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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10:00, 3-4.04.2022.

Bucha, Irpin, Motyzhyn. Acest război a făcut unele orașe ucrainene cunoscute lumii întregi. Din păcate, nu din cauza frumuseții sau
istoriei lor, ci din cauza atrocităților care se întâmplă acolo. Bucha, Irpin, Motyzhyn — acestea sunt numele care au circulat în toate
instituțiile de știri globale în weekend. Trei orașe, unele la mai puțin de 30 km distanță de Kiev. Gândiți-vă pentru o clipă la suburbiile
capitalelor voastre aflate la mai puțin de 30 de minute cu mașina. În 2022, în doar o lună, aproape 400 de persoane au fost ucise la doar
30 km în afara unei capitale europene. Unii o numesc „crimă de război”, „masacr” sau „genocid”. Adevărul este că aceștia sunt membrii
familiei, prietenii, vecinii și colegii cuiva. Oameni adevărați uciși. Nu există cuvinte pentru a descrie durerea. Mai multă durere va veni
atunci când adevărul va fi dezvăluit despre Mariupol și alte orașe ocupate temporar.

Sâmbătă, toată lumea a discutat despre eliberarea regiunii Kiev. S-ar putea gândi să sărbătorim o mică victorie. Dimpotrivă – retragerea
trupelor ruse a scos la iveală atrocitățile comise de aceștia într-o lună de ocupație. Oamenii au împușcat pe marginile drumurilor, lângă
case, în interiorul adăposturilor. Mulți aveau mâinile legate. Bărbați, femei, copii. Fotografia gropii comune cu aproape 280 de persoane
înăuntru, urmată ulterior de o imagine din satelit. Începând de duminică seara, procurorul general al Ucrainei a informat că 410
cadavre au fost trimise la expertiza medico-legală.

Rusia neagă în mod evident faptul acestor crime, numind-o o provocare, în timp ce se grăbește să se adreseze Consiliului de
Securitate al ONU despre „provocațiile radicalilor ucraineni”. Rusia susține că crimele sunt în sarcina armatei ucrainene, care ar fi
bombardat orașul după ce trupele ruse s-au retras.

Președintele Zelenskyi, în discursul său zilnic, a numit situația „genocid, distrugerea națiunii, distrugerea oamenilor – toate din cauza
refuzului Ucrainei de a fi supusă politicii ruse”. Dmytro Kuleba, ministrul ucrainean al afacerilor externe, a cerut Curții Penale
Internaționale să vină la Bucha pentru strângerea de probe. „Facem apel la Curtea Penală Internațională și organizațiile internaționale să
își trimită misiunile la Bucha și în alte orașe și sate eliberate din regiunea Kiev pentru a colecta toate dovezile crimelor de război rusești
cât mai strâns posibil, în cooperare cu agențiile ucrainene de aplicare a legii”, — el a spus.

Liderii UE și-au exprimat șocul față de atrocitățile comise de forțele ruse în Bucha și în alte zone recent eliberate ale Ucrainei,
asigurându-se că sunt pe cale de noi sancțiuni. De asemenea, președintele Consiliului European a anunțat mai multe sancțiuni. Refuzul
gazelor rusești rămâne cea mai critică și cea mai așteptată sancțiune. Cu toate acestea, există încă o lipsă a unei poziții unificate în UE.
Ministrul german al apărării a spus că Uniunea Europeană trebuie să discute despre interzicerea importului de gaz rusesc, însă restul
conducerii germane este mai puțin deschis cu privire la independența energetică. Miercuri, o potențială a cincea rundă de sancțiuni va fi
pe masă pentru discuție.

„Nu putem normaliza asta. Aceasta este realitatea a ceea ce se întâmplă în fiecare zi, atâta timp cât brutalitatea Rusiei împotriva
Ucrainei continuă”, – secretarul de stat al SUA Antony Blinken.

Incalcarea drepturilor omului. Mai multe adevăruri despre încălcările drepturilor omului ies la iveală pe măsură ce Human Rights
Watch a lansat unul dintre primele lor rapoarte de investigație. Raportul prezintă dovezi ale încălcărilor legilor războiului de către forțele
militare ruse, inclusiv un caz de viol repetat, două cazuri de execuție sumară, cazuri de violență ilegală și amenințări împotriva civililor în
primele trei săptămâni de război. Soldații au fost, de asemenea, implicați în jefuirea proprietăților civile, inclusiv alimente, îmbrăcăminte
și lemne de foc. Raportul prezintă constatările din interviurile din zonele ocupate din regiunile Cernihiv, Harkov și Kiev.

Orașe atacate. Întreaga regiune Kiev și regiunea Cernihiv au fost eliberate de trupele ruse în weekend. După mai bine de o lună de
rezistență, Kievul a rămas sub control ucrainean. Aruncă o privire la harta interactivă a atacurilor Rusiei asupra capitalei. Cernihivul,
conform primarului orașului, este distrus sau avariat în proporție de 70%.

Ocupanții ruși au lovit spitalul raional Balakliya, din regiunea Harkov, aproximativ 70 de pacienți și personal medical erau prezenți la
sediu. Ulterior, trupele ruse au tras asupra unui convoi care urma să evacueze oamenii din spitalul distrus, s-au înregistrat victime. Serii
de atacuri cu rachete continuă asupra infrastructurii industriale. Izyum, regiunea Harkov, rămâne unul dintre cele mai active hotspot-uri.
În prezent, 80% din clădirile rezidențiale sunt distruse. În Izyum și în satele din apropierea orașului, între 15 și 20 de mii de oameni sunt
blocați și au nevoie de asistență umanitară. Trupele ruse au tras asupra clădirilor rezidențiale din cartierul Slobodsky din Harkov,
distrugând aproximativ zece case și un depozit de troleibuze. 7 persoane au murit, 34 de persoane au fost rănite, inclusiv 3 copii.

O rachetă a lovit unitatea industrială de lângă Shepetivka și Slavuta din regiunea Hmelnytskyi. În weekend, orașele-port maritim
Odesa și Mykolaiv au fost subiectul atacurilor cu rachete. Duminică seara târziu, s-au auzit explozii la Ternopil, Rivne,
Ivano-Frankivsk, Herson. Frecvența atacurilor în Lugansk și Donețk rămâne ridicată. Același bloc de apartamente din centrul orașului
Severodonețk a fost lovit pentru a treia oară într-o săptămână. Conducta de gaz a fost avariată în oraș, lăsând toată regiunea
Luhansk fără alimentare cu gaz. În Konotop, regiunea Sumy, numărul trupelor ruse a crescut semnificativ în weekend. Se presupune
că ei creează coridoare pentru retragerea trupelor ruse, însă împușcăturile continuă între timp. Invadatorii au aruncat în aer podul peste
râul Seym. Facea legătura între orașul Putivl și orașul Sumy.
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Rezistența în regiunile de sud ale Ucrainei continuă. Localnicii organizaseră mitinguri pașnice împotriva ocupației ruse la Energodar,
Kakhovka, Herson. Cu toate acestea, la Energodar s-au auzit explozii puternice, iar protestatarii au fost tras în Kakhovka. Ulterior, patru
activiști au fost reținuți de forțele ruse după mitingul de acolo. În prezent, nu există informații despre locul lor. Iată o hartă aproximativă a
situației actuale din Ucraina.

Politică externă. Ministrul grec de externe a vizitat sâmbătă Odesa, conducând o misiune de ajutor umanitar în regiunile sudice. Vizita
a presupus redeschiderea consulatului grec la Odesa în sprijinul eforturilor umanitare, precum și asistență pentru comunitatea etnică
greacă. O comunitate etnică greacă semnificativă a locuit anterior în Mariupol, însă în momentul de față Odesa pare următoarea zonă
posibilă de relocare. Ministerul Apărării din Regatul Unit avertizează că Mariupol este unul dintre obiectivele strategice cheie pe care
Rusia trebuie să le atingă, deoarece va asigura un coridor terestru către Crimeea. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni marți
pentru a analiza crimele de război raportate de Rusia în Bucha și în alte orașe.

Securitate energetică. De la începutul lunii aprilie, Lituania a încetat complet importul de gaze din Rusia, devenind prima țară din UE
care a făcut un astfel de pas. Decizia a fost urmată de Letonia și Estonia, care vor opri și importul de gaz rusesc. Un think-tank
ucrainean a pregătit o imagine de ansamblu asupra crimelor și amenințărilor legate de energie comise de Rusia. Printre cele cheie -
frecvența atacurilor la infrastructură critică de gaz și petrol, amenințările rămase la adresa centralelor nucleare și întreruperile de energie
electrică din cauza bombardamentelor active.

Securitate digitală. Duminică, Anonymous a divulgat date cu caracter personal despre 120 000 de soldați ruși care luptă în Ucraina cu
o legenda: „Toți soldații care participă la invadarea Ucrainei ar trebui să fie supuși unui tribunal pentru crime de război”. Informația a
apărut după relatările despre masacrul trupelor ruse comise în regiunea Kiev.

Mass-media. După o lungă căutare a fotoreporterului Max Levin, care a dispărut pe 13 martie, poliția i-a găsit cadavrul în apropierea
satului Guta Mezhyhirska, regiunea Kiev. Fotojurnalist a fost ucis cu două împușcături de la o armă de foc de calibru mic. El a fost unul
dintre fotografi de război proeminenți care a raportat din hotspot-urile Donbas și a susținut și fotografiat diverse inițiative sociale. Unul
dintre proiectele sale a documentat tragedia Ilovaysk și păstrarea memoriei acesteia - AfterIlovaysk. Reporterii fără Frontiere
informează că este al șaselea asasinat confirmat al reprezentantului presei de la începutul războiului. Pe 2 aprilie, celebrul regizor și
realizator de documentare lituanian Mantas Kvedaravičius a fost ucis la Mariupol. Este autorul documentarului „Mariupolis”, înfățișând
viața orașului-port maritim strategic.
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● Cineaștii ucraineni nu pot ridica arme, dar camerele lor sunt arme vitale | Darya Bassel | Gardianul
● Nu toate criticile sunt rusofobe: despre abordarea decolonială a culturii ruse | Lia Dostlieva, artist ucrainean, antropolog

cultural și Andrii Dostliev, artist ucrainean, cercetător
● Ce face armele biologice atât de periculoase și Rusia le are? | Economistul

Statistici:

● 158 de copii au murit în Ucraina din cauza agresiunii armate a Federației Ruse. Aproximativ 258 au fost răniți.
● Ministerul de Finanțe al Ucrainei raportează că Ucraina cheltuiește aproximativ 10 miliarde de dolari UAH pe lună pentru

ostilități.
● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 10:00, 4 aprilie 2022:

personal – în jur de 18 300, tancuri ‒ 647, APV ‒ 1844, sisteme de artilerie – 330, MLRS – 107 , sisteme de luptă antiaeriană –
54, avioane cu aripă fixă   – 147, elicoptere – 134, vehicule cu piele moale – 1273, bărci și bărci cu viteză ușoară – 7, cisterne de
combustibil – 76, UAV nivel operațional-tactic – 92, echipamente speciale – 25, sistem mobil SRBM – 4. Urmăriți și contorul
interactiv al pierderilor rusești.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!

● Distribuiți informații despre atrocitățile din Bucha, Mariupol, Harkov și alte orașe ucrainene.
● Ajută Ucraina: Ajutor umanitar ucrainean, Donează pentru poporul ucrainean (ukraine-helpers.com) — un link către

resurse consolidate despre cum poți sprijini Ucraina din străinătate.
● Distribuiți aceste informații actualizate despre situația din Ucraina, fie pe rețelele de socializare, cu presa locală, fie

prin răspândirea acestei scurte actualizări.
● Abonați-vă la actualizările noastre zilnice pe Twitter și pe site-ul nostru.
● Puteți susține proiectul nostru cu donații prin PayPal. Mai multe informații aici.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraini! Glorie Ucrainei!
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