Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 20. marec 2022 do 24. marca 2022.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]
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V četrtek, 24. marca, mineva mesec dni odkar je Rusija napadla Ukrajino.
Ta teden je na tisoče ljudem uspelo pobegniti iz napadenih mest, a mnogi ostajajo ujeti, saj
humanitarni koridorji še naprej propadajo. Intenzivni boji se nadaljujejo na več ključnih območjih,
vključno ob prestolnici Kijev in v pristaniškim mestu Mariupol. Najnovejša poročila zahodnih
obveščevalnih služb in vojaških analiz kažejo, da ruske sile ostajajo v zastoju po večjih predelih
ukrajinskih bojišč že štiri tedne od začetka invazije. Nato ocenjuje, da je bilo v enem mesecu bojev v
Ukrajini ubitih od 7.000 do 15.000 ruskih vojakov.
Med 24. februarjem in 22. marcem je bilo po Ukrajini uničenih več kot 650 stanovanjskih stavb,
okoli 3780 pa je utrpelo različno škodo.
Ukrajinske čete vzhodno od Kijeva so potisnile nazaj ruske sile za nekaj kilometrov, medtem ko naj
bi severozahodno od mesta Rusi kopali obrambne položaje, namesto da bi poskušali nadaljevati z
napredovanjem na ukrajinsko prestolnico.
Oblasti v Mariupolu so sporočile, da so ruske čete na silo izgnale več tisoč prebivalcev mesta v
Rusijo.
Belorusija je Ukrajini sporočila, naj prekine svojo diplomatsko prisotnost v državi zaradi neprijaznih
dejanj in vmešavanja v beloruske notranje zadeve. Kijev je dejanje obsodil in obljubil ustrezen
odgovor.
Moskva je izgnala nekaj ameriških diplomatov kot odgovor na ameriški izgon 12 ruskih diplomatov
iz Združenih narodov 28. februarja.
Slovenski premier Janez Janša je 20. marca dejal, da bo Slovenija poslala manjše število diplomatov
nazaj v Kijev. Po Janševih besedah so se slovenski diplomati prostovoljno vrnili, ker Ukrajina
potrebuje neposredno diplomatsko podporo.
Qin Gang, kitajski veleposlanik v Združenih državah, je 20. marca dejal, da Kitajska ne bo poslala
orožja in streliva v podporo ruski vojni v Ukrajini in da bo Peking storil vse za deeskalacijo krize.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 20. marca komentiral, da bo zavrnil vsak mirovni
sporazum, ki bi zahteval, da Ukrajina prizna neodvisnost dveh separatističnih regij, ki jih podpira
Rusija. Predlagal je, da bi lahko obstajal model razumevanja, ki bi ga bilo treba doseči na ozemljih.
Rusija je 20. marca sporočila, da je uporabila napredne rakete dolgega dosega, da bi zadela tri
vojaške objekte v različnih delih Ukrajine.
Ukrajinski predsednik Zelensky je 21. marca dejal, da bo kakršnikoli dogovor, dogovorjen na
mirovnih pogajanjih za konec vojne z Rusijo, najprej predložil ukrajinskemu ljudstvu, da bo zanj
odločalo na referendumu.
Ameriški predsednik Joe Biden je 21. marca na podlagi razvijajočih se obveščevalnih podatkov
opozoril ameriška podjetja, o tveganjih za Ruske kibernetske napade na kritične cilje, saj se vojna v
Ukrajini še vedno nadaljuje.
Po navedbah ruskega ministrstva za znanost in visoko šolstvo je ruska vlada 21. marca naročila
ruskim akademikom, naj se letos izogibajo znanstvenim konferencam v tujini.
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22. marca sta se Kijev in Moskva dogovorila za postavitev devetih humanitarnih koridorjev.
Sporazum ne zajema obleganega mesta Mariupol na jugovzhodu, vključuje pa poti iz Luganska, kjer
je bilo napovedano premirje.
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce je 22. marca sporočil, da je iz Ukrajine, odkar je
Rusija pričela z invazijo, pobegnilo 3,5 milijona ljudi. Do 23. marca je Svetovna zdravstvena
organizacija zabeležila že 64 napadov na zdravstvene ustanove v Ukrajini, pri čemer je bilo 15
smrtnih žrtev in 37 ranjenih. Poleg tega je bilo po podatkih ukrajinskega ministrstva za izobraževanje
in znanost poškodovanih 548 izobraževalnih objektov od tega naj bi jih bilo 72 uničenih,.
Ameriška vlada je 23. marca ocenila, da so pripadniki ruskih sil zagrešili vojne zločine v Ukrajini,
tako da so obstreljevali civilne tarče. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je dejal, da sklep
temelji na poglobljenem pregledu informacij iz javnih in obveščevalnih virov. Dodal je, da so napadi
povzročili med civilisti skoraj 5000 žrtev.
NATO je 23. marca napovedal okrepitev vojaške prisotnosti v bližini Ukrajine in naznanil, da bo
zavezništvo pomagalo prizadeti državi pri pripravi na morebitne kemične, biološke in celo jedrske
grožnje ruskih napadalcev. Nato je Rusijo posvaril tudi pred uporabo kemičnega orožja v Ukrajini.
Varnostni svet ZN je 23. marca zavrnil rusko resolucijo o naraščajoči ukrajinski humanitarni krizi.
Slednja se je sklicevala na milijon ukrajinskih ljudi, ki potrebujejo hrano, vodo in zatočišče, vendar
brez omembe, da je krizo povzročila ruska invazija. Proti resoluciji je glasovalo 13 od 15 članov
sveta. Kitajska je bila edina država v svetu, ki jo je podprla.
Nemški kancler Olaf Scholz je v nemškem državnem zboru 23. marca dejal, da bi imel bojkot ruske
nafte in plina hude gospodarske in družbene posledice v Nemčiji ter v preostali Evropi. Scholz je
tudi obljubil, da bo čim prej končal energetsko odvisnost Nemčije od Rusije.
Voditelji Nata in skupine G-7 so se v četrtek, 24. marca, sestali na izrednem vrhovnem srečanju v
Bruslju. Voditelji nameravajo napovedati nove sankcije za Rusijo in pripraviti novo humanitarno
pomoč Ukrajini.
Po več kot treh tednih je lahko 64 uslužbencev jedrske elektrarne v Černobilu na severu Ukrajine
zapustilo objekt. V nedeljo je bila uspešno izvedena rotacija izmene.
Rusija bo svoj zemeljski plin "neprijaznim" državam prodajala samo v rubljih. Predsednik Vladimir
Putin je dejal, da bo država prenehala sprejemati evre in dolarje od evropskih ali ameriških kupcev
plina.
Google je dejal, da imajo nekateri ljudje v Rusiji zdaj težave z dostopom do aplikacije in spletnega
mesta Google News. Ruski internetni regulatorji so blokirali Google News in obtožili Google, da
poroča lažne informacije o ruski invaziji na Ukrajino.
Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v intervjuju za CNN povedal, da bi Rusija jedrsko
orožje uporabila le, če bi bil ogrožen njen obstoj.
Madžarski premier Viktor Orban je zaprosil Evropsko komisijo, naj izplača vsa sredstva Evropske
unije, dodeljena državi, vključno s posojilom v okviru Sklada za oživitev in odpornost za pomoč pri
obvladovanju ukrajinske begunske krize.
Zaradi visokih cen gnojil so kmetje po vsem svetu zmanjšali njihovo uporabo in količino zemlje za
zasaditev. Konflikt, v katerega sta vključeni dve državi, ki skupaj pridelata skoraj eno tretjino
svetovne pšenice, je dvignil globalno ceno žita za 21 %. Nekateri strokovnjaki za kmetijsko
industrijo opozarjajo na prihajajočo svetovno krizo pomanjkanja hrane. Letos naj bi bilo lačnih v
Evropi, Aziji, Afriki in Bližnjem vzhodu na desetine milijonov ljudi.
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