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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 07.04.2022.
Uzbrukumi turpinās. Doņeckas, Luhanskas un Hersonas apgabalos joprojām pakļautas smagiem uzbrukumiem.
Krievijas karaspēks šāva uz humānās palīdzības izplatīšanas vietu Vuhledarā, Doņeckas apgabalām, nogalinot 2
cilvēkus. Līdzīgi gadījumi iepriekš izskanēja, kad Krievijas karaspēks atklāja uguni pie cilvēkiem, kas stāvēja rindā, lai
tiktu pie maizes vai pie pasta. Mariupolē pamanīta Krievijas mobilā krematorija, kas darbojās pilsētā. Pēc plašās
starptautiskās publicitātes par genocīdu Bučā, krematorija izvietota pilsētā, lai iznīcinātu jebkādus pierādījumus par
noziegumiem, ko pastrādājusi Krievijas armija. Krievijas karaspēks piespiedu kārtā izveda pacientus no pilsētas ceturtās
slimnīcas Mariupolē uz īslaicīgi okupēto Ukrainas teritoriju. Pēc provizoriskām aplēsēm, mēneša laikā Mariupolē miruši
5000 cilvēku, tai skaitā 210 bērni, vēsta Mariupoles mērs. Severodoneckā, Luhanskas apgabalā, apšaudes laikā cieta 10
augstceltnes. Hirska kopienai Luhanskas reģionā tiek uzbrukts ar visa veida ieročiem. Aktīvi artilērijas šāviņu uzbrukumi
turpinājās Balaklijā, Harkivas apgabalā, rezultātā 2 cilvēki gāja bojā. Mikolajivas dzelzceļa stacija uzbrukumu laikā ir
cietusi un šobrīd nedarbojas.

Nesen atbrīvotā Borodjanka, Kijivas apgabalā, pašlaik ir viena no visvairāk bojātajām pilsētām apgabalā. Pāvests
Francisks nosodīja Bučas slaktiņu un pacēla Ukrainas karogu, kas viņam tika nogādāts no pilsētas, kur tika nošauti
simtiem civiliedzīvotāju.

Pašlaik reģionālās un valsts iestādes aktīvi aicina civiliedzīvotājus pamest Doņeckas un Luhanskas apgabalus un daļēji
arī Harkivas, ņemot vērā gaidāmo cīņu pastiprināšanos šajos apgabalos.

Cilvēktiesības. Ukrainas īslaicīgi okupētajās teritorijās turpinās civiliedzīvotāju nolaupīšana, spīdzināšana un
kriminālvajāšana. Irina Vereščuka, Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas ministre, ziņoja par biežiem Ukrainas
civiliedzīvotāju sagūstīšanas gadījumiem. Ministre informēja, ka šobrīd izaicinājums ir tāds, ka civiliedzīvotājus nevar
apmainīt pret karavīriem saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Ieslodzītie Krievijas karavīri var tikt
apmainīti pret Ukrainas karavīriem, kas šajā gadījumā neparedz civiliedzīvotājus.

Ārpolitika. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels Eiropas
Parlamenta diskusijas laikā par piekto sankciju paketi aicināja ES dalībvalstis nodrošināt Ukrainai vairāk ieroču. Borels arī
atzīmēja, ka nepārtrauktā Krievijas naftas un gāzes pirkšana Krievijai no ES deva daudz vairāk naudas nekā finansiālā
palīdzība, ko bloks sniedz Ukrainai.

Pirms NATO ārlietu ministru sanāksmes, kas paredzēta 6.-7. aprīlī, Jenss Stoltenbergs norādīja uz nepieciešamību
atbalstīt Ukrainu ilgtermiņa perspektīvā, jo aliansei ir jābūt gatavai karam, kas var ieilgt no pāris mēnešiem līdz gadiem.

ANO Ģenerālā asambleja 7. aprīlī balsos par to, vai atstādināt Krieviju no ANO Cilvēktiesību padomes, ņemot vērā
apsūdzības, kas ietver neapbruņoto civiliedzīvotāju slepkavību. Lai atstādinātu valsti no padomes, būtu nepieciešams
divu trešdaļu balsu vairākums no asamblejas.

ASV Senāts pieņēma Lendlīzes programmu, kas atbalstītu un pastiprinātu Ukrainu. Kā zināms, 2022. gada Ukrainas
Demokrātijas aizsardzības Lendlīzes akts paātrinās kritiska militāra aprīkojuma un citu kritisku piegāžu nodošanu
Ukrainai, samazinot birokrātisko slogu, kā ziņo POLITICO. Tas ļautu de facto nodot iekārtas ar noteikumiem, kas paredz,
ka saņēmējvalstis atmaksās ASV vēlāk. Pārstāvju palāta to vēl pieņems balsošanai ceturtdien.

Grieķija, Norvēģija un Austrija pievienojas citām Eiropas valstīm, izraidot daļu Krievijas diplomātu no savām valstīm.

Sankcijas. Diskusija par piekto ES sankciju paketi tiks vēl apspriesta pirms galīgās balsošanas. Tikmēr Lielbritānija un
ASV paziņoja par savu nākamo sankciju kārtu. Apvienotās Karalistes paketē iekļautas sankcijas pret Sberbank un
astoņiem oligarhiem, aizliegtas investīcijas Krievijā un Krievijas ogļu un naftas importa izbeigšana līdz 2022. gada
beigām. ASV sankcijas skar Sberbank, kā arī Alfabank, Putina divas pieaugušās meitas, Krievijas ārlietu ministra Sergeja
Lavrova sievu un meitu, kā arī Krievijas drošības padomes locekļus, pavēstīja amatpersonas.

Beļģija ir bloķējusi pārskaitījumus 196,4 miljardus eiro vērtībā pēc Eiropas sankciju ieviešanas pret Krieviju. Beļģijas
federālā valdība arī iesaldējusi aktīvus 2,7 miljardu eiro vērtībā, paziņojis Beļģijas finanšu ministrs Vinsents Van
Pētegems.

Tikmēr Ķīnas valsts naftas pārstrādes uzņēmumi izpilda spēkā esošos Krievijas naftas līgumus, bet izvairās no jauniem,
par spīti ievērojamām atlaidēm. Piesardzība skaidrojama ar Rietumu sankcijām pret Krieviju saistībā ar tās iebrukumu
Ukrainā, ziņo Reuters. Valstij piederoši uzņēmumi ir piesardzīgi, jo to rīcību var uzskatīt par Ķīnas valdības pārstāvēšanu,
un neviens no tiem nevēlas tikt uzskatīts kā Krievijas naftas pircējs.

Pārtikas nodrošinājums. Prezidents Zelenskis 6. aprīlī uzrunāja Īrijas parlamentu. Sarunā uzsvēra Krievijas
mēģinājumus šajā karā izmantot “badu kā ieroci”. Pēdējo pāris nedēļu laikā Krievijas spēki pastāvīgi cenšas iznīcināt
degvielas uzglabāšanas vietas, produktu sadales centrus, lauksaimniecības iekārtas. Kā atzīmēja prezidents Zelenskis
un iepriekš ziņoja WFO - pārtikas trūkums skars daudzas valstis, jo Ukraina ir ievērojama pārtikas ražotāja. Ukraina
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joprojām ir viens no galvenajiem kviešu, kukurūzas un miežu, kā arī saulespuķu eļļas ražotājiem. Krievija apzināti provocē
pārtikas krīzi, kas izraisīs politiskus satricinājumus un palielinās bēgļu skaitu, viņš teica.

Enerģētikas drošība. Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko ziņoja par galvenajiem enerģijas
infrastruktūras bojājumiem un zaudējumiem kopš kara sākuma. Luhanskas koģenerācijas stacija, kas tagad atrodas
okupētajā Ščastjas pilsētā. Ohtirka koģenerācijas stacija tika pilnībā iznīcināta divu gaisa raķešu uzbrukumā. Černihivas
koģenerācijas stacija arī vairākkārt cietusi gaisa uzbrukumu laikā. Kahovkas termoelektrostacija patlaban atrodas īsalicīgi
okupētajā teritorijā. Situācija Zaporižjas AES paliek nemainīga. Tajā atrodas 11 Rosatom pārstāvji, kā arī 300 līdz 500
militārpersonu un aptuveni 50 smagā aprīkojuma vienības pa stacijas perimetru.

Kultūra. Kultūras ministrija izveidoja interaktīvu karti ar bojātu vai pilnībā iznīcinātu kultūras infrastruktūru. Saskaņā ar
provizoriskām aplēsēm uz 2022. gada 1. aprīli, daļēji bojāti vai pilnībā iznīcināti vairāk nekā 150 dažādu pieminekļu un
kultūras objektu. Iepriekš ministrija izplatīja vietni, kurā ikviens var ziņot un sniegt liecības par bojāto vai iznīcināto
kultūras infrastruktūru. Pēc pārbaudes paziņotie objekti ir redzami kartē.

Lasāmviela:

● New York Times: Reportāža no Mikolajivas par situāciju jūras ostas pilsētā, kas uztur aktīvu pretestību pret
Krievijas okupāciju un iztur pastāvīgus uzbrukumus.

● Economist: Igaunijas premjerministre intervijā par cilvēka cenu karā, Krievijas imperiālistu ambīcijām un drošības
politikas nākotni. “Kremlis sūta savu jaunatni mirt, un tie nogalina nevainīgus cilvēkus un masveidā apzog viņu
mājas. Un kāpēc? Vladimira Putina imperiālistisko ambīciju dēļ. Tagad jau ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka, lai gan
Padomju Savienība sabruka, tās imperiālistiskā ideoloģija nav zudusi.”

● POLITICO: Krievijas kara noziegumi Ukrainā: tik daudz “nekad vairs”.

Skatāmviela:

● Ukraiņu brīvprātīgie ilustratori: Dvēseles iznīcinātajās Ukrainas mājās.

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 7. aprīļa 6:00
(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 18900, Tanki – 698, Bruņutransportieri – 1891, Lielgabali – 332, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 55, Gaisa kuģi – 150, Helikopteri – 135, Transportlīdzekļi – 1358, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 108, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 111,
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!

● Atzīmē kalendārā #StandUpForUkraine pasākumus: 8. aprīlī Globālais digitālais protests, lai piesaistītu līdzekļus
bēgļiem Ukrainā un visā pasaulē; 9. aprīlī klātienes pasākums Varšavā, ko rīko EK prezidente Urzula fon der
Leiena un Kanādas premjerministrs Džastins Trudo kopā ar Global Citizen un Polijas prezidentu Andžeju Dudu.

● Sniedz atbalstu Askania Nova dabas parkam. Tas atrodas īslaicīgi okupētajā teritorijā bez pieejas budžeta
līdzekļiem, tādēļ atbalsts pamatfunkcijām jāmeklē pašiem.

● 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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