
2022. gada 2. aprīlis - https://sharethetruths.org/

Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 02.04.2022.
Ārpolitika. Roberta Metsola, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja, atrodas Kijivā. EP priekšsēdētāja tikās ar Ukrainas
parlamenta priekšsēdētāju, kā arī ar prezidentu Zelenski. Kopīgajā paziņojumā ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju
viņa uzsvēra ES gatavību palīdzēt atjaunot Ukrainas pilsētas. Prezidente Metsola apliecināja ES atbalstu Ukrainai:
„Eiropas Savienība atzīst jūsu Eiropas ambīcijas un jūsu centienus kļūt par kandidātvalsti. Un jūs varat paļauties uz
Eiropas Parlamenta pilnīgu atbalstu šā mērķa sasniegšanā.” Viņa piebilda, ka humānā un militārā palīdzība, kas tiek
nosūtīta uz Ukrainu, palielināsies.

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo aicina izslēgt Krieviju no G20. Tomēr Ķīna pret to iebilst. G20 sanāksme
paredzēta no 15. līdz 16. novembrim Bali, Indonēzijā.

Prezidents Erdogans atkal piedāvāja Ukrainas un Krievijas prezidentiem tikties Stambulā uz sarunām.

Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par Krievijas armijas iesaukšanu Krimā un Sevastopolē, apgalvojot, ka ir
pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības. Prezidents Zelenskis savā vakara runā nosodīja arī iesaukšanu. Visu vīriešu
iesaukšana nelegāli pievienotajā Krimā nozīmē iesaukt vietējos, arī Krimas tatārus, liekot cīnīties pret ukraiņiem.

Uzbrukumi turpinās. Krievijas karaspēks, iespējams, ir izgājis no Kijivas apgabala, tomēr cīņas uz ceļiem pie Kijivas un
nomalēs turpinājās. Arī ap 30 apdzīvotās vietas visā Ukrainā piektdien atbrīvoja Ukrainas armija. Lai gan Krievijas
karaspēka apjoms Kijivā ir samazinājies, raķetes un gaisa uzbrukumi joprojām turpinās virs civiliedzīvotāju galvām.
Piektdien ap 30 raķešu tika palaistas no Baltkrievijas teritorijas Ukrainas virzienā. Raķešu triecieni skāruši Dnipro,
Kremenčukas, Poltavas, Odesas apgabalus. Aizejot no Ukrainas, Krievijas karaspēks nomīnēja saldumu rūpnīcu Bučā,
Kijivas apgabalā, kā arī saindēja visas tur palikušās preces. Aktīvākās cīņas turpinās Izjumā, Harkivas apgabalā.
Krivijrihu apšaudīja no BM-21 “Grad”. Smagi uzbrukumi turpinās Hersonas, Doņeckas un Luhanskas apgabalos.

Karaspēka atvilkšana valsts ziemeļos liek visiem uztraukties, gaidot iespējamu pārvietošanu vai uzbrukumu
pastiprināšanos austrumos līdz pat Azovas jūrai. Vakar savās uzrunās Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības
padomes priekšsēdētājs un vadītājs brīdināja, ka vēl priekšā smagas kaujas, ņemot vērā, ka Krievija vēlas noslēgt karu ar
Uzvaras parādi 9. maijā.

Evakuāciju no Mariupoles bloķējusi Krievijas armija neskatoties uz drošības līgumiem un Sarkanā Krusta (ICRC)
Starptautiskās komitejas iesaisti. ICRC sākotnēji informēja par plānu evakuēt gandrīz 2000 civiliedzīvotājus no aplenktās
Mariupoles. Tomēr pēc dažām stundām evakuācijas mašīnām bija jāatgriežas, jo nebija nekādu garantiju par drošu
caurbraukšanu, teikts organizācijas paziņojumā. Tajā pašā laikā aptuveni 3000 cilvēkiem ceturtdien izdevās pamest
pilsētu bez zaļajiem koridoriem. Vēl viens evakuācijas mēģinājums būs sestdien.

Melitopolē Krievijas karaspēks nolaupīja trīs skolu direktorus, savukārt to skolu audzēkņi tiek turēti pilsētā kā cilvēku
vairogs. Iepriekš visi skolu direktori uzrakstīja atlūgumus, protestējot pret sadarbību ar krieviem. Aptuveni 70-75 tūkstoši
cilvēku paliek okupētajā Melitopolē. Krievijas karaspēks neļauj iedzīvotājiem evakuēties uz Ukrainu, tomēr ļauj viņiem
brīvi doties uz Krimu.

Otrā karagūstekņu apmaiņa notika Zaporižjas apgabalā. 86 Ukrainas karavīri, tostarp 15 sievietes, tika apmainīti pret 86
Krievijas kaujiniekiem.

Okupācijas stratēģijas. Okupētajās teritorijās Krievijas spēki gatavo augsni nelegālo referendumu rīkošanai. Visi tie, kas
ir pret okupācijas spēkiem, tiek aizturēti vai tiesāti. Tokmakā, Zaporižjas apgabalā, iespējams, 4. aprīlī paredzēts
nelikumīgs referendums. Melitopolē kā cilvēku vairogs tiek izmantoti civiliedzīvotāji un civilā infrastruktūra. Pilsētas mērs
informē, ka Krievijas karaspēks mēģina savienot pilsētu interneta tīklu ar nodrošinātāju no Krimas, lai ierobežotu un
kontrolētu informācijas plūsmu. Krievijas karaspēks konfiscē humāno palīdzību, kas nāk no Ukrainas, un izplata to tā, it
kā tā būtu Krievijas palīdzība.

Cilvēktiesību pārkāpumi un kara noziegumi. Amnesty International ieguva jaunas liecības un pierādījumus par
cilvēktiesību un kara likumu pārkāpumiem. Pēdējo nedēļu laikā Krievijas spēki ir izmantojuši aizliegtus ieročus, piemēram,
kasešu bumbas, kā arī neprecīzus ieročus ar plašu darbības rādiusu, piemēram, nevadāmās bumbas un tālās darbības
artilērijas raķešu sistēmas (MLRS) uzbrukumos blīvi apdzīvotām civilām teritorijām. Uzbrukumi ir nekoordinēti ar mērķi
radīt maksimālu kaitējumu un traumas. Pašlaik civiliedzīvotāji cieš no saziņas traucējumiem, jo karstajos punktos nav
interneta savienojuma vai televīzijas apraides. Iepriekš martā bija bieži uzbrukumi telekomunikāciju torņiem.
Neaizsargātās iedzīvotāju grupas ir īpaši apdraudētas, jo rodas problēmas saņemt zāles un veselības aprūpi vai kustību
traucējumi, lai izkļūtu no karstajiem punktiem.

Energoapgādes drošība. Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) vadītājs Rafaels Grossi vadīs IAEA palīdzības
un atbalsta misiju Čornobiļas AES. Lēmums izsludināts pēc viņa vizītes Ukrainā un Krievijā šonedēļ. Tā būs pirmā
kodoldrošības misija Ukrainā.
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Pārtikas drošība. Ukrainas premjerministrs informēja, ka mežizstrādes sezona ir sākusies 21 Ukrainas apgabalā
neatkarīgi no militārajām aktivitātēm visā valstī. Tomēr kopējais mērogs var būt par 25-30 % zemāks salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, jo notiek kaujas un teritorijas ir mīnētas.

Kultūra. AFP un UNESCO ziņo par vismaz 53 Ukrainas vēsturiskajām vietām, reliģiskajām ēkām un muzejiem, kuri
cietuši Krievijas iebrukuma laikā. UNESCO pirmajā provizoriskajā sarakstā par pilnīgi vai daļēji bojātām teritorijām
minētas 29 reliģiskas vietas, 16 vēsturiskas ēkas, četri muzeji un četri pieminekļi. Ukrainas Kultūras ministrija ziņo par
135 noziegumiem, ko krievi pastrādājuši pret kultūras vietām.

Digitālā drošība. Anonymous jaunākā informācija. Hakeri nopludināja 15 GB datu, kas nozagti no Krievijas pareizticīgo
baznīcas un aptuveni 57500 e-pastu, kā arī informāciju no Lipetskas ražotnes, kas ražo Krievijas tankus un gaisa
aizsardzības sistēmas.

Dezinformācija. Ukrainas gaisa spēki ir atmaskojuši dažus no izplatītākajiem mītiem, kas izplatīti plašsaziņas līdzekļos.
Šeit divi no tiem:

● 1. mīts: Ukrainas panākumi sauszemes dos uzvaru karā. Patiesība: Gaisa pārākums ir noteicošais faktors šajā
karā. Gaisa pārākumam kopš Otrā pasaules kara ir bijusi galvenā loma visos karos.

● 2. mīts: Ukrainas gaisa spēks ir aprīkots, lai efektīvi aizstāvētu valsti pret Krieviju. Patiesība: Krievijas gaisa spēki
ir daudzkārt lielāki nekā Ukrainas gaisa spēki, un tiem ir piekļuve modernākiem radariem un raķešu tehnoloģijām.

Lasāmviela:

● Ecoaction: Vide un karš, kā krievi iznīcina Ukrainas dabu. Ukrainas NVO sagatavojusi pārskatu par noziegumiem
pret vidi un zaudējumiem, ko Krievija veikusi mēneša laikā.

● New York Times: Ukrainas slavenākais komponists tagad ir bēglis. Skaists un skumjš stāsts par Kijivas
komponistu, kurš kara dēļ aizbēga no Ukrainas. Stāstā iekļauti viņa darbi, kas bija radīti saistībā ar Maidana
revolūcijai un notiekošo karam.

Skatāmviela:

● CNN: “Šausminoši”: Kareivis apraksta sastapšanos ar Krievijas kaujiniekiem. Ērinas Barnetas saruna ar Ukrainas
filmu veidotāju un karavīru Volodimiru Demčenko par to, ko viņš redz patiesībā, ņemot vērā Krievijas
apgalvojumus par atkāpšanos.

● Netflix/YouTube: Ziema ugunī: Ukrainas cīņa par brīvību (2015). Jevgeņija Afiņejevska dokumentālā filma par
“Pašcieņas revolūciju” (EuroMaidan) Ukrainā 2013.-2014. gadā, kas sniedz fonu pašreizējai Ukrainai: tas, kas
sākās kā miermīlīgas studentu demonstrācijas, kļuva par pilntiesīgu pilsonisko tiesību kustību Ukrainā. Filmu bez
maksas YouTube nodrošina Netflix.

Statistika:

● 6266 cilvēki tika evakuēti diennakts laikā no aktīvajām karadarbības zonām.
● Cietušas 869 izglītības iestādes, tostarp 83 pilnībā iznīcinātas.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 1. aprīļa 6:00

(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 17800, Tanki – 631, Bruņutransportieri – 1776, Lielgabali – 317, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 54, Gaisa kuģi – 143, Helikopteri – 134, Transportlīdzekļi – 1236, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 100, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 87,
speciālais aprīkojums – 24, 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 organizācijai Halabuda, kas darbojas Mariupolē. Pirms kara tā bija viena no aktīvākajām
nevalstiskajām organizācijām, kas darbojās ar sociālajām iniciatīvām, izglītību, sociālajiem uzņēmumiem. Šobrīd
daļa no organizācijas pārvākušies uz Zaporižju, bet daļa atrodas Mariupolē. Neskatoties uz esošo situāciju,
komanda turpina sniegt palīdzību evakuācijas organizēšanā, humānās palīdzības sniegšanā tiem, kuriem
nepieciešams un ir iespējams, kā arī atbalsta vietējās armijas vienības.

● Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit. Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties
tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības sagatavotajā tīmekļa vietnē.

● 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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