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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 118
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska
Na cestě ke statusu kandidátské země EU. Před summitem Evropské unie, na němž se bude hlasovat o postavení
Ukrajiny v EU, Ukrajina přijímá zásadní dokumenty a reformy, které EU vyžaduje. Verchovna rada (ukrajinský parlament)
podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy, která je jednou z podmínek pro udělení statusu kandidáta na členství v EU. Ukrajina
podepsala tento dokument před 11 lety, ale teprve nyní byl ratifikován. Parlament rovněž přijal zákon „o zásadách státní
protikorupční politiky na období 2021-2025“. Zákon bude sloužit jako vodítko pro protikorupční strategii, jakož i pro zajištění
pokroku, kterého bylo dosaženo v prevenci a boji proti korupci, a k zajištění souvislosti a systematičnosti protikorupčních
aktivit všech orgánů veřejné moci a místních samospráv na Ukrajině.
Maďarský premiér Viktor Orban mezitím vyzval k podpoře statusu kandidátské země EU před summitem Evropské unie.
Kromě podpory Ukrajiny a Moldavska vyzval k udělení statutu Bosně a Hercegovině i Gruzii.
Všechny členské státy EU podporují udělení statusu kandidátské země Ukrajině, říká místopředsedkyně vlády pro
evropskou a euroatlantickou integraci Olha Stefanišynová.
Zahraniční politika. Prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) Tiny Kox vyzval ruské úřady a Rusy, aby
okamžitě zastavili válku proti Ukrajině. Ve svém úvodním projevu na letním zasedání PACE vyzval k další podpoře
Ukrajiny, místo abychom si prostě zvykli na fakt války, a také k přehodnocení současného mnohostranného systému v
Evropě, aby se takovým válkám v budoucnu zabránilo.
Tchaj-wan poskytne finanční pomoc na obnovu ukrajinského města Buča. Tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu v
pondělí přislíbil Buče dar ve výši 500 000 dolarů na pomoc s obnovou města zdevastovaného ruskou invazí. Bylo to
oznámeno během online setkání starosty Buči Anatolije Fedoruka a tchajwanského ministra zahraničí.
Rada EU rozhodla o prodloužení sankcí zavedených EU v reakci na protiprávní anexi Krymu a města Sevastopol Ruskou
federací do 23. června 2023. Omezující opatření zahrnují zákazy zaměřené na dovoz produktů pocházejících z protiprávně
anektovaného Krymu nebo Sevastopolu do EU a na infrastrukturní nebo finanční investice a služby cestovního ruchu z
protiprávně anektovaného Krymu nebo Sevastopolu. Kromě toho rovněž podléhá omezením EU prodej určitého zboží a
technologií krymským společnostem nebo pro použití na protiprávně anektovaném Krymu. Jedná se o zboží a technologie
v odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky nebo pro vyhledávání, průzkum a těžbu ropy, zemního plynu a nerostných
zdrojů .
Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu o zrušení cel a kvót na vývoz do Británie. Zrušení dovozních cel a celních kvót pro
ukrajinské výrobce zvýší vývoz ukrajinských zemědělských produktů, které jsou tradičně dodávány do Spojeného
království. Patří sem mouka, mléčné výrobky, drůbež a polotovary, rajčatová pasta, šťávy, cukr a další.
Města pod útokem. Těžké bitvy se odehrávají kolem Severodoněcku a Lysyčansku, protože ruské vedení přikázalo, aby
se ruská vojska dostala k administrativním hranicím Luhanské oblasti do 26. června. V Severodoněcku v Luhanské oblasti
již probíhají boje s ruskými vetřelci v průmyslové zóně města a ukrajinští obránci ovládají pouze území závodu Azot, říká
guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.
V Charkově byla v důsledku raketových útoků poškozena budova Charkovské státní zoologické a veterinární akademie.
Ukrajinské ozbrojené síly zničily vrtné plošiny Čornomorneftegaz v Černém moři. Proto Rusko nebude schopno těžit plyn v
ukrajinském Černém moři. V roce 2014 se Ruská federace zmocnila vrtných plošin vzdálených 100 km od Oděsy a 150 km
od Krymu. Ruské síly také využívaly plošiny k monitorování situace na povrchu pomocí elektronického sledovacího
zařízení.
V průběhu dneška vystřelila ruská armáda během tří hodin 14 raket na jih Ukrajiny. 4 rakety zasáhly Očakiv v Mykolajivské
oblasti a 10 raket zasáhlo Oděskou oblast. Útok poškodil zemědělské plochy v oblasti a na předměstí Očakivu a zničil
logistický sklad potravin v oblasti Oděsy.
Okupovaná města. Přibližně polovina obyvatelstva, 450-500 tisíc lidí, zůstává na okupovaném území Chersonské oblasti.
Více než 600 Ukrajinců je drženo v zajetí, včetně aktivistů a účastníků Donbaské války. Místopředsedkyně vlády
Vereščuková v pondělí vyzvala civilisty, aby co nejdříve opustili Chersonskou oblast, mimo jiné i přes okupovaný Krym.
Cílem je minimalizovat ztráty v případě osvobozenecké ofenzívy.
V okupovaném městě Berďansk v Záporožské oblasti ruští okupanti organizují zinscenované fronty před centry
administrativních služeb, aby vytvořili dojem vysoké poptávky po ruských pasech. Podle zpráv rozvědky jsou občané, kteří
odmítají stát ve frontě, posíláni na veřejné práce. Celkově platí, že ukrajinský odpor má pravděpodobně důsledky na
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administrativní frontě, protože znemožňuje ruské snahy o hromadný proces udílení ruského občanství na okupovaných
územích, informuje institut ISW.
Personál oddělení školství odmítá spolupracovat v okupovaných městech v oblasti Záporoží. V Melitopolu 90 % z 2700
zaměstnanců místního školství odmítlo s Rusy spolupracovat. 10 % zaměstnanců, kteří se spoluprací souhlasili, jsou
většinou techničtí pracovníci, zejména údržbáři. V Berďansku souhlasilo se spoluprací méně než 50 učitelů z téměř 1 000
zaměstnanců škol.
Ukrajinské odbojové centrum hlásí, že masový odpor na okupovaných územích zmařil plány Rusů na „dobrovolné“
začlenění oblastí do Ruské federace. Podle nových plánů Rusové usilují o postupnou změnu vojenské správy na tzv.
civilní. Vzhledem k opozici a odporu místního obyvatelstva se však termín posunul na podzim.
Lidská práva. Rusko nelegálně drží v zajetí více než 1500 ukrajinských civilistů, říká Iryna Vereščuková, ministryně pro
reintegraci dočasně okupovaných území. Ministryně naznačuje, že propuštění civilistů ze zajetí je obtížné, neboť podle
mezinárodního práva nemají civilisté postavení, na jehož základě by mohli být vyměněni. Během 14 kol výměny válečných
zajatců však bylo vyměněno i 103 civilistů. Vereščuková také uvedla, že podle ukrajinské rozvědky bylo do Ruska
deportováno 1,2 milionu lidí. Z toho 240 000 deportovaných jsou děti a 2161 z nich jsou sirotci, kteří byli ze země vyvezeni
nelegálně.
Byly odhaleny další důkazy o válečných zločinech a porušování lidských práv. Odborníci z nevládních organizací
VostokSOS a DRA vydali doporučení na základě důkazů o ruských zločinech spáchaných na Ukrajině během ruské invaze
v Kyjevské, Černihivské a Sumské oblasti. Například mezi 4. až 30. březnem 2022 byla škola v Kolyčivce jižně od
Černihivu pravidelně ostřelována z nedaleké okupované vesnice Ivanivka, zatímco se 150 civilistů ukrývalo ve sklepě školy.
Ruské ostřelování se zaměřilo také na zdravotnická zařízení, jako tomu bylo v případě místní nemocnice během okupace
Trosťance. Čtvrtá obrněná Kantěmirovská divize zřídila kontrolní stanoviště, které izolovalo nemocnici od města. Pacienti a
zdravotnický personál (kolem 60 lidí) nemohli odejít, a zranění a nemocní lidé se nemohli do nemocnice dostat. Ruská
armáda používala železniční stanici v Trosťanci jako sídlo velitelství a místo zadržení. Vedoucí stanice, Olga Trypilská,
ukázala týmu místnost ve sklepě se stopami krve na zdi.
Potravinové zabezpečení. Blokování vývozu milionů tun ukrajinského obilí je válečný zločin. Vysoký představitel EU pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell to uvedl na zasedání ministrů zahraničních věcí EU v Lucemburku.
Obvinil Rusko, že "používá hladovění jako zbraň", a vyzval Moskvu, aby se za své činy „zodpovídala“.
Německá železniční společnost má v plánu pomoci s vývozem ukrajinského obilí. Velvyslankyně Spolkové republiky
Německo na Ukrajině Anka Feldhusenová uvedla, že dokončení příslušných zkušebních operací se očekává v červenci
2022. Vývoz ukrajinského obilí přes přístavy v Oděse je dnes nemožný a vyvíjejí se různá alternarivní vývozní řešení přes
ukrajinsko-polskou hranici. Německý ministr zahraničních věcí a ministr zemědělství a výživy uspořádají 24. června v
Berlíně konferenci o potravinovém zabezpečení, zahrnující otázku vývozu obilí z Ukrajiny.
Energetická bezpečnost. Slovensko zvažuje přestavbu ropovodu Družba za účelem dodávek paliva na Ukrajinu, píše
EuroActiv. To by mohlo potenciálně umožnit překlenout nedostatky paliva na Ukrajině v důsledku poškození ropných
rafinérií ruskými raketami. Ropovod Družba, kterým se do země dodává ruská ropa, by mohl být přeměněn na produktový
ropovod, který by dodával palivo na válkou zmítanou Ukrajinu, oznámil slovenský ministr hospodářství Richard Sulík.
Zdravotní zabezpečení První dáma Olena Zelenská iniciovala zahájení Národního programu duševního zdraví a
psychosociální podpory. Tato iniciativa je reakcí na potřebu celistvého a účinného přístupu k psychologické pomoci pro
Ukrajince postižené následky ruské agrese. Program počítá zejména s provedením odborného auditu za účasti odborníků
WHO, na jehož základě bude vypracován model asistenčního systému; vypracování plánu postupných kroků pro
implementaci modelu;vybudování systému školení, certifikace, sledování kvality školení psychologů, psychoterapeutů a
psychologů pracujících v systému různých ministerstev atd. Kabinet ukrajinských ministrů zřídil mezirezortní koordinační
radu, jejímž úkolem je navázat spolupráci mezi ministerstvy, která se zabývají sociálními záležitostmi, záležitostmi veteránů
či bezpečnostními sbory, z nichž každé disponuje vlastním souborem zdrojů pro psychologickou pomoc. Mezirezortní
spolupráce napomůže vzájemnému posilování různých systémů.
Nucená migrace. Příliv ukrajinských uprchlíků do Evropské unie by mohl postupně zmírnit nedostatek pracovních sil v
eurozóně, protože někteří z těch, kteří prchají před válkou, se v zahraničí pravděpodobně usadí natrvalo, říká Evropská
centrální banka. Podíl ukrajinských uprchlíků, kteří zůstanou v eurozóně ve střednědobém horizontu, bude záviset na trvání
a závažnosti války. Čím vleklejší nebo intenzivnější bude válka, tím více bude uprchlíků. První vlny uprchlíků zahrnovaly
seniory, děti a ženy v produktivním věku. Očekává se však, že budoucí vlny budou zahrnovat i muže v produktivním věku,
jakmile bude zrušeno stanné právo, čímž se postupně zvýší procento uprchlíků v produktivním věku.
Sankce Estonsko zavedlo omezení vývozu zboží do Ruska. Od 10. července bude Estonsko prosazovat zákaz vývozu do
Ruska, který bude zahrnovat strategické zboží, které lze použít pro vojenské operace, jako jsou drony nebo termokamery.
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Zákaz se dotkne také luxusního zboží - tašek, obuvi, elektroniky a dalších předmětů, které stojí více než 750 eur.
Rusko v Bruselu vyvolalo obavy poté, co pohrozilo odvetou za litevský zákaz přepravovat některé zboží přes její území do
ruské exklávy Kaliningradu v Baltském moři, píše Reuters. Minulý týden Litva zakázala tranzit zboží na základě sankcí
Evropské unie přes litevské území do Kaliningradu a z něj s odkazem na pravidla EU pro sankce. Josep Borrell, šéf
zahraniční politiky EU, říká, že Litva jednoduše uvedla do praxe režim sankcí bloku. S ohledem na riziko odvetných
opatření by však ověřil, zda jsou dodržována všechna pravidla. Ruské ministerstvo zahraničí nicméně v úterý předvolá
velvyslance Evropské unie v Moskvě Markuse Ederera ohledně litevského zákazu tranzitu zboží v rámci sankcí EU přes
Kaliningrad, oznámil v pondělí guvernér Kaliningradu.
Životní prostředí Ukrajinský parlament přijal návrh zákona o nakládání s odpady 2207-1-d. Přijetí právních předpisů je
důležitým krokem k souladu ukrajinských právních předpisů s EU. Návrh zákona umožní zavedení evropské hierarchie
nakládání s odpady, organizaci plánování systému nakládání s odpady na celostátní, regionální a místní úrovni, uzavírání
starých skládek a uvedení těch zbývajících do souladu s evropskými normami, vytvoření podmínek pro výstavbu moderní
infrastruktury pro recyklaci odpadu na Ukrajině podle evropských pravidel a otevření hranic pro investory, atd.
Finance Ukrajina se stala pozorovatelem v evropském partnerství pro blockchain (EBP), což je iniciativa zaměřená na
rozvoj strategie EU a budování infrastruktury pro veřejné služby v oblasti technologie blockchainu. Status pozorovatele je
krokem k plnému členství, za které lobbují ukrajinští představitelé a členové krypto komunity.
Válečné příběhy. Po začátku války v plném rozsahu se Olha Leňuková, textařka ze západní Ukrajiny, rozloučila se svým
manželem, který narukoval k místním obranným silám, a začala jako dobrovolnice tkát maskovací sítě a bojovat na
kybernetické frontě. Činí tak proto, aby Ukrajina zůstala svobodnou a demokratickou zemí. Přečtěte si o tom, proč si Olha
myslí, že svoboda je stejně zásadní jako dýchání, v jejím příběhu.
Doporučená videa. Tisíce uprchlíků z Ukrajiny byly poslány do takzvaných filtračních táborů, kde byli vyslýcháni a poté
donuceni k přesídlení do Ruska. Někteří Ukrajinci uprchli do Estonska. Poslechněte si příběhy ve videu The New York
Times ‘Surviving Russia's ‘Filtration Camps’ .('Přeživší z ruských filtračních táborů')
Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Kandidátský status EU pro Ukrajinu je ideální reakcí na ruskou agresi - Atlantic Council
● Nový typ aktivismu se zaměřuje zároveň na válku na Ukrajině a klimatickou krizi - The New York Times
(nytimes.com)
● Ukrajina oplakává "naši zlatou generaci" padlou na frontě | The Guardian – Smrt Romana Ratušného,
24letého prominentního ekologického aktivisty, který zemřel při boji s Rusy, se stala symbolem těžké daně války na
společnosti.
● „Náš syn chce být vojákem“: rozhovor s ukrajinskou první dámou | The Economist
Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 21.
června 2022: personál – kolem 34 100, tanky – 1496, obrněná vozidla - 3606, dělostřelecké systémy – 752,
raketomety MLRS – 239, protiletadlové válečné systémy – 98, letouny – 216, vrtulníky – 181, bezpilotní letadla –
611, řízené střely – 137, čluny – 14, neobrněná technika a palivové nádrže – 2537, speciální vybavení – 59.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Podpořte PLAST Berlin (organizace skautů) v jejich úsilí o získání finančních prostředků na nákup a balení
lékařských batohů a lékárniček dodávaných na Ukrajinu.
● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních médiích, nebo
šířením těchto stručných novinek.
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.
Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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