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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 104 
Припремиле Софија Олиник и Маријана Завијска  
 
Сигурност хране. Данас је #WorldFoodSafetyDay. Међутим, као што видимо, руски рат у Украјини могао би не само 
да угрози безбедност прехрамбених производа, већ и спречи милионе људи да имају било какву храну. Због тога 
су потребне безбедносне гаранције за деблокаду украјинских лука како би се обезбедило снабдевање житом, рекао 
је председник Зеленски. Турска може постати посредник у процесу обезбеђивања извоза житарица. И друге земље 
савезнице, које подржавају Украјину, могу да се придруже напорима да се омпогући деблокада. Ипак, мине у мору 
су један од критичних аспеката за безбедно снабдевање. Да би обезбедила отварање лука, Украјини су потребне 
гаранције за безбедност лука од даљих руских напада. Због тога је потребно обезбедити оружје у том подручју. 

Амерички државни секретар рекао је да Русија краде украјински извоз житарица да би га продала за сопствени 
профит. Ова изјава долази у светлу претходних упозорења да ће Русија покушати да прода украдено жито за 
посебне потребе тих земаља. 

Спољна политика. Савет безбедности УН састао се у понедељак како би разговарао о актуелној ситуацији у 
Украјини, са фокусом на сексуално насиље, али питања безбедности хране услед руске инвазије не могу а да се 
не помињу. 

Председник Европског савета Шарл Мишел у свом говору у Савету безбедности УН оптужио је Русију да користи 
залихе хране као „ракету против земаља у развоју“ и окривио Кремљ за претећу глобалну кризу са храном. Руски 
амбасадор се осећао непријатно због ових навода и позвао је да се напусти сала за састанке Савета безбедности. 

Прамила Патен, специјална представница генералног секретара за сексуално насиље у оружаном сукобу, 
наговестила је да се повећава број оптужби за сексуално насиље руских трупа у Украјини. Од 3. јуна, Тим за 
праћење људских права Високог комесара УН за људска права је примио извештаје о 124 наводна дела сексуалног 
односа у вези са сукобом широм Украјине. Националне телефонске линије примају велики број позива о питањима 
од групног силовања до принуде, где су често блиски партнери приморани да гледају чин сексуалног насиља над 
партнером или дететом. 

Државна министарка за културу Немачке Клаудија Рот посетила је Одесу. Рот жели да подржи град да се пријави 
за статус светске баштине Унеска, с обзиром на његово културно и историјско наслеђе. Ова политичарка из редова 
Зелених је прва чланица савезне владе која је посетила Одесу након почетка руског агресорског рата против 
Украјине. 

Новоименована амбасадорка САД у Украјини Бриџит Бринк састала се са националним агенцијама за спровођење 
закона. У светлу јачања нашег партнерства са Министарством унутрашњих послова, америчка амбасада је 
најавила подршку украјинским органима за спровођење закона са 50 милиона долара у опреми за спасавање 
живота. 

Градови на удару. Пограничне заједнице су на сталном удару у Сумској области. Само увече руске снаге 
гранатирале су граничне територије 40 пута. Током дана вршена су редовна минобацачка гранатирања. У 
Миколајевској области, руске трупе су током ноћи отвориле ватру на Баштанску заједницу, убивши две особе, а још 
једна је рањена. У Дњепропетровској области, руске снаге су гранатирале правац Криви Рог са БМ-27 Ураган. У 
области Луганска руска војска је гранатирала пијацу, рударски факултет и школу у Лисичанску, при чему су две 
особе повређене. У Золоту је од руског гранатирања оштећено 13 зграда и у Хирскама 11 зграда. Уличне борбе 
између украјинских и руских трупа беснеле су у бици у Северодоњецку. Ситуација у граду се свакодневно мења и 
сматра се критичном. После извесног успеха током викенда, украјинска војска ће можда морати да се повуче да би 
се прегруписала. Секретар Савета за националну безбедност и одбрану Алексиј Данилов каже да у Северодоњецку 
и Лисичанску „постоји предност непријатеља у артиљерији“, а украјинска војска не може да одговори на исти начин 
због недостатка наоружања. У региону Доњецка, гранатирање и борбе ишле су преко целе линије фронта. 
Оштећено је 26 објеката (17 приватних кућа и 5 вишеспратница, индустријских и друштвених објеката). Три особе 
су погинуле у једном дану, међу којима једно дете, а шесторо је повређено, укључујући двоје деце. 
 
Градови под окупацијом. Руским снагама је дозвољено да пуцају на цивиле на контролним пунктовима у 
привремено окупираној области Херсон, што је потврђено пресретнутим телефонским позивима Службе 
безбедности Украјине. 

У Херсону лекари масовно одбијају да сарађују са руским окупаторима, каже невладина организација КримСОС. 
Тренутно постоје информације да лекари узимају одсуство или се пријављују за отпуштање како би избегли 
притисак руске војске. Такође, појавила се информација да руске снаге планирају да локалне болнице претворе у 
војне болнице како би помогле рањеним руским војницима. 

https://suspilne.media/247243-tureccina-moze-stati-poserednikom-u-deblokadi-portiv-dla-vivezenna-zerna-zelenskij/
https://suspilne.media/247243-tureccina-moze-stati-poserednikom-u-deblokadi-portiv-dla-vivezenna-zerna-zelenskij/
https://suspilne.media/247243-tureccina-moze-stati-poserednikom-u-deblokadi-portiv-dla-vivezenna-zerna-zelenskij/
https://www.reuters.com/markets/commodities/blinken-says-reports-russia-is-pilfering-ukrainian-grain-profit-are-credible-2022-06-06/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/06/address-by-president-charles-michel-at-the-un-security-council-on-peace-and-security-in-ukraine/
https://twitter.com/eucopresident/status/1533861548137099266?s=20&t=xTgi_iZoTvci2Z-iTHX6kQ
https://www.washingtonpost.com/world/eu-blames-russia-for-food-crisis-russian-un-envoy-walks-out/2022/06/06/00092786-e5d4-11ec-a422-11bbb91db30b_story.html
https://www.un.org/sg/en/content/profiles/pramila-patten
https://news.un.org/en/story/2022/06/1119832
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/claudia-roth-odessa-ukraine-krieg-100.html
https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1533804242154160128
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/7/7350958/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/7/7350958/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/7/7350958/
https://www.reuters.com/world/europe/fighting-rages-fierce-battle-ukraines-east-2022-06-06/
https://www.ft.com/content/cf4ebab0-419b-4533-aa3f-589120e2b8cc
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/953469238654210/
https://krymsos.com/krymsos-likari-v-hersoni-masovo-vidmovlyayutsya-spivpraczyuvaty-z-okupantamy/
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Људска права. Забележено је да су тела војника из челичане Азовстал била међу размењеним током размене 
између Украјине и Русије 2. јуна. Десетине мртвих извађених из рушевина бомбардованог млина које је сада 
окупирала Русија, пребачено је у украјинску престоницу Кијев, где је у току ДНК тестирање ради идентификације 
остатака, преноси Асошиејтед прес на основу потврда војног вође и портпаролке за пук Азов. 

Здравствена сигурност. Деокупиране територије у Украјини суочавају се са ризиком од избијања заразних 
болести. Главни санитарни лекар Украјине Игор Кузин каже да су главни разлози проблеми са пијаћом водом због 
уништења и нарушавања инфраструктуре, а самим тим и погоршања квалитета воде за пиће. Такође, вакцинација 
је стављена на чекање због недостатка неопходних лекова или услова за вакцинацију. У Украјини постоји опасност 
од избијања заразних болести на окупираним територијама због непријатељстава и гранатирања од стране 
окупатора. На крају, али не и најмање важно, други фактори су масовне гробнице и руски удари на критичну 
инфраструктуру, болнице и хемијска постројења. 

Министарство здравља Украјине процењује да је најмање 60 одсто Украјинаца већ потребна психолошка подршка. 
Према подацима Министарства здравља, психолошке последице рата (посттрауматски поремећај) ће утицати на 
психичко стање Украјинаца најмање седам до десет година. Такође, земља ће се вероватно суочити са порастом 
броја менталних поремећаја, посебно код деце, случајева злоупотребе алкохола и супстанци, породичних 
проблема, развода, економских губитака због све већег броја грађана који неће моћи да раде. 

Санкције. Међународна група Yermak-McFaul представила је Мапу пута за појединачне санкције. У документу су 
наведени циљеви појединачних санкција, принципи њихове примене, категорије и посебно имена оних који су 
санкционисани. Документ предлаже и стратегију како повећати притисак санкција. Број потенцијалних кандидата за 
санкције је најмање 12.000 физичких и 3.000 правних лица. Непосредан приоритет је дат 100 најбогатијих људи на 
руској Форбсовој листи. Кључни примењени механизми требало би да укључе замрзавање имовине, забрану уласка 
у земље коалиције за санкције и престанак овлашћења западним компанијама. 

Медији. Од почетка руске инвазије на Украјину убијена су 32 новинара, изјавио је министар културе и 
информационе политике Александар Ткаченко. 

Летонија је забранила пренос 80 руских ТВ канала. Ова одлука ступа на снагу 9. јуна и остаће на снази док Русија 
не оконча рат у Украјини и врати Крим. Једини изузетак је опозициони ТВ канал Дожд, који је добио дозволу за 
емитовање у земљи и преселио своје пословање у Летонију. 

Језик. Украјина разматра да енглеском језику пропише статус језика пословне комуникације . Према речима 

премијера Шмихала, обезбеђивање таквог статуса енглеском језику у Украјини унапредиће развој пословања, 
привући инвестиције и убрзати европску интеграцију Украјине. У међувремену, Education First English Proficiency 
Index наводи да Украјина има „умерен“ ниво знања енглеског језика, држећи позицију 40 од 112 на глобалној ранг 
листи и 30 од 35 у Европи. 

Угао за читање. 
● Поља у уму: друштвена отпорност и когнитивна одбрана – белешке из говора Наталије Попович, 

копредседавајуће УЦСН, о украјинском искуству у изградњи друштвене отпорности изнете на панел 
дискусији у оквиру Дијалога о стратешким комуникацијама НАТО-а у Риги. 

● Време је да се Путину покаже ћорсокак у Украјини, а не одступница - Фредерик Кемпе | Атлантски 
савет  

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00, 7. јуна 
2022. године: људство – око 31 360, тенкови ‒ 1390, АПВ ‒ 3416, артиљеријски системи – 694, МЛРС – 207, 
противваздушни системи – 96, авиони са фиксним крилима – 212, хеликоптери – 177, дронови оперативно-
тактичког нивоа – 553, крстареће ракете – 125, чамци и лаки глисери – 13, мекана возила и цистерне за 
гориво – 2405, специјална опрема – 53. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите „Криивка Вилникх” (Склониште слободних) ' – добротворна организација која пружа 
хуманитарну подршку у Кијевској и Черниговској области, тренутно фокусирана на подршку 
источној Украјини. Ево детаља о њиховим банковним рачунима . 

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

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

https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-kyiv-travel-government-and-politics-fd34c02c14247c39589bd93cd85ff818?fbclid=IwAR0H4MjVueZVAaPbLX66CTWTuT0rU8NYbiJ587-Zm5RWsPpThBz7E--Wh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=iYfGfvAISg4&ab_channel=UkrinformTV
http://t.me/FirstLadyOfUkraine%20/607
https://www.president.gov.ua/en/news/mizhnarodna-grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-kar-75633
https://imi.org.ua/infographics/spysok-zagyblyh-zhurnalistiv-i45958
https://kyivindependent.com/uncategorized/latvia-bans-all-russian-tv-channels-until-end-of-war-in-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-give-english-status-business-language-prime-minister-2022-06-06/
https://www.ef.com/wwen/epi/regions/europe/ukraine/
https://www.prca.org.uk/Battlefields-in-mind-societal-resilience-cognitive-defence?fbclid=IwAR3Lyp7IlP_WmWpeiF0oUfiNei77JGcsylAK_iJh0EDTIcPA_3LWCnrx3tk&fs=e&s=cl
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
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Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 


