
10:00, 07.05.2022.

Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 73. diena.
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska

Cilvēktiesības. Amnesty International laidusi klajā jaunu ziņojumu ar pierādījumiem par cilvēktiesību noziegumiem, kas
pastrādāti Kijivas apgabala ziemeļrietumos. Krievija 1. un 2. martā sarīkoja virkni gaisa uzbrukumu astoņiem dzīvokļu
namiem Borodjankas pilsētā, aptuveni 60 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Kijivas. Šajās mājās dzīvoja vairāk nekā 600
ģimeņu. Uzbrukumu rezultātā gāja bojā vismaz 40 cilvēku un militārpersonas iznīcināja aplenktās ēkas, kā arī desmitiem
citu māju ap tām. Lielākā daļa upuru gāja bojā māju pagrabos, kur viņi slēpās no bombardēšanas. Citi gājuši bojā
dzīvokļos. Borodjankā vismaz 40 civiliedzīvotāji tika nogalināti nesamērīgos un nekritiskos uzbrukumos, kas izpostīja šo
teritoriju un atstāja tūkstošiem bez dzīvojamās telpas. Bučā un vairākās citās pilsētās un ciematos uz ziemeļrietumiem no
Kijivas, Amnesty International ir dokumentējusi 22 gadījumus, kad Krievijas spēki ir nelikumīgi nogalinājuši, no kuriem
lielākā daļa bija acīmredzami ārpustiesas nāvessodi.

Ceturtdien notika vēl viena ieslodzīto apmaiņa, vēsta premjerministra vietniece Irina Vereščuka. Mājās atgriezās 41
ukrainis, tostarp 11 sievietes. Kopumā tika atbrīvoti 28 militārpersonas un 13 civiliedzīvotāji.

Tika atvērts trešais humānās palīdzības koridors no Mariupoles, arī Azovstaļas. Ukrainas amatpersonas ziņo par 50
civiliedzīvotāju evakuāciju no Azovstaļas tērauda rūpnīcas, lielākoties sievietēm, bērniem un gados veciem cilvēkiem.
Reuters apstiprināja 25 cilvēku, tostarp bērnu, evakuāciju no Azovstaļas rūpnīcas Mariupolē uz Bezymenne ciemu, kas
atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Ne visus cilvēkus varēja evakuēt, jo nepārtraukto Krievijas uzbrukumu dēļ evakuācija
ievērojami palēninājās. Cilvēkiem nācās bēgt no rūpnīcas pastāvīgu uzbrukumu laikā, viens ukraiņu karavīrs gāja bojā un 6
tika ievainoti. Atpakaļceļā vairāk cilvēku bija jāsavāc ostas pilsētas atkritumu savākšanas punktā, tomēr, ņemot vērā
aizkavēšanos, ko izraisīja pastāvīgie uzbrukumi, grupu nevarēja savākt, tādējādi evakuācijas darbi turpināsies arī sestdien.
Tomēr ievainoto Ukrainas karavīru un militārpersonu evakuācija kopumā nav saskaņota ar Krievijas karaspēku.

Hersonā aptuveni 500 cilvēku atrodas pagrabos, kur tiek spīdzināti, saka Ukrainas prezidenta pastāvīgā pārstāve Krimā
Tamila Taševa. Gan Hersonā, gan uz administratīvās robežas ar Krimu, piemēram, Novooleksiivka ciemā un Heņičeskas
pilsētā, okupantu vadoņiem vai Krievijas militāristiem ir to aktīvistu saraksti, kuri jo īpaši 2015. gadā piedalījās Krimas
civilajā blokā vai dienēja pretterorisma operācijā. Tāpēc Krievijas spēki turpina mājas pārbaudi un cilvēku nolaupīšanu no
savām mājām.

Dezinformācija. Luhanskas apgabalā krievi sāka bloķēt sociālos tīklus, tostarp Facebook, un Ukrainas interneta vietnes –
ziņo Ludmila Denisova. Šo darbību mērķis ir nepieļaut, ka vietējie iedzīvotāji vāc un analizē ziņas, kas publicētas Ukrainā
un neatkarīgos plašsaziņas līdzekļos. Krievijas varas iestādes padara krievu un “republikāņu” (Luhanskas tautas republika)
medijus par alternatīvu, nosaucot tos par “uzticamiem avotiem”.

Ārpolitika. Oficiālās vizītes ietvaros Kijivu apmeklēja Lietuvas, Latvijas un Igaunijas ārlietu ministri. Vizītes mērķis bija
parādīt vēl nebijušu atbalstu Ukrainai, bet pabeigt arī iepriekš neuzsākto vizīti, kas bija plānota 24. februārī. Latvija ir
gatava atbalstīt Ukrainas kandidātvalsts statusu nākamajā ES samitā, pauda Latvijas ārlietu ministrs.

G7 tikšanās notiks svētdien, 8. maijā. Tikšanās notiek simboliski – dienu pirms tam, kad Krievija svinēs Uzvaras dienu un
rīko parādes. Baltā nama pārstāvis saka, ka tikšanās simboliski notiek dienu pirms Uzvaras dienas, lai parādītu G7 bloka
vienotību un solidaritāti Ukrainas atbalstam. Sanāksmes darba kārtībā uzmanība pievērsta jaunākajiem notikumiem
Krievijas iebrukumā Ukrainā, centieniem stiprināt valsti. Bloka līderi svētdien rīkos arī videozvanu ar Ukrainas prezidentu
Zelenski.

Kopš sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, ANO Drošības padome, tostarp Krievija, pieņēmusi paziņojumu,
kurā paustas “dziļas bažas par Ukrainas miera un drošības uzturēšanu”. Norvēģijas un Meksikas sagatavotais teksts tika
pieņemts vienprātīgi. Iepriekš Krievija izmantoja veto tiesības par 25. februāra paziņojumu, kurā nosodīja Krievijas
iebrukumu. Nesenais dokuments izvairās no terminiem “speciālā operācija”, “karš”, “konflikts” un “iebrukums”.

ASV prezidents Džo Baidens plāno pirmdien, 9. maijā, parakstīt slaveno lendlīzes atbalsta programmu Ukrainai.
Parakstīšanas diena sakritīs ar Uzvaras dienas svinībām Maskavā. Turklāt Baidens paziņoja par vēl vienu drošības
palīdzības paketi Ukrainai, kas nodrošinās papildu artilērijas munīciju, radarus un citas iekārtas. Paketes vērtība ir 150
miljoni dolāru.

Ukrainas, Somijas un Zviedrijas štāba priekšnieki piedalīsies NATO Militārās komitejas sanāksmē 19. maijā Briselē.
Sanāksmi vadīs Militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauers. NATO Militārās komitejas sēdē tiks pievērsta
uzmanība stratēģiski svarīgiem jautājumiem aliansei pirms jūnijā notiekošā Madrides samita. Savukārt otrā daļa būs veltīta
Krievijas karam Ukrainā, kuras laikā pievienosies Ukrainas, Somijas un Zviedrijas pārstāvji.

Pārtikas drošība. Austrija mēneša laikā atbalstīs graudu dzelzceļa eksportu no Ukrainas. Vilcieni katru mēnesi pārvadās
līdz 60 000 metrisko tonnu graudu no Ukrainas uz Austriju, pievienojoties līdzīgiem sūtījumiem uz Vāciju. Šis eksports
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apies Krievijas blokādi Odesā, Ukrainas lielākajā ostā Melnajā jūrā.

Tikmēr Apvienoto Nāciju Organizācijas pārtikas indekss aprīlī samazinājās par mazāk nekā 1 %, jo pārtikas cenas kopš
Krievijas iebrukuma sākuma turējās tuvu rekordaugstam līmenim. Nelielu cenu kritumu aprīlī daļēji izraisīja krītošais
pieprasījums pēc augu eļļas un zemākas kukurūzas cenas. Bažas par pārtikas cenu rodas saistībā ar Krievijas iebrukumu,
kas ierobežo piegādes no Ukrainas, kas ir viena no pasaules lielākajām graudu un augu eļļas nosūtītājām. Lielās
mēslojumu cenas un laika apstākļi rada draudus pasaules kultūraugu krājumiem, tostarp sausumu, kas ietekmē kviešu
ražu ASV, norāda Bloomberg.

Tomēr Pasaules pārtikas programma brīdina, ka graudu Ukrainas ostu blokāde, arī no Odesas, tikai veicinās globālās
krīzes saasināšanos visā pasaulē.

Zaudējumi. No 2. maija kopējais tiešo dokumentēto infrastruktūras bojājumu apjoms, pamatojoties tikai uz publiskajiem
avotiem, ir gandrīz 92 miljardi dolāru jeb vairāk nekā 2,7 triljoni grivnu, norāda Kijivas Ekonomikas skola. Pēdējās nedēļas
laikā tiešie zaudējumi civilajai infrastruktūrai, kas dokumentēti, balstoties uz publiski pieejamiem pierādījumiem, pieauguši
par gandrīz 4,5 miljardiem dolāru. Pašreizējā summa, visticamāk, būs mazāka zaudējumu novērtējuma ierobežojumu dēļ,
īpaši uz laiku okupētajās teritorijās.

Izvērtējumā ir iekļauti arī aprēķinātie postījumi Mošunas ciemā Kijivas apgabalā, kur notika aktīvas kaujas. Zaudējumu
kopsumma ir gandrīz 1,1 miljards Ukrainas grivnu vai 37,3 miljoni dolāru. Kopš Krievijas kara sākuma pret Ukrainu,
Mošunā 921 privātmājas tika bojātas vai iznīcinātas, kā arī saimniecības ēkas un būves. Karadarbības rezultātā tika
iznīcinātas un sabojātas arī 20 rūpniecības ēkas, 18 siltumnīcas, 3 veikali, 2 viesnīcas, skola, baznīca, kultūras nams un
pasta nodaļa.

Kultūra. Kultūras un informācijas politikas ministrija fiksējusi 300 gadījumus, kad kara ar Krieviju dēļ iznīcinātas Ukrainas
kultūras mantojuma vietas. Piektdien ukraiņu filozofa un rakstnieka Grigorijs Skovoroda Nacionālais muzejs Harkivas
apgabalā, tika pilnībā iznīcināts. Ēkā izcēlās ugunsgrēks pēc tam, kad tai trāpīja raķete.

Lasāmviela:

● POLITICO: Ko Putins izvilks no savas Uzvaras dienas cepures?
● Washington Post: Krievu izveidotā filtrācijas nometne netālu no Mariupoles.

Statistika:

● Vairāk nekā 90 tūkstoši sprāgstvielu iznīcināts kopš kara sākuma.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 6. maija 10:00 (Dati

tiek papildināti): Karavīri – virs 25100, Tanki – 1122, Bruņutransportieri – 2713, Lielgabali – 509, Gaisa aizsardzības
sistēmas – 84, Gaisa kuģi – 199, Helikopteri – 155, Transportlīdzekļi un degvielas cisternas – 1934, MLRS (tālās
darbības artilērijas raķešu sistēma) – 172, Kuģi/laivas – 11, UAV (bezpilota lidaparāti) – 312, speciālais aprīkojums – 38,
Spārnotā raķetes – 90. Šeit tiešsaistes rīks par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu kampaņai #BikesForUkraine, kurā apvienojušās vairākas organizācijas (U-Cycle (Kijivā), Eco Misto
(Černihivā), Youth Association Extreme Style (Sumos), Urban Reform (Harkivā)). Kampaņas mērķis ir veicināt un atbalstīt
vietējo brīvprātīgo mobilitāti, lai tiem būtu iespēja sniegt humāno palīdzību pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

● 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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