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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 52. nap [2022.04.16. 10:00]

Külpolitika. Az orosz diplomaták sorozatos kiutasítása folytatódik. Észak-Macedónia hat orosz
diplomatát nyilvánított nemkívánatos személynek és utasított ki azért, amiért megsértették a
diplomatikus normákat. Válaszul az Európai országok ilyen mértékű lépéseire Oroszország is
bejelentette a saját listáját azokról az EU diplomatákról, akiket távozásra szólított fel. 18 tagját
nyilvánították az EU oroszországi delegációjának nemkívánatos személynek, amíg 19 orosz diplomatát
utasítottak kiBelgiumból. Ezt megelőzően április elején Oroszország 45 lengyel diplomatát utasított ki.

Lengyelország aláírt egy új törvényt, ami az orosz agresszió támogatásával szembeni fellépést és a
nemzeti biztonságot hivatott ellátni. A dokumentum embargót vezet be az orosz szénimporttal szemben.

Oroszország-párti tüntetést tartottak Belgrádban, miután Szerbia háromszorosan megszavazta az ENSZ
határozatát, amely elítéli Oroszország ukrajnai tetteit. A tüntetők Putyin portréival, az orosz zászlóval
kezükben vonultak fel és NATO-ellenes szlogeneket skandáltak.

Az olasz és francia nagykövetség tervez újra kinyitni Kijevben a jövő héten. A további országok, amik
helyreállították diplomatikus jelenlétüket Kijevben magában foglalja Ausztriát, Észtországot, Litvániát,
Szlovéniát és Törökországot, valamint az Európai Úniót. Az USA kijevi nagykövetsége továbbra is zárva
tart beláthatatlan ideig és „az USA diplomatikus jelenléte csak akkor fog helyreállni, ha már biztonságos”
– mondta az állami szóvivő csütörtökön.

Városok támadás alatt. Harkiv és Mikolajiv lakossági negyedeinek faktív bombázása fokozódik. Az
orosz csapatok kaotikus módon bombázták Harkiv lakóövezeteit, megölve ezzel 8 embert, beleértve egy
7 hónapos babát, valamint megsebesítve 34 embert. A háború kezdete óta 500 civilt öltek meg
Harkivban, beleértve 24 gyereket. Izium negyedében, Borova közelében tüzet nyitottak az evakuációs
buszokra. Becsült adatok alapján hét ember vesztette életét es 27 megsérült. Iziumban az orosz
csapatok erőszakkal Oroszországba deportálják a cuvuleket. Megközelítőleg 100 civilt vittek el
Oroszországba eddig. Mikolajivben a magán lakónegyedeket, a kulturális infrastruktúrát és a
magánüzleteket bombatámadás érte. Az orosz csapatok a tiltott kazettás löveget vetették be ismételten,
a városra célozva többszörös rakétaindító rendszert (MLRS) használva. Ennek eredményeképp 5
embert megöltek és 15 megsebesült. Az éjszaka folyamán az orosz csapatok tüzérségi támadást
indítottak a Luhanszk régióbeli Szeverodonyeck, Lisihanszk és Kreminna ellen, megrongálva ezzel a
gázvezetékeket Szeverodonyeckben és Lisihanszkban. Kirovográd régiójában, Olekszandriában
rakétatámadás érte a repülőteret. Poltava régiójában egy rakéta elpusztította a civil infrastruktúrát és
megölt egy embert pénteken, késő este. Dnipropetrovszk régiójában egy másik rakéta károsított meg
egy infrastrukturális objektumot. Április 15.-én Oroszország 3 rakétatámadást indított Kijev régiójával
szemben. Szombaton kora reggel az egyik kijevi lakónegyed és a külváros újra tüzérségi tűz alá került.
Irpin egy hónapja tartó megszállásában több, mint 1000 épület megrongálódott és 110 teljesen
megsemmisült. Eddig 918 települést sikerült felszabadítani az orosz csapatoktól.

Aknamentesítés. Ukrajna bejelentette a Nemzetközi Aknamentesítő Központ létrehozását. Az ENSZ
helyettes főtitkára és az EU azon képviselői, akiknek volt lehetőségük látogatást tenni Ukrajnában részt
vettek az ügyet érintő együttműködés megbeszélésében. Shimhal ukrán miniszterelnök beszámolója
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alapján több, mint 80000 taposóaknát hatástalanítanak és 4-5000 veszélyes robbanóegységet szerelnek
szét minden nap.

Ipar. Ukrajna legnagyobb acélipari vállalata, a Metinvest a Reuters-nek adott interjúban kijelentette, hogy
sose üzemelne orosz megszállás alatt. A keleti és déli katonai jelenlét miatt Ukrajna elvesztette a
kohászati kapacitásának 30-40% közötti részét, mivel Mariupolt jelenleg is ostromolják, valamint a
leghevesebb összecsapások ott történnek. A Metinvest két üzeme Illichben és Azoistalban folyamatos
összecsapásokkal van körülvéve.

Egyház „túl” a politikán. 2. rész Egy ukrán és egy orosz nő közösen vitte a keresztet a nagypénteki
pápai keresztút istentiszteleten. Az eredeti elképzelés, miszerint a két nő kéz a kézben sétál, változatlan
maradt, de a meditációs szöveget mindössze két mondattal helyettesítették. Korábban az ukrán
katolikus egyház feje és Ukrajna vatikáni nagykövetsége tiltakozásának adott hangot a döntéssel
kapcsolatban, mivel az nem vette figyelembe a háború jelenlegi kontextusát.

Terrortámadások. Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy növeli a Kijev elleni rakéta
csapásokat, válaszul „a kijevi nacionalista rezsim által Oroszország területén elkövetett bármely
terrortámadásra és szabotázsra”. Ez a bejelentés azután történt, hogy oroszországi a határ menti
falvakban zászlós támadást hajtott végre, valamint miután a Moszkva zászlóshajó megsemmisült.

Olvasólista. Hétvégi olvasmánylistánk a következőket tartalmazza:
● Volodimir Zelenszkij: A legrosszabb még előttünk állhat | The Atlantic. Anne Applebaum és

Jeffrey Goldberg interjút készít Zelenszkij elnökkel. A beszélgetés a vezetésről, a veszteségekről,
valamit a győzelem keserű ízéről és magas áráról szól.

● Oroszország problémái messze túlmutatnak Putyinon | Time
● Vélemény | Oroszország még nyerhet Ukrajnában. A Nyugat nem engedheti, hogy ez

megtörténjen | The Washington Post – Fareed Zaharia véleménye az ukrajnai háború további
menetének lehetőségeiről. „Az Egyesült Államok mintegy 16 milliárd dollárnyi támogatást
különített el Ukrajnának az invázió óta. Eközben a világ várhatóan 320 milliárd dollárt fizet idén
Oroszországnak az energiáért. A gazdasági szankciók nem fogják Putyin a háború befejezésére
kényszeríteni, amíg ez a hatalmas tátongó kiskapu nyitva áll. Az egyetlen nyomás, amely
Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszeríti, az a katonai vereség – délen. Putyin A-terve
kudarcot vallott, ése nem hagyhatjuk, hogy a B-terve sikerrel járjon.

● Kateryna Radchenko Ukrajna új fotóriportereiről | 1854. photography – olvasson az ukrán fotósok
eme csoportjáról, akik korábban utcai fotózásra, dokumentumfilmezésre és művészetekre
specializálódtak, most pedig önkéntesek, kitelepített családok, a megerősített városok és az új
napi rutinok frontvonaláról készítenek képeket. 2022. február 24-e hajnala óta ezek a művészek
háborús riporterekké váltak.

Videó.
● Oroszország hiába küzdött egy ukrán város elfoglalásáért. Elfogott rádióüzenetek adnak

magyarázatot a miértre | The New York Times YouTube-csatorna. A The New York Times
elemzése az orosz katonák Kijev ostroma során lehallgatott beszélgetéseiről.

Statisztikák:

2

https://sharethetruths.org/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/04/zelensky-kyiv-russia-war-ukrainian-survival-interview/629570/
https://time.com/6164291/russias-problems-beyond-putin/?fbclid=IwAR3DxzyYJyQDk5lzJzwFDEEOnBO4bi5ngjJblylr1B7NAzzkIYy0HkO7Gqc
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/04/14/west-cant-let-russia-win-in-ukraine/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/04/14/west-cant-let-russia-win-in-ukraine/
https://www.1854.photography/2022/04/kateryna-radchenko-on-the-new-photojournalists-of-ukraine/?fbclid=IwAR0vaVDVU-O0FlM6zbQzrB3BTZth6bcz53jOz7LD5wIenZCTVWmMXMdzuIw
https://www.youtube.com/watch?v=gOmYi96cU1M&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=gOmYi96cU1M&t=289s


April 16, 2022 - https://sharethetruths.org/

● Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában elmondta, hogy az
Oroszországgal vívott héthetes háborúban körülbelül 2500-3000 ukrán katona vesztette életét, és
körülbelül 10 000-en megsebesültek. A Belügyminisztérium jelentése szerint a kijevi régióban
több mint 900 civilt találtak holtan, és közülük 95% lőtt sérülésekbe halt bele.

● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét
2022. április 16-án délelőtt 10 órakor: személyi állomány - körülbelül 20 100, harckocsik - 762,
páncélozott csapatszállítók - 1 982, tüzérségi rendszerek - 371, rakétatüzérség - 125, légvédelmi
rendszerek – 66, repülőgépek – 163, helikopterek – 145, páncélozatlan járművek – 1458, hajók
és csónakok – 8, üzemanyag-tankerek – 76, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 138, speciális
felszerelések – 26, 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 kér fel újabb fegyverek szállítására, addig a két legnagyobb alapítvány minden
fellelhető eszközt és felszerelést beszerez az ukrán hadsereg és területvédelmi egységek
számára.

● 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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