Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 6. april 2022 do 9. 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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Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice je zabeležil 4.149 civilnih žrtev (1.766 ubitih in
2.383 ranjenih). Večino civilnih žrtev je povzročila uporaba eksplozivnega orožja s širokim udarnim
območjem (obstreljevanje s težkim topništvom, z raketnimi sistemi ki vsebujejo več izstrelkov, z
raketnimi in zračnimi napadi).
Po podatkih ameriške vojske so vse ruske kopenske sile zapustile območja blizu Kijeva in Černiva
na severu Ukrajine.
Ukrajinski uradniki sporočajo, da na vzhodu države potekajo siloviti spopadi. Ukrajina se pripravlja
na množičen poskus preboja ruskih sil v regiji Donbas. Guverner regije Lugansk poziva civiliste, naj
se evakuirajo iz mest.
Nemška obveščevalna služba je objavila, da je prestregla radijske signale ruskih vojakov, ki so
razpravljali o ubijanju civilistov.
Domneva se, da je na stotine ljudi mrtvih in pokopanih pod uničenimi stanovanjskimi stavbami v
mestu Borodjanka.
Rusija je Ukrajino obtožila, da spodkopava nedavna mirovna pogajanja. Trdi, da je Kijev spremenil
predloge za doseg premirja z novimi pogoji, ki so za Moskvo nesprejemljivi.
Pentagon je v sredo 6. aprila dejal, da ocenjuje, da bi Ukrajina lahko zmagala v vojni proti Rusiji.
6. aprila je guverner Luganske regije povedal, da je Rusija obstreljevala stanovanjske objekte na tem
območju in da je v mestu Severnodoneck gorelo 10 stolpnic.
Svetovni program za hrano Združenih narodov je v sredo zaključil prvo razdelitev hrane 12.000
ljudem v ukrajinskem mestu Černiv.
Mednarodna agencija za energijo je 6. aprila sporočila, da bodo bogate države porabile 120
milijonov več sodov nafte iz zasilnih rezerv, da bi umirile cene surove nafte, ki so narasle po invaziji
Rusije na Ukrajino.
Generalna skupščina Združenih narodov je v četrtek, 7. aprila, izglasovala da izključi Rusijo iz Sveta
ZN za človekove pravice zaradi poročil o hudih in sistematičnih kršitvah in zlorabah človekovih
pravic s strani ruskih vojakov v Ukrajini.
Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je 7. aprila dejal, da je Rusija v Ukrajini utrpela velike
izgube.
Rusija je v četrtek sporočila, da je sprožila kazensko preiskavo zaradi obtožb ruskega vojaka, ki je
dejal, da naj bi bil kot vojni ujetnik v Ukrajini pretepen in deležen groženj s smrtjo.
Nemški kancler Olaf Scholz je 7. aprila dejal, da bo Nemčija potrebovala štiri mesece za izvedbo
prepovedi ruskega premoga pod sankcijami Evropske unije.
V petek 8. aprila, je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, od tega pet otrok, potem ko so ruske sile izvedle
raketni napad na železniško postajo v vzhodni Ukrajini v mestu Kramatorsk. Ukrajinski uradniki
pravijo, da so civilisti poskušali z vlaki pobegniti iz mesta.
Evropska unija je 8. aprila sprejela peti sveženj sankcij proti Rusiji. Prepovedala je uvoz premoga in
zaprla evropska pristanišča za ruska plovila.

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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V soboto, 9. aprila, je guverner regije Lugansk obtožil ruske sile, da so razstrelile rezervoar za
shranjevanje dušikove kisline.
• Ukrajina je 9. aprila obvestila Mednarodno agencijo za jedrsko energijo, da postopoma obnavlja
regulativni nadzor nad jedrsko in sevalno varnostjo v jedrski elektrarni Černobil, kjer od ruskega
prevzema nadzora konec februarja ni bilo zadostnega števila osebja za vzdrževanje in popravila.
Ruske sile so Černobil zapustile prejšnji teden.
• Predsednica komisije EU Ursula von der Leyen je sporočila, da je globalna podpora pri prizadevanju
za Stand Up For Ukraine zbrala 9,1 milijarde evrov.
• Evropski komisar za proračun Johannes Hahn je dejal, da bo Ukrajina potrebovala načrt obnove po
vojni z Rusijo, ki bi bil podoben tistemu, ki so ga ZDA ponudile Evropi po drugi svetovni vojni.
• Madžarska pravi, da bo sprejela zahtevo Moskve po plačilu dobave plina v rubljih.
• Krakov, drugo največje mesto na Poljskem, se sooča s problemi pri sprejemanju tako velikega števila
ukrajinskih beguncev. Prebivalstvo mesta se je povečalo za 20 %.
• ZDA so prekinile svoje običajne trgovinske odnose z Rusijo in Belorusijo. Prepovedale so tudi uvoz
ruske nafte in energentov.
• Ameriško ministrstvo za pravosodje pomaga pri preiskavi vojnih zločinov Rusije v Ukrajini. Srečuje
se z Europolom, Eurojustom in s francoskim tožilcem.
• ZDA krepijo svojo vojaško pomoč Ukrajini in gospodarske sankcije proti Rusiji po razširjenih
poročilih o grozodejstvih v kijevskem predmestju Bucha.
Viri/Dodatno branje:
Latest Developments in Ukraine: April 6. (6. april 2022). VOA. Dostopno prek https://www.voanews.com/a/latestdevelopments-in-ukraine-april-6-/6517190.html
Latest Developments in Ukraine: April 7. (7. april 2022). VOA. Dostopno prek https://www.voanews.com/a/latestdevelopments-in-ukraine-april-7-/6518725.html
Latest Developments in Ukraine: April 8. (8. april 2022). VOA. Dostopno prek https://www.voanews.com/a/latestdevelopments-in-ukraine-april-8-/6520499.html
Latest Developments in Ukraine: April 9. (9. april 2022). VOA. Dostopno prek https://www.voanews.com/a/latestdevelopments-in-ukraine-april-9-/6521966.html
Nicholson, E. (7. april 2022). German intelligence says it intercepted Russian radio traffic of soldiers discussing
killing civilians. NPR. Dostopno prek https://www.npr.org/live-updates/ukraine-russia-evacuations-security-council04-07-2022#as-u-s-and-euopean-allies-meet-in-brussels-ukraine-pushes-for-more-military-aid
Russia-Ukraine war: What happened today (April 6). (6. april 2022). NPR. Dostopno prek
https://www.npr.org/2022/04/06/1091243458/russia-ukraine-war-what-happened-today-april-6
Russia-Ukraine war: What happened today (April 7). (7. april 2022). NPR. Dostopno prek
https://www.npr.org/2022/04/07/1091394616/russia-ukraine-war-what-happened-today-april-7
Treisman, R. (7. april 2022). As U.S. and European allies meet in Brussels, Ukraine pushes for more military aid.
NPR. Dostopno prek https://www.npr.org/live-updates/ukraine-russia-evacuations-security-council-04-07-2022#asu-s-and-euopean-allies-meet-in-brussels-ukraine-pushes-for-more-military-aid
Ukraine: Civilian casualties as of 24:00 8 April 2022 [EN/RU/UK]. (9. april 2022). Reliefweb. Dostopno prek
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-civilian-casualties-2400-8-april-2022-enruuk
Update 47 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine. (9. april 2022). Reliefweb. Dostopno prek
https://reliefweb.int/report/ukraine/update-47-iaea-director-general-statement-situation-ukraine

Analizo pripravil: Matjaž J. Leben

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.

