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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 49. nap [2022.04.13. 10:00]

Városok támadás alatt. Pavlo Kyrylenko, a Donyecki Regionális Katonai Iroda vezetőjének jelentése alapján
Mariupol lakóépületeinek 40%-a teljesen elpusztult. Civil aktivisták beszámolója szerint az orosz csapatok
továbbra is terrorizálják Herszon régió falusi lakosait ATO veteránok, valamint nyíltan Ukrajna-párti lakosok
után keresve és ellenőrzik a lakosok tetoválásait aszerint, hogy köthetőek-e az ukrán hadsereghez.
Embereket hurcolnak el és kínoznak meg Nova Harkova és Herszon külvárosában. Az élelmiszer – és orvosi
eszközök továbbra is szűkösek és a megszállók mezőgazdasági gépeket lopnak. Nagyjából 100 település
maradt víz és áram nélkül Herszon régiójában. A Poltava régióban található Mirogod városát két rakéta
találta el egy támadásban és kritikus infrastruktúrát pusztított el. Zsitomir régiójában, Csudnyivban
rakétatalálat érte a kritikus infrastruktúrát. A helyzet Luhanszkban továbbra is heves – az orosz katonák
mindent megkülönböztetés nélkül támadják a civil és a kritikus (víz, gáz, áram stb.) infrastruktúrát. Luhanszk
régiójának kormányzója alapján nagyjából 400 civil lakost temettek el Szeverodonyeckben a kelet-ukrajnai
frontvonalhoz közel az orosz invázió kezdete óta. A hullaházak túltelítettek holttestekkel és a folyamatos
bombázás miatt a temetőket nem lehet megközelíteni, így a helyi lakosok az épületek hátsó kertjeiben
temetik el a halottakat. Harkiv régiójában 17 ember megsérült és egy meghalt a folyamatos bombázásokban.
Egy orosz rakéta eltalált egy vasútvonalat Közép-Ukrajnában, ezzel 3 órás késést okozva a menetrendben. A
mai napon 13 humanitárius folyosó megnyitása hiúsult meg Zaporizzsja régiójában, mivel az orosz csapatok
blokkolják az evakuációs buszokat, valamint Luhanszk régiójában a folyamatos bombázás miatt.

Külpolitika. Ukrajna visszautasította Németország elnökének, Steinmeier-nek kijevi látogatását. Az
információt először a Bild újság hozta le, majd később maga Steinmeier is megerősítette, hogy Észtország,
Litvánia, Lettország és Lengyelország elnökeivel Kijevbe tervezett utazni szerdán. A látogatást az Ukrajna
elnöke visszautasította. A visszautasítás állítólagos oka az, hogy német elnök több szállal kötődik
Oroszországhoz és támogatja az Északi Áramlat 2 megépítését. Ukrajna németországi nagykövete
bejelentette, hogy Kijev egészen nyíltan fogadná Scholz német kancellárt.

Mindeközben Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország elnökei már úton vannak Kijevbe. Litvánia
elnökének állítása szerint azért utazik Kijevbe, hogy „ezzel is kihangsúlyozza a politikai támogatást”.

Az USA elnöke nyíltan megvádolta Putyint, miszerint népirtást követ el Ukrajnában. Biden kijelentette, hogy a
tettek, amiket Putyin elkövet arra utal, hogy Ukrajna puszta gondolatát is elpusztítsa. „Rábízzuk az
ügyvédekre, hogy nemzetközinek döntsenek arról, hogy ez [népirtásnak] minősül-e vagy sem, de nekem
annak tűnik”. Zelenszkij elnök gratulált az USA elnökének azért, mert nevén nevezte a dolgot.

Ukrajna elkezdett dolgozni az EU jelölti státuszhoz szükséges kérdésgyűjtemény megválaszolását, amelyet
Zelenszkij elnök múlt hétpénteken kapott kézhez. Smyhal miniszterelnök szerint nem várható, hogy Ukrajna
hamarabb megkapja ezt a státuszt, mint június. Mindeközben az Európai Parlament Európai Néppárt
frakciója felszólítást tett a jelölti státusz azonnali biztosítására.

Energiabiztonság. Európa megkezdte Ukrajna támogatását energia infrastruktúrája újjáépítésében.
Megérkezett Ukrajnába az első vészhelyzeti felszerelés szállítmány. A berendezések segítenek helyreállítani
a folyamatban lévő az orosz ukrajnai háború során megsérült energetikai infrastruktúrát. A szállítmány célba
juttatását az Energiaközösség Titkársága támogatta. A következő tétel az ukrán energiaügyi minisztérium
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szükségletlistája alapján fog összeállni, a kritikus energia infrastruktúrát üzemeltető vállalatok sürgős kéréseit
kiszolgálandó.

Az Oroszország által támogatott hacker csoport, a Sandworm, megpróbálta lekapcsolni Ukrajna elektromos
hálózatát. Az ukrán számítógépes katasztrófa elhárítási csoport keddi közleménye szerint a csoport
nagyfeszültségű elektromos alállomásokban, számítógépekben és hálózati berendezésekben akart kárt
tenni. A támadók a biztonsági tájékoztató szerint „már február 22-én” feltörték az energiaszolgáltató
hálózatát, és azt tervezték, hogy április 8-án áramtalanítják az ukrán régiót. Ukrajna egész elektromos
hálózata korábban már kétszer, 2015-ben és 2016-ban is lekapcsolták széleskörű áramszünetet okozva.
Ezért a tervezett támadás akár 2 millió embert hagyhatott volna áram és kommunikációs kapcsolat nélkül.

Provokációk. Az orosz különleges szolgálatok áll terrorcselekmények sorozatára készülnek Oroszországban
és a megszállt Krím-félszigeten, hogy ukrán-ellenes hisztériát szítsanak. Az elmúlt héten az orosz hatóságok
bejelentették a terrortámadások fokozott kockázatát négy Ukrajnával szomszédos régióban és a megszállt
Krím-félszigeten. Különösen a belgorodi és a kurszki régiókban tájékoztatták a lakókat a helyi hatóságok a
lövészárkok ásásáról, hogy így készüljenek fel az állítólagos ukrán önkéntes zászlóaljak és szabotázs
csoportok támadására.

Dezinformáció. Putyin beszédet mondott Oroszország ukrajnai inváziójáról, egy a manapság már igen ritka
valós (nem online) fellépésekor fehérorosz elvtársával együtt. Putyin kijelentette, hogy Moszkvának „nem volt
más választása”, mint beavatkozni a szeparatisták védelmében, hogy legyőzze a neonácikat és „segítse az
embereket”. A Donbász védelmét célzó különleges hadművelet célja nemes, és meg is fog valósulni. Az
orosz elnök azt is megjegyezte, hogy Kijev nyilvánosan megszegte a minszki egyezményeket, „és már
lehetetlen volt tovább elviselni a népirtást”. Hadműveletének célja most több terület elfoglalása a
szeparatisták számára a két keleti tartományban, a Donbász néven ismert régióban. Ez magában foglalja
Mariupol kikötővárosát, mely az orosz ostrom alatt pusztasággá vált.

Oroszország ötödik hadoszlopa. Az ukrán titkosszolgálat letartóztatta Putyin legfőbb szövetségesét, Viktor
Medvedcsukot. Medvedcsuk az „Ellenzéki Platform – Az életért”, ukrajnai oroszbarát politikai párt vezetője,
valamint Putyin lányainak keresztapja. Februárban megszökött házi őrizetéből, tegnap pedig az ukrán
hadsereg egyenruháját viselve elfogták, amint Ukrajnából próbált eltűnni. Zelenszkij elnök felajánlotta, hogy
hadifogolyként kicseréli ukrán katonákra és civilekre, akiket az oroszok fogságba ejtettek.

Egyház a politika „felett”. A Vatikán azt tervezte, hogy meghív egy ukrán és egy orosz nőt, hogy április
15-én együtt vigyék a keresztet a pápai keresztúton az istentiszteletre a római Colosseumba. Az ötlet
azonban felháborította az ukrán közösséget, mivel azt a „megbékélésre” való felhívásnak tekintették.
Oroszországgal. Diplomaták és az Ukrán Katolikus Egyház érseke már kérte a pápai hivatalt, hogy gondolja
át az ötletet. Sevcsuk érsek véleménye szerint a tervet „inkoherensnek, sőt sértő, különösen annak
kontextusában, hogy az orosz csapatok támadásának második hulláma falvaink és városaink ellen várhatóan
még véresebb lesz”.

Olvasósarok.
● Mely ponton minősül népirtásnak az orosz háborús bűnök sorozata Ukrajnában? | Atlantic Council –

Bohdan Vitvitsky, az Egyesült Államok kijevi nagykövetségének korábbi belső jogi tanácsadója és az
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ukrán főügyész különleges tanácsadója úgy véli, annak elismerése, hogy Európa szívében népirtó
hadművelet folyik, egy sor geopolitikai vészharangot és válaszreakciót indítana be az egész
nemzetközi közösségben.

● Miért kulcsfontosságú az orosz televíziós propaganda az ukrajnai háború megértéséhez – CNN –
tekintse meg, hogyan alakítja az orosz propaganda a háború képét az orosz közbeszédben.

● Lehetünk-e méltók Ukrajnához? – The Atlantic – George Packer úgy véli, hogy az ukrajnai háború
kapcsán az amerikaiaknak ki kell javítaniuk demokráciájuk problémáit, megszabadítva magukat a
kezdődő oroszosodástól.

Podcastok.
● Hallgassa meg az „Egy ukrán filozófus arról, amit Putyin soha nem értett meg Ukrajnáról” című

előadást – Volodimir Jermolenko az Ezra Klein Show-ban beszél arról, hogyan alakította át
Oroszország inváziója az ukrán nemzeti identitást.

● Hallgassa meg a The Economist beszélgetését Ingrida Simonyte litván miniszterelnökkel:
„Fenyegeti-e a mai Oroszország a balti államokat?”

Statisztikák:
● 1 540 orosz rakétát indítottak az Ukrajna elleni háború során.
● több mint 870 000 ember visszatért Ukrajnába azok közül, akik az orosz invázió óta külföldre

menekültek. Jelenleg naponta 25-30 ezer ukrán tér haza.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét

2022. április 13-án délelőtt 10 órakor: személyi állomány – körülbelül 19 800, tankok – 739,
páncélozott csapatszállítók – 1 964, tüzérségi rendszerek – 358, rakétatüzérség – 115, légelhárító
rendszerek – 64 db, repülőgépek – 158, helikopterek – 143, páncélozatlan járművek – 1 429,
csónakok és könnyű motorcsónakok – 7, üzemanyag-tankerek – 76, hadműveleti-taktikai szintű
drónok – 132, speciális felszerelések – 25, mobil kis hatótávolságú ballisztikus rakéta rendszerek – 4.
Kövesse az orosz veszteségek interaktív számlálóját is.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!
● Támogassa a ComeBackAlive.ua-t és a Prytula Alapítványt. Miközben Ukrajna nemzetközi

partnereket hív fel hogy biztosítsanak számára fegyvereket, addig ez a két legnagyobb alapítvány
minden lehetséges felszerelést és eszközt igyekszik beszerezni az ukrán hadsereg és a
területvédelmi egységek számára.

● Iratkozzon fel a napi frissítésekre Twitteren illetve weboldalunkra.
● Adományaival támogathatja ezt a projektet PayPal-on keresztül. További információkat itt talál.

Köszönjük, hogy támogatja Ukrajnát! Slava Ukraini! Dicsőség Ukrajnának!
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