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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 06.04.2022.
Uzbrukumi turpinās. Rubižnē, Luhanskas apgabalā, krievi veica uzbrukumu ar slāpekļskābi, vietējās varas iestādes
aicināja iedzīvotājus palikt mājās. Naktī Luhanskas apgabalā sagrautas 11 mājas. No Izjumas, Harkivas apgabalā,
vietējie iedzīvotāji tiek piespiedu kārtā deportēti uz Krieviju. Pēc tiesībsardzes Deņisovas domām, okupanti veido
filtrācijas nometnes un koridorus, caur kuriem ukraiņi tiek deportēti uz Krieviju. Līdzīgas darbības jau iepriekš tika
novērotas Mariupolē, kad tūkstošiem cilvēku tika deportēti uz Krieviju. Dņipropetrovskas apgabalā Krievija apšaudīja
naftas noliktavu un rūpnīcu. Noliktava iznīcināta un glābēji mēģina ierobežot ugusgrēku rūpnīcā. Harkivā piemājas zoo
Feldman Econopark ir iznīcināts tiktāl, ka atlikušie dzīvnieki tur nevar palikt un izdzīvot. Dzīvnieki tiks evakuēti uz Dnipro
pilsētu. Naktī tika iznīcināti infrastruktūras objekti raķešu tiecienu rezultātā Kozjatinā, Vinnicas apgabalā. Hersonas
apgabalā lielākā daļa apdzīvoto vietu atrodas uz humānās katastrofas robežas.

Bučas slaktiņš. Tiek ziņots, ka Krievijas virsnieki, kas Bučā pastrādājuši kara noziegumus, atgriezīsies Ukrainā, informē
Ukrainas Aizsardzības ministrija. 35. bruņoto spēku 64. motorizēto strēlnieku brigāde atkal tiks izvesta uz frontes līniju
bez rotācijas. Ziņojumā teikts, ka lēmums ir pieņemts, lai “likvidētu” nevajadzīgus lieciniekus. Iespējama pārcelšana uz
tādu frontes daļu, kur viņiem nebūs izredžu izdzīvot, padara neiespējamu liecināt turpmākajās tiesās. Nevalstiskā
organizācija Slidstvo.Info vēsta, ka trešā daļa no dislocētā Krievijas armijas Bučā iepriekš bija izvietota un karoja Sīrijā.

Cilvēktiesību pārkāpumi. Atbrīvotajā Hostomeļā, Kijivas apgabalā, pazuduši ap 400 civiliedzīvotāju, norāda pilsētas
mērs. Iebrucēji spīdzinājuši un pazemojuši no Krievijas gūsta atbrīvotās Ukrainas sievietes, vēsta Ukrainas parlamenta
pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos Ludmila Denisova. Ukrinform ziņa. Sarkanā krusta evakuācijas un humānās palīdzības
konvojs atkal bloķēts iekļūšanai Mariupolē.

Ārpolitika. Prezidents Zelenskis uzstājās ANO Drošības padomes sanāksmē 2022. gada 5. aprīlī. Savā uzrunā
prezidents Zelenskis asi izteicās par Drošības padomes nespēju veikt jebkādas darbības, lai izbeigtu Krievijas agresiju.
“Vai nu aizvāciet Krieviju kā agresoru un kara avotu, lai tā nevar veto lēmumus par savu agresiju, savu karu, un tad
darām visu, ko varam darīt, lai nodibinātu mieru. Vai otra iespēja ir, lūdzu, parādiet, kā mēs varam reformēties vai
mainīties, pašlikvidēties un strādāt miera labā". Viņš norādīja, ka Ukraina ir gatava rīkot pasaules mēroga konferenci par
tālāko globālās drošības sistēmu. Apvienotā Karaliste un ASV izvirza ideju par Krievijas izraidīšanu no ANO Cilvēktiesību
padomes. Jautājuma apspriešana turpināsies arī šodien.

ES uzsāk procesu, lai samazinātu finansējumu Ungārijai, ņemot vērā pastāvīgos pārkāpumus. Ungārija ir pirmā valsts,
kas saskaras ar tiesvedību saskaņā ar jauno varu. Lēmums nāk dažas dienas pēc neseno vēlēšanu rezultātiem un tiek
skaidrots kā atbildes rīcība Fidesz un iesaistītajiem, kas tieši gūst labumus no ES fondiem.

ES sabiedrotie divās dienās pēc Buča slaktiņa izraida 200 Krievijas diplomātus. Kopš Maskavas iebrukuma Ukrainā tagad
izraidīti vairāk nekā 325 diplomāti un vēstniecību darbinieki. Otrdien Itālija, Zviedrija, Dānija, Spānija, Portugāle, Rumānija
pievienojās to valstu skaitam, kuras izraida diplomātus. Latvija slēdza divas Krievijas konsulārās pārstāvniecības
Daugavpilī un Liepāja, kā arī Igaunija slēdza Krievijas konsulātu Narvā.

ES prezidente fon der Leiena un Augstais pārstāvis Žuzeps Borels apmeklēs Kijivu, lai piektdien tiktos ar prezidentu
Zelenski. Vizīte nāk dienu pirms pasākuma StandUpForUkraine, kas 9. aprīlī notiks Varšavā. ES līderiem pievienosies
Polijas prezidents un Kanādas premjerministrs. Šis pasākums būs iespēja pasaules līderiem un uzņēmumiem palielināt
humāno palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus skāris konflikts, kā arī citām pasaules mēroga humānām prioritātēm.
Austrijas federālais kanclers pēc telefonsarunas ar prezidentu Zelenski paziņojis par vizīti Ukrainā.

Economist pētniecības vienība laidusi klajā jaunāko pārskatu par pasaules sašķelšanos saistībā ar karu Ukrainā. Analīze
liecina, ka kopumā 131 valsts neatbalsta Krieviju, tostarp lielākā daļa ir Ziemeļamerikā un Eiropā. Bet divas trešdaļas
pasaules iedzīvotāju dzīvo valstīs, kas ir neitrālas vai Krieviju atbalstošas, ieskaitot Ķīnu, Venecuēlu, Mjanmu u.c.

Sankcijas. ES ir izsludinājusi piekto sankciju paketi pret Krieviju. Gaidāmais pasākumu kopums attiecas uz dažādām
jomām, bet ne uz Krievijas naftu, kas joprojām ir viena no galvenajām ES importa jomām no Krievijas, vairāk. Vācija,
Austrija un Ungārija izvairās atbalstīt Krievijas naftas aizliegumu, pamatojot to ar iespējamu inflācijas pieaugumu. Tāpēc
gaidāmā sankciju pakete ietvers tikai aizliegumu izmantot ogles no Krievijas, pilnīgu darījumu aizliegumu četrām
galvenajām Krievijas bankām, tostarp VTB, aizliegumu Krievijas kuģiem un ar Krieviju saistītiem kuģiem piekļūt ES
ostām, turpmākus mērķtiecīgus eksporta aizliegumus kvantu datoriem un pusvadītājiem, produktiem no koksnes līdz
cementam, no jūras veltēm līdz dzērieniem. ES aizliedz Krievijas uzņēmumiem piedalīties iepirkumos dalībvalstīs un visu
finansiālo atbalstu izslēgšanu Krievijas valsts iestādēm.

ASV gatavo vēl vienu sankciju kārtu, kas vērsta pret Krievijas valdības amatpersonām, viņu ģimenes locekļiem, Krievijas
valstij piederošām finanšu iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem.

Sankcijām pievienojās arī Jaunzēlande. Tā piemēros 35 % tarifus visam importam no Krievijas un paplašinās spēkā
esošos eksporta aizliegumus rūpniecības ražojumiem, kas cieši saistīti ar stratēģiskajām Krievijas rūpniecības nozarēm.
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Plašsaziņas līdzekļi. Ukrainā rodas bažas par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Radio apraides, radio un televīzijas
nacionālais koncerns (RRT) 4. aprīļa naktī slēdza ciparu apraidi TV kanāliem Pryamyi, Espresso, Channel 5. Šobrīd
kanāli ir pieejami tikai tiešsaistē Youtube. Kopumā kanāli tika uzskatīti par tradicionāliem opozicionāriem. Pilsoniskā
sabiedrība un mediji uzskata lēmumu ierobežot vārda brīvību kara laikā par nepieņemamu.

Dezinformācija. Krievija gatavo jaunu kampaņu, lai atbrīvotos no reputācijas par zvērībām Bučā, norāda Drošības
dienests (SSU). Ar vien vairāk Krievijas mediji izplata par Ukrainas armijas iespējamiem noziegumiem Mariupolē.
Saskaņā ar SSU pieejamajiem datiem Krievijas karaspēks gatavojas vienuviet savākt pašu krievu nogalināto Mariupoles
iedzīvotāju līķus un uzrādīt tos kā masu upurus no Ukrainas karaspēka. Tas ļaus viņiem novirzīt skatītāju uzmanību prom
no Bučas slaktiņa, lai gan tie ir klaja maldi. Faktiski Mariupoles nepārtrauktā apšaudīšana turpinās, un tiek traucēta arī
evakuācija, tai faktiski nenotiekot.

Socioloģiskā aptauja. Saskaņā ar nesen Ukrainā notikušo socioloģiskās grupas Rating aptauju, 95 % aptaujāto uzskata,
ka Ukraina spēs atvairīt Krievijas uzbrukumu, bet uzticība ātrajai uzvarai “dažu nedēļu laikā” ir samazinājusies: no 47 %
līdz 35 %. Tagad īpatsvars tiem, kas atbalsta “pēc dažiem mēnešiem vai līdz pat gadam”, ir palielinājies. Ir samazinājies
atbalsta līmenis dalībai NATO. Krievijas kara pirmajās dienās atbalsts Ukrainas uzņemšanai aliansē pieauga no 62 % līdz
76%, tagad tas atkal ir sarucis līdz 62 %. Tajā pašā laikā atbalsts dalībai ES pieaug. Pirmajās kara dienās tas pieauga no
68 % līdz 86 %, tad turpinājās tā izaugsme, un marta beigās tie ir 91 %, kas atbalsta Ukrainas dalību ES – absolūts
rekords visos mūsu aptauju gados.

Baudāmviela:

● Udemy: īss bezmaksas ievadkurss Ukrainas vēsturē, kultūrā un sabiedrībā no viduslaikiem līdz tagadnei.
● Duolingo: Iespēja apgūt ukraiņu valodu. Duolingo ziņo, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma to cilvēku skaits, kas

vēlas apgūt ukraiņus pasaulē, izmantojot aplikāciju Duolingo, ir palielinājies par 577 %. Kopš 24. februāra ASV
izglītojamo skaits ir palielinājies par 554 % un Polijā — par 2677 % [dati uz 20. martu].

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 6. aprīļa 6:00
(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 18600, Tanki – 684, Bruņutransportieri – 1861, Lielgabali – 332, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 55, Gaisa kuģi – 150, Helikopteri – 134, Transportlīdzekļi – 1324, 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!

● Noskatieties filmu Mariupolis, kuru veidojis tikko Ukrainā nogalinātais lietuvietis Mantas Kvedaravičius. Puse no
biļešu ienākumiem tiks novirzīti vietējām organizācijām, kas mēģina organizēt evakuāciju 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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