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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 08.04.2022.
Uzbrukumi turpinās. 90 % no Bučas iedzīvotājiem, kuri gāja bojā pilsētas okupācijas laikā, negāja bojā raķešu
uzbrukumos, bet tos nošāva Krievijas okupanti. Atbrīvotajā Borodjankā, Kijivas apgabalā, zem trīs māju gruvešiem tika
atrasti 26 mirušo civiliedzīvotāju līķi. Pēc ģenerālprokurores teiktā, tā ir visvairāk iznīcinātā apdzīvotā vieta Kijivas
apgabalā, šeit izmantoti 250 kilogrami sprāgstvielas – Hurricanes un Tornadoes.

Luhanskas apgabalā nav nevienas slimnīcas, kas nebūtu vietusi. Kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākuma ikviena
medicīnisko palīdzību sniedzošā iestāde Luhanskas apgabalā ir apšaudīta, sacīja Luhanskas reģionālās valsts pārvaldes
vadītājs. Dnipro pilsētas mērs Boriss Filatovs ieteica evakuēt sievietes, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus no
pilsētas. Raķetes atkal ietriecās civilās infrastruktūras objektos Odesā. Krievi bombardēja ceļu Doņeckas apgabalā,
bloķējot evakuācijas vilcienus no Slovjanskas un Kramatorskas. No 8. aprīļa 10 vakarā vilcieni evakuēja cilvēkus uz
Ukrainas rietumiem. Krievijas karaspēks ir spīdzinājis un aizdedzinājis trīs vietējos iedzīvotājus Husarivkas ciematā,
Harkivas apgabalā okupācijas laikā, vēsta prokuratūra. Lai noslēptu savu noziegumu pēdas, okupanti apsedza
civiliedzīvotāju līķus ar automašīnu riepām, pirms tos sadedzināja. Un arī dažas labas ziņas: Sumu apgabalā vairs nav
Krievijas karaspēks.

Situācija Hersonas apgabalā tuvojas humanitārai katastrofai, brīdina vietējās varas iestādes un vietējie aktīvisti. Vietējie
aktīvisti ziņo par situācijas pasliktināšanos ciematos, kur cilvēki cieš badu un bez pieejama medicīniskā aprīkojuma.
Cilvēkiem, kuriem bija ietaupīti daži uzkrājumi, pateicoties nelielajai lauksaimniecībai, varētu būt nelieli atlikumi. Tie, kam
vēl ir nauda, lai iegādātos jebko, saskaras ar augstu risku un izaicinājumiem, lai jebko iegūtu. Nav pieejamu evakuācijas
koridoru, un Krievijas karaspēks ielenc apdzīvotās vietas, lai turētu cilvēkus kā ķīlniekus. Ir elektroenerģijas un ūdens
apgādes traucējumi. Dažu vietējo apdzīvoto vietu vadītāji ir spiesti doties prom sakarā ar pastāvošajiem draudiem viņu
dzīvībai un draudiem par kriminālvajāšanu. Viskritiskākā situācija tomēr ir par medicīnas pakalpojumu un preču
pieejamību. Krievijas karaspēks ceturtdien apšaudīja laivu ar bērniem Kahovka dabas parkā ar BM 21 Grad. 14
civiliedzīvotāji, tai skaitā 3 bērni, mēģināja izbēgt no Pervomaivkas ciema – apšaudē gāja bojā trīs pieaugušie un 12
gadus vecs bērns.

Ārpolitika. “Šodien mēs padarām krievus atbildīgus par savu rīcību”, ceturtdien sacīja ASV vēstniece ANO Linda
Tomasa-Grīnfīlda. ANO Ģenerālā asambleja ceturtdien apturēja Krievijas balsstiesības Cilvēktiesību padomē, ņemot vērā
apsūdzības Krievijas karavīru pastrādātajos kara noziegumos Ukrainā. Krievija ir otrā valsts pēc Lībijas 2011. gadā, kurai
kopš Padomes izveidošanas 2006. gadā ir atņemtas Cilvēktiesību padomes dalības tiesības. Pēc balsojuma Krievijas
ANO vēstnieks Genādijs Kuzmins paziņoja, ka Krievija ir nolēmusi pavisam pamest Cilvēktiesību padomi. Nu labi.

Eiropas Parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kurā aicina ieviest papildu soda pasākumus, tostarp “tūlītēju pilnīgu embargo
Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas un gāzes importam”. EP deputāti arī aicina izstrādāt plānu par ES energoapgādes
drošību un dažādošanu, Krievijas izslēgšanu no G20 un citām starptautiskajām organizācijām, Krievijas ostu slēgšanu,
visu Krievijas banku atvienošanu no SWIFT un ar Putina režīmu saistīto Krievijas amatpersonu un oligarhu aktīvu
sagrābšanu.

NATO ārlietu ministru tikšanās laikā NATO paziņoja, ka tā stiprinās atbalstu Ukrainai. Ukrainai tiks nodrošināta
aizsardzības aprīkojums pret ķīmisku vai bioloģisku uzbrukumu un tiks sniegts atbalsts valsts kiberdrošībai. Ministrs
Kuleba uzrunāja publiku ar trīskāršu darba kārtību “ieroči, ieroči, ieroči” un brīdināja, ka karš Donbasā būs kā Otrais
Pasaules karš. Līdz šim NATO nācijas ir nodrošinājušas arvien lielāku bruņojuma masīvu, ieskaitot pretgaisa raķetes,
tankus un dronus. Tomēr joprojām atsakās nodrošināt iznīcinātājus un izveidot lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas,
kas aizsargātu no Krievijas gaisa uzbrukumiem.

Piektdien Kijivā viesosies Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, Eiropas Savienības augstais pārstāvis
ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels kopā ar Slovākijas premjerministru Eduardu Hegeru.

Diplomāti atgriežas Kijivā. Lietuva kļuva par pirmo valsti, kuras vēstnieks atgriezies Kijivā. Vēstniecībā strādās seši
Lietuvas diplomāti un vairāki citi darbinieki. Latvijas un Igaunijas vēstnieki plāno drīz atgriezties Kijivā. Pašlaik Turcijas un
Slovēnijas vēstniecības jau ir atsākušas savu darbu.

Sankcijas. Ukrainas ārlietu ministrs ieskicēja 10 galvenos triecienus Krievijas ekonomikai, pēdējo trīs dienu laikā noteikto
sankciju rezultātā. Dažas no tām: ASV, Lielbritānija, ES un G7 aizliedz jebkādus jaunus ieguldījumus Krievijā; ASV, ES un
G7 nosaka sankcijas pret lielākajām Krievijas bankām (Sberbank un Alfabank), kas veido divas trešdaļas no visa banku
tirgus; izraidīti 318 Krievijas diplomāti no 18 ES dalībvalstīm; Putina režīma ģimene un sabiedrotie, tostarp iesaldējot daļu
no viņu aktīviem.

ASV Kongress atbalstīja Krievijas naftas un gāzes importa aizliegumu pēc slaktiņa Bučā. Turklāt tagad tiek pārtrauktas
visas tirdzniecības attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju. Vēl viens vienprātīgs lēmums paredz atcelt Maskavas īpašo
tirdzniecības statusu un aizliegt Krievijas enerģijas importu ASV, lai turpinātu sodīt Krievijas ekonomiku, reaģējot uz
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iebrukumu Ukrainā. Tāpēc varētu tikt uzlikti augstāki tarifi Krievijas precēm, un attiecīgi tas varētu samazināt ieņēmumu
plūsmu uz Krieviju.

Veselības drošība. Pasaules Veselības organizācija (PVO) gatavojas iespējamiem ķīmiskiem uzbrukumiem Ukrainā.
PVO Eiropas Reģionālā biroja direktors Hanss Klūge norādīja, ka, “PVO apsver visus scenārijus un iespējas dažādām
situācijām, kas varētu ietekmēt Ukrainas iedzīvotājus, sākot ar nepārtrauktiem uzbrukumiem un masu slepkavībām un
beidzot ar ķīmiskiem uzbrukumiem”. PVO brīdināja, ka cilvēki Ukrainā var nomirt no vienkāršām, bet neaprūpētām
slimībām, piemēram, diabēta un sirds un asinsvadu slimībām, un bērni no masalām, pneimonijas un caurejas, jo nav
pieejama pamata medicīniskā aprūpe un humānā palīdzība.

Digitālā drošība. Microsoft ziņoja par nesen novērotiem uzbrukumiem, kas vērsti pret Ukrainas uzņēmumiem no
Krievijas GRU vienībām. Šonedēļ Microsoft izdevās izjaukt dažus no Strontium uzbrukumiem, pārņemot kontroli no
septiņiem interneta domēniem, kas tika izmantoti šo uzbrukumu veikšanai. Strontium izmantoja šo infrastruktūru, lai
vērstos pret Ukrainas institūcijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem. Tā bija vērsta arī uz valdības iestādēm un domnīcām,
kas ir iesaistītas ārpolitikā Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā.

Ukrainas hakeru grupa CyberPan Ukraine apgalvo, ka ir atradusi veidus, kā izjaukt Krievijas militāro vienību navigāciju,
un strādā pie tā, lai vismaz vienu no sistēmām, kas izmanto precīzās vadības sistēmas, izjauktu artilērijas uguni, ziņo
Defenceone.

Dezinformācija. Līdz ar militāru ofensīvu Krievija turpina aktīvu dezinformācijas kampaņu. Viltus ziņu uzplaiksnījums nāk
ik reizi, kad atklājas kādas jaunas liecības par Krievijas noziegumiem. Mūsu eksperti apkopoja piecus no marta
izplatītākajiem viltojumiem mūsu jaunajā brošūrā: 5 Galvenie dezinformācijas stāsti no Krievijas par karu Ukrainā.

Lasāmviela:

● Atlantic Council: Visa pasaule būtu ieguvēja no ukraiņu uzvaras pār Krieviju.
● Foreign Affairs: Mīti par trūkumiem kiberkarā.

Baudāmviela:

● Pink Floyd: Britu rokgrupa pēc 30 gadu pārtraukuma izlaida jaunu ierakstu “Hey Hey Rise Up”. Ierakstā ir Pirmā
pasaules kara laika dziesma “Oh, the Red Viburnum in the Meadow” jaunā skanējumā un tajā piedalās ukraiņu
rokzvaigzne, BoomBox dziedātājs Andrijs Hlivņuks.

● Bandsplaining: Mūzikas nozare Ukrainā, iepazīsti 18 underground grupas.

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 8. aprīļa 6:00
(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 19000, Tanki – 700, Bruņutransportieri – 1891, Lielgabali – 333, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 55, Gaisa kuģi – 150, Helikopteri – 135, Transportlīdzekļi – 1361, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 108, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 112,
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!

● Sniedz atbalstu UAnimals, kas ir dzīvnieku tiesību organizācija un šobrīd Ukrainā glābj dzīvniekus.
● Sniedz atbalstu Krovospas, kas ir Ukrainas hemostatisko pārsēju ražotājs un veic piegādes Ukrainas armijai un

teritoriālās aizsardzības vienībām.
● 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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