Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 29. marec 2022 do 1. april 2022.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]
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Po podatkih OHCHR (zadnji podatki za 31. marec) je od začetka vojne zabeleženih že 3.167 civilnih
žrtev. Od tega je bilo ubitih 1.232 (250 moških, 176 žensk, 18 deklet, 36 fantov, 58 otrok in 694
odraslih, katerih identiteta še ni znana) in 1.935 ranjenih (225 moških, 167 žensk, 36 deklet, 32
fantov, 81 otrok in 1394 odraslih, katerih identiteta še ni znana). OHCHR meni, da so dejanske
številke precej višje.
Iz Ukrajine je po podatkih UNHCR od 24. februarja zbežalo 4.102.876 beguncev, in sicer na Poljsko
(2.362.044 beguncev), v Romunijo (616.592), Moldavijo (388.837), na Madžarsko (368.807), v
Rusijo (350.632), Slovaško (283.824) in Belorusijo (11.821).
Michelle Bachelet, visoka komisarka za človekove pravice, je povedala, da je Rusija morda zagrešila
vojne zločine z ubijanjem civilistov in uničevanjem bolnišnic. Njen urad je prejel verodostojne
informacije, da so ruske sile v naseljenih območjih vsaj 24-krat uporabile kasetno strelivo.
Preiskujejo tudi domnevno uporabo kasetnega streliva s strani Ukrajine.
Mednarodni komite Rdečega križa je potrdil, da je bila zgradba s simbolom Rdečega križa na strehi v
Mariupolu bombardirana.
Rusija grozi, da bo v Evropi prekinila oskrbo s plinom. Kljub roku 1. Aprila, po katerem bi evropske
države za plin morale začeti plačevati v rubljih, plin še vedno priteka v Evropo. Nemčija vztraja pri
plačilu v evrih ali dolarjih.
Nemčija in Avstrija sta sprožili prvo fazo svojih načrtov za nujne primere pomanjkanja zemeljskega
plina. Nemčija je pozvala ljudi in podjetja, naj varčujejo z viri zaradi morebitnega pomanjkanja.
Poljska vlada se je odločila blokirati uvoz premoga iz Rusije. Naložila bo denarne kazni vsem
fizičnim in pravnim osebam, ki bodo uvažali ruski premog na Poljsko.
Nizozemska, Belgija, Češka in Irska so izgnale dodatne ruske diplomate.
Britanski obrambni minister je dejal, da so se zahodne države na posebni donatorski konferenci, ki se
je je udeležilo več kot 35 držav, dogovorile, da bodo v Ukrajino poslale oklepna vozila in topništvo
dolgega dosega.
Ruske čete so začele zapuščati jedrsko elektrarno v Černobilu, potem ko so vojaki zaradi kopanja
jarkov na kontaminiranem območju prejeli znatne odmerke sevanja.
Madžarski zunanji minister je ukrajinsko vodstvo obtožil, da se poskuša vmešavati v prihajajoče
madžarske volitve.
Britansko obrambno ministrstvo je 29. marca izjavilo, da ukrajinske sile na severozahodu Kijeva
izvajajo lokalne protinapade. Dodaja, da so bile ruske sile potisnjene nazaj iz številnih položajev,
vendar še vedno predstavljajo grožnjo mestu.
V torek, 29. marca so ruski in ukrajinski pogajalci v Istanbulu opravili mirovna pogajanja.
Ruska vojska je 30. marca nadaljevala z obstreljevanjem območij okoli Kijeva in mesta Černihiv na
severu kljub ruski obljubi na mirovnih pogajanjih dan prej, da bo zmanjšala vojaške aktivnosti na teh
območjih.

Si želite izvedeti več? Vas zanima področje mednarodne varnosti? Pridružite se nam.
Za več informacij obiščite našo spletno stran www.euroatlantic.org ali pošljite sporočilo na
info@euroatlantic.org.
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Agencija ZN za begunce je v sredo sporočila, da je več kot 4 milijone Ukrajincev zapustilo državo
kot begunci, še 6,5 milijona jih je razseljenih znotraj države, 13 milijonov pa jih je obtičalo na
območjih, ki jih je prizadela vojna.
• Ruski predsednik Vladimir Putin je 31. marca podpisal odlok, s katerim je v rusko vojsko v okviru
letnega spomladanskega vpoklica napotil 134.500 novih nabornikov. Ministrstvo za obrambo je
dejalo, da vpoklic nima nobene povezave z vojno v Ukrajini.
• Ameriški državni sekretar Antony Blinken je 31. marca sporočil, da Urad za nadzor tujih sredstev
ameriškega ministrstva za finance uvaja nove sankcije za operaterje v ruskem tehnološkem sektorju.
Velika Britanija je napovedala sankcije proti dodatnim 14 ruskim pravnim in fizičnim osebam.
• Potem ko so poročali, da so se ruske čete večinoma umaknile iz razgrajene jedrske elektrarne v
Černobilu, je vodja agencije OZN za jedrsko varnost 1. aprila povedal, da namerava čim prej
organizirati obisk v elektrarno.
• V ruskem mestu Belgorod je 1. aprila zagorelo skladišče z nafto. Lokalni guverner je dejal, da je
požar povzročil napad dveh ukrajinskih helikopterjev. Ukrajinski uradniki trditve guvernerja še niso
potrdili. Za požar je Ukrajino okrivil tudi tiskovni predstavnik predsednika Vladimirja Putina.
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