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Рат у Украјини. Дневни извештај, 10-11.4.2022, 10 ч.
Спољна политика. Британски премијер Борис Џонсон посетио је у суботу Кијев и састао се са
председником Зеленским. Британски премијер је најавио нови пакет финансијске и војне помоћи, који
укључује 120 „оклопних возила“, нове „противбродске ракетне системе“, као и слање војне опреме у
вредности од 100 милиона фунти. Премијер и председник су након састанка прошетали центром Кијева.
Аустријски канцелар Карл Нехамер посетио је Кијев у суботу и састао се са председником Зеленским.
Међутим, у понедељак, 11. априла, канцелар ће се састати и с Владимиром Путином у Москви. Он ће
бити први лидер ЕУ који се састао са руским председником лицем у лице откако је 24. фебруара започета
инвазија на Украјину.
„Влада“ Доњецке Народне Републике прогласила је незаконитим активности СММ ОЕБС-а на својој
територији и наводи да представници Мисије морају да напусте територију републике до 30. априла.
Саопштење је објављено након што је локални становник који ради за ОЕБС СММ приведен у ДНР због
„акција које нису у складу са мандатом мисије“.
Естонија је почела да укида визе људима који јавно користе слова 'З' и 'В' за подршку руском рату у
Украјини, као и георгијевске ленте док прелазе естонску границу из Русије. Власници оваквих симбола
се шаљу на додатну проверу, током које службеници одлучују како ће поступити са њима.
Глобална кампања прикупљања средстава Stand Up for Ukraine, одржана у суботу у Варшави, прикупила
је 9,1 милијарду евра за украјинске избеглице. Прикупљено је 1,8 милијарди евра за подршку интерно
расељеним лицима у Украјини и 7,3 милијарде евра за избеглице које су побегле из земље у суседне
државе.
Након руске инвазије на Украјину, Шведска и Финска разматрају улазак у НАТО већ на лето, пише The
Time.
Градови под нападом. Током викенда испаљено је најмање 10 пројектила на град Дњепар. Аеродром
Дњепар је бомбардован по други пут. Просторије зграде и инфраструктура су у потпуности уништене
услед гранатирања. У Рубижну, у области Луганска, руске снаге су уништиле танкер са азотном
киселином. Начелник Луганске области Сергиј Хаидаи обавестио је да у региону више нема критичне
или било које друге инфраструктуре, јер је сва уништена током гранатирања. Међутим, напади се
настављају на складишта са храном и цивилном инфраструктуром. У недељу је у Николајеву
забележена велика експлозија. У области Херсона Русија и даље планира да одржи такозвани
референдум за проглашење „Херсонске народне републике“. Тренутно се „референдумски“ промотивни
материјали и упитници штампају у штампаријама Нове Каховке, саопштава украјински Генералштаб. У
међувремену, локални грађани излазе на улице на проукрајинским скуповима и одупиру се окупацији. У
Херсону су се људи окупили на митингу, али су затим руске трупе спречиле још људи да се придруже
протесту. У Новој Каховки одржан је лажни проруски митинг са само неколико десетина мушкараца који
су стајали са руским заставама.
Људска права. Трећи круг размене ратних заробљеника догодио се 10. априла 2022: враћено је 26
Украјинаца, укључујући дванаест војника, укључујући и једну официрку, као и 14 цивила из заточеништва,
укључујући 9 жена, рекла је потпредседница владе Ирина Верешчук. У Кијевској области током руске
окупације убијено је 1222 цивила, потврдио је генерални тужилац Украјине. Омбудсманка Људмила
Денисова рекла је да је у Пензенској области Руске Федерације формиран логор за присилно
депортоване из Украјине. У кампу је више од 400 украјинских држављана – углавном жена и 147 деце
свих узраста, укључујући и бебе. Већина сличних кампова налази се у тој области. Украјинци који су
незаконито ухапшени у Херсонској области и Мелитопољу одводе се у истражне центре на Криму, каже
Мустафа Џемилев, лидер кримских Татара и украјински посланик.
UN Women и CARE International извештавају да је расељење и прилив избеглица из Украјине у великој
мери родно условљен, при чему се жене суочавају са многим изазовима на граници, као и да неке групе,
укључујући жене, мушкарце, дечаке и девојчице са инвалидитетом, не могу да напусте земљу. Ово
изазива многе нове бриге о сигурности, као што су повећани ризици од родно заснованог насиља, које
несразмерно погађа жене и девојчице, посебно оне из рањивих група. Ово посебно укључује: (1)
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безбедносне бриге које се односе на родно засновано сексуално насиље и трговину људима; (2)
повећану потреба за подршку на пољу менталног здравља и психосоцијалних изазова. Дугорочно, стопа
незапослености међу свим категоријама становништва ће се вероватно повећати и наставити да гура
жене у незаштићене неформалне секторе привреде.
Санкције. Границе. Камиони из Русије и Белорусије морају да напусте ЕУ до 16. априла, без права да
поново уђу. Одлука је део новог пакета санкција ЕУ. Претходно су се активисти скоро месец дана борили
за забрану камиона у и из Русије и Белорусије на пољско-белоруској граници. Француска. Након напада
на железничку станицу у Краматорску, Француска је најавила спремност да настави са даљом забраном
руске нафте, рекао је француски министар финансија Бруно Ле Мер за CNN.
Безбедност хране. Организација УН за храну и пољопривреду (ФАО) објавила је да су глобалне цене
основних животних намирница попут житарица, шећера и биљног уља више него икад. Повећање овог
месеца одразило је пораст светских цена пшенице и крупних житарица, углавном изазвано прекидима
извоза из Украјине због напада Русије и, у мањој мери, из Руске Федерације, наводи се у извештају.
Министарство пољопривреде Украјине настоји да обезбеди сетву 80% пољопривредних површина.
Међутим, све зависи од брзине уклањања мина из земљишта у Черњиговској и Сумској области. Према
песимистичком сценарију, могло би бити засејано 70% земљишта. Најкритичнији фактор у овом тренутку
је снабдевање горивом и дизелом. Иако Министарство покушава да држи ситуацију под контролом,
поремећаји су вероватни, нарочито због активног гранатирања нафтних складишта од стране руских
трупа.
Деколонизација. Ове недеље настављамо серију чланака о деколонизацији трећим чланком
посвећеним филмској индустрији – „Педесет нијанси (нео)колонијализма у руском филмском
стваралаштву“. Јулиа Коваленко, филмска критичарка и уредница програма Docudays UA, истражује
како је руска филмска индустрија служила као мегафон идеологије Кремља и руске културе у целини,
као и њен загушујући утицај на филмске индустрије у комшилуку.
Угао за читање.
● Opinion | How Russia’s Invasion Upended the French Presidential Election - POLITICO
● Russian bombs rupture a Greek community fighting for its history – POLITICO. Мариупољ и његово
суседство су годинама били дом етничке грчке заједнице. Међутим, због рата, заједница је
распршена и бори се за своје животе.
● 40 Iconic Figures of Ukrainian Culture – PEN Ukraine – листа састављена од 40 најзначајнијих
личности украјинске културе и кратких прегледа биографија, укључује иновативне уметнике,
цењене ауторе и прослављене музичаре. Међу њима су светски познати сликари, графичари,
архитекте и вајари; песници, прозни писци и драмски писци; глумци и филмски ствараоци;
композитори и певачи.
Шта гледати.
● My Ukrainian Journey. Валдемар Јанушчак одлази у Украјину да види како се украјинска уметност
чува у време рата.
Статистика:
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан
11. априла 2022. у 10 часова: људство – око 19.500, тенкови ‒ 725, АПВ ‒ 19.235, артиљеријски
системи – 347, вишецевни бацачи ракета – 111, противавионски системи – 55, летелице са
фиксним крилима – 154, хеликоптери – 137 неблиндирана возила – 1387, чамци и лаки чамци – 7,
цистерне за гориво – 76, операционо-тактичке беспилотне летелице – 119, специјална опрема –
25, мобилни системи балистичких ракета кратког домета – 4. Пратите и интерактивни приказ
руских губитака.
Свака акција значи, ниједан допринос није премали!
● Подржите Okhmadyt, највећу дечју болницу у Кијеву, која збрињава рањену децу.
● Претплатите се на наша дневна ажурирања на Твитеру и нашу веб страницу.
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација
овде.
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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