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Moszkvának vége. Onnantól, hogy már a kreml hivatalos forrásának tekinthető RIA média is
megerősítette, biztosra vehető hogy a 750 millió dolláros 'Moskva' cirkáló elsüllyedt. Az ukrán hivatalos
források csütörtökön jelentették be, hogy két ukrán gyártmányú Neptun rakétával sikeresen hajtottak
végre támadást az orosz hajó ellen. Míg kezdetben Oroszország tagadta, csütörtök estére elismertek,
hogy a hajó fedélzetén addig ismeretlen okok miatt lőszerek robbantak fel, ami a hajó sérüléséhez
vezetett. Ez az eddigi legnagyobb veszteség, amit Oroszország elszenvedett az általa indított
háborúban. A sikeres akció rendkívül szimbolikus mivel a hajó az orosz főváros nevét viseli, és ennek
megfelelően inkább pszichológiai, mint katonai értelemben lehet hatással a háború menetére, állítják
katonai elemzők. Ugyanakkor a Brit honvédelmi minisztérium arra is rámutatott, hogy “az incidens azt
jelenti, hogy Oroszország az aligátor osztályba tartozó 'Saratov' partraszálló és szárazföldi műveleteket
támogató hajó marcius 24-i elvesztése után a második komolyabb tengeri veszteségét is kénytelen
elkönyvelni az ukrajnai invázió kezdete óta, ami bizonyára a fekete tengeri flotta elhelyezkedésének és
használatának felülvizsgálatára sarkallja az orosz vezetést”.

Külpolitika. A lengyel és cseh házelnök közösen Ukrajnába látogatott. Az ukrán házelnökkel való kijevi
találkozót követően a házelnökök meglátogatták Iprin, Bucsa és Borodyanka városát.

Ukrajna felvételi kérelmével az európai unioba jelenleg az EU bizottsága foglalkozik két szempontból
vizsgálva Ukrajna megfelelését: működő demokrácia megléte, illetve működő piacgazdasági viszonyok.
'Ezzel a munkával a terveink szerint júniusra végzünk' mondta Matti Masikas EU nagykövet.

Oroszország keményen figyelmeztette a NATO csatlakozást fontolgató Svédországot és Finnországot,
hogy esetleges tagságuk a Balti régió atomfegyver mentésségenek végét jelentené.

Ostromlott városok. A robbanások és az ágyúzások vissza tértek észak-ukrajnába alig több mint egy
héttel a kivonulás és a csapatok átcsoportosítása után. Éjszaka robbanást hallottak Kijevben. Ma reggel
a nemzeti hatóságok arról tájékoztattak, hogy légvédelmi hadviselésről volt szó. A nemzeti hatóságok
arra figyelmeztetnek, hogy még túl korai a visszatérés Kijevbe, mivel Kijev továbbra is az oroszországi
rakéta csapások célpontja. Korábban határátkelőhelyek és a határ menti falvak ágyúzását rögzítették
Csernyihiv és Sumy régiókban. Az este folyamán ismét intenzív ágyúzás történt Harkovban. Dnyipro
városában rakéta talált el egy középületet. Luhanszk régióban 24 ágylövedék becsapódását rögzítettek
az elmúlt 24 órában. Két ember meghalt és további kettő megsebesült. A donyecki régióban
Novozilkában, Zarichnében, Vugledarban, Kramatorszkban és a Bahmuti Kramatorszk körzetben
folytatódtak az ágyúzások. Három ember meghalt és heten megsebesültek. Krasznohorivkán egy
lakóházban tűz ütött ki az ágyúzás miatt.

Mariupolban az orosz csapatok úgynevezett gettókat próbálnak létrehozni. A helyi lakosokat arra kérik,
hogy viseljenek azonosító szalagot a karjukon. A fehér szalag azonosító jelként szolgál a megszálló
csapatok számára, hogy ezek „az ő” civiljeik. A fehér karszalagok azonban az orosz hadsereg azonosítói
a csatatéren, ezért az ukrán hadsereg célpontjává teszi a civileket, ha felveszik azokat. Információk
keringenek arról is, hogy a megszállók új engedélyeket vezetnek be – a városban való mozgásra –
mondta a város polgármesterének tanácsadója. Mariupol városi tanácsa jelentése szerint az orosz
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csapatok megkezdték a holttestek exhumálását a városban található sírokból. Az orosz csapatok nem
engedélyezik, hogy a halott ukránok holttestét eltemessék. Feltételezhető, hogy az orosz hadsereg
elhamvasztja a meggyilkolt ukránok holttestét Mariupolban.

Oleshky egyesült közösség polgármestere arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok behatoltak a
városba, és az orosz zászló most ki van tűzve a városi tanács épóletére. Oleshky körülbelül 20 km-re
van a megszállt Hersontól. Ez idáig egyetlen evakuációs folyosót sem indítottak el. Szkadovsk
polgármestere arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok elfoglalták a városi tanácsot, és orosz
zászlókat tűztek ki az épületre. A helyi hatóságok megtagadták az együttműködést a megszálló
csapatokkal. Az orosz fogságból való szabadulás után lemondott a Kherson régióbeli Tavriysk egyesült
közösségének polgármestere. A hivatalos indok szerint az egészségi állapota miatt.

Az UNOSAT műholdfelvételeket adott ki az ukrán városokban okozott pusztítás mértékéről. A térképek
azt mutatják, hogy a kijevi régióban található Horenka falu 77%-ban megsemmisült, Irpin -71%,
Hostomel - 58%, Bucha - 26%, Kijev nyugati területei pedig- 1,4%-ban.

Dezinformáció. Az orosz védelmi minisztérium bejelentett új agyszüleményét az ukrajnai „amerikai
biolaborokról”. A jelentések után, miszerint ezek a laboratóriumok az oroszok megfertőzését tervezik
veszélyes levegőben terjedő betegségekkel, Oroszország most a vízben terjedő ágensekben látja a
veszély.

„Terrortámadás”. Alig néhány napja Oroszország szükségállapotot vezetett be négy Ukrajnával
szomszédos régióban az ukrán „nacionalisták” esetleges terrortámadásai miatt. Tegnap az orosz média
és a helyi hatóságok híreket terjesztettek a határon túli falvakban történt robbanásokról két régióban –
Belgorodban és Brjanszkban. Korábban minden civilt evakuáltak a belgorodi Zsuravliovka faluból, ahol a
robbanást észlelték. Egy ember állítólag megsérült a térségben a térségben történt légicsapás után. A
Brianszk régióban a helyi hatóságok jelentése szerint hat épület megrongálódott és hét ember
megsérült.

Az ukrán biztonsági szolgálat nyilvánosságra hozott egy orosz katona lehallgatott telefon hívását, amely
szerint az ágyúzás orosz területről történt.

Emberi jogok. Az ENSZ szerint hozzávetőleg 2,7 millió fogyatékkal élő ember van veszélyben
Ukrajnában. A Fogyatékkal Élő Személyek Jogainak Bizottságában bemutatott jelentés szerint sok ilyen
ember rekedt vagy maradt egyedül otthonában, gondozási központokban vagy árvaházakban alapvető
gyógyászati segédeszközök vagy gyógyszerek nélkül.

A Verhovna Rada (Ukrajna Parlamentje) határozatot fogadott el, amelyben az ukrán nép elleni
népirtásként nevezik meg az orosz fegyveres erők, és azok politikai illetve katonai vezetésének
fellépését a 2022. február 24-én kezdődött Ukrajna elleni háború utolsó szakaszában. Az „Olvasósarok”
rovatunkban találhat néhány ajánlott olvasmányt a témában.

Digitális frontvonal. Ukrajna informatikai hadserege hozzájutott a futárszolgálat adataihoz, amellyel az
orosz hadsereg az ukrán otthonokból elrabolt tárgyakat küldte haza. A kijevi régiókból való kivonulás
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után az orosz katonák a fehérorosz Mozirból, az orosz Kurszkból, Zseleznogorszkból és más határ menti
városokból küldték el az ellopott dolgokat. Az informatikai hadsereg elkészítette a térképet az orosz
martalóc sereg akcióiról, teljes körű információval ellátva – hol laknak és hová küldték a fosztogatás
tárgyait.

Kultúra. Az Artists Support Ukraine egy teljes, letölthető művészeti kiállítást készített ukrán alkotók
munkáiból. A kiállítást bárki kinyomtathatja vagy akár digitálisan is bemutathatja hazájában, városában.
A szervezők arra hívnak fel mindenkit, hogy szenteljünk egy sarkot, galériát, múzeumot fesztivált
városainkban az #ArtistsSupportUkraine kiállításnak.

Olvasósarok.

● EXPLAINER: Miért számít a „népirtás” kifejezés használata az ukrajnai háborúban | AP News
● East West Street – Philippe Sands összefoglalója – a népirtás szavakba öntése | Életrajzi

könyvek | The Guardian
● East West Street – Philippe Sands | Penguin Random House, Kanada
● Andrij Zelinszkij atya, jezsuita szerzetes | A konfliktus által feltárt nyugtalanító erkölcsi

kérdésekről | The Economist
● A balkáni háborús bűnökről szóló könyvek szerzője megnevezi a megszállók brutalitásának okait

/ Ukrajna új hangja (nv.ua)

Tekintse meg egy népszerű ukrán utazási blogger videóját arról, hogyan segítenek az önkéntesek
Ukrajna védelmében.

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 napi frissítéseinkre a Twitteren és weboldalunkon.
● Projektünket PayPal-on keresztül adományokkal támogathatja. További információ itt.

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