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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 50. nap [2022.04.14. 10:00]

Külpolitika. Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország elnökei látogatást tettek Kijevben március
13.-án. Az elnökök megtekintették az ukrajnai Borodiankát Kijev régiójában, ami egy város, ami majdnem
teljesen elpusztult az egy hónapja tartó orosz megszállása alatt. Az elnökök közös nyilatkozatban kérték
Ukrajna fokozott katonai támogatását és azt, hogy Oroszország legyen számon kérhető a kivezényelt
csapatainak tetteiért.

A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau Oroszország tetteit ’népirtásnak’ nevezte, megismételve az USA
elnökének, Joe Biden-nek a vádjait, Mindeközben Franciaország elnöke, Emanuel Macron nem volt
hajlandó nevén nevezni a dolgokat arra hivatkozva, hogy óvatosnak kell lenni „testvérnépek” esetében az
ilyen erős nyelvezettel. Oleg Nikolenko elítélte a kijelentést, hivatkozva arra, hogy a „testvérnépek” nem ölik
meg a gyerekeit, nem lövik a civiljeit, nem erőszakolják meg asszonyait, nem csonkítják meg időseit és
nem pusztítják el otthonait a másik „testvérnépnek”.

Joe Biden elnök szerdán engedélyezett egy összesen 800 millió dolláros katonai segítséget Ukrajnának. A
csomag tartalmaz tüzérséget és helikoptereket, amik segítségével erősíteni lehet Ukrajna védelmét az
orosz offenzívával szemben az ország keleti részén.

Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala nem tartja számon Belaruszt, mint a
nemzetközi fegyveres konfliktus résztvevőjét. Az ország területet ad azoknak az orosz rakétaindító
rendszereknek, amik Ukrajnát célozzák, ám „mivel önmagában nem követ el erőszakos cselekedeteket,
amik Belarusz polgárok közreműködését igényelnék, ezért ezt nem lehet közvetlen részvételnek
nyilvánítani”.

ENSZ. Oroszország elvesztette négy ENSZ szervezetnél is a tagságát. Emellett Oroszország szintén
elesett attól, hogy megszavazzák tagságát a Civil Szervezetek Egyezményébe, az ENSZ Női
Igazgatóságába, az UNICEF vezérkarába, valamint az Őslakosok Ügyeinek Állandó Fórumában. Mivel
Oroszország már nem tagja az Őslakosok Ügyeinek Állandó Fórumának, ezért Ukrajna delegáltja fogja
képviselni a krími tatárokat.

Városok támadás alatt. Harkov bombázása jelentősen fokozódott az utóbbi napokban, jelentette a város
polgármestere. A civil infrastruktúra maradt a fő célpontja az orosz csapatoknak. Rögzítettékt Pivnicsna
Saltivka, a 602.-ik mikro városnegyed, a Harkovi Tankgyár és Zsukovszki falvának intenzív bombázását. A
támadás következtében 4 ember meghalt 10 pedig megsebesült. A helyi hatóságok figyelmeztették a
lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken akkor is, ha a légiriadó nem aktív, ugyanis a városban
lövöldözés zajlik. Továbbra is heves harcok zajlanak a Harkov régióbeli Izium városában, amit Oroszország
a további haladás szempontjából stratégiailag fontosnak lát. Zaporizzsja régiójából további jelentések
érkeztek foszforbomba-támadásokról. A helyi hatóságok jelentése szerint Pologiv negyedében található
Novodanilivka faluban több lakóépület lángra kapott a foszfor-töltetes bombázástól. A Donyeck régióban
található Cserkaszke településében rakétatalálat ért egy többemeletes lakóépületet. Egy nap alatt 34
épületet sérült meg vagy pusztult el Donyeck régiójában, ebből 22 lakóépület volt. Mindeközben a partizán
alakulatok sikeresen ellenálltak a megszállás alatt álló Melitopolban a megszállóknak – jelentések szerint
70 orosz katona halt meg „ismeretlen okokból kifolyólag”.

Mariupol. Az orosz csapatok május 9.-ére, a Győzelem Napja parádét terveznek Mariupolban. E célból a
belvárost megtisztítják a romoktól és a holttestektől. Mariupol városi tanácsának jelentése szerint az orosz
csapatok szándékosan teremtettek humanitárius katasztrófát azzal, hogy elpusztították az előkészített
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evakuációs buszokat és megakadályozták, hogy az emberek elhagyják a várost. Az utóbbi hónapban
Oroszország fokozta Mariupol körüli szorítását azzal, hogy három részre osztotta fel azt.
Mindeközben 13 mobil krematóriumot figyeltek meg Mariupolban, amik az utcákat tisztítják meg a civilek
holttesteitől. A megszállók megpróbálják beazonosítani és kiiktatni az atrocitások szemtanúit
szűrőállomásokon. Ukrajna katonai hírszerzése többször is rögzítette a mobil krematóriumok használatát
Csernihiv régiójában, és a Luhanszk régióbeli Novoajdarban. Az orosz fegyveres erők a saját embereinek
holttesteinek megsemmisítésére is használják ezeket a mobil krematóriumokat, hogy leplezzék
veszteségeik pontos számát.

Háborús bűnök és vádemelések. Megindult az Oroszország által Ukrajnában elkövetett háborús bűnök
vizsgálata. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) legfőbb ügyésze Ukrajna főügyészével együtt az ukrán
Bucsa városába látogatott. Az ICC ügyésze így nyilatkozott: „Ukrajna bűncselekmény helyszíne. Azért
vagyunk itt, mert alapos okunk van feltételezni, hogy itt a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá
tartozó bűncselekményeket követnek el.”

Az Ukrán Állambiztonsági Szolgálat (SBU) már 2 882 büntetőeljárást indított az Ukrajna elleni orosz
háborúval kapcsolatban. Huszonkilenc büntetőeljárást már bíróság elé vittek, ;s 1 694 eljárás indult a
háborús törvények és szabályok megsértése miatt. Emellett az SBU jelenleg dokumentálja Buszha, Irpіn,
Gosztomel, Szumi, Csernihiv, Harkov, Mariupol, Mikolajiv és más települések lakosságának tömeges
meggyilkolásának tényeit. A betolakodók bűncselekményeit a civilekkel szembeni rossz bánásmód, a
kínzás és előre megfontolt gyilkosságok, a tiltott fegyverek használata, a polgári és a kritikus infrastruktúra
ágyúzása és megsemmisítése és még sok más tett jellemzi.

Az EBESZ kiadta első jelentését a nemzetközi humanitárius jogok és emberi jogok megsértéséről, illetve a
háborús és emberiesség elleni bűncselekményekről, amelyeket Ukrajnában 2022. február 24. óta követtek
el. Az EBESZ jelentése szerint hiteles bizonyítékokat talált, amelyek arra utalnak, hogy az alapvető emberi
jogsértéseket követtek el, főként az Oroszország tényleges ellenőrzése alatt álló területeken. Az EBESZ
konkrétan két incidenst vizsgált részletesebben, amelyek az ostromlott és súlyosan lerombolt Mariupol
városában történtek, ahol mintegy 150-300 ezer civil esett csapdába, és élt elviselhetetlen körülmények
között – a Mariupoli Szülőház és Gyermekkórház és a Mariupoli Drámai Színház elleni támadásokat. Az
EBESZ arra a következtetésre jutott, hogy mindkét incidens nagy valószínűséggel a nemzetközi
humanitárius jog kirívó megsértését jelenti, és azok, akik elrendelték vagy végrehajtották, háborús bűnt
követtek el.

Emberi jogok. Liudmyla Denisova ombudsman arról számolt be, hogy az egy hónapja megszállás alatt álló
Herson régió humanitárius katasztrófa küszöbén áll. Amint arról korábban beszámoltunk, az orosz csapatok
egy humanitárius központot foglaltak el, elkoboztak minden gyógyszert, bébiételt és pelenkát. Folytatódik
az Ukrajna párti aktivisták üldözése és elrablása. A regionális ügyészség szerint 137 embert, köztük 4
újságírót tartanak fogva az oroszok. A helyiek jelentése szerint megkínozzák azokat, akik nem értenek
egyet a megszálló rezsimmel. Az ukrán hírcsatornák jelenleg nem üzemelnek a régióban, ezért továbbra is
súlyos félretájékoztatás árad [a megszállók] saját médiáján és közösségi oldalain keresztül. Ennek ellenére
továbbra is emberek ezrei maradt a régióban, és nem tervezik elhagyni otthonaikat és a rászorulókat.

Oroszország állítólag törvényjavaslatot készít az Ukrajnából és a Luhanszki illetve Donyecki
Népköztársaságból elrabolt gyerekek örökbefogadási eljárásainak egyszerűsítéséről. Putyin még
márciusban olyan jogszabályi változtatásokat szorgalmazott, amelyek lehetővé tennék az orosz
állampolgárok számára, hogy örökbe fogadhassanak olyan árvákat a Donbászi régióból, akik nem
rendelkeznek orosz állampolgársággal. Lyudmila Denisova ombudsman arról számolt be, hogy több mint
121 000 gyermek hagyta el Ukrajnát, és a jelentések szerint olyan törvénytervezetet dolgoztak ki amely
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leegyszerűsíti és meggyorsítja az árvák örökbefogadását, sőt azon gyermekekét is, akiknek vannak szülei
vagy más hozzátartozói.

Gazdasági biztonság. Az ENSZ legutóbbi jelentésében arra figyelmeztet, hogy az ukrajnai orosz háború
1,7 milliárd embert – az emberiség több mint egyötödét – szegénységbe, nyomorba és éhezésbe fog
sodorni. A szegénység szintje az egész világon súlyosbodni fog az egyidejű élelmiszer-, energia- és
pénzügyi válságok miatt. 2022 eleje óta a búza és a kukorica ára 30 százalékkal, az olaj ára több mint 60
százalékkal, a földgáz és a műtrágya ára pedig több mint a kétszeresére emelkedett. Az ENSZ a
nemzetközi közösség együttes erőfeszítésre szólít fel a további elszegényedés megelőzése érdekében az
amúgy is sebezhető országokban.

Szankciók. Az Egyesült Királyság szankciókat vezetett be az Orosz Föderáció 206 természetes és jogi
személyével szemben. Svájc befogadta az Európai Unió legutóbbi szankcióit Oroszországgal és
Fehéroroszországgal szemben, és immár teljes mértékben összhangban van az EU szankciós listájával. A
jelenlegi a cél – további 200 személy és szervezet, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök két lánya.

Olvasósarok.

● Az ukrajnai orosz bűnök népirtásig fajultak. Bebizonyosodik, hogy ez megváltoztathatja a világot |
Európai Pravda (eurointegration.com.ua)

● Ismerje meg a „Hallgasd meg Mariupol hangját” című audioprojektet – olyan emberek történeteit,
akiknek sikerült elmenekülniük Mariupol ostromlott városából.

Statisztika:

● A háború kezdete óta 197 gyermeket öltek meg, és 548 sebesült meg.
● Ukrajna területének körülbelül 300 000 négyzetkilométerét kell aknamentesíteni. Tekintse meg az

SES weboldalát az aknamentesítési tevékenységek jelenlegi állapotáról.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét

2022. április 14-én délelőtt 10 órakor: személyi állomány - körülbelül 19900, harckocsik - 753,
páncélozott csapatszállítók - 1 968, tüzérségi rendszerek - 366, rakétatüzérség - 122, légvédelmi
rendszerek – 64 db, repülőgépek – 160 db, helikopterek – 144 db, páncélozatlan járművek – 1 437
db, csónakok és könnyű motorcsónakok – 7 db, üzemanyag-tankerek – 76 db, hadműveleti-taktikai
szintű drónok – 134 db, 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 Ivano-Frankivsk önkénteseit és „Port Frankivsk” aktivistáit, akik felszerelést szállítanak
az olyan veszélyzónába, mint Mariupol. Korábbi kulturális aktivisták, művészek és a legnagyobb
rave bulik szervezői közel 250 000 dollár értékben gyűjtöttek és szállítottak katonai támogatást.
(golyóálló mellényeket, drónokat, infravörös rendszerekeket, …)

● 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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