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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 58. diena.
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska

Ārpolitika. Spānijas un Dānijas premjerministri apmeklēja Kijivu. Vizītes laikā, kur satikās ar Zelenski, viņi ceturtdien
apņēmās nosūtīt vairāk ieroču uz Ukrainu. Papildus militārajam atbalstam un humānajai palīdzībai Dānijas premjerministrs
paziņojis par Dānijas gatavību atjaunot ostas pilsētu Mikolajivu.

Latvijas un Igaunijas parlamenti Krievijas rīcību Ukrainā atzina par genocīdu. Par to ceturtdien deputāti vienbalsīgi
nobalsoja, pasludinot par genocīdu civiliedzīvotāju nogalināšanu Ukrainas teritorijās, kuras okupējuši Krievijas spēki. Pa to
laiku Krievija turpina atbildes gājienus attiecībā uz diplomātu izraidīšanu. Ceturtdien Krievija pavēlēja slēgt Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas konsulātus un lūdza to darbiniekus atstāt valsti.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs, izslēdzot visus smagos ieročus no Ukrainas militārās palīdzības saraksta, sarakstu samazinot
no 48 uz 24 lapām. Tikmēr Spiegel ziņo par “uzticības balsojumu”, kas saistīts ar iespēju atteikties piegādāt Ukrainai
smagos ieročus. Gluži pretēji, Vācijas ārlietu ministre Annalena Bērboka saka, ka nav šķēršļu to piegādei.

ASV prezidents ir paziņojis par vēl 800 miljonu ASV dolāru militārās palīdzības paketi Ukrainai. Vēl viens militārās
palīdzības raunds būs ar artilērijas sistēmām, haubicēm un munīciju, kā arī taktiskajiem droniem. Arī papildu 500 miljoni
tiks sniegti tiešā ekonomiskajam atbalstam. Līdz ar militāro un ekonomisko atbalstu ASV sāk bēgļu programmu “Vienoti
Ukrainai”. Vakar Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs Vašingtonā tikās ar ASV prezidentu. Sanāksmē uzmanība tika
pievērsta iepriekš paziņotajai palīdzībai Ukrainai un turpmākajai apņēmībai sniegt atbalstu.

Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs paziņojis, ka viņš pārtrauc visus kontaktus ar prokrievisko Horvātijas
prezidentu Zoranu Milanoviču. Iepriekš prezidents Milanovičs ziņoja, ka Ukrainā nav pastrādātas nekādas zvērības.

Starptautiskā Valūtas fonda sanāksmes laikā finanšu ministri no Lielbritānijas Riši Sunaks un Kanādas Kristija Frīlande
pameta telpu, kad runāja Krievijas delegācija. Līdzīga protesta akcija notika dienu iepriekš G20 sanāksmes laikā.

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Turpinās uzbrukumu vilnis dzelzceļam. Zaporižjā trāpīja divas raķetes un ar trieciena
vilni un atlūzām izsisti logi četros Zaporižjas-Ļvivas vilciena vafonos. Trīs raķetes trāpījušas dzelzceļa infrastruktūrai, tos
būtiski bojājot, Dņipropetrovskas apgabala Novomoskovskas rajonā, sacīja Dņipropetrovskas reģionālās valsts pārvaldes
vadītāja Valentīna Rezņičenko. Harkivā Krievijas karaspēks dienas laikā 50 reizes apšaudīja pilsētu ar MLRS, BM-21 Grad,
BM-30 Smerch un artilēriju. Doņeckas apgabalā 75 % kontrolēto teritoriju iedzīvotāji pameta šo apgabalu. Luhanskas
apgabalā Krievijas karaspēks pēdējās 24 stundās apšaudīja 11 apdzīvotās vietas. Hersonas apgabalā visas četras
apvienotās Berislava apgabala teritoriālās kopienas un atsevišķi apgabala ciemi atrodas uz humanās katastrofas robežas.
Mariupole. Krievijas prezidents nosaucis uzvaru lielākajā kara kaujā Ukrainā, pasludinot Mariupoles ostu par “atbrīvotu”
pēc gandrīz divu mēnešu aplenkuma, lai gan teritorijā joprojām bija simtiem aizstāvju. Paziņojot “veiksmīgo” operāciju,
Putins deva “pavēli neuzbrukt” rūpnīcai, tomēr neļaut nevienai personai izbēgt. Neatkarīgi no “kārtības” Krievijas karaspēks
turpināja bombardēt un apšaudīt Azovstaļas teritoriju. Par Mariupoles Azovstaļas tērauda fabrikas cietoksni miera laikā un
karā. Mariupolei joprojām ir izšķiroša nozīme karā, ņemot vērā tās atrašanās vietu, lai nodrošinātu sauszemes koridoru uz
Krimu, kā arī īstenotu praksē tā saukto “denazifikācijas” politiku.

Īslaicīgi okupētās teritorijas. Krievijas karaspēka mērķis ir pilnībā izolēt okupētās teritorijas. Tāpēc viņi neļauj evakuēties
uz Ukrainu vai ierasties brīvprātīgajiem ar palīdzību, draudot viņiem ar tūlītēju nogalināšanu. Pašlaik Mikolajivas apgabalā
ir apmēram 20 okupēti ciemi. Harkivas apgabalā 22 teritoriālās kopienas ir pakļautas okupācijai. Hersonas apgabalā
pašpasludinātās okupācijas iestādes paziņoja par visu vīriešu mobilizāciju no pagaidu okupēto teritoriju teritorijas. Turklāt,
gatavojoties tā dēvētajam “referendumam”, Krievijas karaspēks veiks “tautas skaitīšanu”. Tikmēr vietējiem iedzīvotājiem
būs aizliegts pārvietoties. Luhanskas apgabala Popasnā, kopš Krievijas iebrukuma gājuši bojā vairāk nekā 100
civiliedzīvotāju. Pilsētā joprojām ir vairāk nekā 2500 iedzīvotāju. Krievijas karaspēks kontrolē vairāk kā pusi no pilsētas un
no okupētās pilsētas daļas, cilvēki tiek deportēti uz Pervomajsku. Satelīts atklāja vairāk kā 300 metru garu masu kapu
Krievijas okupētajā Doņeckas apgabala Manhusā, mazāk kā 20 kilometru attālumā no Mariupoles. Krievija aizliegusi
ieceļošanu un izceļošanu no nelikumīgi pievienotās Krimas pussalas, lai nodrošinātu iesaukšanu ziņo Ģenerālštābs.

Cilvēktiesības. Ukraina no Krievijas pieprasa humānās palīdzības koridoru no Azovstaļas rūpnīcas Mariupolē. Pašlaik
evakuācija nepieciešama aptuveni 1000 civiliedzīvotājiem un 500 ievainotajiem karavīriem.

Vakar notika kārtējā ieslodzīto apmaiņa. “Šodien mēs atgriežam mājās 19 cilvēkus, tostarp 10 militārpersonas (tostarp 2
virsniekus) un 9 civiliedzīvotājus”, sacīja Vereščuka.

Tiesībsardze Ludmila Denisova ziņo, ka iebraucēju spēki turpina piespiedu kārtā deportēt uz Krieviju ukraiņu bērnus. Uz
vienas no Krievijas Federācijas (Vladimir) labdarības pamatiem no Doņeckas un Luhanskas apgabaliem tika aizvesta
grupa Ukrainas pusaudžu vecumā no 14-15 gadiem. Pieejamā informācija vēsta, ka bojā gāja bērnu vecāki.
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Starptautiskā Migrācijas organizācija iepazīstināja ar savu jauno ziņojumu par situāciju ar iekšzemē pārvietotiem cilvēkiem.
Laikā no 1. līdz 17. aprīlim valsts iekšienē tika pārvietoti aptuveni 600 000 cilvēku. Pārvietojuma īpatsvars ir palielinājies
par 9 % kopš pēdējā līdzīgā novērtējuma aprīlī un 19 % kopš marta vidus. Ziņojumā norādīts, ka kopš karadarbības
sākuma vairāk nekā 7,7 miljoni bija spiesti pamest savas mājas, sastādot 17 % valsts iedzīvotāju. 60 % no valsts iekšienē
pārvietotajiem cilvēkiem ir sievietes.

Kara noziegumu izmeklēšana. Human Rights Watch izplatīja detalizētu ziņojumu par Krievijas spēku kara noziegumiem
no 2022. gada 4. līdz 31. martam Bučā. HRW atrada pierādījumus, ka Krievijas spēki to izmantojuši kā artilērijas apšaudes
pozīciju. Drošo skolu deklarācijā, ko apstiprināja Ukraina un 113 citas valstis, bet ne Krievija, teikts, ka valstīm nevajadzētu
izmantot izglītības iespējas militāriem mērķiem un būtu jāveic citi pasākumi, lai pasargātu izglītību no uzbrukumiem. HRW
aicina Ukrainas valdību steidzami ratificēt SKT līgumu un formāli kļūt par tiesas locekli. Ukraina nav SKT locekle, bet tā
pieņēma tiesas jurisdikciju par iespējamiem noziegumiem, kas pastrādāti tās teritorijā kopš 2013. gada novembra.

Spānija nosūtīs 39 kriminālistikas un citu ekspertu grupu, lai atbalstītu Starptautiskās krimināltiesas prokurora darbu un
izmeklētu noziegumus, ko pastrādājuši Krievijas okupanti Kijivas apgabalā.

Ekonomiskā drošība. Pasaules Bankas prezidents Deivids Malpass ziņo, ka Ukrainas ēkām un infrastruktūrai nodarītā
kaitējuma izmaksas no Krievijas iebrukuma ir sasniegušas aptuveni $60 miljardus un, karam turpinoties, pieaugs vēl vairāk,
norāda Reuters. No Ukrainas puses premjerministrs Deniss Šmihaļs sacīja, ka Ukrainas IKP varētu samazināties par 30 %
līdz 50 %, bet tiešie un netiešie zaudējumi līdz šim varētu būt $560 miljardi. Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem šī
kopsumma ir vairāk nekā trīs reizes lielāka nekā Ukrainas ekonomika, 2020. gadā sasniedzot $155,5 miljardus. Turklāt
Pasaules Banka prognozē aptuveni 37 % pārtikas cenu pieaugumu.

Sankcijas. Pēdējās Lielbritānijas sankcijas ir vērstas pret ģenerāļiem, kas veic nežēlīgas darbības Ukrainā, un personām
un uzņēmumiem, kas atbalsta Putina militārpersonas. Jaunajā paketē bija iekļauti Krievijas armijas līderi, kuri komandēja
frontes līniju, tāpat 19 personas sarakstā ir saistītas ar militāro un aizsardzības nozari, kā arī ar uzņēmēji.

Lasāmviela:

● Atlantic: Saruna ar bijušo ASV vēstnieku NATO Ivo Dālderu.
● New York Times: Steidzoties pret karu un laiku, Ukraina dodas uz Biennāli. Kamēr notiek Venēcijas biennāle,

iepazīstiet piecus māksliniekus no Ukrainas.

Skatāmviela:

● sharedotdoc: Dokumentālā filma “The Distant Barking of Dogs” (2015), kurā stāstīts stāsts par 10 gadus vecu
zēnu, kurš dzīvo ciematā netālu no Mariupoles Ģimene pameta ciematu 23. februārī, un viņiem bija biļetes no
Mariupoles, lai dotos uz drošāku vietu. Taču sākās krievu okupācija un viņi nevarēja pamest pilsētu. Pēdējā ziņa no
ģimenes pienāca 17. martā, pēc tam pazuda sakari ar viņiem. Mēs ceram, ka viņi ir dzīvi.

Statistika:

● 1126 ukraiņi, tai skaitā 40 bērni, Krievijas karaspēks nogalinājis Kijivas apgabalā.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 22. aprīļa

10:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 21200, Tanki – 838, Bruņutransportieri – 2162, Lielgabali – 397, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 69, Gaisa kuģi – 176, Helikopteri – 153, Transportlīdzekļi – 1523, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 138, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 172,
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.

● 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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