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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 78. diena.
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. 12. maija naktī Krievijas karaspēks veica vairākus gaisa triecienus Novhoroda-Siverskai,
Černihivas apgabalā. Bojātas skolas, administratīvās un dzīvojamās ēkas, kā arī civilie bojāgājušie. Vēl viens uzbrukums
infrastruktūras objektiem Poltavas apgabalā. Raķešu uzbrukuma rezultātā Lozovā, Harkivas apgabalā, viens cilvēks gāja
bojā. Mikolajivas apgabalā neseno šāviņu dēļ tika ievainoti 9 cilvēki. Krievijas spēki turpina apšaudīt Zelenodoļskas kopienu
pie robežas ar Hersonas apgabalu. Luhanskas apgabalā reģistrēti 26 artilērijas šāviņi visā apgabalā. Krievijas spēki cenšas
pārņemt kontroli pār Rubižni, bloķēt Lisičanskas-Bahmutas šoseju un iegūt Severodonecku. Dienas laikā tika bojātas 24
dzīvojamās ēkas. Hersonas apgabalā Krievijas karaspēks apšaudīja apdzīvotās vietas ar BM-21 Grad, bojājot dzīvojamo
infrastruktūru. Mežu ugunsgrēki turpinās 8 hektāru lielā platībā. Doņeckas apgabalā Krievijas spēki apšaudīja fenola rūpnīcu
Ņujorkas kopienā ar kasešu munīciju; ievainojot divus cilvēkus. Visas frontes līnijas garumā turpinās smagas kaujas.
Īslaicīgi okupētās teritorijas. Pašpasludinātās Krievijas varas iestādes Hersonas apgabalā iesniedza savu oficiālo
pieteikumu pievienoties Krievijas Federācijai. Vladimira Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs atbildēja, ka lēmums par Hersonas
apgabala iekļaušanu Krievijas Federācijā jāpieņem šī reģiona iedzīvotājiem, lai lēmumam būtu “likumīgs spēks”. Tomēr varas
iestādes vēlētos apiet referendumu un aicināt veikt tiešu reģiona aneksiju. Tas zināmā mērā ir izskaidrojams ar to, ka nav
plaša sabiedrības atbalsta, kā tas bija paredzēts. Tikmēr Kara pētījumu institūts prognozē, ka Krievijas spēki, iespējams,
gatavosies veikt atjaunotas ofensīvas operācijas, lai tuvākajās dienās kontrolētu visu Hersonas apgabalu.
Mariupole. Mariupole ar vien biežāk tiek salīdzināta ar “viduslaiku geto” medicīnas resursu un pakalpojumu trūkuma dēļ, kā
arī traucētās ūdens, gāzes un elektrības apgādes. Ukrainas tiesībsardze Denisova ziņo, ka Krievijas spēki nedod
ievainotajiem kaujiniekiem iespēju izdzīvot, jo viņi Azovstaļā iznīcināja otro militāro pagrīdes slimnīcu. Slimnīca tika iznīcināta
pirms divām dienām raķetes uzbrukuma rezultātā, nogalinot 10 cilvēkus un ievainojot militāristus un civiliedzīvotājus. Cilvēki
Azovstaļā saskaras ar dzīvībai bīstamu infekcijas risku, jo trūkst antibiotiku, medicīnas instrumentu un sterilu aparatūru. Pat
nelielu traumu gadījumā ārsti ir spiesti amputēt locekļus.
Premjerministra vietniece Irina Vereščuka informēja, ka Ukraina ir ierosinājusi Krievijai, ka ievainotie aizstāvji Azovstaļas
rūpnīcā tiek apmainīti pret krievu karagūstekņiem.
Noziegumu izmeklēšana. Paredzēta pirmā tiesas prāva pret Krievijas militārpersonu, kas apsūdzēta civilpersonas
slepkavībā Krievijas kara laikā Ukrainā. 21 gadu vecais Krievijas karavīrs Vadims Šišimarins nogalinājis neapbruņotu Sumu
apgabala iedzīvotāju, jo uzskatīja, ka vīrietis varētu par viņu informēt par Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Apsūdzētais izšāva
vairākus šāvienus pa automašīnas atvērto logu no Kalašņikova šautenes 62 gadus veca cietušā galvā.
Kara izmaksas. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja, ka Ukrainai atjaunošanai būtu
nepieciešami aptuveni 500-600 miljardi eiro. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāsagatavo koordinēta starptautiskās sabiedrības
iesaiste uz pieaugošo izaicinājumu, ko, pēc Dombvskis teiktā, Eiropas Komisija ir gatava koordinēt. Eiropas Investīciju
bankas prezidents Verners Hoijers saka, ka Ukrainas atjaunošanas cena varētu izmaksāt ap triljoniem. Tādējādi Eiropa
nedrīkst palikt viena, lai stātos pretī Krievijas kara Ukrainā rezultātiem. Iepriekš gan Ukrainas, gan ES varas iestādes aicināja
izstrādāt līdzīgu Māršala plānam Ukrainas atjaunošanai. Dažas Eiropas valstis jau paziņojušas par gatavību atjaunot
atsevišķus apgabalus vai pilsētas Ukrainā.
Ārpolitika. Čehijas Senāts Krievijas armijas pastrādātos noziegumus Ukrainā atzinis par Ukrainas tautas genocīdu. Igaunija
un Lietuva jau iepriekš ir pieņēmušas līdzīgas rezolūcijas.
NATO. “Somijai ir nekavējoties jāpiesakās dalībai NATO,” Helsinkos kopīgā paziņojumā sacīja prezidents Sauli Nīniste un
premjerministre Sanna Marina. NATO atbalsta lēmumu, un paredzams, ka dalības statuss tiks piešķirts ātri. Lēmums nāk
pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Somija tieši robežojas ar Krieviju.
Digitālā drošība. ASV, Lielbritānija, Kanāda, Igaunija un Eiropas Savienība ziņoja, ka Krievija veikusi apjomīgu
kiberuzbrukumu, kas vērsts pret Viasat. Viasat ir Kalifornijas uzņēmums, kas nodrošina ātrgaitas satelītsakaru pakalpojumus,
un to izmanto Ukrainas valdība. Uzbrukums sekoja dažas nedēļas pēc tam, kad dažas Ukrainas valdības tīmekļa vietnes tika
inficētas ar “tīrītāju” programmatūru, kas iznīcina datus. Uzbrukuma mērķis bija traucēt darbu Ukrainas komandai un kontrolēt
tās karaspēku Krievijas iebrukuma kritiskajās pirmajās stundās.
Trešdien, 11. maijā Ukrainas premjerministra vietnieks un digitalizācijas ministrs Mihailo Fedorovs atklāja 2022. gada Parīzes
kiberdrošības samitu. Fedorovs ziņoja, ka pirms kara Krievijas kiberspējas ievērojami pārvērtētas. Pēc Krievijas iebrukuma
Ukrainā 24. februārī Rietumi baidījās no hibrīduzbrukuma gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tomēr Maskavai nav izdevies
internetā reģistrēt būtiskas uzvaras. Dienu pirms kiberkonferences Diseldorfā tikās G7 digitalizācijas ministri, lai apspriestu
digitalizācijas nākotni, galveno uzmanību pievēršot kiberdrošībai. Preses paziņojumā viņi uzsvēra, ka turpinās atbalstīt
Ukrainu savu tīklu aizsardzībā pret kiberuzbrukumiem. Fedorovs arī tika uzaicināts piedalīties G7 sanāksmēs Diseldorfā, jo
Ukrainas jautājumi bija darba kārtībā. Pārlūkojiet CyberPeace institūta izveidoto ziņojumu, kurā uzskaitīti daudzie
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kiberuzbrukumi Ukrainas iestādēm un organizācijām, tostarp NVO un iedzīvotājiem.
Lasāmviela:
●
●
●
●

Economist: Ukrainas ekonomikai būs sarežģīti izturēt ilgtermiņa karu.
New York Times: Ekonomiskā Krievijas kara Ukrainā nodeva Rietumu solidaritātei.
Economist: Kāpēc Krievija Ukrainā izveido aizturēšanas centrus?
infopost.media: Kāpēc Ukrainas uzvara ir svarīga pasaulē? 10 iemesli no amerikāņu vēsturnieka Timotija Snaidera.

Statistika:
●

Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 12. maija 10:00 (Dati
tiek papildināti): Karavīri – virs 26650, Tanki – 1195, Bruņutransportieri – 2873, Lielgabali – 534, Gaisa aizsardzības
sistēmas – 87, Gaisa kuģi – 199, Helikopteri – 161, Transportlīdzekļi un degvielas cisternas – 2019, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 191, Kuģi/laivas – 13, UAV (bezpilota lidaparāti) – 398, speciālais aprīkojums – 41, Spārnotā
raķetes – 94. Šeit tiešsaistes rīks par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!
●
●
●
●

Sniedz atbalstu medicīnas bataljonam Hospitallers. Tā brīvprātīga paramediķu organizācija, kas darbojas kopš 2014. gada.
Komanda sniedz medicīnisko palīdzību karstajos punktos. Pašlaik veic līdzekļu vākšanu gāzmaskām, kas paredzētas
mediķi karstajos punktos ķīmiskā uzbrukuma gadījumā.
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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