
In de nacht van 24 februari 2022 hield de Russische 
president Vladimir Poetin een toespraak. Hierin 
vertelde hij dat de Russische strijdkrachten de opdracht 
hadden gekregen om Oekraïne te ‘demilitariseren en 
denazificeren’. Direct daarna vielen Russische militairen 
op verschillende plaatsen Oekraïne binnen.

Welke ontwikkelingen hebben tot dit conflict geleid? 
Wat is de directe aanleiding geweest? En wat kunnen de 
gevolgen zijn voor ons? Deze lesmodule geeft antwoord 
op al deze vragen over de oorlog tussen Oekraïne en 
Rusland. Om te beginnen duiken we in de geschiedenis 
van beide landen.

Een gedeelde geschiedenis

Het roemrijke verleden
Oekraïne en Rusland delen een eeuwenlange geschiede-
nis met elkaar. Op het grondgebied van het huidige 
Oekraïne en West-Rusland werd in de negende eeuw het 
Kievse Rijk gesticht. Kiev, de huidige hoofdstad van 
Oekraïne, was hiervan het politieke, economische en 
culturele centrum. 

Een belangrijke heerser van dit rijk was Vladimir de 
Heilige. In zowel Oekraïne als Rusland wordt hij gezien als 
de ‘Vader des Vaderlands’, vergelijkbaar met ‘onze’ Willem 
van Oranje. Vladimir liet zich in de tiende eeuw dopen op 
het schiereiland de Krim, en maakte het christendom tot 
staatsgodsdienst. Hiermee werd de Russisch-Orthodoxe 

kerk geboren. Dit is nog steeds de grootste religie in 
Rusland en Oekraïne.

Het Kievse Rijk werd in de dertiende eeuw binnengevallen 
door de Mongolen en viel langzaam uiteen. In de periode 
die daarop volgde raakte het grondgebied ten westen van 
de rivier de Dnjepr in handen van het Pools-Litouwse 
Gemenebest. Deze regio maakte daarmee een ontwikke-
ling door die gericht was op de rest van West-Europa. Het 
deel ten oosten van de rivier kwam daarentegen geleide-
lijk steeds meer onder Russische invloed te staan. Dit 
leidde uiteindelijk tot aansluiting bij het Russische 
tsarenrijk. In tegenstelling tot historici in Rusland zien 
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Het grondgebied van het Kievse Rijk (Wikimedia Commons)

Leerdoelen:

Na afloop van deze lesmodule weet je:
  Wat het gedeelde verleden is van Oekraïne & Rusland
   Waarom de relatie tussen Oekraïne & Rusland zo complex is
  Vanuit welke motieven Rusland zijn buitenlandbeleid vormgeeft
  Op welke manier de NAVO en de EU bij het conflict betrokken zijn
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velen in Oekraïne géén rechte lijn van het Kievse-Rijk naar 
tsaristisch Rusland. Zij zien de periode waarin de 
Mongolen het gebied overheerste als breukvlak.

In de achttiende eeuw kwamen beide delen weer bij 
elkaar, maar dit keer als onderdeel van het Russische 
Keizerrijk. In deze periode werd voor het eerst een politiek 
van ‘russificatie’ ingevoerd: het spreken van de Oekraïense 
taal en het uiten van de cultuur werd zoveel mogelijk 
verboden. Op die manier wilde de keizer de bevolking 
‘Russisch’ maken zodat de bevolking hem dienstbaar zou 
zijn.

De Sovjet-Unie & onderdrukking
De Russificatie riep bij de Oekraïners veel weerstand op: 
in huis bleven ze gewoon hun eigen taal spreken en gaven 
ze uiting aan culturele feesten en gebruiken. Dit verzet 
droeg in de negentiende eeuw bij tot de vorming van een 
Oekraïense identiteit en een onafhankelijkheidsbeweging. 
De bevolking wilde niet langer onderdeel uit maken van 
hetzelfde land als de Russen. 

Niet veel later grepen de bolsjewieken onder leiding van 
Vladimir Lenin de macht in het Russische Keizerrijk. In 
1922 veroverden zij ook de Oekraïense hoofdstad Kiev. 
Lenin erkende de Oekraïense identiteit en hun roep om 
onafhankelijkheid. Daarom stond hij toe dat Oekraïne een 
zelfstandige Sovjetrepubliek werd binnen de Sovjet-Unie. 

De nieuwe leider Jozef Stalin besloot in 1930 echter 
opnieuw een politiek van russificatie door te voeren: wéér 
werden de Oekraïense taal en cultuur verboden. In 
dezelfde periode, 1932-33, vond er in de Sovjetrepubliek 
Oekraïne een grote hongersnood plaats. Hierbij kwamen 
miljoenen mensen om het leven. Deze gebeurtenis wordt 
door Oekraïners de ‘Holodomor’ genoemd. Dat betekent 
‘plaag van de honger’. Stalin zou de hongersnood bewust 
hebben laten plaatsvinden om zo de Oekraïense nationali-
teit uit te wissen. De huizen van de overleden bevolking 
werden in gebruik genomen door Russen. Zij werden 
gedwongen om te verhuizen en kwamen met name in 

De rivier de Dnjeper verdeelt Oekraïne in Oost en West 

(Wikimedia Commons)
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Vragen en opdrachten:

1.	 	Rusland	en	Oekraïne	zijn	ontstaan	
uit	hetzelfde	rijk.	Hoe	heet	dit	rijk,	en	
waarom	is	deze	geschiedenis	nog	steeds	
belangrijk?

2.	 	De	rivier	de	Dnjepr	verdeelde	het	land	
in	Oost	en	West.	Wat	was	het	gevolg	
daarvan?

3.	 	Voor	beide	landen	zijn	verschillende	
periodes	uit	de	geschiedenis	belangrijk.

	 -	 	Welke	perioden	zou	Rusland	graag	
benadrukken?	Leg	uit	waarom.

	 	-	 	Welke	perioden	zou	Oekraïne	graag	
benadrukken?	Leg	uit	waarom.

Oost-Oekraïne terecht. Zo moest de Oekraïense bevolking 
langzaam vervangen worden

Door bovengenoemde gebeurtenissen was de relatie 
tussen de Oekraïense bevolking en de sovjet-regering vaak 
slecht. In de Tweede Wereldoorlog verklaarde Nazi-
Duitsland de oorlog aan de Sovjet-Unie en veroverde onder 
andere het Oekraïense grondgebied. Door een groot deel 
van de bevolking werden de Duitsers daarom als ‘bevrij-
ders’ gezien. Veel Oekraïners sloten zich bij hen aan om op 
die manier een onafhankelijk Oekraïne te vestigen. In die 
tijd hebben ook veel Oekraïners meegeholpen aan het 
uitroeien van de Joodse bevolking. Dit is tot op de dag van 
vandaag een zeer gevoelige bladzijde uit de Oekraïense 
geschiedenis. Toen later bleek dat de Duitsers geen échte 
bevrijding gaven keerden de Oekraïners zich tegen hen.

De Sovjet-Unie slaagde er uiteindelijk in om Oekraïne 
weer te heroveren op Duitsland. Opnieuw werd het land 
een Sovjetrepubliek en ging het gebukt onder een politiek 
van russificatie. Pas toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar 
viel werd Oekraïne écht onafhankelijk.

In de Sovjettijd waren er in de Sovjetrepubliek Oekraïne 
veel kernwapens opgeslagen. Na de onafhankelijkheid 
bestond de angst dat Oekraïne zich zou ontwikkelingen 
tot een kernmacht of dat de wapens in verkeerde handen 
zouden vallen. In 1994 kwamen Oekraïne, Rusland en de 
Verenigde Staten overeen dat Oekraïne zijn kernwapens 
zou afstaan of vernietigen: het Memorandum van 
Boedapest. In ruil daarvoor zouden Rusland en de 
Verenigde Staten de bestaande landsgrenzen erkennen en 
de soevereiniteit van Oekraïne erkennen.



3

Opmaat naar de oorlog
In 2013 kwamen de EU en Oekraïne overeen om een 
associatieverdrag te tekenen. Dit verdrag hield in dat 
beide partijen steeds nauwer met elkaar zouden samen-
werken. Oekraïne zou zijn wetgeving, economie en 
mensenrechten afstemmen op Europees niveau. In ruil 
daarvoor zou het financiële steun ontvangen en integreren 
met de EU. Enkele dagen vóór het verdrag zou worden 
getekend trok de Oekraïense president Janoekovitsj zich 
plotseling terug: later bleek dat hij door Rusland onder 
druk was gezet om het verdrag níet te tekenen.

Rusland wilde niet dat Oekraïne een vergaande samenwer-
king met de EU zou aangaan omdat Oekraïne dan te veel 
georiënteerd zou raken op het Westen. Als het Oekraïne 
daarna zou lukken een democratie te worden met een 
functionerende rechtstaat zou dat de invloed van Rusland 
ernstig kunnen beperken. Bovendien kan het als voor-
beeld dienen voor de Russische bevolking waarna deze 
óók democratische hervormingen gaat eisen. De machts-
basis van de regering in Moskou zou daarmee ondermijnd 
worden. De Oekraïense bevolking protesteerde tegen deze 
Russische bemoeienis op het Maidanplein in Kiev. De 
protesten kregen daarom de naam ‘Euro-Maidan’. Door 
ingrijpen van de Oekraïense autoriteiten kwamen ruim 
honderd mensen om het leven. Nadat de protesten in 
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Wie zijn de spelers?

President Poetin 

(Wikimedia Commons)

President Rusland: 
Vladimir Poetin 
(1952): een 
voormalig officier van 
de KGB, de geheime 
dienst van de Sovjet-
Unie. Hij beschouwt 
het uiteenvallen van 
de Sovjet-Unie als de 
grootste geopolitieke 
catastrofe van de 
twintigste eeuw. 
Hij wordt door 
velen gekscherend 

President Oekraïne: 
Volodimir Zelensky 
(1978): een 
voormalig acteur 
en cabaretier. In 
2016 speelde hij in 
een televisieserie 
de rol van een 
geschiedenisdocent 
die plotseling 
president wordt. 
In navolging 
hiervan deed hij 
in 2019 mee met 

President Zelensky

(Wikimedia Commons)

de ‘Nieuwe Tsaar’ genoemd omdat hij het 
voormalige grondgebied van de Sovjet-Unie 
opnieuw in de Russische invloedssfeer wil 
brengen.

de presidentsverkiezingen en maakte van 
corruptiebestrijding één van zijn belangrijkste 
actiepunten met wisselend succes. Hij groeide 
op in een Joodse Russischsprekende familie.

Demonstranten tijdens Euro-Maidan in 2014 (Wikimedia Commons)

hevigheid toenamen besloot president Janoekovitsj naar 
Rusland te vluchten. Zijn opvolger werd Petro Porosjenko. 
Hij zocht vervolgens wél toenadering tot de EU.

Volgens Rusland waren deze protesten aangewakkerd 
door het Westen en representeerden ze niet de wil van het 
volk. Volgens Poetin is president Janoekovitsj met hulp 
van het Westen onrechtmatig afgezet en is daarmee een 
nieuwe staat ontstaan. Sindsdien legt Poetin steeds meer 
de nadruk op de ontkenning van het bestaan van Oekraïne 
als zelfstandig land en erkent het de afspraken uit het 
Boedapest Memorandum niet meer.
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Recente ontwikkelingen

2004 – Oranjerevolutie:
de Oekraïense pro-Russische presidents-
kandidaat Janoekovitsj wordt beschuldigd 
van verkiezingsfraude en de bevolking komt 
in opstand. Bij de herverkiezingen wordt de 
pro-EU kandidaat Joesjtsjenko verkozen.

2006 – Gasconflict:
Rusland verhoogt de gasprijs maar Oekraïne 
weigert dit te betalen. Hierop dreigt Rusland 
de gastoevoer af te sluiten. Oekraïne zegt 
dat Rusland de prijs bewust verhoogt als 
straf voor de Oranjerevolutie.

2008 – NAVO-conferentie Boekarest:
de lidstaten spreken af dat Oekraïne en 
Georgië in de toekomst lid kunnen worden 
van de NAVO. Rusland protesteert hier fel 
tegen en de relatie met de NAVO verslechtert 
sterk.

Vragen en opdrachten:

1.	 	Hoe	zou	je	de	relatie	tussen	Rusland	en	
Oekraïne	omschrijven?

2.	 	In	2013	ging	de	Oekraïense	bevolking	de	
straat	op	om	te	protesteren.

	 -	 Hoe	heette	dit	protest?
	 -	 Wat	was	de	aanleiding?
	 -	 	Wat	probeerde	men	met	het	protest	

bereiken?
3.	 	Waarom	besloot	president	Poetin	

tot	het	bezetten	van	de	Krim	en	het	
ondersteunen	van	een	gewapend	conflict	
in	Oost-Oekraïne?

Russische militairen op de Krim in 2014 (Wikimedia Commons)

Niet veel later werd het Oekraïense schiereiland de Krim 
door ‘groene mannetjes’ bezet. Dit waren militairen zonder 
emblemen, vlaggen of andere onderscheidingstekens. 
Deze militairen waren door Rusland gestuurd maar door 
het ontbreken van herkenningstekens hield het land de 
schijn op dat het er niet bij betrokken was. De Krim was 
ooit onderdeel van Rusland maar is door Sovjet-leider 
Nikita Chroesjtsjov in 1954 aan Oekraïne cadeau gegeven. 
Net als in alle andere voormalige Sovjetrepublieken 
wonen hier veel mensen die Russisch als eerste of tweede 
taal spreken. Volgens president Poetin zijn deze mensen 
daarom ‘Russen’ en moesten ze beschermd worden: in zijn 
ogen zijn Russen, Oekraïners en Belarussen een natie en 
onderdanen van het historische Russische Rijk en worden 
zij bedreigd door het Westen.

In dezelfde periode brak er in het oosten van Oekraïne, de 
Donbass, een gewapend conflict uit. Met militaire en 
financiële steun van Rusland probeerden separatisten in 
de regio’s Donetsk en Loegansk zich los te maken van 
Oekraïne. Op 17 juli 2014 werd boven dit gebied vlucht 
MH-17 uit de lucht geschoten met een Russische Boek-
raket. Hierbij kwamen 298 mensen om het leven, waarvan 
193 uit Nederland.

In 2015 werd in het Wit-Russische Minsk onder leiding van 
Frankrijk en Duitsland met Rusland en Oekraïne over een 
politiek  akkoord. De voorwaarden van dat akkoord, 
waaronder een wapenstilstand, werden echter vaak 
geschonden en het conflict in de Donbass bleef voort-
woekeren. Tot aan de Russische invasie van 24 februari 
2022 waren hier bijna tienduizend mensen bij om het 
leven gekomen.

Vladimir Poetin in maart 2014, na annexatie van de 
Krim:
“De bekering tot het orthodoxe christendom, was 
de voorbeschikking van de gemeenschappelijke 
cultuur, waarden en beschaving die de volkeren van 
Rusland, Oekraïne en Belarus hebben verenigd. (…) 
We kunnen hoe dan ook niet zonder elkaar.”
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Vragen en opdrachten:

1.	 	Wat	is	de	Roesski	Mir	en	wie	vallen	daar	
volgens	Poetin	onder?

2.	 	Op	welke	manieren	probeert	Rusland	de	
Roesski	Mir	te	beïnvloeden?

3.	 	Rusland	probeert	grip	te	krijgen	op	
Russische	bevolkingsgroepen	in	Oekraïne	
en	andere	landen	van	de	voormalige	
Sovjet-Unie.

	 •	 	Waarom	wil	Poetin	de	Roesski	Mir	
verdedigen?

	 •	 Wat	kunnen	hier	de	gevolgen	van	zijn?

Oekraïne & de Roesski Mir

President Poetin wil dat Oekraïne binnen de invloedsfeer 
van Rusland blijft. De reden hiervoor is zijn idee van de 
‘Roesski Mir’. In het Nederlands betekent dat ‘Russische 
Wereld’. De Russische Wereld omvat in de ogen van Poetin 
vrijwel alle bevolkingsgroepen die de Russische taal 
spreken en deel uit maken van de Russische cultuur, 
inclusief de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden de voor-
malige Sovjetlidstaten onafhankelijk. In deze landen leven 
nog steeds veel mensen die de Russische taal spreken. 
Vaak zijn zij óók nog lid van de Russisch-Orthodoxe Kerk. 
In de ogen van Poetin zijn deze bevolkingsgroepen 
‘broeders’ van elkaar omdat ze een gedeelde geschiede-
nis, cultuur en taal hebben. Rusland, de opvolgerstaat van 
de Sovjet-Unie, ziet zich als het ‘Moederland’ van deze 
mensen: daarom vindt Poetin dat hij de taak heeft deze 
groepen bijeen te houden en te beschermen tegen 
dreigingen van buitenaf.

Het bevolkingspercentage met Oekraïens als moedertaal 

(Wikimedia Commons)

In oost-Oekraïne wonen veel Russische bevolkingsgroepen 

(Wikimedia Commons)

Verschillende manieren van invloed
Er zijn verschillende manieren waarop Rusland haar 
invloed in de Roesski Mir probeert uit te oefenen. De 
eerste is via familie: veel inwoners van Rusland hebben 
vrienden en familie wonen in andere landen. Bijvoorbeeld 
in Oekraïne, maar ook in de Baltische staten en andere 
voormalige Sovjetrepublieken. Deze familierelaties zorgen 
ervoor dat de banden tussen Rusland en Russische 
bevolkingsgroepen in het buitenland nog altijd nauw is.

Een andere manier is met behulp van radio- en televisie-
uitzendingen en het internet. De Russische regering heeft 
de afgelopen jaren diverse media-omroepen helpen 
opzetten om zo bevolkingsgroepen in het buitenland te 
bereiken. Deze omroepen worden vaak in verband ge-
bracht met het verspreiden nepnieuws.

Daarnaast wordt de Russisch-Orthodoxe Kerk gebruikt om 
de cultuur uit te dragen en de buitenlandpolitiek van het 
Kremlin te ondersteunen. Deze kerk is ontstaan bij de 
bekering van Vladimir de Heilige in de tiende eeuw en 
heeft nog steeds grote invloed, óók in Oekraïne. Sinds de 
jaren ’90 hebben Oekraïense kerken meer vrijheid van de 
Russische kerk gekregen, maar dit ging gepaard met 
toenemende spanningen. De afgelopen jaren leidde dit tot 
een nieuwe kerksplitsing waarbij een deel van de 
Oekraïens-Orthodoxe Kerk zelfstandig werd. 

De bevolking van Oekraïne behoort volgens Poetin ook tot 
de Roesski Mir: beide landen delen hun geschiedenis en 
cultuur, een groot deel van de bevolking is lid van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk en spreekt de Russische taal. 
Poetin ziet de Oekraïense toenadering tot de EU en NAVO 
als een bedreiging voor de Roesski Mir. Hij wil voorkomen 
dat deze bevolkingsgroepen zich op het Westen oriënteren 
en de Russische invloed daardoor afneemt.
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Oekraïne & de EU

Sinds Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-
Unie heeft het toenadering gezocht tot de Europese Unie. 
Er wordt veel samengewerkt, maar tot een officieel 
lidmaatschap kwam het echter nooit. In de EU vroegen 
veel landen zich af of Oekraïne wel écht bij ‘Europa’ hoort: 
is het niet een Euraziatisch land? Daarnaast maakte men 
zich zorgen om de wijdverbreide politieke corruptie en de 
mogelijke toestroom van goedkope arbeidskrachten. Een 
EU-lidmaatschap van Oekraïne zou andere landen vooral 
geld kosten, was de gedachte.

Oekraïne wil graag lid worden van de EU om een volwaar-
dig Europees land te worden. Met hulp van de EU kan het 
land de democratie versterken, de corruptie bestrijden en 
de economie tot ontwikkeling laten komen. De welvaart in 
het land neemt op die manier toe. Eén van de belangrijkste 
redenen dat veel Oekraïners geen toenadering tot Rusland 
willen is vanwege de geschiedenis: Oekraïne is vaak door 
Rusland onderdrukt geweest. Europa verbruikt veel Russisch olie en gas. Oekraïne is hiervoor een 

belangrijk doorvoerland. (Wikimedia Commons)

Wat zijn de gevolgen voor ons?

Oekraïne is strategisch gelegen: het ligt tussen 
Rusland en Europa in en heeft daarmee een 
belangrijke functie als verbindingsland. Een 
conflict in Oekraïne heeft daarom direct invloed 
op ons:

Europa verbruikt veel olie en gas uit Rusland. 
Dit wordt aangevoerd door pijpleidingen in 
Oekraïne. Een conflict kan zorgen voor hogere 
energieprijzen. 

Oekraïne en Rusland zijn belangrijke 
exporteurs van graan en zonnebloemolie. 
Als deze landen niet in staat zijn dit te 
verbouwen kan dat leiden tot tekorten in de 
voedselindustrie. De prijzen zullen dan stijgen.

Grote groepen vluchtelingen trekken naar 
Europa. Deze mensen moeten opgevangen 
en gehuisvest worden. Dit kan leiden tot 
binnenlandse politieke spanningen.

De militaire paraatheid neemt toe. 
Verschillende NAVO-landen, zoals de Baltische 
staten en Polen, vrezen dat Rusland hen óók 
militair zal aanvallen. Als onderdeel van de 
NAVO is Nederland verplicht deze landen 
militair bij te staan.

Een toename in cyberaanvallen. Rusland 
ziet steun aan Oekraïne als bedreiging. 
Daarom kan Nederland getroffen worden door 
cyberaanvallen of nepnieuws-campagnes vanuit 
Rusland.
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De rol van de NAVO

Oekraïne wil ook graag lid worden van de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie: het militaire bondgenoot-
schap waar veel Europese landen lid van zijn. In het 
verleden zijn veel voormalige Warschau-pactlanden en de 
Baltische staten hier lid van geworden. Rusland ziet deze 
uitbreiding als een bedreiging. Een lidmaatschap van 
Oekraïne zou vanuit dat oogpunt voor toenemende 
spanningen kunnen zorgen. NAVO-lidstaten waren in het 
verleden vaak terughoudend over een eventuele 
Oekraïense toetreding. In het geval van een oorlog tussen 
Oekraïne en Rusland zou de NAVO op basis van ‘Artikel 5’ 
hier namelijk direct bij betrokken raken.

De reden dat Oekraïne zich bij de NAVO wil aansluiten is 
omdat het beschermd wil zijn tegen een Russische aanval. 
Rusland ziet het als haar taak de Roesski Mirr te ‘bescher-
men’ en daarbij wordt het gebruik van militaire middelen 
niet uitgesloten. Ook andere NAVO-landen die lid waren 
van het Warschaupact vrezen een Russische aanval. Door 
Artikel 5 zijn zij hiertegen beschermd.

De internationale rechtsorde
Volgens het internationaal recht zijn landen soeverein en 
hebben ze het recht op zelfbeschikking. Dat betekent dat 
ze zelf mogen kiezen met wie ze willen samenwerken. 
Andere landen mogen dat niet tegenhouden. Deze regels 
zijn ooit bedacht zodat kleine landen beschermd zijn 
tegen grotere (buur)landen.

Oekraïne mag volgens de internationale rechtsorde dus 
zélf kiezen of het bij de EU en NAVO wil horen. Rusland 
probeert tegen te houden dat Oekraïne deze keuze maakt. 
Hiermee ondermijnt Rusland het zelfbeschikkingsrecht en 
de soevereiniteit van Oekraïne. Veel instellingen, zoals de 
Verenigde Naties, Europese Unie en de NAVO protesteren 
hiertegen. Zij vinden dat Rusland de internationale 
rechtsorde moet respecteren.

Artikel 5 

De belangrijkste reden waarom Oekraïne 
lid wil worden van de NAVO is vanwege 
‘Artikel 5’ in het NAVO-handvest. In Artikel 5 
staat dat een aanval op één van de NAVO-
lidstaten wordt gezien als een aanval op 
allemaal. Daarmee zou Oekraïne beschermd 
zijn tegen een aanval van Rusland.

Vragen en opdrachten:

1.	 	De	relatie	tussen	Oekraïne	en	het	Westen	
is	niet	altijd	gemakkelijk	geweest.	
Waarom	zijn	EU-	en	NAVO-lidstaten	
terughoudend	geweest	over	een	
Oekraïens	lidmaatschap?

2.	 	Veel	voormalige	Sovjetlidstaten	voelen	
zich	beschermd	door	het	lidmaatschap	
van	de	NAVO.

	 •	 Leg	uit	waarom.
	 •	 	Noem	ook	een	reden	waarom	Rusland	

de	NAVO	juist	als	dreiging	ziet.
3.	 	Volgens	het	internationaal	recht	mag	

Oekraïne	zelf	een	bondgenootschap	
kiezen.

	 •	 	Waarop	zijn	deze	regels	gebaseerd?
	 •	 	Waarom	verzetten	veel	westerse	

landen	zich	tegen	de	invloed	die	
Rusland	probeert	uit	te	oefenen	in	zijn	
buurlanden?



Slotopdracht: hoe nu verder?

Het is onzeker hoe de oorlog zich in de toekomst zal ontwikkelen en de situatie verandert van dag tot dag. De hierboven 
genoemde onderwerpen (geschiedenis van Oekraïne & Rusland, Roesski Mir, NAVO en EU) zullen echter altijd een rol 
blijven spelen.

•  Zoek op het internet naar de laatste stand van zaken omtrent de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
•  Hoe zijn deze onderwerpen nu hierbij betrokken?
•  Welke invloed hebben ze?

Geef voor élk onderwerp een voorbeeld.
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