Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 16. februarja 2022 do 24. februarja 2022.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]
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Ameriški predsednik, Joe Biden, je 17. februarja znova opozoril na nevarnost ruske invazije, ki naj bi
se začela v prihodnjih dneh. Trdil je, da Rusija še ni umaknila nobenih svojih enot z ukrajinske meje.
Ravno nasprotno, prišlo naj bi do kopičenja še več kopenskih enot, letalskih sil in celo krvnih zalog.
Ameriški državni sekretar, Anthony Blinken, je v Varnostnem svetu Združenih narodov pozval Rusijo,
naj odstopi od vojnih dejanj in javno razglasi, da ne bo napadla Ukrajine. Organizacija za varnost in
sodelovanje v Evropi (OVSE) je na isti dan poročala o porastu obstreljevanja na vzhodu Ukrajine.
Poročala je o 189 kršitvah prekinitve ognja v regiji Doneck, v regiji Lugansk pa o 402 kršitvah.
Generalni sekretar zveze NATO, Jens Stoltenberg, je tovrstno dogajanje označil za zaskrbljujoče, saj
naj bi bilo med pro-ruskimi separatisti kar nekaj ruskih častnikov, ki bi lahko poskrbeli za pretvezo, s
pomočjo katere bi Rusija napadla Ukrajino. Prav tako je dejal, da se tak poskus Moskve, da bi našla
pretvezo, ni zgodil prvič.
18. februarja je predsednik Biden izrazil prepričanje, da se je ruski predsednik, Vladimir Putin, že
odločil za napad na Ukrajino, in da je glavna tarča napadov prestolnica Kijev. Na isti dan je vodja proruskih separatistov v Donecku, Denis Pušilin, napovedal množično evakuacijo civilistov v sosednjo
Rusijo, hkrati pa je obtožil Kijev, da načrtuje napad na separatistični regiji. Predsednik Putin je dejal,
da je opazil poslabšanje razmer na vzhodu Ukrajine in pozval oblasti v Kijevu, naj začnejo pogajanja
s separatističnimi voditelji.
19. februarja sta Rusija in Belorusija, kot del skupnih vojšakih vaj, testirali zanesljivost strateškega
jedrskega orožja. Ruska vojska je testirala balistične in vodene rakete, med njimi tudi hipersonični
raketi tipa Cirkon in Kinžal. Na isti dan je ameriška podpredsednica, Kamala Harris, na varnostni
konferenci v Münchnu dejala, da so ameriške sile pripravljene braniti vsak košček ozemlja držav članic
Nata, prav tako pa je Rusiji zagrozila z obsežnimi sankcijami v primeru napada na Ukrajino.
Vodja separatistične regije Doneck, Denis Pušilin, je 19. februarja podpisal odlok o popolni
mobilizaciji vojakov ter pozval rezerviste, naj pridejo na vojaško usposabljanje. Podobno se je zgodilo
tudi v regiji Lugansk, kjer moški stari od 18 do 55 let ne smejo zapustiti območja. Ukrajina je na isti
dan sporočila da naj bi v spopadih na vzhodu države umrla dva vojaka, štirje pa so ranjeni.
20. februarja, sta Rusija in Belorusija napovedali podaljšanje vojaških vaj, imenovanih »Zavezniška
odločenost 2022«, ki naj bi se sicer na ta dan zaključile. Za razlog je beloruski obrambni minister,
Viktor Hrenin, navedel eskalacijo razmer na vzhodu Ukrajine. V Belorusiji tako ostaja okoli 30.000
ruskih in beloruskih vojakov, specialne enote Spetsnaz, bojna letala Su-35 in protiraketni obrambni
sistemi S-400. Na isti dan sta se predsednik Putin in francoski predsednik, Emmanuel Macron, v
telefonskem pogovoru dogovorila za umirjanje napetosti na vzhodu Ukrajine. Temu je sledil tudi
telefonski pogovor Macrona z ukrajinskim predsednikom, Volodimirjem Zelenskim, v katerem sta se
zavzela za takojšnjo prekinitev ognja na vzhodu države.
Rusko invazijo Ukrajine je 20. februarja kot neizbežno označil tudi britanski premier, Boris Johnson,
ki je hkrati dejal, da se je napad v nekem smislu že začel. Navezal se je tudi na podatke ameriških
obveščevalnih služb, ki kažejo, da je trenutno na ukrajinski meji okoli 190.000 ruskih vojakov,
vključno z uporniki na vzhodu Ukrajine.
21. februarja je predsednik Putin podpisal odlok o priznanju samooklicanih separatističnih Ljudskih
republik Doneck in Lugansk. Generalni sekretar zveze NATO, Jens Stoltenberg, je obsodil odločitev
Rusije. V izjavi je zapisal, da tovrstna odločitev spodkopava suverenost in ozemeljsko celovitost
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Ukrajine, ter spomnil, da je Varnostni svet ZN, ki vključuje Rusijo, leta 2015 potrdil popolno
spoštovanje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitost ukrajinske države. Znova je opozoril,
da Rusija s tem skuša ustvariti izgovor za napad na Ukrajino. Podobno mnenje o odločitvi predsednika
Putina so izrazili tudi nemški kancler, Olaf Scholz, britanski premier, Boris Johnson, in ameriški
predsednik, Joe Biden.
21. februarja je predsednik Putin odredil napotitev ruske vojske v separatistični regiji Doneck in
Lugansk. Uradna Moskva je vojake označila kot mirovnike. Na isti dan se je ponoči sestal Varnostni
svet Združenih narodov na izredni seji o ukrajinski krizi. Generalni sekretar ZN, Antonio Guterres, je
odločitev že pred zasedanjem označil za očitno kršitev ustanovne listine Združenih narodov.
Generalni sekretar Nata je 22. februarja ponovno pozval Rusijo, naj izbere diplomatsko pot in opozoril,
da je to najnevarnejši trenutek za evropsko varnost v času te generacije. Predsednik Biden je na isti
dan napovedal nove sankcije proti Rusiji, ki bodo veliko obsežnejše od tistih leta 2014, ko si je Rusija
prisvojila polotok Krim. Opozoril je tudi, da se je ruska invazija že začela. Sveženj sankcij proti Rusiji,
ki naj bi v veljavo stopile že v naslednjih dneh, je napovedala tudi predsednica Evropske komisije,
Ursula von der Leyen.
Sekretar ukrajinskega sveta za nacionalno varnost, Oleksij Danilov, je pozval ukrajinski parlament,
naj razglasi izredne razmere v naslednjih 48 urah. Ukrajina je na isti dan začela tudi z mobilizacijo
rezervistov, starih med 18 in 60 let. Poleg okoli 250.000 pripadnikov redne vojske ima Ukrajina
namreč tudi okoli 200.000 rezervistov.
24. februarja so ruske sile na več točkah pričele napad na Ukrajino. Ukaz za začetek operacije je izdal
predsednik Putin, po televizijskem nagovoru kjer je napovedal začetek »posebne vojaške operacije«.
Rusija je hkrati začela izstreljevati rakete na pomembne cilje v večjih ukrajinskih mestih. Prebivalci
Kijeva so začeli množično zapuščati mesto.
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