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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 5.04.2022. 

Masakra w Buczy. Rada Bezpieczeństwa ONZ spotka się dzisiaj, aby omówić masakrę w Buczy i ogólną sytuację 

na Ukrainie. Prezydent Zełenski dołączy online. Tymczasem ukraiński minister spraw zagranicznych stwierdził: „Nie 

ma miejsca dla Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ”. Ambasador USA przy ONZ nazywa uczestnictwo Rosji w 

Radzie Praw Człowieka ONZ farsą, dlatego będzie szukała sposobów na wykluczenie Rosji z dalszego udziału. 

Wczoraj prezydent Ukrainy Zełenskij odwiedził Buczę, nazywając wydarzenia ludobójstwem – „To, co widzisz wokół 

siebie. To, co zrobiono z tym nowoczesnym miastem, jest charakterystyczną cechą rosyjskiej armii, która gorzej 

traktowała ludzi niż zwierzęta. To zbrodnia wojenna i powinna być uznana przez świat za ludobójstwo. Znamy 

tysiące ludzi, którzy zostali zabici i torturowani: z odciętymi kończynami, zgwałconymi kobietami i zabitymi dziećmi. 

Myślę, że to ludobójstwo”. 

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy aktywnie wzywają do 10 lat rosyjskiego milczenia. 

Upamiętnienie ofiar powinno odbywać się nie przez minutę, ale przez lata, a kulturę rosyjską trzeba na lata uciszyć 

za popełnione przez Rosję zbrodnie. 

Ściganie łamania praw człowieka. Prokurator Generalny Ukrainy poinformował o ofiarach cywilnych w obwodzie 

kijowskim – sytuacji zastanej po przejęciu pełnej kontroli nad regionem. Ze wstępnej oceny wynika, że najgorsza 

sytuacja w zakresie ofiar śmiertelnych jest w Borodiance w obwodzie kijowskim. 

Prezydent Zełenski zatwierdził utworzenie „specjalnego mechanizmu prawnego” do badania każdego, kto dopuścił 

się lub uczestniczył w wojnie Rosji z Ukrainą. W poniedziałek UE potwierdziła gotowość wysłania wspólnych 

zespołów śledczych w celu udokumentowania zbrodni wojennych we współpracy z ukraińskim prokuratorem 

generalnym, Europolem i Eurojustem. 

Tymczasem Rosja rozpoczęła ostrą kampanię dezinformacyjną, twierdząc, że zabójstwa w Buczy miały miejsce po 

wycofaniu wojsk. Jednak New York Times zbadał zdjęcia satelitarne Buczy i odkrył, że ciała cywilów leżały na 

ulicach przez kilka tygodni, od połowy marca. 

Wywiad Obronny Ukrainy opublikował listę żołnierzy rosyjskich wysłanych do Buczy i odpowiedzialnych za mające 

tam miejsce zbrodnie. 

Dezinformacja i rosyjska propaganda. Rosyjskie państwowe media „RIA” opublikowały artykuł uzasadniający 

okrucieństwa popełnione przez rosyjskie wojska na Ukrainie. Niektóre z głównych przesłań - prawie każdy Ukrainiec 

jest nazistą i ci muszą umrzeć. Tym samym Rosja podejmuje misje „denazyfikacji” i „deukranizacji”, aby przywrócić 

równowagę w kraju. Ukrainę należy zniszczyć zarówno gospodarczo, jak i politycznie, aby zapłaciła za swoją winę 

wobec Rosji. 

Batalion „Azow” pozostaje jednym z najgorętszych tematów rosyjskiego rządu. Rosja próbuje usprawiedliwiać ataki 

na infrastrukturę cywilną, takie jak Szpital Położniczy w Mariupolu czy Teatr Dramatyczny w Mariupolu, obecnością 

batalionu „Azov”. Cel Rosji, jakim jest „denazyfikacja” kraju, jest często związany z poszczególnymi oddziałami. Ale 

czy rzeczywiście tak jest? Ukraińska organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka Euromaidan SOS 

przygotowała odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące batalionu „Azow”. Krótka zajawka - nie, batalion Azowski 

nie jest pułkiem neonazistowskim. 

Miasta atakowane. Sytuacja jest nadal napięta w regionach Doniecka i Ługańska. Obecnie Rosja dokonuje relokacji 

części sił dążąc do przejęcia kontroli nad Charkowem, a także wzmocnienia kontroli nad Chersoniem. Sytuacja w 

tych czterech regionach pozostaje dość krytyczna. W Chersoniu bez przerwy słychać wybuchy. Burmistrz 

Mikołajowa Ołeksandr Senkiewicz doniósł o ostrzale miasta pociskami kasetowymi. W jej wyniku zginęło 10 osób, w 

tym dziecko, a 61 osób zostało rannych. W Mariupolu w mieście pozostaje ponad 130 000 osób. Konwój 

ewakuacyjny i pomoc humanitarna ponownie nie mogły dotrzeć do oblężonego południowego miasta Mariupol w 

poniedziałek, czwarty dzień prób, powiedział rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 

Tymczasem ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły obwód żytomierski od wojsk rosyjskich. Droga do Czernihowa została 

odblokowana i nadeszła pomoc humanitarna. 
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Polityka zagraniczna. Litwa i Łotwa odwołują swoich ambasadorów z Rosji w odpowiedzi na masakrę w Buczy. 

Ambasada Rosji w Kłajpedzie na Litwie będzie nieczynna. Tymczasem Niemcy wydalają 40 dyplomatów rosyjskich, 

a Francja 35 dyplomatów rosyjskich. Decyzja została wyjaśniona jako  przeciwdziałanie podważaniu bezpieczeństwa 

państw. Wcześniej z kilku krajów UE wydalono ponad 100 rosyjskich  dyplomatów. 

Sankcje. Kanada zapowiedziała, że nałoży sankcje na dziewięciu Rosjan i dziewięciu Białorusinów za „ułatwienie i 

umożliwienie” inwazji Moskwy na Ukrainę. Prezydent Francji Macron powiedział, że sankcje wobec Rosji, 

wymierzone w węgiel i ropę, powinny zostać zaostrzone w związku z zabójstwami ludności cywilnej w ukraińskiej 

Buczy. Dania nałożyła moratorium na zakup rosyjskiej ropy. Jednak podział w Europie trwa - Austria twierdzi, że nie 

będzie kontynuować zakazu zakupu rosyjskiej ropy, a także Niemcy i Węgry obawiają się recesji, zamiast 

kontynuować dalsze działania. 

Ministrowie finansów UE omówią dziś w Luksemburgu dalsze sankcje – mówi POLITICO. Nowy pakiet może 

przewidywać więcej ograniczeń w eksporcie zaawansowanych technologii, większe i ostrzejsze sankcje dla osób 

fizycznych, więcej sankcji dla czterech rosyjskich banków, które zostały już odłączone od międzynarodowej sieci 

płatności SWIFT, ale na które UE dotychczas nie nakładała odrębnych sankcji. 

Zarząd EBOR przegłosował realizację planów wykluczenia Federacji Rosyjskiej i Białorusi z otrzymywania 

finansowania projektów. Decyzja nie przewiduje żadnego nowego finansowania projektów ani działań w zakresie 

współpracy technicznej w żadnym z tych krajów. Ponadto Bank korzysta z wszelkich praw do wstrzymania lub 

anulowania dalszych wypłat środków na istniejące projekty. 

Ukraiński Instytut Przyszłości przygotował przegląd sankcji, które faktycznie mogą wpłynąć na Rosję. Czynnikami, 

które mogą krytycznie wpłynąć na stabilność budżetową są: (1) ceny ropy (ich spadek); (2) embargo na zakup ropy 

nałożone przez Europe i/lub Chiny, a także sankcje wtórne za złamanie embarga. Największy efekt sankcji będzie 

miał miejsce w sektorze lotniczym, motoryzacyjnym, maszynowym, elektronicznym, naftowo-gazowym (jego 

modernizacja) oraz metalurgicznym. W polityce zagranicznej odporność Rosji zależy od neutralności/współpracy z 

większością krajów spoza Zachodu, w tym z potęgami takimi jak Chiny, Indie, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 

Arabia Saudyjska itp. Efektem sankcji będzie długoterminowy trend , z których żaden nie stanowi zagrożenia dla 

reżimu w skali 1-2 lat. 

Gospodarka. Ukraina traci od 35% do 50% PKB z powodu rosyjskiej inwazji, mówi premier Szmyhal. Oprócz 

wczorajszych informacji o kosztach wojny (około 10 miliardów dolarów miesięcznie) pojawiają się kolejne liczby. 

Premier poinformował, że budżet traci 2 mld UAH dziennie, infrastruktura - 4,25 mld $ dziennie. 

Bezpieczeństwo żywieniowe. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że na powierzchni 3,5 mln ha gruntów rolnych 

siewy są niemożliwe z powodu prowadzonych działań wojennych. Dlatego też, aby zrekompensować ewentualne 

straty siewne, Ministerstwo zaleca, aby rolnicy postawiły na pierwszym miejscu siew słonecznika, rzepaku i soi. 

Media. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy poinformowało, że według danych Prokuratury 

Generalnej Ukrainy przeciwko przedstawicielom mediów popełniono 74 przestępstwa, w tym 19 przeciwko 

dziennikarzom zagranicznym. Zginęło 18 dziennikarzy, 8 zostało uprowadzonych, 13 zostało rannych, 3 zaginęło, a 

15 dziennikarzy zostało zastraszonych. Ponadto co najmniej 7 odnotowanych przypadków ostrzału doprowadziło do 

uszkodzenia lub zniszczenia wież telewizyjnych i nadawców. Zarejestrowano 22 blokady i cyberataki na media. 

Lista rzeczy do przeczytania. Kontynuujemy nasz cykl artykułów o dekolonizacji i imperialnym dyskursie Rosji. 

Ostatnio coraz częściej słyszymy, że Putin wyznaczył 9 maja, Dzień Zwycięstwa, jako termin zakończenia wojny na 

Ukrainie. Tak więc typowa moskiewska parada może świętować kolejne „Wielkie” zwycięstwo. W naszym 

dzisiejszym artykule „Rosyjski mit o „wielkim zwycięstwie” i Ukrainie, Illia Lewczenko, historyk sztuki, omawia 

korzenie Putina,  pragnienia „skolonizowania” Ukrainy i tego, jak historia rosyjskiej dyktatury powtarza się po raz 

kolejny. 

Statystyka: 
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● 80 000 km2 (w porównaniu do 16 000 km2 w okresie przedwojennym) terytorium Ukrainy jest skażone minami. 

Ukraina jest jednym z najbardziej skażonych minami krajów na świecie, gdyż przez osiem lat w otoczeniu min 

mieszkało już ponad 1,8 miliona ludzi. 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 10 rano 5 

kwietnia 2022 r.: personel – ok. 18 500, czołgi ‒ 676, APV ‒ 1858, systemy artyleryjskie – 332, MLRS – 107 , 

systemy przeciwlotnicze – 55, stałopłat – 150, śmigłowce – 134, łodzie i lekkie łodzie motorowe – 7, cysterny 

paliwowe – 76, BSP poziomu operacyjno-taktycznego – 94, wyposażenie specjalne – 25, mobilny system SRBM – 4. 

Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

● Prosimy o udostępnienie apelu EUROMAIDAN SOS o natychmiastową ewakuację rannych i chorych z 

Mariupola. 

● Podziel się aktualnymi informacjami o sytuacji na Ukrainie w mediach społecznościowych, lokalnych 

mediach lub rozpowszechniając tę krótką aktualizację. 

● Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i naszej stronie internetowej. 

● Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj. 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie! 
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