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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 10-11 kwietnia 2022 r., godz. 10.
Polityka zagraniczna. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson odwiedził Kijów i w sobotę spotkał się z
prezydentem Zełenskim. Podczas wizyty ogłosił nowy pakiet pomocy finansowej i wojskowej, który obejmuje
przekazanie 120 pojazdów opancerzonych, nowe systemy rakiet przeciwokrętowych, a także wysłanie 100 mln
funtów na sprzęt wojskowy. Po spotkaniu, udali się na spacer po centrum Kijowa.
W sobotę odwiedził również Kijów i spotkał się z prezydentem Zełenskim kanclerz Austrii Karl Nehammer. Z
kolei w poniedziałek 11 kwietnia, kanclerz spotka się w Moskwie z Władimirem Putinem. Będzie pierwszym
przywódcą UE, który spotka się twarzą w twarz z prezydentem Rosji, odkąd 24 lutego rozpoczął inwazję na
Ukrainę.
„Rząd” Donieckiej Republiki Ludowej uznał działalność SMM OBWE na swoim terytorium za nielegalną i
stwierdził, że przedstawiciele misji muszą opuścić terytorium republiki do 30 kwietnia. Oświadczenie pojawiło
się po zatrzymaniu jednego z przedstawicieli misji za „działalność niezgodną z jej mandatem”.
Estonia zaczęła cofać wizy osobom, które publicznie używają liter „Z” i „V” oraz wstążek św. Jerzego podczas
przekraczania granicy estońsko-rosyjskiej. Właściciele takich symboli, wskazujących na wspieranie Rosji, są
wysyłani do dodatkowej weryfikacji, podczas której urzędnicy decydują o dalszym wobec nich postępowaniu.
Globalna akcja zbierania funduszy Stand Up for Ukraine, która odbyła się w sobotę w Warszawie, zebrała 9,1
mld euro dla ukraińskich uchodźców. Podczas zbiórki zebrano 1,8 miliarda euro na wsparcie osób wewnętrznie
przesiedlonych w Ukrainie oraz 7,3 miliarda euro dla uchodźców, którzy uciekli z kraju do sąsiednich państw.
Jak donosi The Time, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia rozważają przystąpienie do NATO
już latem.
Miasta pod ostrzałem. W ciągu weekendu na miasto Dniepr wystrzelono co najmniej 10 pocisków. Lotnisko w
mieście zostało zbombardowane po raz drugi. Teren budynku i infrastruktura zostały doszczętnie zniszczone.
W Rubiżnym w obwodzie ługańskim, siły rosyjskie ostrzelały i zniszczyły cysternę z kwasem azotowym. Szef
obwodu ługańskiego, Sergii Haidai poinformował, że w regionie nie ma już żadnej infrastruktury krytycznej,
ponieważ cała została zniszczona podczas ostrzału. Jednak ataki na infrastrukturę cywilna oraz magazyny z
żywnością trwają dalej.
W niedzielę w Mikołajowie zarejestrowano potężną eksplozję.
W obwodzie chersońskim Rosja nadal planuje przeprowadzenie tzw. referendum proklamującego „chersońską
republikę ludową”. Materiału promujące „referendum” i kwestionariusze są drukowane w drukarniach Nowej
Kachowki – informuje Sztab Generalny Ukrainy. Tymczasem lokalni mieszkańcy wychodzą na ulice, żeby
uczestniczyć w proukraińskich wiecach, by stawić opór okupacji. W Chersoniu ludzie zebrali się na manifestacje,
jednak ruchy wojska rosyjskiego uniemożliwiły przyłączenie się do protestu.
W Nowej Kachowce odbywał się fikcyjny prorosyjski wiec, w którym zaledwie kilkudziesięciu mężczyzn stało z
rosyjskimi flagami.
Prawa człowieka. Trzecia tura wymiany jeńców wojennych odbyła się 10 kwietnia 2022 r. Uwolniono 26
Ukraińców: 12 żołnierzy, w tym kobietę oficer oraz 14 cywilów, w tym 9 kobiet – poinformowała wicepremier
Iryna Wierieszczuk. Jak potwierdza Prokurator Generalny Ukrainy, w czasie okupacji rosyjskiej w obwodzie
kijowskim zginęło 1222 cywilów. Rzeczniczka praw obywatelskich Liudmyla Denisova poinformowała, że w
regionie Penza w Federacji Rosyjskiej powstał obóz dla przymusowo deportowanych z Ukrainy. W obozie
przebywa ponad 400 obywateli Ukrainy – głównie kobiety i 147 dzieci w różnym wieku, w tym niemowlęta.
Większość podobnych obozów znajduje się w całym regionie. Ukraińcy, którzy zostali nielegalnie aresztowani
w regionie Chersonia i Melitopolu, są zabierani do aresztów śledczych na Krymie, mówi były przedstawiciel
Tatarów Krymskich i ukraiński deputowany, Mustafa Dżemilew.
UN Women i CARE International donoszą, że przesiedlenia i uchodźstwo są w dużej mierze uwarunkowane ze
względu na płeć. Kobiety stoją przed wieloma wyzwaniami na granicy, a niektóre grupy osób, w tym
niepełnosprawne kobiety, mężczyźni, chłopcy i dziewczęta, nie mogą opuścić kraju. To z kolei powoduje wiele
pojawiających się obaw związanych z bezpieczeństwem, takich jak zwiększone ryzyko przemocy ze względu
na płeć, która nieproporcjonalnie częściej dotyka kobiety i dziewczęta. Obejmuje to w szczególności:
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1. obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z przemocą seksualną w czasie konfliktu i handlem ludźmi;
2. zwiększoną potrzebę wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego.
W dłuższej perspektywie stopa bezrobocia wśród wszystkich kategorii populacji prawdopodobnie wzrośnie i
nadal będzie spychać kobiety do niechronionych, nieformalnych sektorów gospodarki.
Sankcje. Granica. Ciężarówki z Rosji i Białorusi muszą opuścić UE do 16 kwietnia, bez prawa wjazdu na
terytorium państw członków. Decyzja jest częścią nowego pakietu unijnych sankcji. Wcześniej aktywiści przez
prawie miesiąc walczyli na polsko-białoruskiej granicy o zakaz ruchu ciężarówek do i z Rosji oraz Białorusi.
Francja. Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział CNN, że po ataku na dworzec Kramatorsk,
Francja ogłosiła gotowość do wprowadzenia kolejnego zakazu na rosyjską ropę.
Bezpieczeństwo żywieniowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
ogłosiła, że światowe ceny podstawowych artykułów spożywczych, takich jak zboża, cukier i oleje roślinne, są
wyższe niż kiedykolwiek. Według raportu, wzrost w tym miesiącu odzwierciedla skok światowych cen pszenicy
i gruboziarnistych zbóż, w dużej mierze spowodowanych zakłóceniami w eksporcie z Ukrainy. Ministerstwo
Rolnictwa Ukrainy dąży do zasiewu 80% gruntów rolnych. Wszystko zależy jednak od tempa rozminowywania
ziem w rejonie Czernihowa i Sum. W pesymistycznym scenariuszu, zostanie obsianych 70% gruntów.
Najważniejszym elementem jest zaopatrzenie w paliwo i olej napędowy. Ministerstwo stara się utrzymać
sytuację pod kontrolą, jednak zakłócenia są dość prawdopodobne, zwłaszcza ze względu na ostrzał składów
ropy przez wojska rosyjskie.
Dekolonizacja. W tym tygodniu kontynuujemy nasz cykl artykułów na temat dekolonizacji trzecim artykułem
poświęconym branży filmowej – „Pięćdziesiąt twarzy (neo)kolonializmu w rosyjskim kinie”. Julia Kovalenko,
krytyczka filmowa i programistka Docudays UA, bada, w jaki sposób rosyjski przemysł filmowy służył jako
ideologiczna tuba Kremla i kultury rosyjskiej.
Do przeczytania:
● Opinia | Jak rosyjska inwazja zburzyła francuskie wybory prezydenckie - POLITICO
● Rosyjskie bomby rozrywają grecką społeczność walczącą o swoją historię – POLITICO. Mariupol i jego
okolice od lat są domem dla etnicznej społeczności greckiej. Jednak z powodu wojny społeczność jest
rozproszona, starając się ratować swoje życie.
● 40 ikonicznych postaci kultury ukraińskiej – PEN Ukraine. Lista składa się z 40 najbardziej ikonicznych
postaci kultury ukraińskiej i zawiera krótkie biografie artystów, cenionych autorów i muzyków. Wśród nich
są światowej sławy malarze, graficy, architekci i rzeźbiarze; poeci, prozaicy i dramaturdzy; aktorzy i
filmowcy; kompozytorzy i śpiewacy.
Do obejrzenia:
● Moja ukraińska podróż. Waldemar Januszczak jedzie na Ukrainę, aby zobaczyć, jak ratowana jest
ukraińska sztuka w czasie wojny.
Statystyki:
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 11
kwietnia 2022 r., godz. 10: żołnierze – ok. 19 500, czołgi ‒ 725, bojowy pojazdy opancerzone ‒ 1923,
systemy artyleryjskie – 347, wyrzutnie – 111, systemy przeciwlotnicze – 55, samoloty bezzałogowe –
154, śmigłowce – 137 pojazdy nieopancerzone – 1387, jednostki pływające – 7, cysterny – 76, systemy
operacyjno-taktyczne – 119, wyposażenie specjalne – 25 , mobilny system SRBM – 4. Śledź też
interaktywny licznik strat rosyjskich.
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały!
● Wesprzyj Ochmadyt, największy kijowski szpital dziecięcy, który opiekuje się rannymi dziećmi.
● Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i naszej stronie internetowej.
● Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj.
Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie!
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