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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 190-191
Припремиле Софија Олиник, Маријана Завијска, Ана Довха
Енергетска сигурност. Русија се припрема за посету ИАЕА активним редовним гранатирањем Енергодара и околних
подручја. Због тога је рано ујутру 1. септембра активирана ванредна заштита и угашен је оперативни 5. блок Запорошке
нуклеарке као резултат још једног минобацачког гранатирања од стране руских окупационих снага на овој локацији. У подне,
мисија ИАЕА стигла је у једнодневну посету Запорожској нуклеарној електрани. Руски представници нису дозволили
украјинским нити међународним новинарима да прате посету територији фабрике. Украјина је предала експертима ИАЕА
списак техничких и безбедносних индикатора које је важно проверити током посете Запорошкој НЕ. Инспектори мисије ИАЕА
кретали су се по станици и комуницирали са запосленима у Запорошкој нуклеарки у присуству руске војске и запослених у
Росатому, без могућности одвојеног разговора са запосленима. Руски окупатори су покушали да убеде представнике мисије
да се на станици налазе трупе радиолошке, хемијске и биолошке заштите. Према речима представника Русије, у електрани
нису биле присутне борбене јединице руске војске, а Оружане снаге Украјине су гранатирале Запорошку НЕ.
После четворочасовне посете, део групе и генерални директор ИАЕА, Рафаел Маријано Гроси, напустио је Запорошку НЕ и
известио да ће представници ИАЕА остати у Запорошкој НЕ. Украјина је изјавила да не може да обезбеди безбедност групе
нуклеарних инспектора УН у Запорошкој нуклеарној електрани. Истовремено, Литванија је понудила да пошаље полицијску
мисију УН на територију нуклеарне електране Запорожје коју је окупирала Русија, где би полиција УН могла да допринесе
њеном физичком обезбеђењу.
Спољна политика. Европска унија суспендовала је споразум са Русијом који омогућава поједностављено издавање
шенгенских виза Русима. Међутим, општа забрана издавања туристичких виза за грађане Руске Федерације још неће бити
уведена.
Истовремено, Естонија, заједно са другим балтичким земљама и Пољском, разматра ограничавање уласка руских
држављана са шенгенским визама. Министарка спољних послова Естоније Урмаса Рејнсалу рекла је да је неопходно
ограничити могућност Руса да „равнодушно уживају у слободама демократске Европе док у Украјини гину невини људи“.
Украјина је 31. августа предала Европи неопходна документа за приступање Конвенцијама које пружају оквир за
„бесцарински“ режим.
Градови на удару. Дњепропетровски регион. 1. септембра руски освајачи су гранатирали 2 округа у региону. У једном од
насеља једна особа је повређена, оштећено је 12 објеката, лицеј, општинско веће, далековод.
Харковски регион. Дана 31. августа, током дана, руски освајачи су гранатирали насеља 2 округа региона. Уништени су
стамбени и пословни објекти, 1 особа је повређена. 1. септембра руска војска је пуцала на 4 округа у региону. У интензивном
гранатирању оштећене су приватне куће, пољопривредно предузеће, амбуланта, 5 особа је повређено, а једна особа је
погинула. У Харкову су руски окупатори 31. августа извршили ракетни напад на град. Оштећене су стамбене и пословне
зграде, аутомобили, избили су пожари. Повређено је 16 људи, а 4 особе су погинуле.
Запорошки регион. Дана 31. августа, у руском гранатирању фарме млека у региону, повређена су два радника , а половина
стоке је погинула. У Никопољу је у ноћном гранатирању града 31. августа повређена једна особа, а 12 вишеспратница,
неколико продавница и апотека, колеџ, дечија и омладинска спортска школа и културно-спортски комплекс су оштећени.
Миколајевски регион. Руски освајачи су 31. августа гранатирали 2 округа у региону. Услед тога су оштећене приватне куће,
пољопривредне и пословне зграде, управна зграда, школа, магацини.
Градови под окупацијом. Крим. У школама на Криму, окупационе вође планирају да изврше војни утицај на децу, што је
грубо кршење норми међународног права. Школарци имају проширени програм такозваног „патриотског васпитања“, којим ће
се оправдати напад Русије на Украјину.
Мариупољ. Руси су заједно са окупаторском 'влашћу' отворили једину несрушену школу у Мариупољу. Зграду и улаз
опколили су руски војници, а на улазу су проверавали торбе, чак и дечије ранчеве.
Запорошки регион. Наставници из Русије биће доведени на привремено окупиране територије региона због масовног
одбијања локалних наставника да сарађују са окупационим властима.
Према речима начелника Луганске обласне војне управе Серхија Гајдаја, на окупираним територијама Украјине постоје
наставници који су одлучили да тајно предају ђацима на даљину по украјинском систему.
Људска права. „ Руске и снаге блиске Русији насилно пребацују украјинске цивиле, укључујући оне који беже од
непријатељстава, у Руску Федерацију или области Украјине које је окупирала Русија “, потврђује Human Rights Watch у
1

10:00 часова, 01-02.09.2022.

новом извештају. Извештај је заснован на интервјуима са 54 особе које су отишле у Русију, прошле кроз филтрацију, имале
чланове породице или пријатеље који су пребачени у Русију или који су подржавали Украјинце у покушају да напусте Русију.
Поред тога, руске власти такође су подвргле хиљаде украјинских грађана једном облику обавезног, казненог и увредљивог
безбедносног прегледа који се зове „филтрација“, наводи се у извештају.
Међународни комитет Црвеног крста још увек није добио приступ месту погибије украјинских ратних заробљеника у
окупираној колонији Оленивка. Упркос активним поверљивим преговорима, МКЦК није добио приступ ратним
заробљеницима погођеним нападом, нити било какве безбедносне гаранције неопходне за спровођење ове посете, рекао је
генерални директор МКЦК Роберт Мардини.
Од почетка потпуне инвазије на Украјину, закључно са 31. августом, 230 деце се сматра несталим.
Од 24. фебруара на територији окупираног Крима незаконито је притворено више од 130 људи који се отворено противе
рату, подржавају Украјину и противе се Русији.
Здравље. Ново чвориште ЕУ за медицинску евакуацију украјинских пацијената отворено је у Жешову у Пољској. Овај хаб ће
понудити безбедан простор за пацијенте који стижу из Украјине пре него што буду одвезени на лечење у болнице у другим
европским земљама.
Уништење. Од почетка инвазије у пуном обиму, бомбардовањем и гранатирањем руских освајача оштећено је 2405
образовних установа. Њих 270 је потпуно уништено.
Од 24. фебруара, око 205 верских објеката у најмање 14 региона Украјине потпуно је уништено или оштећено као резултат
оружаног напада Руске Федерације: цркве, џамије, синагоге, образовне и административне зграде верских заједница
Украјине.
Сигурност хране. Од 1. септембра, због рада житног коридора, Украјина је извезла око милион и по тона жита. 60
утоварених бродова напустило је три црноморске луке за испоруку украјинског жита, уљане репице, сунцокрета и других
производа у афричке земље и ЕУ. У међувремену, шведска влада је најавила да ће откупити најмање 40.000 тона пшенице
из Украјине за земље у свету у којима постоји опасност од масовне глади.
Санкције. Сједињене Америчке Државе добиле су налог за хапшење авиона руске нафтне и гасне корпорације „Лукоил“
вредног 45 милиона долара.
Донета је прва одлука о конфисковању имовине руског држављанина у Украјини. Веће судија Вишег антикорупцијског суда
задовољило је прву тужбу Министарства правде против руског олигарха Володимира Јевтушенкова за повраћај прихода из
његове имовине.
Црква. По први пут је Православна црква Украјине званично представљена на састанку Светског савета цркава у Карлсруеу
у Немачкој.
Медији. Летонски национални савет за електронске масовне медије уклонио је 20 руских ТВ канала са листе реемитовања.
Обустављено је поновно емитовање ТВ канала Russia Today како би се спречило подстицање мржње и ограничило ширење
пропаганде у позадини руских војних акција у Украјини.
Деколонизација. Украјина је вековима служила Руској империји, а касније и СССР-у, као покретач индустријског развоја и
главни извор прихода за царску касу. Као најразвијенији регион, са великим сировинским ресурсима, радном снагом, царска
сила је на територији Украјине водила трговинске активности за своје потребе и подршку империјализму. Због тога су
спроведене многе штетне реформе које су уништиле украјинску индустрију и трговину. Идеја о обезбеђењу „центра” довела
је до хиљада жртава међу Украјинцима и страшних трагедија.
Колонијално наслеђе Руског царства и СССР-а видљиво је и данас. Без сумње, ово је претња украјинској независности и
мора бити елиминисана што је пре могуће. Сазнајте више у чланку ' Совјетска економска интеграција или индустријски
колонијализам? Назар Горин, виши научни сарадник Одељења за економску историју, Државна организација „Институт за
економију и прогнозу Националне академије наука Украјине“.
Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 2. септембра
2022. у 10 часова: људство – око 48 700, тенкови ‒ 2009, АПВ ‒ 4366, артиљеријски системи – 1126, МЛРС – 289,
противваздушни системи – 153, авиони са фиксним крилима – 234, хеликоптери – 205, оперативно-тактички дронови
– 853, крстареће ракете – 198, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и цистерне за гориво – 3247, специјална
опрема – 105.
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
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●

Прошло је око 190 дана откако смо покренули пројекат sharethetruths.org и желели бисмо да вас замолимо
да издвојите 5 минута вашег времена да попуните упитник . Желимо да наставимо да радимо и учинимо га
још бољим, тако да би ваше повратне информације биле веома драгоцене.
Подржите пројекат Share the Truths тако што ћете постати један од волонтера који га преводе на ваш
локални језик.
Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници .

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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