Situacijska Soba
** UKRAJINSKA KRIZA **
Časovnica pregleda: od 20. junij 2022 do 30. junij 2022.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]
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Ruski napadi so večinoma osredotočeni na kmetijske predele in logistična središča na jugovzhodu
Ukrajine. Najintenzivnejši spopadi še vedno potekajo na vzhodu, krepijo se tudi na severu in jugu
države. Na severu Ukrajine je Rusija okrepila obstreljevanje mesta Harkov.
Ruske in pro-ruske sile so zavzele celotno mesto Severnodonetsk, vključno s kemično tovarno Azot,
ki predstavlja pomembno zmago Rusije po padcu Mariupola. Poleg tega ruska vojska še naprej
prodira v ukrajinsko obrambo na vzhodu in potiska proti mestu Lisičansk. Z zavzetjem
Severnodonetska in Lisičanska bi Rusija pridobila popoln nadzor nad regijo Lugansk.
Ukrajinske sile naj bi zadele ruske položaje na Kačjem otoku v Črnem morju ter uničile ruske utrdbe
in opremo na otoku. Poleg tega ukrajinske sile še naprej izvajajo protiofenzivne operacije vzdolž
meje Herson-Dnepropetrovsk in pritiskajo na ruske sile v mestu Herson. Še več, ruske sile so izvedle
neuspešne ofenzivne operacije zahodno od Izjuma in severno od Slovjanska.
Vrh G7, ki ga je gostilo letošnje nemško predsedstvo G7, je potekal od 26. do 28. junija v Schloss
Elmau na Bavarskem. Delovna srečanja vrha so bila osredotočena na različne teme, kot so globalno
gospodarstvo, partnerstva za države v razvoju, zunanja in varnostna politika – predvsem ruskoukrajinska vojna, trajnost, prehranska varnost, multilateralizem in digitalna preobrazba.
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da namerava Nato povečati moč svojih sil za hitro
ukrepanje s 40.000 na 300.000 vojakov.
Visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in obrambno politiko Josep Borrell, je v ponedeljek, 20.
junija, rusko blokado ukrajinskih pristanišč, ki močno ovira izvoz žita iz Ukrajine, označil za vojni
zločin. Poudaril je, da bo morala Rusija odgovarjati, če bo še naprej blokirala izvoz žita. Borrell je
podprl prizadevanja Združenih narodov, da bi Rusija odpravila blokado ukrajinskih pristanišč.
Rusija je v torek, 21. junija, sporočila, da sta bila dva Američana, ki sta se borila za Ukrajino, ujeta.
Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da zajete Ženevska konvencija ne zajema, ker
gre za plačanca. V začetku tega meseca so trije drugi tuji borci prejeli smrtno kazen na sodišču na
ozemlju separatistov v Ukrajini.
Ameriški generalni državni tožilec Merrick Garland je v torek obiskal Ukrajino, kjer se je z glavnim
ukrajinskim tožilcem pogovarjal o domnevnih ruskih vojnih zločinih.
V sredo, 22. junija, je Kremelj Litvi zagrozil z maščevanjem, ker je ta blokirala dovoz blaga, ki je
bilo namenjeno v Kaliningrad. Tiskovni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva je dejal, da
maščevanje ne bo diplomatsko, ampak praktično, kar vzbuja strah pred konfrontacijo med Rusijo in
Natom.
Voditelji Evropske unije so v četrtek, 23. junija, potrdili kandidaturo Ukrajine za pridružitev 27članskemu bloku. Ukrajina se je prijavila kmalu po tem, ko je Rusija 24. februarja napadla državo.
V četrtek je Pentagon napovedal dodatnih 450 milijonov dolarjev obrambne pomoči Ukrajini,
vključno s štirimi dodatnimi topniškimi raketnimi sistemi visoke mobilnosti. Ukrajina meni, da je
orožni sistem dolgega dosega kritičen pri premagovanju ruskih sil. Zadnji val obrambne pomoči
prihaja poleg orožja v vrednosti 1 milijard dolarjev, ki ga je nedavno napovedala Bela hiša.
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Rusija je v soboto, 25. junija, napovedala dobavo taktičnih raketnih sistemov Iskander-M, ki lahko
nosijo jedrske bojne konice, Belorusiji v prihodnjih mesecih.
V soboto je načelnik ukrajinskega generalštaba Valerij Zalužnji dejal, da ameriški raketni sistemi
HIMARS že delujejo. Zadevali naj bi ruske in pro-ruske cilje v predelih Ukrajine, ki jih je okupirala
Rusija.
Ruska raketa je v nedeljo, 26. junija, zadela v zgornje nadstropje 9-nadstropnega stanovanjskega
bloka v Kijevu, pri čemer je ena oseba umrla, več pa jih je bilo ranjenih. Napad v Kijevu je bil le
eden od ducatov drugih raketnih napadov dolgega dosega čez vikend, katerih cilji so bili kraji na
severu in zahodu Ukrajine. Nekateri ruski napadi so bili usmerjeni na vojaške objekte.
Združeni narodi so v ponedeljek, 27. junija, opozorili, da bi vojna v Ukrajini lahko omogočila
razcvet nezakonite proizvodnje drog.
Dve ruski raketi sta v ponedeljek zadeli polno nakupovalno središče v osrednjem ukrajinskem mestu
Kremenčuk, pri čemer je umrlo najmanj 16 ljudi, 59 pa je bilo ranjenih. Predsednik Volodimir
Zelenski je dejal, da je bilo v nakupovalnem središču v času napada več kot 1000 ljudi.
Microsoft je sporočil, da so hekerji, ki jih podpira ruska država, ciljali na organizacije v 42 državah,
povezanih z Ukrajino. Poročilo opredeljuje ZDA kot najvišjo tarčo, sledi pa ji Poljska, ki je ključno
logistično središče za pomoč Ukrajini. Uspešnost hekerskih vdorov v omrežje je bila 29% in vsaj
četrtina vseh vdorov je uspešno ukradla podatke. Microsoft je dejal, da so glavne tarče vlade,
vključevali pa so tudi vladne svetovalce, humanitarne skupine, IT podjetja ter dobavitelje energije in
druge ključne infrastrukture.
UNESCO je število ukrajinskih spomenikov, poškodovanih v vojni, povečal na 152. Od tega je
skoraj polovica verskih zgradb. Ostalo zajemajo zgodovinske zgradbe, spomeniki, kulturna središča,
muzeji in knjižnice. Večina poškodovanih mest se nahaja v regijah Doneck, Harkov in Kijev. V
Ukrajini se sicer nahaja sedem spomenikov Unescove svetovne dediščine, vendar doslej še noben ni
bil poškodovan. Uničenje spomenikov svetovne dediščine velja za vojni zločin.
Med 28. in 30. junijem je v Madridu potekalo zasedanje zveze NATO, kjer so voditelji držav članic
potrdili nov strateški koncept zavezništva. Strateški koncept je pomemben dokument, ki določa
glavne smernice in strategijo zavezništva za naslednje desetletje.
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