Nieuwsuur in de klas
Oekraïne: het ontstaan van
het conflict

Kijkvragen
1Waarom gaan boze burgers in Kiev eind 2013
de straat op om te demonstreren?

Leeftijd:
Niveau:

President (1) van Oekraïne besluit de
samenwerkingsovereenkomst met de (2) niet
te tekenen. Hij wil liever samenwerken met (3).
Boze Oekraïners gaan in de hoofdstad (4) de
straat op om te protesteren. De president slaat
de betogingen met veel (5) neer. De protesten
houden aan en de president vlucht naar het
buitenland. President (6) van Rusland
annexeert het schiereiland (7) De Russische (8)
vloot ligt hier en Poetin is bang deze
strategische plek kwijt te raken. Veel bewoners
van (9) willen liever bij Rusland horen. Er
breken rellen uit tussen Oekraïners en proRussische (10) Intussen wordt (11) tot nieuwe
president van Oekraïne gekozen. In juni 2014
tekent hij alsnog het (12) met de EU. De
gevechten in (13) houden ondanks dat aan. Met
als dieptepunt het neerhalen van vlucht (14)
waarbij veel Nederlanders omkwamen.

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onderbouw/ bovenbouw

Samengevat
Oekraïne ligt aan de oostgrens van Europa en
is een buurland van Rusland. Sinds eind 2013
is het onrustig in Oekraïne en ontstaat er een
burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Rusland, de
Verenigde Staten en de Europese Unie zijn
inmiddels allemaal betrokken bij het conflict.
En met het neerschieten van een
passagiersvliegtuig is het conflict ook voor
ons erg dichtbij gekomen. Hoe heeft het zover
kunnen komen?
Vakgebied
Maatschappijleer /
maatschappijwetenschappen: politiek en
oorlog
Kernbegrippen
Annexatie, separatisten, associatieverdrag,
Koude Oorlog, Europese Unie
Eindtermen
Deze video sluit aan bij het volgende domein
in het examenprogramma:
B: Politieke besluitvorming
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van
Schooltv.nl is meer te vinden over het conflict
in Oekraïne, bijvoorbeeld de aflevering De
Krim: landje inpikken?
Antwoorden
1 Ze zijn boos omdat Janoekovitsj besloot het
verdrag met de EU niet te tekenen. 2 1Janoekovitsj 2-Europese Unie 3-Rusland 4Kiev 5-geweld 6-Poetin 7-De Krim 8-Zwarte
Zee 9-Oost-Oekraïne 10-separatisten 11-Petro
Porosjenko 12-samenwerkingsverdrag 13Oost-Oekraïne 14-MH17. 3 Er wonen veel
etnische Russen, ze zijn in alle opzichten
meer Rusland georiënteerd.4 De Zwarte
Zeelvloot ligt op de Krim. Poetin is bang deze
strategische plek kwijt te raken. 5 Het speelt
tussen dezelfde grootmachten als tijdens de
Koude Oorlog: VS en Rusland. Het is een
indirect conflict: ze steunen ‘hun’ partij in het
conflict zonder zelf direct onderdeel van het
conflict te zijn.

2 Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden
in bij de cijfers.

3 Waarom willen veel inwoners van OostOekraïne liever bij Rusland horen?
4 Wat heeft de Russische Zwarte Zeevloot met
de annexatie van de Krim te maken?
Verdiepingsvragen
5 Welke overeenkomsten zie je tussen het
conflict in Oekraïne en de meeste conflicten in
de Koude Oorlog?

Kaart Oekraïne

6 Het conflict speelt zich in 2015 nog
voornamelijk af in Oost-Oekraïne. Kleur in de
kaart het gebied waar de meeste mensen
wonen die bij Rusland willen horen.
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