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Csata a Donbaszért. “Immár kijelenthetjük, hogy az orosz erők elkezdték azt a csatát a Donbaszért, amire olyan hosszú
időn át készülődtek.” – mondta Zelenszkij elnök esti beszédében. A bejelentést Ukrajna Nemzeti Biztonsági és Védelmi
Tanács titkárának jelentése előzte meg, amely előre jelezte a frontvonal szinte egészén történő offenzívát. Különös
eszkaláció volt megfigyelhető a harkivi, luhanszki és donyecki régiókban. Két hét átcsoportosítást követően a donbaszi
offenzíva lehet a legelkeseredettebb csata. Zelenszkij továbbá tájékoztatott, hogy az orosz csapatok az átcsoportosítást
követően elővigyázatosabbak a következő lépéseikben és stratégikusabban cselekszenek. Jelentések jöttek arról, hogy az
orosz csapatok többfajta fegyvernemet is bevetnek egy napon belül a folyamatos haladás érdekében. A városi
csatamezőket felváltják a nyílt síkságok és a nyíltabb mezők. Több nehézfegyverzetre lesz szükség, mint azelőtt.

Ostromlott városok. Folytatódnak a heves harcok Mariupolban az egyik legnagyobb acélerőmű, az ‘Azovstal’ körül.
Nehéz bombákat dobtak le az üzem területén. A kohászati   üzem földalatti óvóhelyein legalább 1000 civil tartózkodik.
Leginkább gyerekes nők és idősek. A Mariupolban jelenlévő zászlóaljak parancsnokai humanitárius folyosók indítását
kérték, hogy legalább a civilek elhagyhassák a várost. A Mariupol polgármesterének szárnysegédje, Petro Andriuscsenkó
jelentése szerint az orosz csapatok folytatták a lakónegyedek ágyúzását, ahová korábban engedélyezték a civilek
visszatérését. A luhanszki régióban a fő harcok Rubizsnéért, Liszicsanszkáért és Szeverodonyeckért folynak – jelentette a
regionális kormányzó. Folyamatosan heves harcok zajlottak hétfőn a luhanszki Kreminnában. Az orosz csapatok
előrenyomulása után Kreminnát átmenetileg elfoglalták az orosz erők. Négy embert agyonlőttek az orosz csapatok,
miközben azok megpróbálták elhagyni a várost. Rubizhne és Popasna a következő fő célpont a régióban. A Donyeck
régióban a harcok Lyman, Marinka, Kramatorszk és Toretsk környékén folytak. Harkov régióban Izium irányában
folytatódnak a legsúlyosabb csaták. Az elmúlt napokban 15-en megsérültek és 5-en meghaltak. A Dnyipropetrovszki régió
Kryvorizkyi kerületében lévő településeket a BM-21 Grad rakéta sorozatvetők bombázták. Folytatódnak az aktív harcok a
zaporizzsja régióbeli Hulaypole-ban. A települést nemcsak hagyományos tüzérségel, hanem a betiltott foszforbombákkal is
ágyúzzák. Irpinben a rendőrség rögzítette, hogy az orosz megszállók vizsgálat után 269 civilt öltek meg. Több tucat új sír
jelent meg a város szélén. Ma éjjel több robbanás is hallatszott Mikolajivban.

Itt egy aktuális térkép a frontvonalon lévő helyzetről.

Emberi jogok. A megszállt területekről továbbra is Oroszországba deportálják a gyerekeket. Ukrajna ombudsmanja arról
számol be, hogy további 13 árva és szülői gondozástól megfosztott gyermeket vittek illegálisan Oroszországba. Egy
mariupoli családi típusú árvaházból hat gyermeket vittek az oroszországi Rosztovba. Az árvaház egyik gyermeke sikeresen
eljutott Zaporizzsjába, és ott jelentette, hogy a többieket Oroszországba vitték.

A teljes körű orosz invázió kezdete óta mintegy 155 civil elrablását jelentették Zaporizzsja régióban.

A humanitárius folyosók a harcok és az ideiglenesen megszállás területéről a két egymást követő napon is zárva voltak a
folyamatos ágyúzás miatt, és ma sem fognak megnyitni.

Külföldi politika. 16 nagykövetség újította meg munkáját Kijevben, köztük az EU küldöttsége, Franciaország,
Olaszország, Lettország, Litvánia, Észtország, Lengyelország, Törökország, Csehország, Szlovénia, a Vatikán, Moldova,
Grúzia, Irán, Kazahsztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán.

Környezetbiztonság. A vegyszerek, nevezetesen az ammónia szivárgása meghaladta a biztonsági határérték
163-szorosát az Ikva folyóban, miután egy orosz rakéta maradványa megrongálta a Ternopil régiói műtrágya tározót. A
rakéta roncs miatt vegyi anyag szivárog a folyóba, amely keresztül folyik Ternopil, Rivne és Lviv régiókon. Miután április
6-án döglött halakat észleltek a folyóban a Rivne régióbeli Dubno területén, Ukrajna Állami Ökológiai Felügyelősége mintát
vett, és megerősítette a környezetvédelmi bűncselekményt.
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Média. Az ukrán parlament Szólásszabadság Bizottsága 21 dokumentált halálesetről számolt be a média képviselőinek
körében a háború kezdete óta. Korábban a Reuters Institute készített összefoglalót néhány meggyilkolt média képviselő
életéről és munkásságáról.

Digitális biztonság. A Google Maps megtekinthetővé tette az orosz katonai infrastruktúra objektumait. Általában az ilyen
nézetek elmosódottan vagy rosszabb minőségben jelennek meg a térképen. Most azonban szabadon meg lehet figyelni a
katonai bázisok részleteit.

Április 19-én kezdődött az észtországi Tallinnban az évenkénti kibernetikai harci játék, amelyet Zárt Pajzs hadgyakorlatként
ismernek. A NATO Kibervédelmi Együttműködés Legfelsőbb Központja szervezi az eseményt, amely fiktív kibertámadási
szimulációkat foglal magában, amelyeket a teszt csapatoknak szűkös időkeretben kell elhárítaniuk. Ebben az évben
Ukrajna és Észtország szakértői közös csapatban indulnak. „A hasonló gondolkodású országoknak együtt kell működniük,
hogy megvédjék magukat” – mondta Anett Numa, az észt védelmi minisztérium kiber szabályozási osztályának nemzetközi
politikai tanácsadója.

Dekolonizációs olvasmány. Az orosz ortodox egyház évek óta a „testvéri nemzetek” narratívájának egyik leghangosabb
szószólója. Ezen a héten Anna Melnyicsenko teológus arról elmélkedik, hogy a Moszkvai Patriarchátus nem emelkedett
„felül” a politikán, hanem a Kreml egyik legközelebbi szövetségesévé vált. Tudjon meg többet az Orosz Ortodox Egyházról
új cikkünkben: „Harmadik Róma” avagy Történet az orosz ortodox egyházról, mint az „orosz világ” fegyveréről és annak
atombombák iránti szeretetéről”.

Olvasólista.
● Magányos Anatolij: Az orosz nagykövet Washington legnépszerűtlenebb | POLITICO – „Oroszország célja sokkal

grandiózusabb, mint a szomszéd megfékezése. Ez arról szól, hogy megakadályozzuk, hogy bármely ország uralja
a világot”.

● Kirill pátriárka támogatja Putyin háborúját, amely szakadást okoz az orosz ortodox egyházban | The Washington
Post

Statisztikák.
● Az UNHCR OHCA jelentése szerint február 24. és április 18. között 2072 civilt öltek meg és 2818-an

megsebesültek. A valós számok azonban valószínüleg ennél magasabbak az intenzív harcok területének
adatokhoz való hiányos hozzáférés miatt.

● az Oroszország által indított háború következtében okozott közvetlen kár összege 84,8 milliárd dollár, miközben a
teljes veszteség Ukrajna infrastruktúrájában eléri a 600 milliárd dollárt.

● A háború kezdete óta 91 oktatási létesítmény megsemmisült, 923 pedig megrongálódott.
● A pénzügyminiszter szerint a polgári infrastruktúrában keletkezett kár már elérte a 270 milliárd dollárt.
● Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara bejelentette az orosz hadsereg összes becsült veszteségét 2022. április

19-én délelőtt 10 órakor: személyi állomány - körülbelül 20 800, harckocsik - 802, páncélozott csapatszállítók -
2063, tüzérségi rendszerek - 386, rakétatüzérség - 132 légelhárító rendszerek – 67, repülőgépek – 169,
helikopterek – 150, páncélozatlan járművek – 1495, hajók és könnyű motorcsónakok – 8, üzemanyag-tankerek –
76, hadműveleti-taktikai szintű drónok – 158, speciális felszerelések – 27, mobil kis hatótávolságú ballisztikus
rakéta rendszerek – 4. Kövesse az orosz veszteségek interaktív számlálóját is.

Minden cselekedet számít, egyetlen hozzájárulás sem túl kicsi!
● Segítsen az orosz háború által sújtott ukránoknak, hogy több élelmet termelhessenek kertjeikben.

SeedsForUkraine (kse.ua)
● Iratkozzon fel napi frissítéseinkre Twitteren és a weboldalunkon.
● Projektünket adományokkal támogathatja PayPal-on keresztül. További információt itt talál.

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