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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 05.04.2022.
Buča slaktiņš. ANO Drošības padome šodien tiksies, lai apspriestu “Buča slaktiņu” un situāciju Ukrainā kopumā.
Prezidents Zelenskis pievienosies attālināti, lai sniegtu uzrunu par klātienē redzamo. Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs
paziņojis “ANO Cilvēktiesību padomē Krievijai nav vietas”. ASV vēstniece ANO vēsta, ka aicinājums Krievijai piedalīties
ANO Cilvēktiesību padomē ir farss, tādējādi tā meklēs iespējas Krievijas izraidīšanai.

Vakar Ukrainas prezidents Zelenskis apmeklēja Buču, redzēto nosaucot par genocīdu - “Tas, ko jūs redzat sev apkārt.
Tas, kas ar šo mūsdienīgo pilsētu ir darīts, ir Krievijas militāristu īpašība, kas pret cilvēkiem izturās sliktāk nekā pret
dzīvniekiem. Šis ir kara noziegums, un pasaulei tas jāatzīst par genocīdu. Mēs zinām tūkstošiem cilvēku, kas ir nogalināti
un spīdzināti: nogrieztām ķermeņa daļām, sievietes izvarotas un bērni nogalināti. Es uzskatu, ka tas ir genocīds."

Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aktīvi aicina uz 10 gadus ilgu Krievijas apklusināšanu. Upuru piemiņai jānotiek
nevis uz minūti, bet uz gadiem, uz gadiem, kad par pastrādātajiem noziegumiem ir jāapklusina krievu kultūra.

Kriminālvajāšana par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ukrainas ģenerālprokurore informēja par situāciju par civilajiem
upuriem Kijivas apgabalā, pēc tam, kad Ukraina ieguvusi pilnīgu kontroli pār šo apgabalu. Sākotnējais novērtējums
liecina, ka vissliktākā situācija saistībā ar cilvēku upuriem ir Borodjankā, Kijivas apgabalā.

Prezidents Zelenskis apstiprināja īpaša juridiska mehānisma izveidi, lai veiktu izmeklēšanu pret ikvienu, kurš izdarījis vai
piedalījies Krievijas karā pret Ukrainu. Pirmdien ES apstiprināja gatavību nosūtīt apvienotās izmeklēšanas komandas, lai
dokumentētu kara noziegumus, saskaņojot tos ar Ukrainas ģenerālprokuroru, Europol un Eurojust.

Tikmēr Krievija sākusi smagu dezinformācijas kampaņu, apgalvojot, ka slepkavības Bučā notikušas pēc karaspēka
atkāpšanās. Tomēr New York Times pētīja satelītattēlus Bučā un atklāja, ka civiliedzīvotāju ķermeņi jau vairākas nedēļas,
kopš marta vidus, ir gulējuši ielās.

Ukrainas aizsardzības izlūkdienests publicēja Bučā dislocēto un par tur notiekošajām zvērībām atbildīgo Krievijas
karavīru sarakstu.

Dezinformācija un Krievijas propaganda. Krievijas valstij piederošā ziņu aģentūra RIA publicēja rakstu, kas attaisno
Ukrainā pastrādāto Krievijas karaspēka nežēlību. Daži no galvenajiem vēstījumiem - gandrīz katrs ukrainis ir nacists un
tiem ir jāmirst. Tādējādi Krievija veic “denazifikācijas” un “deukranizācijas” misijas, lai atjaunotu līdzsvaru valstī. Ukrainu
vajadzētu iznīcināt gan ekonomiski, gan politiski, lai Krievijas priekšā samaksātu par savu vainu.

Azov bataljons joprojām ir viens no karstākajiem Krievijas valdības spekulāciju tematiem. Krievija cenšas attaisnot
uzbrukumus civilajai infrastruktūrai, piemēram, Mariupoles slimnīcai vai Mariupoles teātrim, apgalvojot, ka tur atrodas
Azov bataljons. Krievijas mērķis par valsts “denazifikāciju” bieži ir saistīts ar konkrēto karaspēka vienību. Bet vai tā ir
taisnība? Ukrainas cilvēktiesību NVO Eurostars SOS sagatavojuši atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Azov
bataljonu. Īsumā: nē, Azov bataljons nav neo-nazi.

Uzbrukumi turpinās. Situācija joprojām saspringta Doņeckas, Luhanskas apgabalos. Pašlaik Krievija pārvieto
karaspēku, kuru mērķis ir iegūt kontroli Harkivā, kā arī nostiprināt kontroli pār Hersonu. Situācija šajos četros reģionos
joprojām ir diezgan kritiska. Hersonā sprādzieni ir dzirdami bez mitas. Mikolajivas mērs Oleksandrs Senkevlihs ziņoja par
pilsētas apšaudi ar kasešu bumbām. Rezultātā gāja bojā 10 cilvēki, tostarp bērns, kā arī 61 cilvēks ievainots. Mariupoles
pilsētā iesprostoti vairāk nekā 130 000 cilvēku. Evakuācijas konvojs un humānā palīdzība pirmdien atkal nav spējusi
sasniegt aplenkto Mariupoles dienvidu daļu - ceturto dienu pēc kārtas, sacīja Sarkanā Krusta Starptautiskās komitejas
pārstāvis. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki atbrīvojuši Žitomiras apgabalu no Krievijas karaspēka. Ceļš uz Černihivu ir
atbrīvots un ir pienākusi humānā palīdzība.

Ārpolitika. Lietuva un Latvija izraida Krievijas vēstniekus, atbildot uz Bučas slaktiņu. Tiks slēgts Krievijas konsulāts
Klaipēdā. Tikmēr Vācija izraida 40 Krievijas diplomātus, kā arī Francijas 35 Krievijas diplomātus. Lēmums ir skaidrots kā
to veiktās darbības, kas grauj valstu drošību. Iepriekš no vairākām ES valstīm tika izraidīti vairāk nekā 100 diplomātu.

Sankcijas. Kanāda paziņoja, ka tā piemēros sankcijas deviņām Krievijas un deviņām Baltkrievijas personām par to, ka
tās ir “veicinājušas un atļāvušas” Maskavas iebrukumu Ukrainā. Francijas prezidents Makrons izteicies, ka sankcijas pret
Krieviju, attiecībā uz oglēm un naftu, būs jāpalielina saistībā ar civiliedzīvotāju nogalināšanu Ukrainas Bučā. Dānija ir
noteikusi moratoriju Krievijas naftas iegādei. Tomēr plaisa visā Eiropā saglabājas, jo Austrija apgalvo, ka tā neturpinās
Krievijas naftas aizliegumu, kā arī Vācija un Ungārija baidās no recesijas, nevis turpinās tālākas darbības.

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (EBRD) valde lēma turpināt Krievijas Federācijas un Baltkrievijas
izslēgšanu no finansējuma saņemšanas projektiem. Lēmumā nav paredzēts ne jauns finansējums projektiem, ne
tehniskās sadarbības pasākumi nevienā valstī. Turklāt Banka izmanto visas tiesības apturēt vai atcelt turpmāku
finansējuma izmaksu esošajiem projektiem.
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Ukrainas Nākotnes institūts sagatavoja pārskatu par sankcijām, kas patiesībā var ietekmēt Krieviju. Faktori, kas var
būtiski ietekmēt budžeta stabilitāti, ir 1) naftas cenas (to samazinājums); 2) embargo naftas iepirkumiem no Eiropas
un/vai Ķīnas, kā arī sekundārās sankcijas par embargo pārkāpšanu. Sankciju lielākā ietekme būs aviācijas nozarei,
automobiļu nozarei, mašīnbūvei, elektronikas nozarei, naftas un gāzes nozarei (tās modernizācijai), kā arī metalurģijai.
Ārpolitikā Krievijas izturētspēja ir atkarīga no neitralitātes/sadarbības ar vairumu ne-rietumvalstu, ieskaitot tādus
smagsvarus kā Ķīna, Indija, Turcija, AAE, Saūda Arābija u.c. Sankciju ietekme būs vērojama ilgtermiņā, un neviena no
tām neapdraud režīmu 1-2 gadu laikā.

Ekonomika. Ukraina Krievijas iebrukuma dēļ zaudē 35 % līdz 50 % no IKP, norāda premjerministrs Šmihaļs. Papildus
vakardienas informācijai par kara izmaksām (par 10 miljardiem ASV dolāru mēnesī) nāk vēl daži skaitļi. Ministru
prezidents informēja, ka budžetā tiek zaudētas summas par 2 miljardiem Ukrainas grivnu dienā, infrastruktūras zaudējumi
- 4,25 miljardi dienā.

Pārtikas drošība. Zemkopības ministrija informē, ka notiekošo militāro darbību dēļ nav iespējams apsēt 3,5 miljonus
hektāru lauksaimniecības zemes platību. Tāpēc, lai kompensētu iespējamos sējas zudumus, ministrija iesaka
lauksaimniekiem fokusēties uz saulespuķu, rapšu un sojas pupiņu sēju.

Plašsaziņas līdzekļi. Ukrainas Kultūras un informācijas politikas ministrija informēja, ka saskaņā ar Ukrainas
Ģenerālprokuratūras datiem pret mediju pārstāvjiem pastrādāti 74 noziegumi, tostarp 19 pret ārvalstu žurnālistiem. 18
žurnālisti nogalināti, 8 nolaupīti, 13 ievainoti, 3 bezvēsts pazuduši, un 15 žurnālisti tika iebiedēti. Turklāt vismaz 7
reģistrētie uzbrukumu gadījumi izraisīja TV torņu un raidorganizāciju bojājumus vai tika sagrauti. Reģistrēti 22 bloķējumi
un kiberuzbrukumi plašsaziņas līdzekļiem.

Lasāmviela:

● sharethetruths: Mēs turpinām savu rakstu sēriju par Krievijas dekolonizāciju un impērisko diskursu. Šajās dienās
arvien vairāk dzirdam, ka Putins kā termiņu karam Ukrainā min 9. maiju, Uzvaras dienu. Tātad tipiskā Maskavas
parāde, kur var svinēt vēl vienu “Lielo” uzvaru. Mūsu šodienas rakstā “Krievu mīts par “Lielo uzvaru” un Ukrainu”
Iļja Levčenko, mākslas vēsturnieks, izsakās par Putina vēlmi “kolonizēt” Ukrainu, sabiedrības atbalstu un to, kā
Krievijas diktatūras vēsture atkal atkārtojas.

Statistika:

● Ukrainas teritorijas 80 000 km2 (salīdzinot ar 16 000 km2 pirmskara periodā) ir piesārņota ar mīnām. Ukraina ir
viena no visvairāk ar mīnām piesārņotajām valstīm pasaulē, jo jau astoņus gadus vairāk nekā 1,8 miljoni cilvēku
dzīvo teritorijās, kuras ir mīnētas.

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 5. aprīļa 6:00
(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 18500, Tanki – 676, Bruņutransportieri – 1858, Lielgabali – 332, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 55, Gaisa kuģi – 150, Helikopteri – 134, Transportlīdzekļi – 1322, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 107, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 94,
speciālais aprīkojums – 25, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit tiešsaistes
informācijas rīks par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Dalies ar EUROMAIDAN aicinājumu par nepieciešamo evakuācijas organizēšanu un pieprasīšanu no Mariupoles!
● 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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