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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 6.04.2022.

Şehirlere Saldırılar. Luhansk bölgesindeki Rubijne'de Ruslar nitrik asitli bir tanka çarptı, yerel yetkililer sakinleri evde
kalmaya çağırdı. Luhansk bölgesinde gece boyunca 11 ev yıkıldı. Harkiv bölgesindeki Üzüm'den yerel vatandaşlar zorla
Rusya'ya sınır dışı ediliyor. Kadın kamu denetçisi Denisova'ya göre işgalciler, Ukraynalıların Rusya'ya sınır dışı edildiği
filtreleme kampları ve koridorlar oluşturuyor. Benzer eylemler daha önce de binlerce kişinin Rusya'ya sınır dışı edildiği
Mariupol'da kaydedilmişti. Rusya, Dnipropetrovsk bölgesinde petrol deposunu ve fabrikalardan birini bombaladı. Akaryakıt
deposu tahrip edildi. Kurtarma ekipleri fabrikada çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Harkiv'de, özel Feldman
Ekopark, kalan hayvanların orada yaşayamayacağı ölçüde tahrip edildi. Hayvanlar Dnipro şehrine tahliye edilecek. Gece
boyunca, Vinnıtsya bölgesindeki Kozyatın'de füze bombardımanı sırasında altyapı nesneleri imha edildi. Herson
bölgesinde, yerleşim yerlerinin çoğu, aktif çatışmalar ve kaynak eksikliği nedeniyle insani bir felaketin eşiğinde.

Buça Katliamı. Ukrayna Savunma Bakanının açıklamalarına göre Buçada suç işleyen Rus askerler, Ukrayna'ya
dönecekler. Rusya Genelkurmayı tarafından 64. Makinize Tugayının yineden ön cepheye gönderilmesi söz konusudur.
Açıklamalara göre karar, 'gerkli olmayan' şahitlerin yok edilmesi için verilmiştir. Bu askerlerin ön cepheye yeniden
gönderilmesi, onların hayatta kalmalarını ve mahkemede açıklama yapmalarını imkansız kılacaktır. Ukraynalı bağımsız
bir STK olan Slidstvo.Info'nun raporlarına göre, Bucha'da konuşlandırılmış Rus birliklerinin her üçte biri daha önce
konuşlanmış ve Suriye'de savaşmış durumda.

İnsan Hakları İhlali. Kyiv bölgesindeki Hostomel Belediye Başkanı'na göre, kurtarılmış şehirde hâlâ yaklaşık 400 sakini
kayıp sayılmaktadır. Ukrinform'un haberine göre, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Rus
esaretinden serbest bırakılan Ukraynalı kadın askerlerin işgalciler tarafından işkenceye ve kötü muameleye maruz
kaldığını bildirdi. ICRC tahliyesi ve insani yardım konvoyunun Mariupol'a girmesi engellendi.

Dış Politika. BM. Başkan Zelenskıy, 5 Mart 2022'de BM Güvenlik Konseyi toplantısına hitap etti. Konuşmasında Başkan
Zelenskıy, Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın saldırganlığını sona erdirmek için herhangi bir adım atmamasını keskin bir
şekilde dile getirdi: ‘Ya Rusya'yı saldırgan ve savaş kaynağı olarak çıkarın ki kendi saldırganlığı, kendi savaşıyla ilgili
kararları veto etmesin ve sonra barışı tesis etmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Veya diğer seçenek, lütfen nasıl
reform yapabileceğimizi veya değişebileceğimizi, kendinizi nasıl çözebileceğimizi ve barış için çalışabileceğimizi gösterin'.
Ukrayna'nın daha fazla küresel güvenlik sistemi hakkında küresel bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu
belirtti. İngiltere ve ABD, Rusya'yı BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarma fikrini gündeme getiriyor. Konuyla ilgili
tartışmalar bugün de devam edecek.

AB, sürekli hukuk devleti ihlalleri ışığında Macaristan'ın fonlarını kesmek için bir süreç başlattı. Macaristan, yeni iktidar
altında yargılanan ilk ülke oldu. Son seçimlerin sonuçlarından birkaç gün sonra alınan karar, Fidesz'in ve AB fonlarından
doğrudan yararlanan yakın çevrelerin tepkisi olarak açıklanıyor.

AB müttefikleri, Buça cinayetlerinin ardından iki gün içinde 200 Rus diplomatı sınır dışı etti. Moskova'nın Ukrayna'yı işgal
etmesinden bu yana 325'ten fazla diplomat ve büyükelçilik çalışanı sınır dışı edildi. Salı günü İtalya, İsveç, Danimarka,
İspanya, Portekiz, Romanya diplomatları sınır dışı eden ülke sayısına eklendi. Letonya, Daugavpils ve Liepāja'daki iki
Rus konsolosluğunu kapattı ve Estonya, Narva'daki Rus konsolosluğunu kapattı.

AB Başkanı von der Leyen ve Yüksek Temsilci Josep Borrell, Cuma günü Cumhurbaşkanı Zelenskıy ile görüşmek üzere
Kyiv'i ziyaret edecek. Ziyaret, 9 Nisan'da Varşova'da gerçekleştirilecek olan StandUpForUkraine etkinliğinden bir gün
önce gerçekleşecek. AB liderlerinin yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı ve Kanada Başbakanı da katılacak. Etkinlik, dünya
liderleri ve şirketleri için, çatışmadan etkilenen savunmasız siviller ve diğer küresel insani öncelikler için insani finansmanı
hızlandırmak için bir fırsat olacak. Avusturya Federal Şansölyesi, Cumhurbaşkanı Zelenskıy ile yaptığı telefon
görüşmesinin ardından Ukrayna ziyaretini duyurdu.

The Ekonomist İstihbarat Birimi, Ukrayna'daki savaşla ilgili dünyadaki bölünmeye ilişkin en son genel bakışı yayınladı.
Analiz, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın zenginlerinin çoğu da dahil olmak üzere toplam 131 ülkenin Rusya'yı
desteklemediğini gösteriyor. Ancak dünya nüfusunun üçte ikisi, Çin, Venezuela, Myanmar vb. dahil olmak üzere tarafsız
veya Rusya eğilimli ülkelerde yaşıyor.

Yaptırımlar. AB, Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketini açıkladı. Yaklaşan paket farklı alanları hedefliyor, ancak AB'nin
Rusya'dan yaptığı önemli ithalatlardan biri olmaya devam eden Rus petrolünü değil: tablo. Almanya, Avusturya ve
Macaristan, Rus petrolüne yönelik yasağı desteklemekten kaçınıyor ve bunu potansiyel bir enflasyon artışıyla haklı
çıkarıyor. Bu nedenle, yaklaşmakta olan yaptırım paketi yalnızca Rusya'dan gelen kömür yasağını, aralarında VTB'nin de
bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağını, Rus gemilerinin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasını ve
ayrıca kuantum bilgisayarların, gelişmiş yarı iletkenler, ahşaptan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar ürünler
ihracat yasaklarını hedef alacak, Rus şirketlerinin Üye Devletlerde kamu alımlarına katılımının AB tarafından yasaklandı
ve Rus kamu kurumlarına yönelik tüm mali desteğin hariç tutuldu.
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ABD, Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus sermayeli finans kurumlarını ve devlete ait işletmeleri hedef almanın
yanı sıra yeni bir yaptırım turu hazırlıyor.

Yeni Zelanda da yaptırımlara katıldı. Rusya'dan yapılan tüm ithalatlara %35 tarife uygulayacak ve mevcut ihracat
yasaklarını stratejik Rus endüstrileriyle yakından bağlantılı endüstriyel ürünlere genişletecek.

Medya. Ukrayna'da medya özgürlüğü konusunda artan endişeler ortaya çıkıyor. Ulusal Radyo Yayıncılığı ve TV
Müdürlüğü, 4 Nisan gecesi 'Pramıy', 'Espresso', 'Kanal 5' TV kanallarının dijital yayınını kapattı. Şu anda kanallar sadece
Youtube'da çevrimiçi olarak mevcuttur. Genel olarak kanallar geleneksel olarak muhalif olarak kabul edildi. Sivil toplum ve
medya, savaş zamanlarında ifade özgürlüğünü sınırlayan kararı kabul edilemez buluyor.

Yanlış Bilgilendirme. Güvenlik Servis Birimi (SSU), Rusya'nın Buça'da bildirilen vahşetlerden kendisini aklamak için yeni
bir sahte kampanya hazırladığını söylüyor. Rus medyası, Ukrayna ordusunun Mariupol'da işlediği iddia edilen suçlar
hakkında daha fazla bilgi yayıyor. SSU'nun mevcut verilerine göre, Rus birlikleri, Ruslar tarafından öldürülen Mariupol
sakinlerinin cesetlerini tek bir yerde toplamaya ve onları Ukrayna birliklerinin toplu kurbanları olarak sunmaya hazırlanıyor.
Bu, izleyicilerin dikkatini 'Buça Katliamı'ndan uzaklaştırmalarını sağlayacaktır. Bu tamamen bir yanılsama olmasına
rağmen. Aslında, Mariupol'un aralıksız bombardımanı devam ediyor ve tahliyeler sıklıkla kesintiye uğruyor.

Son Anketleme: Ukrayna'daki sosyoloji grubu 'Rating' tarafından son zamanlarda yapılan bir ankete göre, ankete
katılanların %95'i Ukrayna'nın Rusya'nın saldırısını püskürtebileceğine inanıyor, ancak 'birkaç hafta içinde' hızlı zafere
olan güven azaldı: %47'den %35'e. Şimdi 'birkaç aydan fazla veya bir yıla kadar' destekleyenlerin payı arttı. NATO
üyeliğine verilen destek azaldı. Tam kapsamlı savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın İttifak'a katılımına verilen destek
%62'den %76'ya yükseldi. Şimdi tekrar %62'ye düştü Aynı zamanda AB üyeliğine verilen destek artıyor. Savaşın ilk
günlerinde %68'den %86'ya yükseldi, ardından büyümesi devam etti ve Mart sonu itibariyle %91'i Ukrayna'nın AB
üyeliğini destekliyor - tüm yıllar boyunca mutlak bir rekor.

Ukrayna hakkında daha çok bilgi edinin:
● Ücretsiz Tarih Eğitimi - Ukrayna: Tarih, Kültür ve Kimlikler | Udemy - Orta Çağ'dan günümüze Ukrayna'nın tarihi,

kültürü ve toplumu hakkında çok dilli kısa giriş kursu.
● Duolingo ile Ukraynaca öğrenin. Duolingo, tam ölçekli Rus işgalinin başlangıcından bu yana, dünyada Duolingo

uygulaması aracılığıyla Ukraynaca öğrenmek isteyen insan sayısının %577 arttığını bildirdi. 24 Şubat'tan bu yana
ABD'de öğrenci sayısı %554 ve Polonya'da %2677 arttı [veriler 20 Mart 2022'ye göre geçerlidir].

İstatistikler:
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 6 Nisan 2022 sabahı saat 10:00 itibariyle Rus ordusunun

toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 18 600 asker, 684 tank, 1861 ZPT, 332 topçu sistemi, 107 çok
namlulu roketatar, 55 uçaksavar savaş sistemi, 150 uçak, 134 helikopter, 1324 araç, 7 sürat teknesi, 76 yakıt
tankı, 94 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 25 özel teçhizat, 4 Kısa menzilli balistik füze. Ayrıca Rus kayıplarının
etkileşimli sayacını da takip edin.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravičius'un 'Mariupolis' filmini izleyin. Bilet
satışlarının %50'si Mariupol'dan tahliyeye yardımcı olan yerel kuruluşlara gönderilecek.

● Ukrayna'daki durumla ilgili güncel bilgileri ister sosyal medya üzerinden, ister yerel medya ile
ya da bu kısa notu etrafa yayarak paylaşın.

● Güncel heberleri okumak için Twitter ve web sitemizi takib edin.
● Projemize PayPal üzerinden bağış yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi.

Ukrayna’yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz! Slava Ukraini! Yaşasın Ukrayna!
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