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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 15.04.2022.
Moskva nogrima. Tagad tas ir oficiāli, ja arī Kremļa mediju aģentūra RIA apgalvo, ka viņu 750 miljonu dolāru vērtais
kreiseris Moskva nogrima. Ukrainas varas iestādes ceturtdien apgalvoja, ka divas Ukrainā ražotas raķetes Neptune
trāpījušas Krievijas kreiserim Moskva. Kuģa nosaukuma simbolika ir īpaša, jo krievu valodā tas skan tāpat kā Krievijas
galvaspilsētas nosaukums. Sākumā Krievija noliedza, ka ir notriekts kuģis. Tomēr ceturtdienas vakarā tika apstiprināts, ka
kāda incidenta dēļ uz kuģa notikusi munīcijas eksplozija, izraisot kuģa bojājumus. Tas ir līdz šim dārgākais Krievijas
zaudējums karā pret Ukrainu. Analītiķi apgalvo, ka, lai gan sprādziens nelauzīs kara gaitu, bet no psiholoģiskā viedokļa,
tas ir smags pliķis, jo tas ir ar kapitālu pazīstams flagmanis. Lielbritānijas Aizsardzības ministrija norāda, ka “šis incidents
nozīmē, ka Krievija kopš Ukrainas iebrukuma ir zaudējusi divus galvenos flotes aktīvus, otrs bija Krievijas Alligator klases
izkraušanas kuģis Saratov 24. martā. Abi notikumi, visticamāk, liks Krievijai pārskatīt savu pozīciju Melnajā jūrā.”

Ārpolitika. Polijas un Čehijas parlamenta spīkeri apmeklēja Ukrainu. Līdz ar vizīti Kijivā, kur tikās ar Ukrainas parlamenta
spīkeri, viņi apmeklēja arī Irpiņu, Buču un Borodjanku.

Eiropas Komisija pašlaik analizē Ukrainas atbilstību diviem pamatkritērijiem, lai pievienotos ES: funkcionējoša
demokrātija un funkcionējoša tirgus ekonomika. “Mēs gatavojamies pabeigt izpēti līdz jūnijam”, sacīja ES vēstnieks
Ukrainā Mati Masikas.

Kamēr Somija un Zviedrija apsver iespēju pievienoties NATO, Krievija nāca klajā ar brīdinājumu NATO, ka Baltija nevar
palikt “bez kodolieročiem”, ja aliansei pievienosies Somija un Zviedrija.

Uzbrukumi turpinās. Sprādzieni un šāvieni ir atgriezušies Ziemeļukrainā, tikai nedaudz vairāk nekā nedēļu pēc
karaspēka atvilkšanas un pārgrupēšanās. Naktī Kijivā bija dzirdams sprādziens. Šorīt valsts iestādes informēja, ka tas ir
bijis gaisa aizsardzības sistēmas darbības rezultātā. Valsts iestādes brīdina, ka atgriezties Kijivā vēl ir pāragri, jo Kijiva
joprojām ir mērķis raķešu triecieniem no Krievijas. Pirms tam tika reģistrēti robežas šķērsošanas un pierobežas ciematu
apšaudes gadījumi Černihivas un Sumu apgabalos. Vakara gaitā Harkivā atkal atjaunojās intensīvi uzbrukumi. Dnipro
pilsētā raķete trāpīja nedzīvojamai ēkai. Luhanskas apgabalā pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti 24 šāviņi, nogalinot 2
cilvēkus un vēl divus ievainojot. Doņeckas apgabalā šāviņi turpinājās Novosilka, Zarichne, Vugledar, Kramatorskā un
Bakhmut. 3 cilvēki miruši un 7 ievainoti. Krasnohorivkā kāda dzīvojamā māja aizdegusies raķešu šķembu trieciena
rezultātā.

Mariupolē Krievijas karaspēks cenšas radīt tā saucamos geto. Vietējie iedzīvotāji tiek mudināti nēsāt uz rokas
identifikācijas lenti. Balta lente kalpo par pazīšanas zīmi okupētajam karaspēkam, ka tie ir viņu civiliedzīvotāji. Tomēr
baltās roku lentes ir Krievijas armijas identifikatori kaujas laukā, tādējādi liekot civiliedzīvotājiem tās uzlikt par mērķi
Ukrainas armijai. Tāpat tiek izplatīta informācija par to, ka okupanti ieviesuši noteiktas caurlaides - atļaujas pārvietoties pa
pilsētu, norāda pilsētas mēra padomnieks. Mariupoles pilsētas dome ziņo, ka Krievijas karaspēks sācis līķu ekshumāciju
no kapiem pilsētas teritorijā. Arī Krievijas karaspēks neļauj aprakt mirušo ukraiņu līķus. Pastāv pieņēmums, ka Krievijas
militārpersonas sadedzina Mariupolē nogalināto ukraiņu līķus.

Oleški pilsētas mērs informēja, ka Krievijas karaspēks iebraucis pilsētā un Krievijas karogs tagad ir pie pilsētas domes.
Oleški atrodas aptuveni 20 km attālumā no okupētās Hersonas. Līdz šim evakuācijas koridori nav apstiprināti.
Skadovskas mērs informēja, ka Krievijas karaspēks okupēja pilsētas domi un uzlika uz ēkas Krievijas karogus. Vietējās
varas iestādes atteicās sadarboties ar iebraucēju karaspēku. Pēc atbrīvošanas no Krievijas gūsta Tavrijskas mērs
atkāpies no amata. Oficiālais iemesls ir veselības stāvokļa dēļ.

UNOSAT izplatīja satelīta attēlus, kuros var redzēt bojājumu mērogu Ukrainas pilsētās. Analīze liecina, ka ciems
Horenka, Kijivas apgablā iznīcināts līdz 77 %, Irpiņa - 71 %, Hostomeļa - 58 %, Buča - 26 %, Rietumu apkaimes Kijivā -
1,4 %.

Dezinformācija. Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi jaunu teoriju par ASV bioloģiskajām laboratorijām Ukrainā. Ja
iepriekš šādas laboratorijas izstrādājušas plānus, kā inficēt krievus ar bīstamām gaisa slimībām, Krievija tagad ir
saskatījusi ūdens draudus.

Teroristu uzbrukumi. Tikai pirms dažām dienām Krievija ir ieviesusi ārkārtas stāvokli četros no robežreģioniem ar
Ukrainu Ukrainas “nacionālistu” iespējamo teroristu uzbrukumu dēļ. Vakar Krievijas mediji un vietējās varas iestādes sāka
izplatīt ziņas par sprādzieniem pārrobežu ciematos divos reģionos - Belgorodas un Brjanskas reģionā. Iepriekš visi
civiliedzīvotāji evakuēti no ciemata Zhuravliovka, Belgorodas reģionā, kur reģistrēts sprādziens. Tomēr pēc gaisa
uzbrukuma reģionā viens cilvēks tika ievainots. Brjanskas reģionā vietējās varas iestādes ziņo, ka sešas ēkas ir bojātas
un septiņi cilvēki ievainoti.

Ukrainas drošības dienests publicējuši pārtvertu Krievijas karavīra zvanu, kurā teikts, ka uzbrukums bijis no Krievijas
teritorijas.
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Cilvēktiesības. Aptuveni 2,7 miljoni cilvēku ar invaliditāti ir apdraudēti Ukrainā, norāda ANO. Ziņojumā, ko iesniedza
Personu ar invaliditāti tiesību komiteja, teikts, ka daudzi cilvēki ar invaliditāti ir iesprostoti vai pamesti savās mājās,
aprūpes centros un bērnu namos bez pamatvajadzības preču piegādēm vai medikamentiem.

Ukrainas Augstākā Rada (Ukrainas parlaments) pieņēma rezolūciju, atzīstot Krievijas bruņoto spēku, to politiskās un
militārās vadības rīcību pēdējā agresijas posmā pret Ukrainu, kas sākās 2022. gada 24. februārī, kā Ukrainas tautas
genocīdu. Vairāk par šo tēmu var atrat materiālus lasāmvielas sadaļā.

Digitālā frontes līnija. Ukrainas IT armija ieguva piekļuvi kurjeru dienesta datiem. Krievijas armija kurjera pakalpojumus
izmantoja, lai sūtītu no Ukrainas mājām izlaupītos priekšmetus. Pēc aiziešanas no Kijivas apgabala Krievijas karavīri
nosūtīja zagtās mantas no Maziras Baltkrievijā, Kurskas un Železnogorskas Krievijā, kā arī citām pierobežas pilsētām.
Sagatavota karte ar pilnīgu informāciju par krievu marodieru armiju, kur viņi dzīvo un uz kurieni sūta izlaupītos
priekšmetus.

Kultūra. #ArtistsSupportUkraine sagatavota mājas lapa, lai lejupielādētu izstādi ar ukraiņu mākslinieku darbiem. Ikviens
var digitāli izdrukāt vai prezentēt izstādi savā pilsētā. Organizatori aicina uzsākt stūra #ArtistsSupportUkraine tavā pilsētā,
galerijā, muzejā, svētkos, izdrukājot jau gatavās plakātu sērijas.

Lasāmviela:

● AP News: Kādēļ Krievijas kara Ukrainā kontekstā ir nozīmīgs termins genocīds.
● Guardian: Filipa Sanda grāmatas “East West Street: Par genocīda un noziegumu pret cilvēci izcelsmi ” grāmatas

apskats. Grāmatu iegādāties var arī šeit.
● Economist: Intervija ar kapelānu Andriju Zelinski Jr. par satraucošajiem morāles jautājumiem, ko konflikts atklāj.
● New Voice of Ukraine: Intervija ar Slavenku Drakuliću, kas aprakstīja kara noziegumus Balkānos, kur nosauc

okupantu nežēlības iemeslus.

Skatāmviela:

● Anton somewhere: Ceļojumu blogeris parāda kā brīvprātīgie palīdz aizstāvēt Ukrainu.

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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