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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 56. diena.
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Harkivas apgabalā uzbrukumi turpinās. Vakar tika aizdedzināti Harkivas dzīvojamo
māju apkaimes, tostarp Industrialnyi un Kyivskyi, nogalinot rīs cilvēkus un 16 ievainojot. Krievijas karaspēks šāva arī uz
Dergachi un Chuhuiv apkaimēm ar raķetēm darbināmiem granātmetējiem. Gandrīz viss Luhanskas apgabals - ap 215
apdzīvotās vietas - atstātas bez elektrības, pēc reģionālās valsts pārvaldes vadītāja Serhija Gaidaja teiktā, Krievijas
karaspēkam sabojājot augstsprieguma elektrolīniju. Novodružeskas pilsēta Luhanskas apgabalā paliek bez gāzes,
cauruļvada bojājuma dēļ. Krievijas karaspēks turpina virzīties Popasna un Severodoneckas virzienā. Baštankā,
Mikolajivas apgabalā, Krievijas uzbrukumu rezultātā smagi bojāta slimnīca. Tās dialīzes nodaļa un uzņemšana tika
iznīcināta, savukārt operāciju zāle atstāta bez logiem.

Īslaicīgi okupētās teritorijas. Tiek ziņots, ka Kreminna Luhanskas apgabalā ir pirmā pilsēta, ko Krievijas spēki ieņēmuši
kopš jaunas ofensīvas sākuma Ukrainas austrumos. Rozivkā, Zaporižjas apgabalā, Krievijas karaspēks sarīkoja
pseidoreferendumu par pievienošanos pašpasludinātajam DPR. Iedzīvotāji no Mariupoles tika izsaukti uz kultūras
administratīvo ēku, lai pārrunātu sociālos maksājumus un izvērtētu vajadzības. Patiesībā tika informēti par memorandu par
“vietējo vēlēšanu” rīkošanu un kopīgu tā saukto DPR līdz brīdim, kad Zaporižjas apgabals tiks okupēts. Velyki Kopani
ciems, Hersonas apgabalā ir pārņemts Krievijas kontrolē. Krievijas karaspēks nomainījis Ukrainas karogu ar Krievijas
karogu virs ciema padomes ēkas, kā arī paziņojis par ienākošu ceļu slēgšanu uz ciemu, visu civilmāju pārbaudi un soda
ģimenes, kas slēpj Ukrainas karogus. Hersonas apgabala Nova Kahovkā, Krievijas spēki turpina drukāt biļetenus Hersonas
Tautas Republikas izveidei. Organizētais referendums notiks, izmantojot arī pases datus, kas iegūti, izdalot humāno
palīdzību Hersonā.

Ukraina ir atbrīvojusi 919 apdzīvotās vietas Sumu, Černihivas, Kijivas, Mikolajivas, Harkivas, Žitomiras un Zaporižjas
apgabalos. Vēl aptuveni 2000 pilsētu un ciematu joprojām ir Krievijas īslaicīgi okupētas.

Mariupole. Krievija deva vēl vienu padošanās ultimātu Ukrainas spēkiem Mariupolē, trešdien, 14:00. Tomēr Azovstal
bombardēšana, kur kopā ar ukrānu karavīriem patveras ap 1000 civiliedzīvotāju, turpinās ar bunkuru iznīcināšanas
bumbām. Azovas bataljona priekšnieks informēja, ka rūpnīca ir smagi bojāta un viņi turpina izvest civiliedzīvotājus no
gruvešiem. Mariupoles kareivji rīta uzrunā aicināja pasauli piemērot vajadzīgās procedūras un evakuēt bruņotos spēkus,
civiliedzīvotājus un ievainotos karavīrus, jo pastāvēšanai ir burtiski atlikušas stundas.

ASV vēstniecība Ukrainā salīdzinājusi filtrācijas nometnes ap Mariupoli ar tām, ko Krievija iepriekš bija izveidojusi Čečenijā.
Pašlaik tur piespiedu kārtā tiek turēti aptuveni 20 000 cilvēku, kā arī aptuveni 5000 tiek turēti līdzīgās nometnēs Krievijas
teritorijā. Wallstreet Journal ir sagatavojis karti un pārskatu par bojājumiem Mariupolē.

Cilvēktiesības. Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Sergejs Kisļics informēja, ka Krievijas spēki piespiedu kārtā
pārvietojuši 500 000 ukraiņu uz Krieviju, tostarp 121 000 bērnu. Gandrīz 20 000 atrodas filtrācijas nometnēs
Manhušas-Nikolska-Jaltas līnijā.

Premjerministra vietniece Irina Vereščuka pastāstīja, ka piektā ieslodzīto apmaiņa ar Krievijas Federāciju notika 19. aprīlī.
Ukrainā atgriezušās 60 militārpersonas un 16 civiliedzīvotāji.

Ārpolitika. Kiel Institute publicējuši datubāzi par militāro, finansiālo un humāno palīdzību, ko valdības nodevušas Ukrainai
pēc Krievijas iebrukuma 2022. gada 24. februārī. ASV ir sniegusi Kijivai palīdzību 7,6 miljardu eiro apmērā četru nedēļu
laikā. Polija ir piešķīrusi otro lielāko atbalstu zem 1 miljarda eiro. ES valstis kopā piešķīrušas 2,9 miljardus eiro, papildus 1,4
miljardus eiro no ES iestādēm un 2 miljardus eiro no Eiropas Investīciju bankas. Tikmēr Igaunija sniegusi lielāko īpatsvaru
no tās IKP (0,8 %). Ģeogrāfiskais tuvums Ukrainai, šķiet, spēlē nozīmīgu lomu Austrumeiropas valstu iesaistē, teikts
ziņojumā. ASV gatavojas paziņot par vēl 800 miljonu ASV dolāru vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai, kas sagaidāma
tuvākajās dienās. Otrā pakete būs tāda pati izmēra kā iepriekšējā, tomēr sīkākas detaļas pagaidām netiek atklātas.
Otrdienas vakarā Lielbritānija un Kanāda arī paziņoja par lielākām artilērijas piegādēm Ukrainai.

Kanāda turpina piemērot mērķtiecīgas sankcijas, šoreiz Krievijas režīma 14 personām, tostarp Krievijas prezidenta
Vladimira Putina divām pieaugušajām meitām, teikts Ārlietu ministrijas paziņojumā.

Divpadsmit Beļģijas diplomāti un 15 Nīderlandes diplomāti ir izraidīti no Krievijas pēc pasludināšanas par persona non
grata. Krievija turpina diplomātu izraidīšanu, kā atbildes soli tam, ko darīja ES valstis.

Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels 20. aprīlī apmeklē Kijivu. Iepriekš Šarls Mišels paziņoja, ka “ES izstrādās
Ukrainas Solidaritātes fondu, lai nekavējoties atbalstītu un atjaunotu demokrātisku Ukrainu”.

“Četri Putina mērķi”. POLITICO sastādīja Krievijas četru mērķu sarakstu, turpinot ofensīvu valsts austrumos un
dienvidos. Šis saraksts ietver 1) visas Donbasa teritorijas, 2) sauszemes tiltu no Donbasas uz Krimu caur Mariupoli, 3)
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kontroli pār Hersonu, kas ir būtiski, lai nodrošinātu saldūdens ceļus Krimai, un 4) papildu teritoriju, ko izmantot kā
buferzonu, un/vai izmantot to turpmākās sarunās ar Ukrainu. Līdzīgus mērķus minēja arī Ukrainas Aizsardzības ministrijas
preses pārstāvis. Ministrija otrdien pavēstīja, ka Krievijas jaunās militārās ofensīvas mērķis Ukrainas austrumos ir sagrābt
teritorijas un izveidot sauszemes savienojumu starp teritorijām austrumos un Krimā, kā arī sagraut Ukrainas bruņotos
spēkus. ASV uzskata, ka Krievija, cenšoties palēnināt Ukrainā ieplūstošo ASV un partneru ieroču piegādi, mērķēs uz
maršrutiem, ko izmanto ieroču nosūtīšanai. Krievijas spēki nav bieži trāpījuši kustīgiem mērķiem, piemēram, konvojiem vai
dzelzceļa piegādēm, taču tie varētu mēģināt iznīcināt tiltus, ceļus un sliežu ceļus, ko izmanto ieroču un piegāžu
transportēšanai Ukrainas austrumos.

Energoapgādes drošība. Ungārija nepievienosies ES sankcijām pret Krievijas naftu un gāzi. Ungārijas ārlietu un
tirdzniecības ministrs Pēters Sījārto norādīja, ka Ungārija “nevar maksāt par šo karu”. Iepriekš Ungārija minēja savu
gatavību maksāt par Krievijas gāzi rubļos. Francijas prezidents Makrons informēja, ka Francija var piemērot vairāk
sankcijas, kas vērstas pret Krievijas gāzi. Aplūkojiet ES dalībvalstu nostāju attiecībā uz Krievijas gāzes aizliegumu.

Starptautiskā Atomenerģijas asociācija (IAEA) ziņo, ka ir atjaunoti tiešie sakari starp nacionālo regulatoru un Čornobiļas
kodolspēkstaciju. Atvienošanās ilga vairāk nekā mēnesi, kad Krievijas spēki kontrolēja šo teritoriju.

Ekonomiskā drošība. Bloomberg ziņo, ka Putins trešdien tiksies ar lielo uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem. Nav
izsludināta dienaskārtība, sacīja informatori, lūdzot netikt identificētiem, jo informācija nav publiska. Tomēr pēdējā reize,
kad notika līdzīga tikšanās, bija tieši pirms 24. februāra.

Dezinformācija. Krievijas mediji “informē”, ka Ukrainas drošības dienesti plāno uzbrukt Odesas apgabalam. Tulkojot to
kopējā valodā, Krievijas mediji informē, ka Krievijas karaspēks apsver iespēju uzbrukt Odesas apgabalam vēl vienas
“atbrīvošanas misijas” dēļ.

Kara simbolika. Lietuvas parlaments 19. aprīlī nobalsoja par to, lai aizliegtu publiski parādīt zīmi Z, georga lentītes, kā arī
citus Krievijā populārus simbolus, kuros pausts atbalsts Krievijas iebrukumam Ukrainā.

Lasāmviela:

● Reuters: Ukraiņu stāsts par trīs nedēļām Krievijas gūstā.
● New York Times: Stāsts par milzīgo tērauda rūpnīcu Mariupolē, kas tagad ir Ukrainas cietoksnis.

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 20. aprīļa
10:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 20900, Tanki – 815, Bruņutransportieri – 2087, Lielgabali – 391, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 67, Gaisa kuģi – 171, Helikopteri – 150, Transportlīdzekļi – 1504, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 136, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 165,
speciālais aprīkojums – 27, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit tiešsaistes rīks
par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu Come Back Alive un Prytula Foundation, kuri sniedz atbalstu Ukrainas armijas karavīriem un
teritoriālās aizsardzības spēkiem.

● Iegādājies audiogrāmatu Par Tirāniju, ko sarakstījis Timotijs Snaiders, sniedzot atbildes uz jautājumiem par
Krievijas karu Ukrainā. Visi ienākumi tiek ziedoti humāniem mērķiem Ukrainā.

● 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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