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Рат у Украјини. Дневни извештај. 10:00 часова, 7.04.2022.

Градови на удару. Области Доњецка, Луганска и Херсонска и даље су под најтежим нападом. Руске трупе
пуцале су на локацију за дистрибуцију хуманитарне помоћи у Вухледару, у Доњецкој области. Две особе су
погинуле. Раније су пријављивани слични случајеви - да су руске трупе отварале ватру на људе који су стајали у
реду да добију хлеб или обављају послове у пошти. У Мариупољу, руски мобилни крематоријуми примећени су у
граду. Након широког међународног публицитета о геноциду у Бучи, крематоријуми су стационирани у граду како
би уништили све доказе о злочинима које је починила руска војска. Руске трупе и окупатори су насилно
преместили пацијенте и особље градске болнице бр.4 у Мариупољу на привремено окупирану територију
Украјине. Према прелиминарним проценама, током месеца блокаде у Мариупољу је погинуло 5.000 људи,
укључујући 210 деце, саопштио је градоначелник Мариупоља. Током гранатирања Северодоњецка, у области
Луганска , ватром је погођено 10 небодера. Заједница Хирска у региону Луганска је под гранатирањем из свих
врста наоружања. Активно артиљеријско гранатирање настављено је у Балаклији, у области Харкова, и
погинуле су 2 особе. Железничка станица Николајев је оштећена током гранатирања и тренутно не ради.

Недавно ослобођена Борођанка, Кијевска област, тренутно је један од најоштећенијих градова у Кијевској
области. Папа Фрања осудио је 'Бучански масакр' и подигао украјинску заставу, која му је послата из града, где је
стрељано на стотине цивила.

Тренутно регионалне и националне власти активно позивају цивиле да напусте регионе Доњецка и Луганска и
неке делове Харковске области због предстојеће ескалације борби у овим регионима.

Људска права. Отмице, мучења и кривично гоњење цивила се настављају широм окупираних територија
Украјине. Ирина Верешчук, министарка за реинтеграцију привремено окупираних територија, пријавила је честе
случајеве хватања украјинских цивила од стране руских трупа. Министар је саопштио да остаје изазов чинјеница
да се цивили не могу мењати за војнике по међународном хуманитарном праву. Затворени руски војници могу се
заменити за украјинске заробљене војнике, што у овом случају не предвиђа цивиле.

Спољна политика. Министар европских спољних послова и безбедносне политике Жозеп Борел позвао је земље
чланице ЕУ да обезбеде више оружја Украјини током расправе у Европском парламенту о петом пакету санкција.
Борел је такође приметио да је наставак куповине руске нафте и гаса од стране ЕУ Русији дао много више новца
од финансијске помоћи коју је блок пружио Украјини.

Уочи састанка министара иностраних послова НАТО-а 6-7. Јенс Столтенберг је нагласио да је потребно да НАТО
дугорочно подржи Украјину, јер Алијанса треба да буде спремна за дуготрајни рат – од неколико месеци до
неколико година.

Генерална скупштина Уједињених нација гласаће 7. априла о томе да ли да суспендује Русију из Савета УН за
људска права због оптужби за зверства која укључују убиство ненаоружаних цивила. За суспензију државе из
савета била би потребна двотрећинска већина гласова у скупштини.

Амерички Сенат усвојио је Закон о зајму и најму који би подржао и опскрбио Украјину. Како је познато, Закон зајму
и најму за одбрану демократије у Украјини из 2022. године, убрзао би трансфер критичне војне опреме и других
кључних залиха у Украјину смањењем бирократије, како извештава POLITICO. То би омогућило де факто
поклањање опреме, уз одредбе које предвиђају да ће их земље примаоци касније вратити САД. Представнички
дом тек треба да га стави на гласање у четвртак.

Грчка, Норвешка и Аустрија придружују се другим европским земљама у протеривању неких руских дипломата из
својих земаља.

Санкције. О петом пакету санкција ЕУ даље ће се разговарати пре коначног гласања. У међувремену, Британија и
Сједињене Државе најавиле су следећу рунду санкција. Пакет Велике Британије укључује санкције против
Сбербанке и осам олигарха, забрањује инвестиције у Русији и захтева престанак куповине руског угља и нафте до
краја 2022. САД циљају Сбербанку, као и Алфабанку, две одрасле Путинове ћерке, жену и ћерку руског министра
спољних послова Сергеја Лаврова , и високе чланове руског савета безбедности, рекли су званичници.

Белгија је блокирала 196,4 милијарде евра руских финансијских трансакција након европских санкција Русији.
Савезна влада Белгије такође је замрзнула средства у вредности од 2,7 милијарде евра, рекао је белгијски
министар финансија Винсент ван Петегхем.

У међувремену, кинеске државне рафинерије поштују постојеће руске уговоре о нафти, али избегавају нове упркос
великим попустима. Разлог за опрез је повећавање Западних санкција Русији због њене инвазије на Украјину,
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https://www.euronews.com/2022/04/06/russia-accused-of-using-mobile-crematoria-in-besieged-mariupol
https://twitter.com/Klitschko/status/1511932557193011204
https://hromadske.ua/posts/rosijski-vijska-deportuvali-paciyentiv-i-personal-likarni-z-mariupolya-na-timchasovo-okupovani-teritoriyi
https://hromadske.ua/posts/rosijski-vijska-deportuvali-paciyentiv-i-personal-likarni-z-mariupolya-na-timchasovo-okupovani-teritoriyi
https://t.me/ukrainenowenglish/4289
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337605/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/06/1bn-for-ukraine-35bn-for-russian-energy-eu-chief-calls-out-funding-gap
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_194326.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_194326.htm
https://www.reuters.com/world/un-vote-suspending-russia-human-rights-council-over-ukraine-2022-04-07/
https://www.politico.com/news/2022/04/06/senate-unanimously-approves-lend-lease-00023668
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/6/greece-norway-order-expulsion-of-russian-diplomats
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/ukraine-update-kuleba-pleads-for-more-weapons-at-nato-meeting?srnd=premium-europe
https://www.gov.uk/government/news/uk-imposes-sweeping-new-sanctions-to-starve-putins-war-machine
https://www.reuters.com/world/us-allies-ban-investments-russia-sanction-banks-2022-04-06/
https://www.brusselstimes.com/215243/belgium-blocks-nearly-e200-billion-in-russian-assets
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Ројтерс извештава : „Државна предузећа су опрезна јер се њихове акције могу сматрати представљањем кинеске
владе и нико од њих не жели да буде издвојен као купац руске нафте“.

Сигурност хране. Председник Зеленски се обратио парламенту Ирске 6. априла. У говору су подвучени покушаји
Русије да употреби „глад као оружје“ у овом рату. Током последњих неколико недеља, руске снаге су доследно
циљале да униште складишта горива, центре за дистрибуцију производа, пољопривредну механизацију и минска
поља. Као што је приметио председник Зеленски и раније известио СПХ– несташица хране ће утицати на многе
земље пошто је Украјина значајан произвођач хране. Украјина остаје један од кључних произвођача пшенице,
кукуруза, јечма, као и сунцокретовог уља. Русија намерно изазива прехрамбену кризу, која ће изазвати
политичке турбуленције и повећати број избеглица, рекао је он.

Енергетска безбедност: Министар енергетске политике известио је о кључним пријављеним губитакцима и
штети нанетој енергетској инфраструктури од почетка рата. Ово укључује комбиновану термоелектрану у Луганску
(ЦХП), која се сада налази у окупираном граду Счастје.Комбинована термоелектрана у Охтирки је потпуно
уништена двема авионским бомбама. Черниговска ТЕ је такође више пута погођена током гранатирања.
Термоелектрана Каховка се тренутно налази на привремено окупираној територији. Ситуација у станици
Запорожја НЕК остаје непромењена. Присутно је 11 представника Росатома са 300 до 500 војника и око 50
јединица тешке технике око обода станице.

Култура. Министарство културе покренуло је интерактивну мапу са оштећеном или уништеном инфраструктуром.
Према прелиминарним проценама, од 1. априла 2022. године, више од 150 различитих споменика и културних
објеката је делимично оштећено или потпуно уништено. Министарство је раније покренуло веб страницу на којој
свако може пријавити и доставити доказе о оштећеној или уништеној културној инфраструктури. Након
верификације, пријављени објекти су видљиви на мапи.

Угао за читање.
- У Миколајеву, стамбена насеља су све више угрожена – New York Times - репортажа о ситуацији на

територији лучког града Миколајева који одржава активан отпор руској окупацији и издржава активно
гранатирање.

- Каја Калас о зверствима у Украјини | The Economist - естонски премијер о људској цени рата, руским
империјалистичким амбицијама и будућности безбедносне политике. „ Кремљ своју омладину шаље да
умире и масовно коље невине људе и гранатира њихове домове. А за шта? Зарад империјалистичке
амбиције Владимира Путина. До сада је постало потпуно јасно да, иако се Совјетски Савез распао,
његова империјалистичка идеологија није. ”

- Руски ратни злочини у Украјини: Толико о 'никад више' – POLITICO

Погледајте кратак анимирани видео 'Душа' који илуструје све оне чије ће душе остати у порушеним украјинским
кућама.

Статистика:
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 6. априла

2022. у 10 часова: људство – око 18 900, тенкови ‒ 698, АПВ ‒ 1891, артиљеријски системи – 332, МЛРС –
108, противваздушни системи – 55, авиони – 150, хеликоптери – 135, мекана возила – 1358, чамци и лаки
чамци – 7, цистерне за гориво – 76, оперативно-тактички дронови – 111, специјална опрема – 25, мобилни
СРБМ системи – 4. Такође пратите интерактивни бројач руских губитака.

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Означите свој календар за #StandUpForUkraine : - Глобални дигитални митинг за прикупљање

средстава за избеглице у Украјини и широм света; - Глобални догађај прикупљанја средстава у Варшави
сазвали су председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и премијер Канаде Џастин Трудо , са
Global Citizen и уз учешће председника Пољске, Анжеја Дуде .

● Подржите Национални парк Асканија Нова . Сада и зоолошки парк и ботаничка башта Асканија Нова
немају приступ својим буџетским рачунима и морају да издржавају резерват сопственим средствима.

● Пратите наша дневна ажурирања на Twitter и нашу веб страницу .
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем Pay Pal. Више информација овде .

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини!
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https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-china-state-refiners-shun-new-russian-oil-trades-teapots-fly-under-2022-04-06/
https://www.youtube.com/watch?v=5ABtV5blzmY&ab_channel=RT%C3%89News
https://www.rbc.ua/ukr/news/german-galushchenko-rech-povyshenii-tarifov-1649180207.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/german-galushchenko-rech-povyshenii-tarifov-1649180207.html
https://uaculture.org/culture-loss/?fbclid=IwAR01Dpr5894jDE6h_Sikq7dYqVnJAkEDh9U0JQAHNv3D9-wh_aiIDb1Kwgs
https://culturecrimes.mkip.gov.ua/
https://www.nytimes.com/2022/04/06/world/europe/mykolaiv-ukraine-shelling-civilians.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm4ciPsSGYyMvErQf617apw2zjecQNZALvoyR-Z7z-lSeldtRg2so52L3Z8EPSQxqIu1RSU2w5fJF_gewAPdU1OYeq151aHt-FWPKiSxCvmIzycgJwgz8ZRhaV6r2yQXwq7PFPomjdYvwa12BJ19Qz8GZiTct-L6SEkrYKXwZRnZ4wQyXOldUCiC3oLPruJdL3gBTA7OX3h94m0j6d5DOdxxPK33KhYoe8WWkqxGQyUzb9_vX8ttMtCSw7Z6srfNqgiOzN60wJg1F6ZSvLDEtQWqJWsYvzDvFuAY9-IbHxXqwbs&smid=tel-nytimes
https://www.economist.com/by-invitation/kaja-kallas-on-the-atrocities-in-ukraine/21808581
https://youtu.be/9BBcxBQPQCo
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/hashtag/standupforukraine?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Ursula-von-der-Leyen-102591445716241/?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/GLBLCTZN/?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/andrzejduda?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/588222335004991/posts/1312279185932632/?d=n
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

