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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 12.04.2022.
Mariupole. Mariupoles mērs informēja, ka kopš kara sākuma pilsētā ir nogalināti aptuveni 10 000 civiliedzīvotāju.
Ukrainas varas iestādes, kā arī Azov bataljona kaujas Mariupolē, ziņoja, ka kāds Krievijas drons pirmdienas naktī nometis
Mariupolē toksisku vielu pret civiliedzīvotājiem. Trīs cilvēki no Azov bataljona saindējušies ar kādu ķīmisku vielu, tā radīja
elpošanas un kustību grūtības. Prezidents Zelenskis saka, ka, visticamāk, Krievijas karaspēks izmanto ķīmiskos ieročus.
Aizsardzības ministra vietnieks ziņoja par notiekošo vielas izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai tā ir bijusi fosfora bumba vai
kas cits. Britu izlūkdienesti ziņo, ka Krievija, iespējams, izmanto fosfora šāviņus, lai bombardētu Mariupoli pēc saviem
iepriekšējiem mēģinājumiem tos izmantot.

Uzbrukumi turpinās. Harkiva pirmdien piedzīvoja smagu uzbrukumu: raķešu uzbrukumi mērķtiecīgi vērsti pret
dzīvojamiem rajoniem, Gorkija parku, kā arī infrastruktūras objektus, nogalinot astoņus cilvēkus, tostarp vienu bērnu.
Īslaicīgi okupētajā Hersonā Krievijas militāristi sagrāba humānās palīdzības sadales centru, ko organizē medicīnas
darbinieki. Luhanskas apgabalā aktīvi gaisa uzbrukumi turpinās: 12 dzīvojamās mājas smagi cietušas. Visvairāk skartās
apgabalā ir Rubižne, Lisičanska, Severodonecka un Novodružeska. Lisičanskā viens cilvēks gājis bojā un vēl trīs guvuši
ievainojumus. Hmeļnickas apgabalā ar raķeti iznīcināts kritiskās infrastruktūras objekts.

Vēl viens masu kaps atrasts Buzova ciematā netālu no Kijivas. Pašlaik tiek vākti un identificēšanai nosūtīti civiliedzīvotāju
līķi. New York Times veikuši analīzi par vienu mēnesi ilgušo teroru Bučā.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija ziņo, ka Krievijas uzbrukumi joprojām ir vērsti uz Ukrainas pozīcijām Doņeckas un
Luhanskas tuvumā, turpinot cīņu ap Hersonu un Mikolajivu un atjaunojot spēkus virzienā uz Kramatorsku.

Ārpolitika. Austrijas kanclers Karls Nēhammers pirmdien tikās ar Vladimiru Putinu. Tet-a-tet sanāksme notika aiz slēgtām
durvīm bez kopīgas preses konferences. Kanclers Nēhammers informēja, ka mērķis ir informēt par reāli notiekošo
situāciju, arī par viņa paša liecībām no Buča puses, kā arī turpmākajām sankcijām. Tomēr saruna bija “ļoti tieša, atklāta
un grūta”. Austrijas kanclers bija pirmā starptautiskā līderis, kas personīgi tikās ar Putinu kopš Krievijas kara sākuma
Ukrainā.

Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte apmeklēja Ukrainu. Kopā ar Ukrainas premjerministru viņi apmeklēja
Borodjanku, Kijivas apgabalā, kuru uz mēnesi okupēja Krievijas spēki. Nevienas neskarta ēkas tur nav.

Horvātija izraida 18 diplomātus un sešus administratīvos darbiniekus. Tikmēr Francija izraida sešus Krievijas aģentus, kas
strādā diplomātiskā aizsegā, pēc tam, kad iepriekš izraidīti jau 35 Krievijas diplomāti.

Francija nosūtījusi 17 tehnisko un zinātnisko žandarmu komandu, lai izmeklētu Krievijas kara noziegumus Ukrainā.
Komanda pirmdien ieradās Ļvivā un tālāk dosies uz Kijivu.

Polija apsūdzēja Krieviju par to, ka tā ir atbildīga par Smoļenskas aviokatastrofu. Apsūdzība nāk, ņemot vērā Smoļenskas
katastrofas 12. gadadienu, kur gāja bojā ap 90 Polijas augstāko amatpersonu.

ES ārlietu ministri apspriež turpmākās sankcijas pret Krieviju. Krievijas naftas aizliegums joprojām ir viens no
apspriestākajiem jautājumiem. Pēc ziņotajiem slaktiņiem Bučā un Kramatorskā arvien vairāk tiek aicināts aizliegt Krievijas
jēlnaftas importu. Ierosinājums iekļaut naftu nākamās sankciju paketes sarakstā nāk no Īrijas, Lietuvas un Nīderlandes
ārlietu ministriem.

Ekonomiskā drošība. Kara rezultātā Ukrainas IKP kritīsies par 45,1 %, 2022. gadā — prognozē Pasaules Banka.
Ietekme uz ekonomiku lielā mērā būs atkarīgs no kara ilguma, kā arī zaudējumu apmēra. Arī potenciālie zaudējumi un
ietekmi ietver Melnās jūras ostu blokāde Ukrainas dienvidos un Austrumukrainas rūpniecībai nodarītais posts. Spēkā
esošo sankciju dēļ faktiski Krievijas IKP 2022. gadā kritīsies par 11,2 %. Kijivas Ekonomikas skola novērtēja kopējos
ekonomiskos zaudējumus līdz pat 600 miljardiem ASV dolāru. Līdz šim Ukrainas ekonomikas tiešie zaudējumi kara dēļ ir
pieauguši līdz apmēram 80 miljardiem.

Cilvēktiesības. Pašlaik Krievijas un prokrievisko separātistu gūstā ir aptuveni 1700 karavīru un civiliedzīvotāju, vēsta
premjerministra vietniece Vereščuka. Spīdzināšana un necilvēcīga izturēšanās pastāvīgi tiek pielietota pret kara
gūstekņiem. Verščuka arī informēja, ka garīdznieki, žurnālisti, aktīvisti, mēri un kopumā civiliedzīvotāji bieži vien ir
ieslodzīti ārpus Ukrainas, Krievijas reģionos, piemēram, Kurskā, Brjanskā, Rostovā. Tiesībsardze Ludmila Denisova ziņo
par to, ka Mariupoles jūras komercostas teritorijā Krievijas karaspēks ir sagūstījis SMARTA kravas kuģi. 18 personas,
tostarp viens Ēģiptes pilsonis, saņemti par ķīlniekiem un pārvietoti pagaidām okupētās Doņeckas virzienā. ANO
uzklausīšanas laikā Ukrainas cilvēktiesību NVO La Strada ziņoja par pieaugošajiem seksuālās vardarbības gadījumiem,
proti, izvarošanu, ko veikuši Krievijas karavīri Ukrainā. Arī tiesībsardze Deņisova informēja vismaz par 25 dokumentētiem
izvarošanas gadījumiem Bučā.
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Nevēlami Krievijā. Krievijas Tieslietu ministrija atcēlusi 15 ārvalstu organizāciju reģistrāciju, kas darbojas Krievijā.
Sarakstā iekļautas Amnesty International un Human Rights Watch, kā arī deviņas vācu organizācijas, trīs no ASV, pa
vienai no Lielbritānijas, Polijas un Šveices.

Drosmīgi kā Ukraina. Ukraina ir uzsākusi globālu komunikācijas kampaņu Brave. Tīmekļa vietne piedāvā vizuālus
materiālus, piemēram, īsus videoklipus, plakātu, uzlīmju un drukas failus lejupielādei, koplietošanai. #braveUkraine.

Lasāmviela:

● snyder.substack: Timotija Snaidera sarakstītā Krievijas genocīda rokasgrāmata. Pirms nedēļas RIA Novosti
publicēja savu skandalozo rakstu, kas attaisno tās politiku pret Ukrainu. Jēlas vēsturnieks Timotijs Snaiders
analizē, kāpēc “denazifikācija” oficiālā Krievijas izpratnē nozīmē Ukrainas valsts un nācijas iznīcināšanu.
“Juridiski genocīds nozīmē abas darbības, kas pilnībā vai daļēji iznīcina grupu un ko apvieno ar nodomu to darīt.
Krievija ir izveidojusi šo dokumentu un atzinusies par savu nodomu.”

● POLITICO: Intervija ar Zelenski: tā nav filma, tā ir īstenība.
● Bloomberg: Analīze par to, cik liela ir interese par situāciju Ukrainā, kā arī tās globālo lejupslīdi. Lejupslīde

izpaužas kā nenovēršamu tiešu draudu neesamība ārpus Ukrainas. Tomēr “drošības” uztvere var būt maldinoša,
jo kara ilgstošā ietekme spēcīgi ietekmēs pasaules ekonomiku.

Klausāmviela:

● Research in Ukraine: Where has it gone?: Podkāsts. Saruna ar Dr. Natāliju Otriščenko socioloģi un pētnieci
Urbānās vēstures centrā, kas atrodas Ļvivā, Ukrainā. Viņa šobrīd darbojas, veidojot arhīvu par stāstiem no kara
un uzkrājot mutvārdu kara vēsturi.

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 12. aprīļa
6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 19600, Tanki – 732, Bruņutransportieri – 1946, Lielgabali – 349, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 63, Gaisa kuģi – 157, Helikopteri – 140, Transportlīdzekļi – 1406, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 111, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 124,
speciālais aprīkojums – 25, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit tiešsaistes
informācijas rīks par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu Port Frankivsk, Ivanofrankivskas brīvprātīgos un aktīvistus, kuri piegādā degvielu Mariupoles
apkārtnē. Bijuši kultūras nozares aktīvisti, mākslinieki un rave ballīšu organizatori ziedojumos piesaistījuši un
piegādājuši dažādas militārās preces 250 tūkstošu ASV dolāru vērtībā.

● Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit. Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties
tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības sagatavotajā tīmekļa vietnē. Apvienota vietne par iespējām palīdzēt
Ukrainai no visas pasaules.

● Pieseko mums Twitter @truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā https://sharethetruths.org/.
Runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par Ukrainu, saviem piedzīvojumiem Ukrainā vai draugiem no Ukrainas.
Atbalstīt šo iniciatīvu var ar ziedojumiem Paypal, šeit vairāk informācija.

● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.
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