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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. 10:00, 5.04.2022.
Masacrul de la Bucha. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni astăzi pentru a discuta despre masacrul de la
Bucha și despre situația din Ucraina în general. Președintele Zelenskyi se va alătura virtual pentru a susține o adresă
despre relatările martorilor oculari. Între timp, ministrul de externe ucrainean a declarat: „Nu este loc pentru Rusia în
Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU”. Ambasadorul SUA la ONU a numit calitatea de membru al Rusiei la
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului o farsă, prin urmare ar trebui să caute modalități de expulzare a Rusiei de la
participarea ulterioară.

Ieri, președintele ucrainean Zelenskyi a vizitat ieri Bucha, numind-o genocid - „Ceea ce vezi în jurul tău”. Ceea ce
s-a făcut cu acest oraș modern este o caracteristică a armatei ruse, care a tratat oamenii mai rău decât animalele.
Aceasta este o crimă de război și ar trebui să fie recunoscută de lume ca genocid. Cunoaștem mii de oameni care au
fost uciși și torturați: cu membrele tăiate, femei violate și copii uciși. Cred că acesta este un genocid”.

Reprezentanții societății civile din Ucraina solicită în mod activ 10 ani de tăcere rusă. Comemorarea victimelor ar
trebui să aibă loc nu pentru un minut, ci pentru ani de zile, în timp ce cultura rusă trebuie să fie redusă la tăcere ani de
zile pentru crimele comise.

Urmărirea penală pentru încălcarea drepturilor omului. Procurorul General al Ucrainei a informat despre situația
cu victime civile în regiunea Kiev, după ce a preluat controlul deplin al regiunii. Evaluarea preliminară arată că cea mai
gravă situație în ceea ce privește victimele umane este în Borodyanka, regiunea Kiev.

Președintele Zelenskyi a aprobat crearea unui „mecanism juridic special” pentru a investiga pe oricine a comis sau a
participat la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Luni, UE și-a confirmat disponibilitatea de a trimite echipe comune de
anchetă pentru a documenta crimele de război, în coordonare cu Procurorul General ucrainean, Europol și Eurojust.

Între timp, Rusia a lansat o campanie abundentă de dezinformare susținând că crimele în Bucha au avut loc după
retragerea trupelor. Cu toate acestea, New York Times a studiat imaginile din satelit cu Bucha și a constatat că
cadavrele unor civili zăceau pe străzi de câteva săptămâni, de la jumătatea lunii martie.

Defense Intelligence Of Ukraine a publicat o listă a soldaților ruși dislocați în Bucha și responsabili pentru atrocitățile
petrecute acolo.

Dezinformarea și propaganda rusă. Institutul media de stat rus „RIA” a publicat un articol care justifică atrocitățile
comise de trupele ruse în Ucraina. Unele dintre mesajele principale - aproape fiecare ucrainean este nazist și aceia
trebuie să moară. Astfel, Rusia întreprinde misiuni de „denazificare” și „deucranizare” pentru a restabili echilibrul în
țară. Ucraina ar trebui distrusă atât din punct de vedere economic, cât și politic pentru a-și plăti vina în fața Rusiei.

Batalionul „Azov” rămâne unul dintre cele mai fierbinți puncte de speculație ale guvernului rus. Rusia încearcă să
justifice atacurile asupra infrastructurii civile, precum Maternitatea Mariupol sau Teatrul Dramatic Mariupol, pretinzând
prezența batalionului „Azov”. Scopul Rusiei de „denazificare” a țării este adesea legat de trupele particulare. Dar este
de fapt așa? ONG-ul ucrainean pentru drepturile omului Euromaidan SOS a pregătit răspunsuri la cele mai frecvente
întrebări despre batalionul „Azov”. Scurt teaser - nu, batalionul Azov nu este un regiment neo-nazist.

Orașe atacate. Situația rămâne tensionată în regiunile Donețk, Lugansk. În prezent, Rusia mută unele dintre forțele
care urmăresc să câștige controlul în Harkov, precum și să-și întărească controlul asupra Hersonului. Situația în
aceste patru regiuni rămâne destul de critică. La Herson se aud explozii non-stop. Primarul Mykolaivului, Oleksandr
Senkevych, a raportat despre bombardarea orașului cu obuze de ciorchine. Ca urmare, 10 persoane au fost ucise,
inclusiv un copil, precum și 61 de persoane rănite. În Mariupol, peste 130 000 de oameni rămân în oraș. Un convoi de
evacuare și ajutor umanitar nu au reușit să ajungă din nou în orașul asediat Mariupol, din sud, luni, a patra zi de
încercare, a declarat un purtător de cuvânt al Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Între timp, Forțele Armate
ucrainene au eliberat regiunea Jitomir de sub trupele rusești. Drumul spre Cernihiv este deblocat și a sosit sprijinul
umanitar.

Politica externă. Lituania și Letonia își reiau ambasadorii din Rusia ca răspuns la „Masacrul de la Bucha”. Ambasada
Rusiei din Klaipeda, Lituania va fi închisă. Între timp, Germania expulzează 40 de diplomați ruși, precum și Franța 35
de diplomați ruși. Decizia a fost explicată ca activități care subminează securitatea țărilor. Anterior, peste 100 de
diplomați au fost expulzați dintr-o serie de țări ale UE.

Sancțiuni. Canada a declarat că va impune sancțiuni împotriva a nouă ruși și nouă persoane din Belarus pentru că
au „facilitat și permis” invadarea Ucrainei de către Moscova. Președintele francez Macron a spus că sancțiunile
împotriva Rusiei, care vizează cărbunele și petrolul, ar trebui înăsprite din cauza uciderii civililor în Bucha ucraineană.
Danemarca a impus un moratoriu asupra achiziționării petrolului rusesc. Cu toate acestea, diviziunea în Europa
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rămâne în vigoare, deoarece Austria spune că nu va continua cu interzicerea petrolului rusesc, precum și Germania și
Ungaria se tem de recesiune, mai degrabă decât să continue cu acțiuni suplimentare.

Miniștrii de finanțe din UE vor discuta astăzi la Luxemburg despre noi sancțiuni, spune POLITICO. Noul pachet ar
putea prevedea mai multe restricții asupra exporturilor de înaltă tehnologie, sancțiuni mai multe și mai dure asupra
persoanelor fizice, mai multe sancțiuni pentru patru bănci rusești care au fost deja deconectate de la rețeaua
internațională de plăți SWIFT, dar pe care UE nu le-a sancționat separat până acum.

Consiliul BERD a votat pentru a merge mai departe cu planurile sale de a exclude Federația Rusă și Belarus de la
primirea de finanțare pentru proiecte. Decizia nu prevede noi finanțări de proiecte sau activități de cooperare tehnică
în nicio țară. În plus, Banca se folosește de toate drepturile de a suspenda sau anula plăți suplimentare de finanțare
pentru proiectele existente.

Institutul Ucrainean al Viitorului a pregătit o imagine de ansamblu asupra sancțiunii care poate influența de fapt
Rusia. Factorii care pot afecta în mod critic stabilitatea bugetară sunt (1) prețul petrolului (scăderea acestora); (2)
embargo asupra achizițiilor de petrol din Europa și/sau China, precum și sancțiuni secundare pentru încălcarea
embargoului. Cel mai mare efect al sancțiunilor va fi în sectorul aviației, sectorul auto, inginerie mecanică, sector
electronic, sector petrol și gaze (modernizarea acestuia) și metalurgie. În politica externă, rezistența Rusiei depinde
de neutralitate/cooperare cu majoritatea națiunilor non-occidentale, inclusiv cu „grele” precum China, India, Turcia,
Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită etc. Efectul sancțiunilor va fi o tendință pe termen lung. , dintre care niciuna nu
reprezintă o amenințare la adresa regimului în 1-2 ani.

Economie. Ucraina pierde între 35% și 50% din PIB din cauza invaziei ruse, spune premierul Shmyhal. Pe lângă
informațiile de ieri despre costul războiului (aproximativ 10 miliarde de dolari pe lună), apar și alte cifre. Premierul a
informat că pierderile bugetului sunt de aproximativ 2 miliarde UAH pe zi, infrastructura - 4,25 miliarde dolari pe zi.

Siguranta alimentară. Ministerul Agriculturii informează că este imposibil să semăneze pe o suprafață de 3,5
milioane de hectare de teren agricol din cauza activităților militare în desfășurare. Prin urmare, pentru a compensa
potențialele pierderi de semănat, Ministerul recomandă fermierilor să acorde prioritate semănării de floarea-soarelui,
rapiță și soia.

Mass-media. Ministerul Culturii și Politicii Informaționale al Ucrainei a informat că, potrivit datelor Parchetului General
al Ucrainei, 74 de infracțiuni au fost comise împotriva reprezentanților presei, inclusiv 19 împotriva jurnaliștilor străini.
18 jurnalişti au fost ucişi, 8 au fost răpiţi, 13 au fost răniţi, 3 au dispărut şi 15 jurnalişti au fost intimidaţi. În plus, cel
puțin 7 cazuri înregistrate de bombardamente au dus la deteriorarea sau distrugerea turnurilor TV și a radiodifuzorilor.
Au fost înregistrate 22 de blocaje și atacuri cibernetice asupra mass-media.

Listă de citit. Continuăm seria noastră de articole despre decolonizarea și discursul imperial al Rusiei. Zilele acestea
din ce în ce mai des auzim că Putin a pus 9 mai, Ziua Victoriei, ca termen limită pentru războiul din Ucraina. Așadar,
parada tipică din Moscova poate sărbători o altă victorie „Mare”. În articolul nostru de astăzi, „Mitul rus al „Marea
Victorie” și al Ucrainei”, Illia Levchenko, istoric de artă, detaliază rădăcinile dorinței lui Putin de a „coloniza” Ucraina,
sprijinul public și modul în care istoria dictaturii ruse se repetă din nou.

Statistici:

● 80 000 km pătrați (fata de 16 000 km patrati in perioada antebelica) din teritoriul Ucrainei sunt contaminati cu
mine. Ucraina este una dintre cele mai contaminate țări din lume, deoarece timp de opt ani peste 1,8
milioane de oameni trăiau deja înconjurați de mine.

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale armatei ruse la ora 10:00,
5 aprilie 2022: personal – în jur de 18 500, tancuri ‒ 676, APV ‒ 1858, sisteme de artilerie – 332, MLRS – 107
, sisteme de luptă antiaeriană – 55, aeronave cu aripă fixă   – 150, elicoptere – 134, vehicule cu piele moale –
1322, bărci și bărci cu viteză ușoară – 7, cisterne de combustibil – 76, UAV nivel operațional-tactic – 94,
echipamente speciale – 25, sistem SRBM mobil – 4. Urmăriți și contorul interactiv al pierderilor rusești.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!

● Vă rugăm să împărtășiți apelul EUROMAIDAN SOS pentru evacuarea imediată a răniților și bolnavilor
din Mariupol.

● 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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