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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 190-191
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Energetická bezpečnost. Rusko se připravuje na návštěvu MAAE aktivním pravidelným ostřelováním Enerhodaru a okolních oblastí.
Proto byla 1. září brzy ráno aktivována nouzová ochrana a v důsledku dalšího minometného ostřelování ruskými okupačními silami byl
odstaven operační 5. energetický blok Záporožské jaderné elektrárny. V poledne dorazila mise MAAE k Záporožské jaderné elektrárně
na jednodenní návštěvu. Ruští zástupci nedovolili žádným ukrajinským ani mezinárodním novinářům sledovat návštěvu na území
závodu. Ukrajina předala odborníkům MAAE seznam technických a bezpečnostních ukazatelů, které jsou důležité pro kontrolu během
návštěvy jaderné elektrárny Záporoží. Inspektoři mise MAAE se pohybovali po stanici a komunikovali se zaměstnanci Záporožské
jaderné elektrárny za přítomnosti ruské armády a zaměstnanců Rosatomu, bez možnosti vést se zaměstnanci rozhovor o samotě.
Ruští okupanti se snažili přesvědčit představitele mise, že na stanici jsou jednotky radiologické, chemické a biologické ochrany. Podle
představitelů Ruska se v elektrárně nenacházely žádné bojové jednotky ruské armády a že Záporožská jaderná elektrárna byla
ostřelována ozbrojenými silami Ukrajiny.
Po čtyřhodinové návštěvě část skupiny a generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi opustili Jadernou elektrárnu Záporoží a
oznámili, že v elektrárně zástupci MAAE zůstanou. Ukrajina uvedla, že nemůže zajistit bezpečnost skupiny jaderných inspektorů OSN
v Záporožské jaderné elektrárně. Litva zároveň nabídla vyslání policejní mise OSN na území Záporožské jaderné elektrárny okupované
Ruskem, kde by policie OSN mohla přispět tím, že jí poskytne fyzickou bezpečnost.
Zahraniční politika. Evropská unie pozastavila dohodu s Ruskem, která usnadňuje zjednodušené udělování schengenských víz
Rusům. Obecný zákaz vydávání turistických víz občanům Ruské federace však zatím nebude zaveden.
Zároveň Estonsko spolu s dalšími pobaltskými zeměmi a Polskem zvažuje omezení vstupu ruských občanů se schengenskými vízy.
Ministr zahraničních věcí Estonska Urmasa Reinsalu řekl, že je nezbytné omezit možnost Rusů "lhostejně využívat svobod
demokratické Evropy, zatímco na Ukrajině umírají nevinní lidé."
Dne 31. srpna předložila Ukrajina Evropě nezbytné dokumenty pro přistoupení k úmluvám, které poskytují rámec pro „bezcelní“ režim.
Města pod útokem. Dněpropetrovská oblast. 1. září ruští okupanti ostřelovali dva kraje v oblasti. V jedné z osad byl zraněn jeden
člověk, bylo poškozeno 12 budov, lyceum, obecní rada a elektrické vedení.
Charkovská oblast. 31. srpna během dne ruští okupanti ostřelovali osady dvou okresů regionu. Byly zničeny obytné a komerční budovy,
zraněn byl 1 člověk. 1. září ruská armáda střílela na 4 kraje regionu. Kvůli intenzivnímu ostřelování byly poškozeny soukromé domy,
zemědělský podnik, klinika, 5 lidí bylo zraněno a jeden člověk byl zabit. V Charkově zahájili ruští okupanti 31. srpna raketové útoky na
město. Obytné a kancelářské budovy a auta byly poškozeny, vypukly požáry. 16 lidí bylo zraněno a 4 zabiti.
Záporožská oblast. 31. srpna byli v důsledku ruského ostřelování mléčné farmy v regionu zraněni dva dělníci a polovina dobytka
zemřela. V Nikopolu byla v důsledku nočního ostřelování města 31. srpna zraněna jedna osoba, bylo poškozeno 12 výškových budov,
několik obchodů a několik lékáren, vysoká škola, dětská a mládežnická sportovní škola a kulturní a sportovní areál.
Mykolajivská oblast. 31. srpna ruští nájezdníci ostřelovali 2 okresy oblasti. V důsledku toho byly poškozeny soukromé domy,
zemědělské a obchodní budovy, administrativní budova, škola, sklady.
Okupovaná města. Krym. Ve školách na Krymu plánují okupační vůdci vyvíjet vojenský vliv na děti, což je hrubé porušení norem
mezinárodního práva. Školáci mají rozšířený program takzvaného „vlasteneckého vzdělávání“, který bude použit k ospravedlnění
ruského útoku na Ukrajinu.
Mariupol. Rusové společně s okupačními „úřady“ otevřeli jedinou nezničenou školu v Mariupolu. Budova a vchod byly obklíčeny
ruskými vojáky a u vchodu kontrolovali tašky, dokonce i dětské batohy.
Záporožská oblast. Učitelé z Ruska budou přivedeni na dočasně okupovaná území regionu kvůli masovému odmítání spolupráce
místních učitelů s okupačními úřady.
Podle vedoucího Luhanské regionální vojenské správy Serhiie Gaidaye jsou na okupovaných územích Ukrajiny učitelé, kteří se rozhodli
tajně učit školáky dálkově pomocí ukrajinského systému.
Lidská práva. „Ruské a rusky přidružené síly násilně přesouvají ukrajinské civilisty, včetně těch, kteří prchají před nepřátelstvím, do
Ruské federace nebo oblastí Ukrajiny okupovaných Ruskem“, potvrzuje organizace Human Rights Watch v nové zprávě. Zpráva je
založena na rozhovorech s 54 lidmi, kteří odjeli do Ruska, prošli filtrací, měli rodinné příslušníky nebo přátele, kteří byli přeloženi do
Ruska, nebo kteří podporovali Ukrajince, kteří se snažili opustit Rusko. Ruské a Ruskem přidružené orgány navíc podrobily tisíce
ukrajinských občanů povinné, represivní a urážlivé bezpečnostní prověrce, která se nazývá "filtrace", uvádí zpráva.
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Mezinárodní výbor Červeného kříže dosud nezískal přístup k místu smrti ukrajinských válečných zajatců v okupované kolonii Olenivka.
Navzdory aktivním důvěrným jednáním nebyl MVČK umožněn přístup k válečným zajatcům zasaženým útokem, ani neexistují žádné
bezpečnostní záruky nezbytné k provedení této návštěvy, uvedl generální ředitel MVČK Robert Mardini.
Od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu, k 31. srpnu, je 230 dětí považováno za pohřešované.
Od 24. února bylo na území okupovaného Krymu nezákonně zadrženo více než 130 osob, které otevřeně vystupují proti válce,
podporují Ukrajinu a vystupují proti Rusku.
Zdraví. V polském Rzeszowě bylo otevřen nový středisko EU Medevac Hub pro evakuaci ukrajinských pacientů. Centrum nabídne
bezpečný prostor pro pacienty přijíždějící z Ukrajiny dříve, než budou odvezeni na léčení do nemocnice v jiné evropské zemi.
Ničení. Od počátku rozsáhlé invaze bylo poškozeno bombardováním a ostřelováním ruských útočníků 2405 vzdělávacích institucí.
270 z nich bylo kompletně zničeno.
Od 24. února bylo v důsledku ozbrojeného útoku Ruské federace kompletně zničeno nebo poškozeno přibližně 205 náboženských
budov v nejméně 14 regionech Ukrajiny: kostely, mešity, synagogy, vzdělávací a administrativní budovy náboženských komunit
Ukrajiny.
Potravinové zabezpečení. Od 1. září, v důsledku práce na obilném koridoru, Ukrajina vyvezla asi jeden a půl milionu tun obilí. 60
naložených lodí opustilo tři černomořské přístavy, aby dodaly ukrajinské obilí, řepku, slunečnici a další produkty do afrických zemí a
do EU. Švédská vláda mezitím oznámila, že nakoupí nejméně 40 000 tun pšenice z Ukrajiny pro země světa, kde hrozí masový
hladomor.
Sankce. Spojené státy obdržely zatykač na letadlo ruské ropné a plynárenské společnosti „Lukoil“ v hodnotě 45 milionů dolarů.
První rozhodnutí o konfiskaci majetku ruského občana na Ukrajině padlo na Ukrajině. Porota Vysokého protikorupčního soudu vyhověla
první žalobě ministerstva spravedlnosti proti ruskému oligarchovi Volodymyru Jevtušenkovovi na vymáhání příjmů z jeho majetku.
Církev. Pravoslavná církev Ukrajiny byla poprvé oficiálně zastoupena na zasedání Světové rady církví v německém Karlsruhe.
Média. Lotyšská národní rada pro elektronická masová média vyškrtla 20 ruských televizních kanálů ze seznamu retransmisií.
Opětovné vysílání televizního kanálu Russia Today bylo pozastaveno, aby se zabránilo podněcování k nenávisti a omezilo šíření
propagandy na pozadí ruských vojenských akcí na Ukrajině.
Dekolonizace. Ukrajina po staletí sloužila Ruskému impériu a později SSSR jako hybná síla průmyslového rozvoje a hlavní zdroj
příjmů pro říšskou pokladnu. Jako nejrozvinutější region, s velkými surovinovými zdroji, pracovní silou, císařská moc prováděla
obchodní aktivity na území Ukrajiny pro své potřeby a na podporu imperialismu. Za tímto účelem bylo provedeno mnoho škodlivých
reforem, které zničily ukrajinský průmysl a obchod. Myšlenka zajištění "centra" vedla k tisícům obětí mezi Ukrajinci a strašným
tragédiím.
Koloniální dědictví Ruské říše a SSSR je viditelné dodnes. Je to nepochybně hrozba pro ukrajinskou nezávislost a musí být co nejdříve
odstraněna. Více se dozvíte v článku ‘Sovětská ekonomická integrace nebo průmyslový kolonialismus?’ od Nazara Gorina, Seniorního
výzkumného pracovníka katedry hospodářských dějin, Státní organizace "Ústav ekonomie a prognózy Národní akademie věd
Ukrajiny".
Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 2. září 2022:
personál – kolem 48 700, tanky – 2009, obrněná vozidla - 4366, dělostřelecké systémy – 1126, raketomety MLRS – 289,
protiletadlové válečné systémy – 153, letouny – 234, vrtulníky – 205, bezpilotní letadla – 853, řízené střely – 198, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3247, speciální vybavení – 105.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Od spuštění projektu Sharethetruths.org uplynulo přibližně 190 dní, 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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