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Рат у Украјини. Дневни извештај, 12.4.2022, 10 ч. 

Мариупољ. Градоначелник Мариупоља је саопштио да је од почетка рата у граду убијено око 10.000 
цивила. Украјинске власти, као и батаљон Азов који се бори у Мариупољу, известили су да је у понедељак 
касно увече руским дроном бачена отровна супстанца на Мариупољ на цивиле. Три припадника 
батаљона Азов су претрпела тровање хемијском супстанцом, што је изазвало потешкоће у дисању и 
кретању. Председник Зеленски каже да је вероватно да руске трупе користе хемијско оружје. Заменик 
министра одбране известио је о текућој истрази како би се разјаснило да ли је у питању фосфорна бомба 
или нешто друго. Британска обавештајна служба наводи да би Русија могла да употреби фосфорне 
гранате за бомбардовање Мариупоља након својих претходних покушаја да их распореди. 
 
Градови на удару. Харков  је у понедељак био под тешким гранатирањем – гађане су стамбене области, 
парк Хоркого и објекти инфраструктуре, при чему је погинуло осам људи, укључујући једно дете. У 
привремено окупираном Херсону, руска војска је заузела центар за дистрибуцију хуманитарне помоћи 
који је организовало медицинско особље. У области Луганска се наставља активно гранатирање – тешко 
је оштећено 12 стамбених зграда. Највише су погођена насеља Рубижне, Лисичанск, Севередонск и 
Новодружеск. У Лисичанску је једна особа погинула, а три су повређене. Објекат критичне 
инфраструктуре погођен је пројектилом у области Хмељницки. 
 
Још једна масовна гробница пронађена је у селу Бузова код Кијева после месец дана руске окупације. 
Тренутно се прикупљају тела цивила и шаљу на идентификацију. Њујорк тајмс објавио је своју 
истраживачку анализу једномесечног терора у Бучи. 
 
Министарство одбране Велике Британије саопштава да су руски напади и даље фокусирани на 
украјинске положаје у близини Доњецка и Луганска са даљим борбама око Херсона и Николајева и 
поновним нападом ка Краматорску. 
 
Спољна политика. Аустријски канцелар Карл Нехамер састао се с Владимиром Путином у понедељак. 
Тет-а-тет састанак је одржан иза затворених врата без заједничке конференције за новинаре. Канцелар 
Нехамер је обавестио да му је циљ био да га информише о актуелној ситуацији, укључујући и доказе из 
Буче, као и о даљим санкцијама. Међутим, разговор је био 'веома директан, отворен и оштар' и није довео 
до већег помака. Аустријски канцелар је био први међународни лидер који се лично састао са Путином 
од почетка руског рата у Украјини. 
 
Премијерка Литваније Ингрида Симоните посетила је Украјину. Заједно са украјинским премијером 
посетили су Борођанку, Кијевску област коју су месец дана окупирале руске снаге и у којојој нема ни једне 
неоштећене грађевине. 
 
Хрватска протерује 18 дипломата и шест чланова административног особља. У међувремену, Француска 
депортује шест руских агената који раде под дипломатским окриљем, након што је претходно већ 
протерала 35 руских дипломата. 
 
Француска је послала тим од 17 техничких и научних жандарма за истрагу руских ратних злочина у 
Украјини. Тим је стигао у Лавов у понедељак, а одатле ће наставити ка Кијеву. 
 
Пољска је оптужила Русију да је одговорна за трагедију у Смоленску. Оптужба долази у светлу 12. 
годишњице катастрофе у Смоленску, када је погинуло око 90 пољских највиших званичника. 
 
ЕУ расправља о даљим санкцијама. Министри спољних послова ЕУ разговарају о даљим санкцијама 
Русији. Забрана руске нафте остаје једно од најосетљивијих питања. Након пријављених злочина у Бучи 
и Краматорску, стижу нови позиви за забрану руске сирове нафте. Предлог да се нафта уврсти на листу 
следећег пакета санкција долази од министара спољних послова Ирске, Литваније и Холандије. 
 
Економска сигурност. Због рата ће БДП Украјине пасти за 45,1% 2022. године — прогноза Светске 
банке. Обим рецесије ће умногоме зависити од трајања рата, као и од обима штете. То потенцијално 
укључује блокаду црноморских лука на југу Украјине и огромну штету која је проузрокована индустрији 
на истоку. Због постојећих санкција, БДП Русије ће 2022. године пасти за 11,2%. Кијевска школа 
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економије проценила је укупне економске губитке од рата на до 600 милијарди долара. До данас су 
директни губици украјинске привреде због рата нарасли на око 80 милијарди долара. 
 
Preporuka за читање: Ukraine Fatigue’ Is Taking Over Markets, But This War Can't Be Ignored. Блумберг је 
анализирао нагли пораст интересовања за ситуацију у Украјини, као и глобални пад који је уследио због 
недостатка непосредне директне претње изван Украјине. Међутим, перцепција „сигурности“ може бити 
погрешна јер ће трајни утицај рата имати велики ефекат на светску економију. 
 
Људска права. Тренутно је око 1700 војника и цивила заробљено од стране Русије и проруских 
сепаратиста, извештава потпредседник владе Верешчук. Ратни заробљеници трпе константно мучење и 
нечовечно поступање. Вершчук је такође изјавио да су свештеници, новинари, активисти, 
градоначелници и уопште цивили често затварени ван Украјине, у регионима Русије, попут Курска, 
Брјанска, Ростова. Омбудсманка Људмила Денисова извештава о заробљавању теретног брода 
СМАРТА од стране руских трупа на територији Мариупољске морске трговачке луке. 18 грађана, 
укључујући једног држављанина Египта, узето је за таоце и пребачено у правцу привремено окупираног 
Доњецка. Током саслушања у УН,  украјинска невладина организација за људска права Ла Страда 
известила је  о растућим случајевима сексуалног насиља, односно силовања, од стране руских војника 
у Украјини. Такође, омбудсманка Денисова је обавестила о најмање 25 документованих случајева 
силовања у Бучи. 
 
Непожељни у Русији. Министарство правде Русије опозвало је регистрацију 15 страних организација 
које делују у Русији. На листи су Амнести интернешенел и Хјуман рајтс воч, као и девет немачких 
организација, три из Сједињених Држава, једна из Британије, једна из Пољске и једна из Швајцарске. 
 
Храбри као Украјина.[1] Украјина је покренула глобалну комуникацијску кампању Brave. Веб страница 
нуди визуелне материјале, попут кратких видео снимака, постера, налепница и робе за преузимање, 
дељење и приказивање. #braveUkraine. 
 
Угао за читање. 

● Russia's genocide handbook - by Timothy Snyder (substack.com) Пре недељу дана, РИА Новости 
објавиле су скандалозан чланак у којем оправдавају политику етничког чишћења у Украјини. 
Историчар са Јејла Тимоти Снајдер анализира зашто „денацификација“ у званичној руској 
употреби значи само уништење украјинске државе и нације. 'Правно, геноцид означава дела која 
уништавају групу у целини или делимично, у комбинацији са намером да се то учини. Русија је 
учинила дело и признала намеру'. 

● Zelenskyi: ‘This is not a movie. This is real life' - POLITICO 
 
Препорука за подкаст: 

● Research in Ukraine: Where has it gone? Ukrainian Scholars in Times of War Слушајте разговор са др 
Наталијом Отришченко, социолошкињом и истраживачицом у Центру за урбану историју који се 
налази у Лавову, Украјина. Своју пажњу је преусмерила са вођења пројекта Урбане медијске 
архиве „Урбане приче“ на рад на усменој историји рата. 

 
Статистика: 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 
10.00, 12. априла 2022: људство – око 19 600, тенкови ‒ 732, оклопна возила ‒ 1946, артиљеријски 
системи – 349, вишецевни бацачи ракета – 111, противавионски системи – 63, летелице са 
фиксним крилима – 157, хеликоптери – 140, неблиндирана возила – 1406, чамци и лаки чамци – 
7, цистерне за гориво – 76, операционо-тактичке беспилотне летелице – 124, специјална опрема 
– 25, мобилни системи балистичких ракета кратког домета – 4. Такође пратите интерактивни 
приказ руских губитака. 
 

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 
● Подржите волонтере из Ивано-Франковска и активисте организације „Лука Франкивск“ који 

испоручују опрему у жаришта попут Мариупоља. Некадашњи културни активисти, уметници 
и организатори највећих рејв журки прикупили су средства и испоручили војну подршку 
(нпр. панцире, беспилотне летелице, термовизијске системе, итд.) у износу од скоро 250.000 
долара. 
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● Претплатите се на наша дневна ажурирања на мрежи Твитер и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација 

овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 
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