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Oorlog in Oekraïne | maart 2022
Hoe dit conflict tot stand kwam: een tijdlijn

november 2013
President Janoekovitsj tekent het associatieverdrag niet.

De Oekraïense president Viktor Janoekovitsj besluit het associatieverdrag met de 
Europese Unie niet te ondertekenen. In dit verdrag staan afspraken over verregaande 
samenwerking tussen Oekraïne en Europa op politiek en economisch gebied.

februari 2014
In Kiev vindt de Maidanrevolutie plaats en Janoekovitsj vlucht.

De protesten van de bevolking in Oekraïne tegen president Janoekovitsj nemen toe. 
Betogers komen samen op het Maidanplein in de hoofdstad Kiev om te demonstreren. 
Het komt tot een gewelddadige botsing tussen demonstranten en ordebewakers. 

Op 21 februari 2014 tekenen president Janoekovitsj en de oppositiepartijen in het 
parlement een overeenkomst om het geweld op het Maidanplein te beëindigen. 
Janoekovitsj ontvlucht het land en een nieuwe, tijdelijke regering zoekt weer 
toenadering tot Europa.

maart-april 2014
De onafhankelijkheids-verklaring van Loehansk, Donetsk en de Krim. 

Kort na het aantreden van de tijdelijke regering verklaren de oostelijke provincies 
Loehansk en Donetsk zich onafhankelijk van Oekraïne. Dit gebeurt onder leiding 
van pro-Russische separatisten die vinden dat zij meer bij Rusland horen dan bij 
Oekraïne. Separatisten zijn mensen die streven naar afscheiding van een staat of 
organisatie; zij willen niet langer bij die staat of organisatie horen. 

Ook de Krim, een schiereiland in het zuidoosten van Oekraïne, wil zich afscheiden 
en bij Rusland horen. Rusland besluit de Krim met geweld in te nemen en dat komt 
Rusland op zware sancties van het Westen te staan. Rusland trekt zich hier weinig 
van aan en trekt zich niet uit de Krim terug.

Werkblad
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2014-2015
In de Belarussische hoofdstad Minsk worden de Minsk-akkoorden getekend. 

Er wordt aanhoudend gevochten tussen pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger 
in het Donetsbekken. Dat is het gebied rondom de provincies Loehansk en Donetsk. 
Duizenden mensen komen om.

Uiteindelijk wordt een wapenstilstand afgesproken tussen de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), Rusland, Oekraïne en 
vertegenwoordigers van de regio’s Loehansk en Donetsk. Ook wordt afgesproken 
dat Loehansk en Donetsk niet erkend worden als soevereine staten. De afspraken 
worden ondertekend in Minsk, de hoofdstad van Belarus. In de praktijk komt er van 
deze Minsk-akkoorden weinig terecht en gaat het vechten door.

mei 2019
Komiek en acteur Volodimir Zelenski wordt president van Oekraïne.

Na een overtuigende overwinning wordt komiek en acteur Volodimir Zelenski 
president van Oekraïne. Een van zijn belangrijkste beloften: de gevechten in 
het Donetsbekken definitief beëindigen en een oplossing vinden voor het 
aanhoudende conflict tussen Oekraïne en Rusland.

eind 2021
Poetin bouwt een troepenmacht rond Oekraïne op.

Ondanks de vele gesprekken tussen Rusland en Oekraïne schaalt Poetin zijn 
troepenmacht rond Oekraïne op. De VS concluderen op basis van satellietbeelden 
dat Rusland mogelijk de invasie van Oekraïne voorbereidt. Rusland ontkent dit 
en draait het perspectief om: Rusland verdedigt zich met deze troepen tegen de 
agressie van Oekraïne. 

Poetin gebruikt grote woorden en eist dat de NAVO (Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie) stopt met de uitbreiding in Oost-Europa en zich terugtrekt 
uit gebieden die Rusland als zijn invloedssfeer beschouwt. Hij wil bovendien 
de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Een eis die zowel door 
Oekraïne als de NAVO zelf wordt verworpen.
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jan-feb 2022
De wereldwijde spanningen lopen op.

De spanning tussen Rusland en Oekraïne blijft oplopen. Grote wereldleiders zoals 
president Biden (VS), Bondskanselier Scholz (Duitsland) en president Macron (Frankrijk) 
zoeken contact met beide landen en sturen aan op een diplomatieke oplossing. 

Toch schalen alle betrokken partijen militair op: de VS sturen extra troepen naar 
NAVO-bondgenoten in de regio, Oekraïne vraagt om militaire steun aan het 
Westen en Rusland houdt met buurland Belarus militaire oefeningen aan de 
Oekraïense grens. 

half februari 2022
Oekraïne wordt omsingeld door Russische troepen.

Poetin beweert zijn troepen terug te trekken na de oefeningen, maar uit 
satellietbeelden blijkt dat dit niet waar is. Er komen elke dag meer troepen bij aan 
de Oekraïense grens.

21 februari 2022
Historische toespraak door Poetin. 

Poetin houdt een toespraak waarin hij veel dreigende taal uit richting het Westen 
en richting Oekraïne in het bijzonder. Poetin spreekt zijn land een uur toe en maakt 
uiteindelijk bekend dat Rusland de Volksrepublieken Loehansk en Donetsk erkent 
als onafhankelijke landen. Poetin ziet Oekraïne namelijk niet als buurland, maar als 
onderdeel van de Russische geschiedenis en cultuur. 

Na zijn toespraak stuurt Rusland nog meer troepen naar Loehansk en Donetsk. 
Poetin spreekt van een ‘vredesmissie’ om Oekraïne te bevrijden van een 
neonazistische regering. De VS noemen deze claim tijdens een VN-vergadering 
onzin en zien de acties van Poetin als een excuus om een oorlog te beginnen.
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24 februari 2022 – 04:00 uur
De invasie door Rusland begint. De oorlog in Oekraïne is een feit.

Midden in de nacht van 24 februari lanceert Rusland een grootschalig offensief. 
Oekraïense steden, de infrastructuur van een heel land en militaire doelen worden 
getroffen door Russische bombardementen. Oekraïne roept de noodtoestand uit 
en zowel de NAVO als de VN beraden zich op een reactie op het geweld.

Oekraïne wordt van alle kanten aangevallen: over land, op zee en in de lucht. 
Ook vindt er op grote schaal een cyberaanval plaats. Oekraïne moet zich op alle 
fronten verdedigen. Poetin is duidelijk in zijn intenties. Zijn doel is Oekraïne te 
bezetten en geen enkele stad is gevrijwaard van het geweld. De boodschap: 
geef je over!

24 februari – 16:00 uur
Verontwaardiging en bezorgdheid in de wereld.

Twaalf uur na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne houdt de situatie Europa en 
de wereld in haar greep. NAVO-landen veroordelen de Russische inval direct en 
spreken hun verontwaardiging uit. Veel buurlanden zijn ook erg bezorgd over de 
Russische agressie.

Nederland veroordeelt de oorlog ten zeerste en Rutte spreekt van ongekende agressie. 
De NAVO en EU beraden zich op sancties. 

Oekraïne is een land in oorlog en er komt een enorme vluchtelingenstroom op gang.
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