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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 58
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска

Спољна политика. Премијери Шпаније и Данске посетили су Кијев и у четвртак су након састанка са председником
Володимиром Зеленским обећали слање веће количине оружја Украјини. Поред војне подршке и хуманитарне помоћи,
дански премијер је најавио спремност ове земље да помогне обнову лучког града Миколајева.
Летонски и естонски парламенти признали су поступке Русије у Украјини као геноцид. Посланици у Летонији и Естонији
једногласно су у четвртак прогласили убиства цивила у областима Украјине које су окупирале руске снаге актима
геноцида. У међувремену, Русија наставља са реаговањем по питању протеривања дипломата. Русија је у четвртак
наредила затварање конзулата Летоније, Литваније и Естоније и затражила од њихових запослених да оду у знак
одмазде.
У извештајима се наводи да је немачки канцелар Олаф Шолц искључио сво тешко наоружање са листе војне помоћи
Украјини, смањивши листу са 48 на 24 странице. Шпигл у међувремену извјештава о могућности 'гласања о поверењу'
о низу питања, укључујући и испоруку тешког наоружања Украјини. С друге стране, немачка министарка спољних
послова Аналена Бербок каже да нема препрека за слање тешког наоружања у Украјину из Немачке.
Амерички председник најавио је још један пакет војне помоћи Украјини од 800 милиона долара. Још један круг војне
помоћи укључиваће артиљеријске системе, хаубице и муницију, као и тактичке дронове. Такође ће бити обезбеђено
додатних 500 милиона долара као директна економска помоћ. Уз војну и економску подршку, САД покрећу програм за
избеглице „Уједињени за Украјину“. Премијер Украјине Денис Шмихал састао се јуче у Вашингтону са председником
САД. На састанку је било речи о претходно најављеној помоћи Украјини и даљој посвећености подршци.
Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је да прекида све контакте са проруским хрватским председником Зораном
Милановићем. Претходно је председник Милановић изјавио да у Украјини нису почињена никакви злочини.
Током састанка Међународног монетарног фонда, британски министар финансија Риши Сунак и његова канадска
колегиница Кристија Фриленд напустили су просторију када је говорио руски делегат. Слична протестна акција одржана
је дан раније током састанка Г20.
Градови на удару. Наставља се талас напада на железницу. Два ракетна удара погодила су Запорожје. Експлозивни
талас и крхотине разбили су прозоре на четири вагона воза Запорожје-Лавов. Догодила су се и три ракетна удара на
железничку инфраструктуру у Новомосковском округу Дњепропетровске области, изјавио је начелник
Дњепропетровске обласне државне администрације Валентин Резниченко. Железничка инфраструктура је знатно
оштећена. У Харкову су руске трупе гранатирале град 50 пута у току дана из вишецевних бацача ракета, БМ-21 Град,
БМ-30 Смерч и артиљерије. У региону Доњецка, 75% становништва територија под контролом Доњецка напустило је
регион. У области Луганска руске трупе гранатирале су 11 насеља у последња 24 сата. У Херсонској области, све
четири удружене територијалне заједнице Бериславског округа и нека села Херсонског округа су на ивици хуманитарне
катастрофе. Мариупољ. Руски председник изјавио је да је остварена победа у највећој бици рата у Украјини,
прогласивши луку Мариупољ 'ослобођеном' после скоро два месеца опсаде, иако су стотине бранилаца још увек биле
скривене унутар челичане. Узимајући у обзир „успешну” операцију, Путин је дао „наређење да се не напада” фабрика,
али да се ни не дозволи да је иједна особа напусти. Без обзира на „наређење“, руске трупе су наставиле са
бомбардовањем и гранатирањем територије Азовстала. Погледајте челичану Азовстал у Маријупољу у мирнодопско
време, а затим након скоро два месеца рата. Имајући у виду његов положај, Мариупољ је и даље кључан за Русију у
рату за обезбеђење копненог коридора до Крима, као и за спровођење такозване политике „денацификације“.
Градови под окупацијом. Руске трупе имају за циљ да потпуно изолују окупирана насеља од Украјине. Због тога не
дозвољавају евакуацију у Украјину нити долазак волонтера са хуманитарном помоћи, претећи им убиством. Тренутно,
у Миколајевској области има око 20 окупираних села. У Харковској области под окупацијом су 22 уједињене
територијалне заједнице. У Херсонској области, самопроглашене окупационе власти најавиле су мобилизацију свих
мушкараца са територије привремено окупираних територија. Поред тога, у припреми такозваног „референдума“, руске
трупе ће спровести „попис становништва“. У међувремену, локалним грађанима биће забрањено кретање између
насеља. У Попасни, у области Луганска, више од 100 цивила је погинуло од почетка руске инвазије. Град и даље броји
више од 2500 становника. Тренутно руске трупе контролишу половину града, а из окупираног дела града људи се
депортују у Первомајск. Сателитски снимак је открио масовну гробницу у окупираном селу Манхуш у Доњецкој области,
мање од 20 километара од Мариупоља. Ради се о рову дужине веће од 300 метара. Русија је такође забранила улазак
и излазак са подручја нелегално анектираног Крима како би обезбедила пролећну регрутацију на полуострву, наводи
Генералштаб.
Људска права. Украјина тражи од Русије хуманитарни коридор из фабрике Азовстал у Мариупољу. Тренутно је
неопходна евакуација око 1.000 цивила и 500 рањених војника.
Јуче је извршена још једна размена заробљеника. „Данас враћамо кући 19 људи, од тога 10 војних лица (укључујући 2
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официра) и 9 цивила“, рекао је Верешчук.
Омбудсманка Људмила Денисова извештава да окупаторске снаге настављају насилно да депортују украјинску децу у
Русију. Пре неки дан је група украјинских тинејџера узраста 14-15 година доведена у једну од добротворних фондација
Руске Федерације из области Доњецка и Луганска. Доступне информације говоре да су родитељи деце убијени.
Међународна организација за миграције представила је свој нови извештај о стању интерно расељених лица. Око
600.000 људи је интерно расељено од 1. до 17. априла. Проценат расељења је повећан за 9% од последње сличне
процене у априлу, и за 19% од средине марта. Извештај указује на то да је од почетка рата више од 7,7 милиона људи
било принуђено да напусти своје домове, што чини 17% становништва земље. 60% интерно расељених лица су жене.
Истрага о ратним злочинима. Хјуман рајтс воч је објавио детаљан извештај о ратним злочинима руских снага током
окупације Буче, града око 30 километара северозападно од главног града Украјине, Кијева, од 4. до 31. марта 2022. ХРВ
је пронашао опсежне доказе о артиљеријским нападима руских снага. Декларација о безбедним школама, коју су
прихватиле Украјина и 113 других земаља, али не и Русија, каже да земље не би требало да користе образовне објекте
у војне сврхе као и да ће предузети друге кораке да заштите образовање од напада. ХРВ позива владу Украјине да
хитно ратификује споразум о Међународном кривичном суду и формално постане чланица. Украјина није чланица МКС,
али је прихватила надлежност суда за наводне злочине почињене на њеној територији од новембра 2013. године.
Шпанија ће послати групу од 39 форензичара и других стручњака да подрже рад тужиоца Међународног кривичног суда
на истрази злочина које су починили руски окупатори у Кијевској области.
Економска сигурност. Председник Светске банке Дејвид Малпас изјавио је да материјална штета на украјинским
зградама и инфраструктури услед руске инвазије износи отприлике 60 милијарди долара и да ће даље расти како се
рат наставља, наводи Ројтерс. Са украјинске стране, премијер Денис Шмихал рекао је да би украјински БДП могао да
опадне за 30% до 50%, са директним и индиректним губицима у укупном износу од 560 милијарди долара што је више
од три пута веће од укупне вредности украјинске економије – 155,5 милијарди долара у 2020. години, према подацима
Светске банке. Поред тога, Светска банка бележи раст цена хране од око 37% .
Санкције. Најновије санкције Велике Британије усмерене су на генерале који су починили злочине на првој линији
фронта у Украјини, као и на појединце и компаније које подржавају Путинову војску. Нови пакет укључивао је кључне
лидере руске војске, циљајући на оне који издају наређења да се почине злочини. Такође, 19 лица на листи везано је за
војни и одбрамбени сектор, као и привредници.
Угао за читање.
● Let Ukraine In - The Atlantic. Иво Х. Далдер, бивши амерички амбасадор у НАТО-у, објашњава зашто НАТО мора
да прими Кијев.
● Rushing Against War, and Time, Ukraine Makes It to the Biennale - The New York Times (nytimes.com). Док је
Венецијанско бијенале у току, погледајте пет уметника из Украјине које можете пратити.
Предлог за гледање.
● Погледајте документарац 'Далек лавеж паса' који говори о 10-годишњем дечаку који живи у селу у близини
Мариупоља, 2015. Породица је напустила село 23. фебруара и имали су карте за одлазак из Мариупоља на
неко безбедније место, али почела је руска инвазија и нису могли да напусте град. Последња порука породице
стигла је 17. марта, веза с њима се тад губи. Надамо се да су живи. И даље можете гледати филм и подржати
украјинску децу.
Статистика.
● Руске трупе у Кијевској области убиле су 1126 Украјинаца, укључујући 40 деце.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 22. априла
2022. у 10 часова: људство – око 21.200, тенкови ‒ 838, оклопна возила ‒ 2162, артиљеријски системи – 397,
вишецевни бацачи ракета – 138, противваздушни системи – 69, летелице са фиксним крилима – 176,
хеликоптери – 153, неблиндирана возила – 1523, чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, операционотактичке беспилотне летелице – 172, специјална опрема – 27, мобилни системи балистичких ракета кратког
домета – 4. Такође пратите интерактивни биланс руских губитака.
Свака акција значи, ниједан допринос није премали!
● Подршка ComeBackAlive.ua и Prytula Foundation. Док Украјина позива међународне партнере да
обезбеде оружје, ово су две највеће фондације које упркос потешкоћама набављају опрему за
украјинску војску и јединице територијалне одбране.
● Претплатите се на наша дневна ажурирања на Твитеру и нашој веб страници.
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде.
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини!
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