Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 3. maj 2022 do 11. maj 2022.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]
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Vodja opazovalne misije ZN za človekove pravice v Ukrajini Matilda Bogner je dejala, da je bilo v
državi od začetka vojne po uradnih podatkih ubitih 3381 civilistov.
Ruski predsednik Vladimir Putin je francoskemu kolegu Emmanuelu Macronu v telefonskem
pogovoru dejal, da mora Zahod prenehati dobavljati orožje Ukrajini. Dvourni pogovor velja za
prvega med predsednikoma Rusije in Francije od konca marca.
V Kijevu vse več držav znova odpira svoja veleposlaništva. ZDA naj bi tudi do konca tega meseca
odprle svoje veleposlaništvo.
Michael Carpenter, ameriški veleposlanik pri OVSE je izjavil, da Washington domneva, da si bo
Rusija skušala priključiti Doneško in Lugansko ljudsko republiko. Po njihovih podatkih bi lahko
Rusija referendum o priključitvi v teh dveh republikah izvedla v sredini maja.
Združeno kraljestvo bo zagotovilo dodatnih 1,3 milijarde funtov (1,5 milijarde evrov) Ukrajini, s
čimer bo podvojilo dosedanjo pomoč in doseglo najvišjo stopnjo vojaških vlaganj po vojnah v Iraku
in Afganistanu. Sredstva bodo zagotovili iz državnih rezerv.
Danska predsednica vlade Mette Frederiksen je 3. maja ob obisku indijskega premierja Narendro
Modija v Koebenhavnu pozvala, naj uporabi svoj vpliv in si aktivno prizadeva za končanje ruske
invazije na Ukrajino.
Ukrajinsko obrambno ministrstvo je zaznalo, da ruske sile stopnjujejo ofenzivo na vzhodu države,
kjer so v torek 3. maja izvedli skoraj 50 zračnih napadov.
Belorusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bo beloruska vojska začela nenapovedane vojaške
vaje odzivnih sil. Namen vaj je preverjanje zmožnosti hitrega odzivanja na morebiten zračni ali
kopenski napad. Število enot, ki sodelujejo v vajah, bo postopno naraščalo.
Putin se je izraelskemu premierju opravičil zaradi izjave ruskega zunanjega ministra Sergeja
Lavrova.
V sredo, 4. maja, je Mariupolj obiskal namestnik vodje kabineta ruskega predsednika Sergej
Kirijenko. Po navedbah vodje samooklicane ljudske republike Doneck Denisa Pušilina je Kirijenko
obiskal jeklarno Ilič in mestno pristanišče.
Časopis New York Times je razkril da naj bi ameriške obveščevalne službe ukrajinskim oblastem
zagotovile podatke o ruskih enotah in s tem možnost uboja številnih ruskih generalov v Ukrajini.
Evropski poslanci so 5. maja sprejeli resolucijo, ki poziva k zaščiti žensk, ki bežijo iz Ukrajine, pred
nasiljem in spolnim izkoriščanjem. Ostro so obsodili spolno nasilje kot orožje vojne in se zavzeli za
dostop do nujnih zdravstvenih storitev za vse begunce.
Rusko zunanje ministrstvo je izključilo možnost uporabe jedrskega orožja v Ukrajini in se pri tem
sklicevalo na njihovo jedrsko doktrino, ki predvideva uporabo tovrstnega orožja le, če je ogrožen
obstoj države.
Ukrajinska vojska opozarja na možnost ruskega desanta na obali Črnega morja v bližini Odese. Po
izjavi regionalnega vojaškega poveljstva območje vse pogosteje preletavajo ruska izvidniška letala,
ruska mornarica pa je močno prisotna ob delu obale, ki ga nadzoruje Ukrajina. Prebivalci so bili zato
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pozvani, naj se izogibajo plažam in varovanim območjem na obali, naj se vzdržijo potovanj z
majhnimi čolni in poročajo o sumljivih dejavnostih.
• Namestnica ukrajinskega predsednika Irina Vereščuk je sporočila, da so bili iz oblegane jeklarne
Azovstal v Mariupolju evakuirani vsi otroci, ženske in starejši. Jeklarno še vedno branijo zadnji
ukrajinski in tuji vojaki.
• Varnostni svet Združenih narodov je v prvi izjavi glede vojne v Ukrajini izrazil globoko
zaskrbljenost glede ohranjanja miru in varnosti Ukrajine ter sporočil močno podporo generalnemu
sekretarju Antoniu Guterresu pri iskanju mirne rešitve spora. Izjavo je pomagala pripraviti Mehika.
• Skupina sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) je usklajeno uvedla nove sankcije proti
Rusiji zaradi invazije v Ukrajini. Gre za ukrepe na področju energetike, ki velja za glavni vir
financiranja vojne v Ukrajini.
• Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je obtožil ZDA, da usklajujejo
vojaške operacije v Ukrajini. Pri tem je ocenil, da to pomeni neposredno vpletenost ZDA v vojaške
akcije proti Rusiji.
• Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ob dnevu Evrope, 9. maja, nenapovedano obiskal
Odeso. Srečanje z ukrajinskim premierjem Denisom Šmigaljem je moral začasno prekiniti in se
zateči na varno zaradi raketnega napada na to pristaniško mesto.
• Ruska vojska je 9. maja dodatno okrepila napade na ukrajinsko ozemlje. Po trditvah Kijeva na
vzhodu države potekajo srditi boji.
• Ruski predsednik Putin, kljub vsesplošnim napovedim zahodnih komentatorjev, ni izkoristil parade
ob obeležitvi konca 2. svetovne vojne 9. maja, za razširitev operacij v Ukrajini.
• Ukrajinske sile naj bi v protiofenzivi v zadnjih dneh zavzele vasi Čerkaski Tiški, Ruski Tiški,
Borščova in Slobožanske severno in severovzhodno od mesta Harkov.
• Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal zakon, ki oživlja strategijo predsednika Franklina
Roosevelta iz leta 1941, s katero so ZDA v Evropo pošiljale orožje in drugo opremo v zameno za
najem vojaških oporišč.
• Italijanski premier Mario Draghi je po srečanju z ameriškim predsednikom Bidnom 11. maja dejal,
da morajo ZDA in EU za konec vojne sodelovati tako z Rusijo kot z Ukrajino. V Moskvi sta se sicer
isti dan sešla namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov in ameriški veleposlanik v Rusiji
John Sullivan.
• Namestnik vodje vojaško-civilne uprave ukrajinske regije Herson Kiril Stremousov je napovedal, da
bo regija, ki je po trditvah Rusije pod popolnim nadzorom njenih sil, še pred koncem leta oblikovala
zakonsko ogrodje za pridružitev Rusiji.
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