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