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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 10.-11.04.2022.
Zahraniční politika. Britský premiér Boris Johnson navštívil v sobotu Kyjev, aby se setkal s prezidentem
Zelenským. Premiér Spojeného království oznámil nový balíček finanční a vojenské pomoci, který zahrnuje 120
obrněných vozidel, nové protiraketové systémy a také zaslání vojenského vybavení v hodnotě 100 milionů liber.
Premiér a prezident se po schůzce procházeli centrem Kyjeva.
Rakouský kancléř Karl Nehammer navštívil v sobotu Kyjev a setkal se s prezidentem Zelenským. V pondělí 11.
dubna se však kancléř setká v Moskvě s Vladimirem Putinem. Bude prvním lídrem EU, který se setká s ruským
prezidentem tváří v tvář od doby, kdy 24. února zahájil rozsáhlou invazi na Ukrajinu.
„Vláda“ Doněcké lidové republiky prohlásila činnost Zvláštní monitorovací mise OBSE na svém území za
nezákonnou a uvádí, že zástupci mise musí do 30. dubna opustit území republiky. Prohlášení bylo vydáno poté,
co byl místní obyvatel pracující pro Zvláštní misi OBSE v Doněcké lidové republice zadržen za „jednání
neslučitelné s mandátem mise“.
Estonsko začalo rušit víza lidem, kteří veřejně používají písmena „Z“ a „V“ na podporu ruské války na Ukrajině,
jakož i stuhy sv. Jiří při překračování estonských hranic z Ruska. Nositelé těchto symbolů jsou zasláni k
dodatečnému ověření, během něhož úředníci rozhodnou, jak s nimi postupovat.
Globální fundraisingová kampaň Stand Up for Ukraine, která se konala v sobotu ve Varšavě, získala 9,1 miliard
eur pro ukrajinské uprchlíky. Během akce se vybralo 1,8 miliardy eur na podporu vnitřně vysídlených lidí na
Ukrajině a 7,3 miliardy eur pro uprchlíky, kteří unikli ze země do sousedních států.
Po ruské invazi na Ukrajinu zvažují Švédsko a Finsko vstup do NATO již v létě, informuje The Time.
Města pod útokem. O víkendu bylo na město Dnipro vypáleno nejméně 10 raket. Letiště Dnipro bylo podruhé
bombardováno. Budova letiště a infrastruktura jsou v důsledku ostřelování zcela zničeny. V Rubižnu v
Luhanské oblasti ruské síly ostřelovaly a zničily tanker s kyselinou dusičnou. Vrchní představitel místní
samosprávy Luhanské oblasti, Sergii Haidai, informoval, že v této oblasti již není žádná další kritická nebo jiná
infrastruktura, neboť vše bylo zničeno během ostřelování. Další útoky se však zaměřují na sklady potravin a
civilní infrastrukturu. V neděli byl v Mykolajevě zaznamenán silný výbuch. V Chersonské oblasti Rusko stále
plánuje uspořádat tzv. referendum o vyhlášení "Chersonské lidové republiky". V současné době jsou propagační
materiály a formuláře dotazníků k referendu tištěny v tiskárnách Nova Kachovka, informuje ukrajinský generální
štáb. Mezitím místní občané vycházejí do ulic na proukrajinské shromáždění a protestují proti okupaci. V
Chersonu se lidé shromáždili na demonstraci, ale později, když se ruská vojska rozptýlila, zabránila lidem připojit
se k protestu. V Nové Kachovce se odehrávala zinscenovaná proruská manifestace s pouhými několika
desítkami mužů stojících s ruskými vlajkami.
Lidská práva Třetí kolo výměny válečných zajatců se konalo 10. dubna 2022: podle místopředsedkyně vlády
Iryny Vereščukové se vrátilo 26 Ukrajinců, z toho dvanáct vojáků včetně jedné důstojnice a 14 zajatých civilistů,
z nichž 9 byly ženy. V době ruské okupace bylo v oblasti Kyjeva zabito 1222 civilistů, což potvrdil generální
prokurátor Ukrajiny. Veřejná ochránkyně práv Ljudmyla Denisovová uvedla, že v regionu Penza Ruské federace
byl zřízen tábor pro nucené deportace z Ukrajiny. V táboře je více než 400 ukrajinských občanů - většinou žen
a 147 dětí všech věkových kategorií, včetně kojenců. Většina podobných táborů se nachází v okolí tohoto
regionu. Ukrajinci, kteří byli nezákonně zatčeni v Chersonu a Melitopolu, jsou převezeni do krymských
vazebních středisek, říká Mustafa Džemilev, zkušený krymsko-tatarský vůdce a ukrajinský poslanec.
Humanitární organizace UN Women a CARE International uvádějí, že vysídlení a tok uprchlíků z Ukrajiny jsou
z velké části genderově nevyvážené. Ženy čelí mnoha výzvám na hranicích a některé skupiny lidí, včetně žen,
mužů, chlapců a dívek se zdravotním postižením, nemohou opustit zemi. To také vyvolává mnoho nově
vznikajících bezpečnostních obav, jako je zvýšené riziko sexuálního a genderového násilí, které se nepřiměřeně
dotýká žen a dívek, zejména žen a dívek ze zranitelných skupin. Patří sem zejména: 1) otázky bezpečnosti
týkající se sexuálního násilí jako průvodního jevu konfliktu a obchodování s lidmi; 2) zvýšená potřeba podpory
duševního zdraví a psychosociální podpory. V dlouhodobém horizontu se míra nezaměstnanosti mezi všemi
kategoriemi obyvatelstva pravděpodobně zvýší a bude i nadále tlačit ženy do nechráněných neformálních
hospodářských odvětví.
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Sankce. Nákladní vozidla z Ruska a Běloruska musí opustit EU do 16. dubna a přijdou o právo na vstup do
Evropské unie. Rozhodnutí je součástí nového balíčku sankcí EU. Předcházel mu téměř měsíční boj aktivistů
za zákaz kamionové dopravy do a z Ruska a Běloruska na polsko-běloruské hranici. Francie Po útoku na
vlakové nádraží v Kramatorsku Francie oznámila, že je připravena přistoupit k dalšímu zákazu ruské ropy,řekl
pro CNN francouzský ministr financí Bruno Le Maire.
Potravinové zabezpečení. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) oznámila, že celosvětové ceny
základních potravin, jako jsou obiloviny, cukr a rostlinné oleje, jsou vyšší než kdy předtím. Zpráva uvádí, že
nárůst cen v tomto měsíci svědčí o prudkém nárůstu světových cen pšenice a hrubých zrn, který byl z velké
části způsoben narušením vývozu z Ukrajiny, a v menší míře i z Ruské federace, v důsledku ruského útoku.
Ministerstvo zemědělství Ukrajiny si klade za cíl zajistit výsev 80% zemědělské půdy. Vše však závisí na
rychlosti odminování půdy v Černihivské a Sumské oblasti. Podle pesimistických odhadů by mohlo být zaseto
předběžně 70% půdy. Nejkritičtějším faktorem je v současné době palivo a dodávky nafty. Přestože se
ministerstvo snaží udržet situaci pod kontrolou, jsou narušení poměrně pravděpodobná, zejména kvůli aktivnímu
ostřelování ropných skladů ruskými jednotkami.
Dekolonizace. Tento týden pokračujeme v sérii článků o dekolonizaci třetím článkem věnovaným filmovému
průmyslu - "Padesát odstínů (neo)kolonialismu v ruské filmové tvorbě". Julia Kovalenko, filmová kritička a
dramaturgyně Docudays UA, zkoumá, jak ruský filmový průmysl sloužil jako megafon kremelské ideologie a
ruské kultury, který překřičel hlas filmového průmyslu sousedních kultur.
Čtenářský koutek
● Názor | Jak ruská invaze převrátila vzhůru nohama francouzské prezidentské volby - POLITICO (v
angličtině)
● Ruské bomby roztrhaly řeckou komunitu bojující za svou historii – POLITICO. (v angličtině) Mariupol a
jeho okolí je již léta domovem etnicky řecké komunity. Nicméně kvůli válce je komunita rozptýlena a běží
o život.
● 40 ikonických postav ukrajinské kultury – PEN Klub Ukrajina. Seznam 40 nejvíce ikonických postav
ukrajinské kultury a jejich krátkých biografií zahrnuje inovativní umělce, oceňované autory a slavné
hudebníky. Jsou mezi nimi světově proslulí malíři, grafici, architekti a sochaři, básníci, prozaici a
dramatici, herci a filmaři, skladatelé a zpěváci.
Na co se dívat.
● Moje ukrajinská cesta. Waldemar Januszczak odjíždí na Ukrajinu, aby se podíval, jak se ukrajinské
umění zachovává v době války.
Statistiky:
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině
ranní 11. dubna 2022: personál – kolem 18 500, tanky – 676, APV - 1858, dělostřelecké systémy – 332,
raketomety MLRS - 107, protiletadlové systémy – 55, letouny – 150, vrtulníky – 134, neobrněná technika
– 1323, lodě a čluny – 7, palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 94, speciální vybavení – 25, mobilní
raketové odpalovací systémy SRBM – 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Podpořte Ochmadyt, největší dětskou nemocnici v Kyjevě, která se stará o zraněné děti.
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.
● Náš projekt můžete podpořit dary prostřednictvím služby PayPal. Více informací zde.
Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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