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Válka na Ukrajině
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Energetická bezpečnost. Rusko pokračuje v jaderném terorismu. O víkendu ruští okupanti ostřelovali Záporožskou jadernou
elektrárnu. V důsledku ostřelování byl zabit zaměstnanec JE Záporoží, předák obchodu Marko Maksym. Mezinárodní společenství
vyzývá k demilitarizaci jedné z největších jaderných elektráren. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku a
bezpečnostní politiku Josep Borrell vyzval k vytvoření demilitarizované zóny kolem jaderné elektrárny Záporoží. Evropská unie a 42
zemí světa vyzvaly agresorskou zemi, aby stáhla jednotky a vybavení z území JE Záporoží z důvodu ruského ohrožení
bezpečného provozu elektrárny.

Zahraniční politika. Česká republika, která v současné době předsedá Evropské unii, podpořila výzvy některých členských států k
všeobecnému zákazu vstupu Rusů do EU. Ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský uvedl, že jeho vláda se touto
otázkou bude zabývat na zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie, které se bude konat koncem srpna v Praze. Dánská
vláda je zároveň pro omezení vydávání schengenských víz občanům Ruska. Dánská strana však dává přednost tomu, aby tak
učinila společně se všemi zeměmi EU.

Německý kancléř Olaf Scholz se postavil proti zákazu vydávání víz EU ruským občanům. Tohle je Putinova válka. A proto je pro mě
těžké s touto myšlenkou souhlasit," řekl. Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba s tímto prohlášením Sholtze nesouhlasil.
„Ne Putin, ale skuteční ruští vojáci přicházejí z Ruska zabíjet, mučit a ničit. Rusové drtivou většinou podporují válku, raketové údery
na ukrajinská města a vraždy Ukrajinců. Ať si tedy ruští turisté užívají Rusko,"prohlásil Dmytro Kuleba.

Města pod útokem. V noci 12. srpna ruské okupační síly ostřelovaly Charkov. V důsledku ostřelování došlo k poškození školy a
kritické infrastruktury, v několika obytných domech vyletělo sklo a úlomky zasáhly několik trolejbusů. Ve večerních hodinách 12.
srpna také ruské okupační síly zaútočily na Kramatorsk, Doněckou oblast. V důsledku ostřelování byli zabiti tři civilisté a 13 bylo
zraněno. Ostřelování také poškodilo nejméně 20 domů a v soukromém sektoru vypukl požár. Současně ruská armáda ostřelovala
Záporoží. V důsledku toho byli zraněni dva lidé a jedna žena zemřela. Okupanti poškodili infrastrukturní zařízení a čerpací stanici.

V noci na 13. srpna ruští okupanti ostřelovali Nikopol, Dnepropetrovskou oblast. Bylo zde zničeno 11 výškových budov, 13
soukromých budov a jedna mateřská školka. Plynovod a elektrické vedení jsou zničeny. V sobotu zaútočili ruští okupanti na
Mykolajiv. V jednom městském obvodu došlo k poškození obytných budov, obchodů a průmyslových objektů. Jeden civilista byl
zraněn. Téhož dne ruská armáda ostřelovala Charkov a Charkovskou oblast. Tři civilisté byli během toho dne hospitalizováni,
včetně třináctiletého chlapce. Trolejbusy, auta byla poškozena, sklo vyletělo v několika domech.

14. srpna byl ostřelován okres Nikopol v Dněpropetrovské oblasti.V důsledku toho došlo k poškození supermarketů, kaváren,
soukromých i bytových domů. Jeden člověk utrpěl šrapnelové rány, momentálně je v nemocnici. Charkov opět pod palbou s další
poškozenou průmyslovou infrastrukturou.

Okupovaná města. Cherson. V Chersonu se ruská armáda zmocnila stanice místní televizní společnosti a snaží se převzít
kontrolu nad kabelovou televizí a internetem. Ruští okupanti taképožadují, aby lékaři podepisovali dokumenty, v nichž budou
souhlasit s platy v rublech. Zaměstnanci je v případě odmítnutí uděleno dočasné pracovní povolení s upozorněním na možné
propuštění v jakémkoli okamžiku.

Melitopol. Oleg Šostak, jeden z vedoucích volebních štábů strany Sjednocené Rusko, byl vyhozen do povětří v dočasně
obsazeném Melitopoli. Oleg Shostak přežil, ale byl zraněn. Ve štábu ruského „Sjednoceného Ruska“ je Šostak vedoucím oddělení
propagandy mediální práce. Ruští útočníci umístili svou vojenskou základnu na území nemocnice v dočasně obsazeném Melitopoli,
oblasti Záporoží.

Krym. 11 občanských novinářů krymsko-tatarského původu se stalo obětí politického pronásledování ze strany ruských okupačních
orgánů na Krymu. Nevládní organizace CrimeaSOS říká, že je to další vlna prohledávání, které se konají jednou za šest měsíců.
Krymští Tataři jsou zpravidla obviňováni z účasti v teroristické organizaci. Novináři a aktivisté jsou často oběťmi prohledávání a
zadržování. 11. srpna bylo na dočasně okupovaném Krymu provedeno 8 prohlídek, 6 krymských Tatarů bylo zadrženo.

Lidská práva. Po jednání vrátila Ukrajina těla 522 mrtvých vojáků, kteří byli na seznamu pohřešovaných osob. Ukrajina se snaží
shromáždit všechna těla mrtvých. Jednání s ruskou stranou se neuskutečňují přímo, ale prostřednictvím Mezinárodního výboru
Červeného kříže.

15. srpna začne trestní řízení DLR proti pěti cizincům ze Švédska a Spojeného království, kteří bojovali na straně Ukrajiny, které se
bude konat za zavřenými dveřmi. Podle právních předpisů neuznané Doněcké lidové republiky, pokud se prokáže vina
obžalovaných, budou čelit trestu až do výše trestu smrti.
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Od začátku plného rozsahu vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu, 541 dětí ztratilo rodičovskou péči přímo v důsledku války.
Rodiče 106 z nich zemřeli.

Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International chce, aby proces sestavování její zprávy, v němž byla ukrajinská
armáda obviněna z porušování válečných zákonů, pečlivě prověřili nezávislí odborníci. „Chceme pochopit, co přesně se pokazilo a
proč, abychom se z toho mohli poučit a zlepšit naši práci v oblasti lidských práv,“ uvedla Amnesty International. Organizace „lituje“,
že tisková zpráva byla zveřejněna bez dostatečného kontextu.

Potravinové zabezpečení. Ráno 12. srpna opustila ukrajinské přístavy pátá karavana se zemědělskými produkty. Lodě mají na
palubě více než 63 000 tun zemědělských produktů.

Loď BRAVE COMMANDER pod vlajkou Libérie dorazila do přístavu Pivdenny k naložení. Plavidlo bylo pronajato Světovým
potravinovým programem OSN k přepravě 23 tisíc tun ukrajinského obilí do Etiopie.

První loď s kukuřicí a sójou z Ukrajiny dorazila do italského přístavu Ravenna. „Itálie nadále podporuje veškeré úsilí o zajištění
potravin na celém světě a ve Středomoří, provádění dohody o vývozu obilí a podporu odolnosti Kyjeva,“ prohlásilo ministerstvo.

Regiony Mykolajiv a Zakarpatí dokončily sklizeň plodin rané skupiny. V současné době již bylo na Ukrajině shromážděno 20,8
milionu tun obilí z nové žně.

Ničení. Ruští útočníci poškodili 221 a zničili asi 100 knihoven na Ukrajině během celé invaze. Podle Karandejeva je 33% z nich v
Doněcké oblasti, 24% v Kyjevské oblasti a 9% v Mykolajovské a Charkovské oblasti.

Jazyk. Ministerstvo kultury a informační politiky Ukrajiny vypracovalo návrh zákona o zavedení zvláštního statusu anglického
jazyka na Ukrajině jako jazyka mezinárodní komunikace. Ruský jazyk se od nového akademického roku v kyjevských školách
vyučovat nebude. Kromě toho budou všechny předměty vyučovány pouze v ukrajinštině.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Ukrajina je na pokraji nervového zhroucení | The Economist – Válka ovlivnila každého Ukrajince. Stres činí lidi, kteří

jsou již ohroženi duševními nemocemi, zranitelnějšími. Lidé mají rádi věci pod kontrolou a to ti válka nedovolí. Ukrajinské
ministerstvo zdravotnictví již předpovídá, že 3mln-4mln lidí bude muset vyhledat lékařskou pomoc k zvládnutí duševních
zdravotních problémů vyplývajících z války. Asi 15mln bude vyžadovat jiné druhy psychologické podpory.

● Jak válka změnila pohled kyjevského muzea na svou minulost | The New York Times – Když se zde v dubnu znovu
shromáždil tým Mystetskyi Arsenal, byli zahlceni emocemi a nebyli schopni se sformovat. Na analýzu války bylo příliš brzy.
A tak se rozhodli podřídit chaosu invaze, vepsali své nové obavy a naděje na již existující díla 17 umělců.

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 15. srpna

2022: personál – kolem 43 750, tanky – 1876, obrněná vozidla - 4141, dělostřelecké systémy – 985, raketomety MLRS –
261, protiletadlové válečné systémy – 136, letouny – 233, vrtulníky – 195, bezpilotní letadla – 787, řízené střely – 187,
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3044, speciální vybavení – 92.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Od spuštění projektu Sharethetruths.org uplynulo přibližně 170 dní a rádi bychom vás požádali o 5 minut vašeho

času na vyplnění dotazníku. Chceme, aby fungoval a aby byl ještě lepší, a proto by vaše zpětná vazba byla velmi
cenná.

● Podpořte Voices from Ukraine, nadaci založenou ve Varšavě mladými ukrajinskými aktivisty. Nadace pomáhá
násilně vysídleným Ukrajincům s humanitární pomocí a poskytuje pomoc obráncům Ukrajiny v první linii. Nadace
pořádá charitativní kulturní akce a projekty a spolupracuje s ukrajinskými umělci, spisovateli a umělci.

● 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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