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Energetická bezpečnost. Situace kolem jaderné elektrárny Záporoží zůstává po aktivním ostřelování elektrárny kritická a napjatá.
Ukrajinský parlament vyzval světové společenství, aby odsoudilo akt jaderného terorismu spáchaný ruskými jednotkami na obsazené
jaderné elektrárně Záporoží, a aby uplatnilo sankce vůči ruskému jadernému průmyslu. Sekretariát OSN usoudil, že má logistickou a
bezpečnostní kapacitu, která by umožnila podpořit jakoukoli misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA do jaderné
elektrárny Záporoží z Kyjeva, pokud by s tím Rusko i Ukrajina souhlasily, uvádí se v prohlášení. Ukrajinští technici zůstávají tváří v
tvář životnímu riziku v jaderné elektrárně pod hlavněmi ruských zbraní a čelí obrovskému tlaku, aby zajistili, že nedojde k žádné
katastrofě ve stylu Černobylu. Mezitím, 16. srpna 2022, došlo k nejsilnějšímu hackerskému útoku na oficiální stránky Energoatomu
od začátku rozsáhlé invaze Ruské federace. Útok byl veden z území Ruské federace.

Ukrajinská státní společnost Ukrhydroenergo v první polovině roku vyrobila o 40 % více elektřiny než ve stejném období loňského
roku. V první polovině roku bylo na Ukrajinu dovezeno palivo, ropa a produkty její destilace v celkové hodnotě 6,3 miliardy dolarů,
což je o 25,8 % více než ve stejném období loňského roku.

Města pod útokem. 15. srpna ruští okupanti ostřelovali městské části Charkova. V důsledku ostřelování byly poškozeny obytné
domy, autobusová zastávka a dětské hřiště, vznikl požár v garážovém družstvu, jeden člověk zahynul a 8 lidí bylo zraněno. Také 15.
srpna okupanti vypálili 20 raket v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti. Sklady, obchody a administrativní prostory průmyslového
podniku byly zničeny. Současně ruské jednotky zahájily masivní ostřelování Černihivské oblasti. Od osmi hodin ráno bylo
zaznamenáno více než 70 výbuchů na okraji vesnice Kamianská Sloboda. Byly poškozeny civilní budovy. Téhož dne ruská armáda
opět ostřelovala Mykolajiv. V důsledku toho byla poškozena vzdělávací instituce a hotel na okraji města.

V noci 16. srpna ruská armáda přes noc ostřelovala pět z devíti okrsků Charkova. V důsledku ostřelování byly poškozeny silnice,
infrastruktura a další zařízení. Během dne ruští okupanti opět stříleli na garážové družstvo, několik soukromých garáží bylo zničeno
nebo zapáleno. Došlo také k poškození dopravní infrastruktury. Téhož dne ruští útočníci ostřelovali Orichiv v Záporožské oblasti.
Jeden člověk byl zabit, šest lidí bylo zraněno. V důsledku útoku byly zničeny desítky soukromých domů a objektů civilní
infrastruktury. V noci na 16. srpna ruští okupanti ostřelovali dva okrsky v Dněpropetrovské oblasti. V důsledku útoku byli zraněni
dva lidé, byly poškozeny soukromé domy, auta a garáže. Ostřelování zasáhlo dva sklady obilí a stroje místního zemědělského
podniku. Plynovod a elektrické vedení byly přerušeny. Až dva tisíce lidí zůstalo bez elektřiny. Téhož dne v Doněcké oblasti ruská
armáda ostřelovala 13 obcí. Rusové zasáhli obydlenou oblast, civilní obyvatelstvo utrpělo ztráty na životech. Během dne bylo
zničeno a poškozeno 19 objektů: 14 obytných budov, internátní škola, ubytovna, hospodářská budova, hangár a kavárna. V
Mykolajivské oblasti zasáhly ve středu ráno místní univerzitu dvě rakety.

Okupovaná města. Cherson. Ozbrojené síly zničily všechny logistické řetězce okupantů v regionu. V Chersonské oblasti ruští
okupanti unesli Oleksandra Čisťakova, ředitele komunálních podniků obce Kachov. Jeho místo pobytu je v současné době neznámé.

Mariupol. Rusko provádí zpětnou deportaci civilistů z Ruska zpět do města. Ukrajinci jsou vraceni z Pskova do Mariupolu, protože se
stali pro místní úřady "problémem". Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko řekl, že domy většiny těchto lidí jsou
zničeny a budou nuceni žít na ulici nebo se vloupat do bytů ostatních obyvatel Mariupolu, kteří jsou v současné době evakuováni.
Okupanti také zakázali učitelům opustit Mariupol. Povolení k vycestování se pro ně nevydávají. Kromě toho se stále více rozšiřují
zprávy o „přesvědčování“ k chození do práce pomocí bití.

Melitopol. Propagandistická televize přestala pracovat v okupovaném Melitopolu kvůli explozím. Od začátku srpna zde vysílal
propagandistický televizní kanál Za TV, který vytvořili okupanti. Starosta Melitopolu oznámil, že nejméně 6000 lidí čeká ve frontě na
evakuaci z dočasně okupovaných území na jižní Ukrajině.

Krym. Volodymyr Zelenskyj vytvořil Poradní sbor pro deokupaci a znovuzačlenění dočasně okupovaného Krymu a Sevastopolu s
cílem koordinovat opatření k obnovení územní celistvosti Ukrajiny a překonání důsledků ruské ozbrojené agrese. Po sérii výbuchů
zaznamenaných na vojenské infrastruktuře poloostrova byl zaznamenán hustý provoz na krymském mostě ve směru do Ruska. K
10:00 dne 16. srpna údajně odešlo po výbuchu v muničním skladu nedaleko Džankoje již asi 2000 lidí.

Lidská práva. Ruská vojska nadále útočí na civilní infrastrukturu Ukrajiny mnohem častěji než na vojenská zařízení. Od počátku
invaze v plném rozsahu zasáhla ruská armáda více než 22000 civilních objektů a asi 300 vojenských.

Povinná evakuace z Doněcké oblasti pokračuje. 75 % obyvatel Doněcké oblasti již bylo evakuováno. Od začátku povinné evakuace
bylo 5 575 lidí evakuováno do bezpečných oblastí. Regionální orgány uvádějí, že 45 % regionu stále zůstává pod ukrajinskou
kontrolou bez ohledu na intenzivní boje.

Proběhlo další kolo výměny těl padlých mezi Ukrajinou a Ruskem. Na Ukrajinu se vrátilo 19 těl jejích obránců.

Rusko využívá genderové problematiky ke snížení společenské soudržnosti a odolnosti Ukrajinců, neboť genderové otázky jsou pro
ukrajinské obyvatelstvo považovány za nejvíce polarizující. Nový výzkum Atlantické rady zdůrazňuje, že od únorové invaze se Kreml
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úmyslně zaměřuje na ukrajinské civilisty ve frontách na potravinovou výpomoc, bytových domech, školách, kostelech a nemocnicích,
přičemž využívá dezinformačních kampaní, aby zatajil realitu Putinovy „speciální vojenské operace“ před ruskou veřejností. Z
genderového hlediska zpráva naznačuje, že současná kremelská hybridní válka se soustředí na rozdmýchávání problémů kolem
genderových otázek a zaměřuje se na dezinformační útoky na LGBTIQ+ komunitu, jakož i na přímé sexuální násilí. Ruské síly
používají sexuální násilí, aby vyvolaly strach a způsobily psychické a fyzické škody ukrajinskému obyvatelstvu, a to pak vede k
dlouhodobým dopadům na celé obyvatelstvo.

Ukrajinská vláda schválila Státní strategii pro zajištění rovných práv a příležitostí pro ženy a muže na období do roku 2030.
Dokument se zaměřuje na čtyři hlavní směry – účinné a koordinované fungování vnitrostátního mechanismu pro zajištění rovných
práv a příležitostí pro ženy a muže; účinná protiopatření proti všem formám násilí, včetně násilí souvisejícího s konflikty; zajištění
rovných práv a příležitostí pro lidský rozvoj žen a mužů v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, sociální péče, kultury a sportu atd.;
zajištění rovné účasti žen a mužů v různých oblastech hospodářské činnosti, což vytvoří základ pro zpomalení růstu chudoby
obyvatelstva spojené s agresí Ruské federace na Ukrajině.

Zahraniční politika. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se ve čtvrtek ve Lvově setká s ukrajinským prezidentem
Volodymyrem Zelenským a tureckým prezidentem Tayyipem Erdoganem, uvedl mluvčí OSN. V pátek navštíví černomořský přístav
Oděsa, kde byl obnoven vývoz obilí na základě dohody zprostředkované OSN, informuje agentura Reuters. Zasedání ve Lvově se
má údajně dotknout otázky možných řešení války a situace v jaderné elektrárně Záporoží.

Francouzská vláda pomůže při odminování Černihivské oblasti. Francie propůjčí pro tento účel své specialisty a vybavení a také
zajistí školení ukrajinských specialistů.

Finské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo významné snížení víz pro ruské občany od září 2022. Počet víz udělených pro
turistické účely se sníží desetinásobně. Německý kancléř Olaf Scholz byl proti zákazu vydávání víz ruským turistům. "Mnoho lidí
prchá z Ruska, protože nesouhlasí s ruským režimem," řekl 15. srpna po setkání se severskými vedoucími představiteli v Oslu.

Potravinové zabezpečení. Společné koordinační centrum v rámci iniciativy OSN pro transport obilí přes Černé moře umožnilo šesti
plavidlům po inspekci projít námořním humanitárním koridorem v Černém moři. Také loď s obilím pro Afriku nazvaná Odvážný velitel
opustila přístav Pivdenny a míří do Etiopie.

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Podle průzkumu veřejného mínění Mezinárodního republikánského institutu vidí 93 %
ukrajinského obyvatelstva budoucnost Ukrajiny jako „spíše slibnou“. 81 % Ukrajinců věří, že Ukrajina válku určitě vyhraje. Ukrajinci
ze všech kategorií také definují obnovení územní celistvosti a odstranění korupce jako hlavní rozvojové cíle Ukrajiny na příštích 10
let. Přetrvává silná podpora integrace do EU a NATO. 80 % se domnívá, že Ukrajina by měla vstoupit do EU, a 72 % podporuje vstup
do NATO.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Šest týdnů "pekla": Uvnitř brutálních ruských vězení na Ukrajině | The New York Times – Za pět měsíců války na

Ukrajině zmizely stovky ukrajinských civilistů, především mužů, zadržených ruskými vojáky nebo jejich zástupci. Byli drženi
ve sklepeních, na policejních stanicích a filtračních táborech v rusky ovládaných oblastech Ukrajiny a skončili uvězněni v
Rusku.

● Názor | Proč jsem opustila ukrajinskou Amnesty International | Washington Post – otevřený dopis Oksany
Pokalčukové, ukrajinské právničky a aktivistky za lidská práva. Od roku 2016 do 5. srpna byla výkonnou ředitelkou
ukrajinské kanceláře Amnesty International. V reakci na kontroverzní zprávu Amnesty International odstoupila ze své pozice.

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 15. srpna 2022:

personál – kolem 44 100, tanky – 1886, obrněná vozidla - 4162, dělostřelecké systémy – 993, raketomety MLRS – 263,
protiletadlové válečné systémy – 136, letouny – 233, vrtulníky – 196, bezpilotní letadla – 792, řízené střely – 190, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3054, speciální vybavení – 93.

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 projekt dále fungoval a aby byl ještě lepší, a proto by vaše zpětná vazba
byla velmi cenná.

● Podpořte projekt SharetheThruths a staňte se jedním z dobrovolníků, kteří jej přeloží do vašeho místního jazyka.
● 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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