Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 24. februarja 2022 do 26. 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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24. februarja je Rusija pričela z obsežnim napadom na Ukrajino. Ruski predsednik, Vladimir Putin, je
v izjavi dejal, da se je odločil za ˝posebno vojaško operacijo˝, ki naj bi potekala v regiji Donbas.
Ukrajinsko vojsko je medtem pozval naj se umakne, prav tako pa opozoril, da če njegovih zahtev
Ukrajina ne bo izpolnila, bo Rusija odgovorila na način, kot ga v zgodovini še ni bilo. Ameriški
predsednik, Joe Biden, je po napadu dejal, da predsednik Putin nosi vso odgovornost za napad, in da
njegove ambicije presegajo Ukrajino. Napovedal je nove sankcije proti Rusiji, med drugim tudi
ukrepanje proti več ruskim bankam in zamrznitev ruskih sredstev v ZDA. Generalni sekretar zveze
NATO, Jens Stoltenberg, je napovedal ostro ukrepanje zavezniških držav, ki na vzhodnem krilu
zavezništva že krepijo kopenske, zračne in pomorske obrambne sile. Poudaril je tudi, da Ukrajina ni
članica zavezništva, zato na njenem ozemlju ne bo vojakov članic Nata.
Ruska vojska je 24. februarja prodrla do dveh večjih mest v vzhodni Ukrajini, Harkova in Černigova,
na jugu je dosegla reko Dneper. Hrkati so se ruske sile približale tudi ukrajinski prestolnici. Po težkih
spopadih so ruske vojaške čete med drugim zasedle tudi jedrsko elektrarno v Černobilu. Ukrajinski
predsednik, Volodimir Zelenski, je ob tem opozoril, da je napad na Černobil ˝napoved vojne celi
Evropi˝. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je izrazila zaskrbljenost zaradi ruske
okupacije Černobila. Po mnenju generalnega direktorja, Rafaela Mariana Grossija, je ključnega
pomena, da černobilsko izključitveno območje, kjer je radioaktivna kontaminacija največja, ni na
noben način prizadeto ali moteno. Rusija je prav tako uničila skoraj celotno zračno obrambo Ukrajine.
V Kijevu so medtem razglasili policijsko uro med 22. in 7. uro, prebivalcem pa svetovali, naj si v
primeru zračnega napada najdejo zaklonišče. Predsednik Zelenski je na ta dan poročal o smrti 137
ukrajinskih državljanov, tako civilistov, kot vojakov. Ukrajinski viri so poročali, da naj bi na ruski
strani spopad zahteval 800 smrtnih žrtev, uničenih pa naj bi bilo tudi 30 tankov, sedem letal in šest
helikopterjev, vendar neodvisni viri do sedaj teh številk še niso potrdili.
25. februarja so se spopadi v Ukrajini nadaljevali. V Kijevu je prišlo do več raketnih napadov, v katerih
so bili ubiti tudi civilisti. Prebivalci Kijeva so bili pozvani, naj izdelajo molotovke, ki bi jih uporabili
za obrambo prestolnice. Pristojnosti v Ukrajini so opozorile, da se ruske vojaške enote pripravljajo za
napad na ukrajinsko vlado, ter da je njihov cilj ubiti predsednika Zelenskega. Ukrajinska vlada je
pozvala vse hekerje v državi, naj prostovoljno pomagajo pri zaščiti kritične infrastrukture in sodelujejo
pri vohunjenju za ruskimi četami.
Ukrajinska jedrska agencija je na ta dan zabeležila povišano stopnjo radioaktivnosti v černobilskem
izključitvenem območju. Strokovnjaki zatrjujejo, da zaenkrat ni razloga za preplah, in da so večje
vrednosti radioaktivnosti v zraku le posledica dviganja radioaktivnega prahu, zaradi premikanja
velikega števila ruskih vojaških enot skozi območje.
Varnostni svet ZN ni potrdil predloga resolucije z obsodbo ruskega napada na Ukrajino, saj je Rusija,
stalna članica Varnostnega sveta, izkoristila pravico do veta. Predlog resolucije so pripravile ZDA
skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta. Indija, Združeni arabski emirati in Kitajska so se pri
glasovanju vzdržale. Predsednik Zelenski je načelno sprejel predlog predsednika Putina in je
pripravljen na mirovna pogajanja in sklenitev premirja.
26. februarja so iz ukrajinske prestolnice Kijev in drugih ukrajinskih mest poročali o hudih nočnih
spopadih. Ukrajinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo do sedaj v spopadih ubitih že okoli
200 civilistov. Po poročanju Rusije, naj bi ruske vojaške čete prav tako zavzele ukrajinsko mesto
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Melitopol, ki leži v jugovzhodnem delu države. Boji potekajo tudi v bližini elektrarne CHP-6 v okrožju
Troieschyna. V kolikor bi ruske sile zasedle to elektrarno bi lahko prekinile dobršen del dobave
električne energije za Kijev. Predsednik Putin je medtem obtožil predsednika Zelenskega, da zavrača
mirovna pogajanja z Rusijo, Ukrajina pa je odgovorila, da ne bo sprejemala nobenih ultimatov ali
nesprejemljivih pogojev. Predsednik Putin je na isti dan odredil napredovanje ruskih vojaških čet iz
vseh strani, in kot razlog navedel ukrajinsko zavračanje pogajanj. Seznam držav, ki Ukrajini pošiljajo
orožje, je vse daljši, med njimi je tudi Slovenija.
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