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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 14.04.2022.
Ārpolitika. Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas prezidenti apmeklēja Kijivu 13. aprīlī. Ukrainā viņi apmeklēja arī
Borodjanku, kas gandrīz pilnībā tika iznīcināta Krievijas okupācijas laikā. Prezidenti kopīgā paziņojumā aicināja palielināt
militāro atbalstu Ukrainai un saukt Krieviju pie atbildības par tās karaspēka rīcībām.

Kanādas premjerministrs Trudo turpināja ASV prezidenta uzdoto toni un nosauca Krievijas aktivitātes Ukrainā par
genocīdu. Tikmēr Francijas prezidents Emanuels Makrons atteicās nosaukt lietas īstajā vārdā, atsaucoties uz to, ka ir
uzmanīgs, lietojot tik spēcīgu apzīmējumu attiecībā uz brālīgām nācijām. Ukrainas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis
Oļegs Nikolenko nosodīja paziņojumu, atsaucoties uz to, ka brālīgi cilvēki “nenogalina bērnus, nešauj civiliedzīvotājus,
neizvaro sievietes, nesakropļo vecus cilvēkus un neiznīcina citu brālīgo cilvēku mājas”.

Prezidents Džo Baidens trešdien apstiprināja 800 miljonu ASV dolāru vērto jauno militāro palīdzību Ukrainai. Paketē
ietilpst artilērija un helikopteri, lai palielinātu Ukrainas aizsardzību pret pastiprināto Krievijas ofensīvu valsts austrumos.

EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs (OSCE/ODIHR) neuzskata Baltkrieviju par starptautiskā bruņotā
konflikta sastāvdaļu. Valsts nodrošina, ka tās teritorija tiek izmantota kā palaišanas vieta Krievijas raķetēm, kas mērķē uz
Ukrainu, tomēr “tā pati neveic vardarbības aktus vai citas darbības, kas būtu tieša Baltkrievijas personu līdzdalība
karadarbībā”.

Krievija zaudējusi savu dalības vietu četrās ANO struktūrās. Krieviju neievēlēja par locekli nevalstisko organizāciju
komitejā, ANO Sieviešu valdē, UNICEF valdē un Pamatiedzīvotāju pastāvīgajā forumā. Tā kā Krievija vairs nav
Pamatiedzīvotāju pastāvīgā foruma dalībniece, Ukraina to aizstās, kļūsot par Krimas tatāru pārstāvi.

Uzbrukumi turpinās. Uzbrukumu skaits Harkivā pēdējās dienās būtiski palielinājies, norāda pilsētas mērs. Civilā
infrastruktūra joprojām ir viens no galvenajiem Krievijas karaspēka mērķiem. Reģistrēti intensīvi artilērijas sprādzieni
Pivnichna Saltivka, 602. mikrorajonā, KhTZ, Žukovsku ciemā. Rezultātā gāja bojā 4 cilvēki un 10 tika ievainoti. Vietējās
varas iestādes brīdināja iedzīvotājus palikt patversmēs, kad gaisa reida trauksme bija izslēgta, jo pilsētā notika aktīvas
apšaudes. Smagas kaujas turpinās par Izjumas pilsētu Harkivas apgabalā, ko Krievija uzskata par stratēģisku pilsētu
turpmākai attīstībai. Tiek ziņots par atkārtotiem uzbrukumiem ar fosfora bumbām Zaporižjas apgabalā. Reģionālās varas
iestādes ziņo, ka Novodanylivka ciematā, artilērijas šāviņi ar fosfora munīciju ietriecās dzīvojamā ēkā. Raķete trāpījusi
daudzdzīvokļu ēkā Čerkaskē, Doņeckas apgabalā, ievainojot vismaz septiņus cilvēkus. Dienas laikā Doņeckas apgabalā
tika bojātas vai iznīcinātas 34 ēkas, tostarp 22 dzīvojamās. Tikmēr partizānu karaspēks okupētajā Melitopolē veiksmīgi
pretojas okupācijai - tiek ziņots, ka 70 krievu karavīri gājuši bojā nezināmu iemeslu dēļ.

Mariupole. Krievijas karaspēks gatavo parādi Uzvaras dienai 9. maijā Mariupolē. Šim nolūkam pilsētas centrs tiek iztīrīts
no gruvešiem un līķiem. Mariupoles pilsētas dome ziņo, ka Krievija apzināti rada humāno katastrofu, iznīcinot visus
sagatavotos evakuācijas autobusus un neļaujot cilvēkiem pamest pilsētu. Pēdējā mēneša laikā Krievija ir ievērojami
pastiprinājusi tvērienu ap Mariupolu, sadalot to trīs daļās.

Tikmēr Mariupolē pamanītas 13 mobilas krematorijas, kas attīra ielas no mirušo civiliedzīvotāju līķiem. Iebrucēji cenšas
identificēt visus iespējamos zvērību lieciniekus, izmantojot filtrācijas nometnes, tos nogalinot. Ukrainas militārais
izlūkdienests vairākkārt fiksējis mobilo krematoriju izmantošanu Čerņihivas, Luhanskas apgabalos. Krievijas bruņotie
spēki arī izmanto mobilos krematorijas, lai iznīcinātu sava karaspēka līķus, lai noslēptu savu upuru patieso skaitu.

Kara noziegumu izmeklēšana. Uzsākta izmeklēšana par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā.
Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) virsprokurors kopā ar Ukrainas ģenerālprokuroru apmeklēja Ukrainas pilsētu Buču.
SKT prokurors minēja: “Ukraina ir nozieguma vieta. Mēs esam šeit, jo mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ir izdarīti
noziegumi SKT jurisdikcijā”.

Ukrainas Valsts drošības dienests (SBU) ir uzsācis 2882 kriminālprocesus, kas saistīti ar Krievijas karu pret Ukrainu. Uz
tiesu jau nosūtīti 29 krimināllietas, 1694 lietas sāktas par kara likumu un muitas noteikumu pārkāpšanu. Tāpat SBU
pašlaik dokumentē faktus par iedzīvotāju masveida iznīcināšanu Bučā, Irpіņā, Hostomeļā, Sumos, Černihivā, Harkivā,
Mariupolē, Mikolajivā un citās apdzīvotās vietās. Iebrucēju noziegumiem ir raksturīga ļaunprātīga izturēšanās pret
civiliedzīvotājiem, spīdzināšana un iepriekš izplānotas slepkavības, nelikumīgu ieroču izmantošana, civilu un kritisku
infrastruktūru izlaupīšana un iznīcināšana un vēl daudz kas cits.

EDSO laidusi klajā savu pirmo ziņojumu: “Ziņojums par starptautisko humanitāro un cilvēktiesību tiesību pārkāpumiem,
kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kas pastrādāti Ukrainā kopš 2022. gada 24. februāra”. EDSO ziņo, ka tā
ir atradusi ticamus pierādījumus, kas liecina par to, ka ir pieļauti cilvēka pamattiesību pārkāpumi, galvenokārt teritorijās,
kuras faktiski kontrolē Krievija. EDSO detalizēti apskatīja divus incidentus, kas notika aplenktajā un smagi iznīcinātajā
Mariupoles pilsētā, kur aptuveni 150 000-300 000 civiliedzīvotāju joprojām ir iesprostoti, dzīvo neizturamos apstākļos,
uzbrukumos Mariupoles dzemdību namam un Bērnu slimnīcai, kā arī Mariupoles teātrim. EDSO secina, ka abi incidenti,
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visticamāk, ir klajš starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums, un tie, kas to pasūtīja vai izpildīja, pastrādāja kara
noziegumu.

Cilvēktiesības. Tiesībsardze Ludmila Denisova paziņoja, ka Hersonas apgabals, kas jau mēnesi atrodas okupācijā, ir uz
humānās katastrofas robežas. Kā iepriekš ziņots, Krievijas karaspēks sagrāba humānās palīdzības centru un konfiscēja
zāles, zīdaiņu pārtiku un autiņbiksītes. Turpinās vietējo aktīvistu kriminālvajāšana un nolaupīšana. Saskaņā ar reģionālās
prokuratūras datiem krievi par ķīlniekiem tur 137 cilvēkus, tostarp 4 žurnālistus. Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka tiek spīdzināti
tie, kas nepiekrīt okupācijas režīmam. Pašlaik apgabalā slēgti Ukrainas ziņu kanāli, tāpēc vērojama informācijas
neprecizitāte sociālajos tīklos. Neraugoties uz to, tūkstošiem cilvēku joprojām ir šajā apgabalā un neplāno pamest savas
mājas un neaizsargātās iedzīvotāju grupas.

Krievija, iespējams, gatavo likumprojektu par Ukrainas un L/DNR nolaupīto bērnu vienkāršotu adopcijas procedūru. Martā
Putins aicināja veikt likumdošanas izmaiņas, kas ļautu Krievijas pilsoņiem adoptēt bāreņus no Donbasas, kuriem nav
Krievijas pilsonības. Tiesībsardze Ludmila Denisova informēja, ka vairāk nekā 121 tūkstotis bērnu pametuši Ukrainu un,
kā ziņots, sagatavojuši likumprojektu, lai vienkāršotu un paātrinātu adopcijas procedūras bāreņiem un pat tiem, kuriem ir
vecāki un citi radinieki.

Ekonomiskā drošība. ANO savā nesenajā ziņojumā brīdina, ka Krievijas karš Ukrainā ietekmēs 1,7 miljardu cilvēku —
vairāk nekā piektdaļu cilvēces — iedzenot nabadzībā, postā un badā. Nabadzības līmenis visā pasaulē pasliktināsies
pārtikas, enerģētikas un finanšu vienlaicīgas krīzes dēļ. Kopš 2022. gada sākuma kviešu un kukurūzas cenas ir
palielinājušās par 30 procentiem, naftas cenas pēdējā gada laikā ir augušas par vairāk nekā 60 procentiem, un
dabasgāzes un minerālmēslu cenas ir vairāk nekā divkāršojušās. ANO aicina apvienot starptautiskās sabiedrības
centienus, lai novērstu turpmāku nabadzību jau tā neaizsargātajās valstīs.

Sankcijas. Lielbritānija ieviesa sankcijas pret 206 personām un juridiskām personām no Krievijas Federācijas. Šveice
pieņēma Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju un tagad pilnībā ir identiskas ES sankciju sarakstam.
Tādējādi ierobežoti - vēl 200 indivīdi un subjekti, ieskaitot divas Krievijas prezidenta Vladimira Putina meitas.

Lasāmviela:

● European Pravda: Krievijas noziegumi Ukrainā eskalējušies par genocīdu. Pierādot, ka tas var mainīt pasauli.

Klausāmviela:

● Ukrainer: Audio projekts “Klausies Mariupoles balsi”, kas ir stāstu sērija par cilvēkiem, kuriem izdevās bēgt no
aplenktās Mariupoles pilsētas.

Statistika:

● Kara laikā nogalināti 197 bērni un 548 ievainoti.
● Aptuveni 300 tūkstošos kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas vajadzīga atmīnēšana. Ieskaties tīmekla vietnē, kur

var redzēt progresu un faktisko situāciju.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 14. aprīļa

6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 19900, Tanki – 753, Bruņutransportieri – 1968, Lielgabali – 366, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 64, Gaisa kuģi – 160, Helikopteri – 144, Transportlīdzekļi – 1437, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 122, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 134,
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.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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