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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 99 
Припремиле Софија Олиник и Мариана Завијска  
 
Градови на удару. Експлозије су забележене у Николајеву и Одеси. Руске ракете погодиле су пругу у западној 
Украјини. Удари су се десили у близини Бескидског тунела у Карпатским планинама – недалеко од границе са 
Словачком. Максим Козицки, начелник војне администрације Лавовске области, рекао је да је пет особа повређено. 
Руске снаге настављају гранатирање Сумске области са територије Русије. Начелник Сумске војне управе 
саопштио је да Руси бацају импровизоване експлозивне направе са дронова на територију општине Краснопољ. 
Током ноћи још три ракетна напада погодила су заједницу. Повремено гранатирање града и региона Харкова се 
наставља, при чему је 6 људи повређено. Руске снаге су 11 пута гранатирале регион Доњецка из тенкова, 
артиљерије, минобацача, МЛРС „Ураган“, МЛРС „Торнадо“ гађајући Славјанск, Соледар, Бахмут, Авдијевку, 
Николајевку, Торецк, Свјатогорск, Тетјановку, Суху Балку и Њујорк. Убијена су 4 цивила, а 7 је рањено. Оштећено 
је 20 инфраструктурних објеката – стамбених објеката. Ујутро напад касетном муницијом на предграђе Славјанска. 
У региону нема гаса, делимично воде и струје. У области Луганск, руске снаге контролишу 80% града, али Украјина 
држи индустријску зону. У Лисичанску је оштећена зграда градске болнице. Оштећене су још 52 куће. Према 
прелиминарним извештајима, 20 насеља Херсонске области је ослобођено од руске окупације. 

Спољна политика. Током заједничке прес-конференције са америчким државним секретаром Ентонијем Џ. 
Блинкеном, генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг рекао је да је мало вероватно да ће Русија узвратити 
након што САД обезбеде напредно оружје Украјини јер НАТО и њени савезници подржавају право Украјине на 
самоодбрану , ' право које је садржано у уговору УН-а .' Такође је поновио да је проширење НАТО-а био велики 
успех који треба наставити. 

Данска је на историјском референдуму гласала за учешће у безбедносној политици ЕУ, укидајући своје 30-годишње 
изузеће. Гласање ће омогућити данским трупама да учествују у војним мисијама ЕУ. Током 30 година, резерва за 
одбрану значила је да Данска није играла никакву улогу у већини европских одбрамбених и безбедносних 
иницијатива. Ово такође значи придруживање Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ и отвара врата 
другим безбедносним агенцијама. На пример, Данска тренутно није у могућности да сарађује са својим европским 
савезницима у борби против сајбер претњи. 
 
Пољска је поново потврдила своју подршку приступању Украјине ЕУ и НАТО-у и радиће на томе да Украјина добије 
статус кандидата за чланство у ЕУ у јуну ове године. Владе су се такође договориле да ојачају сарадњу у области 
одбране, да развијају пољско-украјинско-британску унију, да раде на јачању санкција Русији и да ојачају 
прекограничну сарадњу. Владе су потписале споразуме о рационализацији пограничног саобраћаја и царинске 
контроле, сарадње између предузећа, и о поновном отварању неактивног далековода за извоз електричне енергије 
у Пољску из Украјине. Пољска ће помоћи у извозу украјинског жита и постати економски центар Украјине . Варшава 
ће добити средства од ЕУ за повећање капацитета и унапређење инфраструктуре.Украјина и Пољска усвојиле су 
заједничку изјаву засновану на међувладиним консултацијама. Пољски партнери су такође потврдили спремност 
да учествују у послератној обнови Украјине. 

Норвешка влада одлучила је да доведе рањене војнике из Украјине у Норвешку ради медицинске евакуације и 
лечења у норвешким болницама. Норвешка је већ један од највећих учесника у шеми медицинске евакуације 
цивила из рата у Украјини. Такође ће бити могуће довести рањене војнике у Норвешку као део напора земље у 
оквиру Механизма цивилне заштите ЕУ (УЦПМ). То ће бити у оквиру од 550 пацијената кроз програм Медевац који 
је претходно договорен. Норвешка нема искуства са медицинском евакуацијом рањених војника из текућих сукоба 
. Морали смо да обезбедимо да правила дозвољавају укључивање рањених војника у програм медицинске 
евакуације“ , каже министарка правде и јавне безбедности Емили Енгер Мел. 

Санкције. Мађарска је у среду кочила финализацију пакета санкција Европске уније Русији, инсистирајући на 
уклањању поглавара Руске православне цркве патријарха Кирила са списка санкционисаних појединаца, преноси 
Ројтерс . Мађарски захтев је био изненађење. Дипломате ЕУ су очекивале постизање договора о пакету, који је 
Европска комисија представила 4. маја. Амбасадори ЕУ ће ове недеље наставити разговоре о законском тексту 
санкција. 

Сигурност хране . Италија је спремна да помогне у деминирању Црног мора за извоз житарица из Украјине. 
Италијански министар спољних послова Луиђи Ди Мајо рекао је да се та земља нада вођству УН у отварању 
коридора за извоз житарица из Украјине и да је спремна да помогне у разминирању. САД такође показују извесну 
флексибилност, јер су се спремале да дају „писма утехе“ бродарским и осигуравајућим компанијама како би помогле 
да се олакша извоз руског житарица и ђубрива, преноси Гардијан. 

Енергетска сигурност. Рат Русије у Украјини изазвао је нестабилност не само унутар Украјине, већ и шире. 
Променљивост глобалних цена електричне енергије је подвукла потребу за поступним укидањем фосилних горива 
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и убрзањем декарбонизације. ЕМБЕР think tank представио је нови извештај о енергетској транзицији ка 
обновљивим изворима енергије. Међутим, 17 од 27 земаља ЕУ планира да повећа обновљиву енергију. Ако се 
остваре, планови земаља ЕУ предвиђају 31% мање електричне енергије из фосилних горива у 2030. у поређењу са 
стратегијама из 2019. године. Сада, стратегије земаља ЕУ планирају 63% електричне енергије из обновљивих 
извора у 2030. У међувремену, 19 европских влада повећало је амбиције за декарбонизацију у последње две 
године, а 5 земаља је увело додатне мере за смањење емисија угљеника из грејања и индустрије. 

Људска права. 25 возача добровољаца достављало је хуманитарну помоћ из Запорожја у Мариупољ и отето је и 
заточено на територији бивше казнене колоније у окупираном селу Оленивка у Доњецкој области. Рођаци 
заробљеника су се уздржавали од јавности случаја, али се мушкарци налазе у притвору већ два месеца, а према 
последњим информацијама, заробљеницима ће се судити по "терористичком закону ДНР". 

Недавне анкете. Став према ЛГБТ+ се мења у Украјини. Од 2016. године број оних који имају позитиван став према 
ЛГБТ заједници у Украјини се учетворостручио. 64% испитаника се слаже да ЛГБТ особе треба да имају иста права 
као и остали грађани, док се 26% не слаже. Чак и међу онима који генерално имају негативан став према ЛГБТ 
особама, 42% се слаже да треба да имају иста права као и сви грађани . Такође, представници ЛГБТ+ заједнице су 
део оружаних снага Украјине. 2021. године представници заједнице формирали су посебан вод Оружаних снага 
Украјине. Тренутно 66% испитаника има позитиван став према чињеници да су ЛГБТ особе део активног отпора 
руској инвазији. Међу различитим професијама и занимањима најтолерантнији су студенти и ђаци, као и војни и 
полицијски службеници. 

Ратни злочини. Више од месец дана након што су руски војници потиснути из тог подручја, људи у селима северно 
од украјинске престонице Кијева кажу да и даље проналазе своје комшије закопане у плитким гробовима - преноси 
CNN. Званичници кажу да се више од 300 људи и даље води као нестало у том региону. 

Ратне приче. У првим месецима рата Изабел Меркулова, позоришна глумица у Лавову, престала је да ради и 
почела је да волонтира, помажући избеглицама које долазе и разврставајући хуманитарну помоћ из иностранства. 
Пре мање од годину дана, Изабел је играла улогу у позоришној представи о рату у организацији једне немачко-
украјинске трупе; сада, она то сама доживљава. Како се она носи са тим погледајте у причи . 

Дезинформације. Русија стално тврди да је издаја Запада, као и руска самовиктимизација, „ прекршено обећање 
да неће проширити НАТО на исток “. Кремљ је такође искористио овај мит да оправда инвазију на Украјину у 
пуном обиму 24. фебруара 2022 – потез који има потенцијално несагледиве последице по европску, па чак и 
глобалну безбедност. Русија наставља не само војну офанзиву у Украјини, већ и тешку кампању дезинформација 
изван ње. GLOBSEC је представио анализу и препоруке о сузбијању дезинформација. Међу препорукама је да се 
додeле постојеће групе унутар НАТО-а да координирају размену најбољих пракси у сузбијању дезинформација, као 
и да их прецизирају, стандардизују, операционализују и тестирају током посвећених вежби. Заједно са ЕУ, НАТО 
би требало да креира програм који ће подржати локалне иницијативе у партнерским земљама. 

Угао за читање. 
● Меморандум Хенрију Кисинџеру: Помирити Путина значи омогућити геноцид Пише Стивен Бланк | 

Атлантски савет  – „Потврда руских геноцидних циљева у Украјини иде далеко даље од безвезних јавних 
изјава Путина и његових пропагандиста. Током прва три месеца рата појавили су се докази о масовним 
убиствима, широко распрострањеном мучењу и сексуалном насиљу које је осмишљено да спречи будуће 
рађање деце, присилним депортацијама (посебно деце), уништавању украјинског културног наслеђа и 
систематској политици русификације. У областима које је окупирао Кремљ, потенцијални противници 
руског преузимања власти били су подвргнути притварању у совјетском стилу и у многим случајевима 
остају непознати. Ови ратни злочини нису аберације, већ пре оживљавање традиционалне руске 
империјалне политике према Украјини.' 

● Русија и опасност од нестварности: Како је Владимир Путин направио револуцију у информационом 
ратовању Питер Померанцев | Атлантик – 2014. године Питар Померанцев је написао чланак одмах након 
окупације Крима и успостављања марионетских република које подржава Русија у Донбасу. Чланак је 
одличан подсетник како Кремљ сада, као и пре 8 година, покушава да дефинише 'стварност' по својим 
правилима. Помагање Путину да 'сачува свој образ' само ће ојачати наоружање апсурда и нестварности. „ 
Нова Русија се не бави само ситним дезинформацијама, фалсификатима, лажима, цурењем информација 
и сајбер саботажама које се обично повезују са информационим ратом. Он поново осмишљава 
стварност, стварајући масовне халуцинације које се потом претварају у политичку акцију. [...] 
Проналазак Новоросије је знак глобалног развоја домаћег руског система манипулације информацијама 
.' 

 

Статистика. 

https://ember-climate.org/insights/research/eu-slashes-fossil-fuels/
https://zmina.info/articles/25-vodiyiv-volonteriv-yaki-vozyly-gumanitarnu-dopomogu-do-mariupolya-vzhe-dva-misyaczi-nezakonno-utrymuyut-v-koloniji-olenivky/
https://zmina.info/articles/25-vodiyiv-volonteriv-yaki-vozyly-gumanitarnu-dopomogu-do-mariupolya-vzhe-dva-misyaczi-nezakonno-utrymuyut-v-koloniji-olenivky/
https://gay.org.ua/blog/2022/05/31/ukraintsi-kardynalno-polipshyly-stavlennia-do-lhbt/?fbclid=IwAR1zD9hLUB8ne9MueP59_E61JBEeaxBvleOm0KmUMiyoBcsFwtrigqLSehk&fs=e&s=cl
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-01-22/h_1040c5ccb58375d6e8eb63a8678c31f3
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-01-22/h_1040c5ccb58375d6e8eb63a8678c31f3
https://www.instagram.com/p/CbXIPo9MYfn/
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2022/05/NATO-and-Countering-Disinformation-ver1-spreads.pdf
https://www.theatlantic.com/author/peter-pomerantsev/
https://www.theatlantic.com/author/peter-pomerantsev/
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● Рат је однео 35% украјинског БДП-а. Изгубили смо више од 200 фабрика. Наши директни губици већ 
премашују 600 милијарди долара, према речима шефа кабинета председника Андрија Јермака. 

● Због руског рата у Украјини погинуло је 243 мале деце, 446 је повређено, 139 деце се води као нестало, 
каже начелник Националне полиције. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 2. јуна 2022. 
у 10 часова: људство – око 30.700, тенкови ‒ 1361, АПВ ‒ 3343, артиљеријски системи – 659, МЛРС – 208, 
противваздушни системи – 94, авиони са фиксним крилима – 208, хеликоптери – 175, оперативно-тактички 
дронови – 519, крстареће ракете – 120, чамци и лаки глисери – 13, мекана возила и цистерне за гориво – 
2275, специјалне опреме – 49. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка санитетском батаљону „Хоспиталци “. Ова волонтерска организација болничара ради од 
2014. Њихов тим пружа медицинску помоћ на жариштима. 

● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са 
локалним медијима или ширењем овог кратког извештаја. 

● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници . 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем PayPal-а. Више информација овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

 

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0zq1v8Gmeu1ttdSXGNYDdGyXaBdDsBbkcgY5WrsuWig94rNoHVf9K3oa7Uvs1Pnecl
https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0zq1v8Gmeu1ttdSXGNYDdGyXaBdDsBbkcgY5WrsuWig94rNoHVf9K3oa7Uvs1Pnecl
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

