week 10 – 7 maart 2022 – tekst niveau A

OORLOG IN OEKRAÏNE

Heftig nieuws uit Oekraïne. Op 24 februari is het Russische leger Oekraïne
binnengevallen. Er zijn veel gevechten. En er vinden aanvallen vanuit de lucht plaats.
Miljoenen mensen uit Oekraïne zijn gevlucht. Waarom is president Poetin van Rusland
deze oorlog begonnen? En wat vinden andere landen ervan? 
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SOVJET-UNIE

Oekraïne is het grootste land van Oost-Europa. Er wonen 44 miljoen mensen. In het
westen grenst het land aan Polen, Slowakije en Hongarije. In het zuiden aan Roemenië
en Moldavië. In het oosten zijn Rusland en Wit-Rusland buurlanden. Van 1939 tot 1991
hoorden Rusland en Oekraïne bij één natie: de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie viel in 1991
uit elkaar. Toen werd Oekraïne onafhankelijk. En niet alleen Oekraïne. Ook andere
landen die eerst bij de Sovjet-Unie hoorden, werden toen onafhankelijk. Dat zijn
bijvoorbeeld: Oezbekistan, Kirgizië, Estland, Letland en Litouwen. 
IN HET OOG HOUDEN
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Vladimir Poetin is de president van Rusland. Hij houdt al die landen in het oog. Want hij
wil niet dat ze vrienden worden met Europa. En zeker niet met Amerika. Waarom? Dat
heeft met vroeger te maken. In de vorige eeuw waren er twee sterke naties in de
wereld: de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de Sovjet-Unie. Deze twee naties
vertrouwden elkaar niet. Er kwam zelfs bijna een oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie.
In 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen. Maar Rusland bleef wel een sterk land. President
Poetin wil dat zo houden. Hij wil niet dat landen als Oekraïne vrienden worden met
Europa. En zeker niet met de VS. Veel Oekraïners willen dat wel, ook de regering. 
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OORLOG
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Tot 2013 was er geen probleem. Want de president die Oekraïne toen had, was voor
Poetin. Dat veranderde in 2014. Veel Oekraïners wilden meer samenwerken met
Europa. Ze kozen daarom een nieuwe president. Sinds 2019 is Volodymyr Zelensky
president van Oekraïne. Hij wil dat Oekraïne meer gaat samenwerken met Europa en de
VS. En dat wil president Poetin niet. Op 24 februari viel Poetin met zijn leger Oekraïne
binnen. Verschillende delen van Oekraïne zijn nu door het Russische leger bezet. Op veel
plekken wordt gevochten. Er zijn al veel slachtoffers gevallen. President Zelensky heeft
de Oekraïners gevraagd om terug te vechten. En dat doen ze ook. Maar er zijn ook
miljoenen Oekraïners gevlucht naar andere landen. 
ANDERE LANDEN
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Veel landen zijn het niet eens met wat president Poetin gedaan heeft. Ze zijn geschokt
dat het Russische leger Oekraïne is binnengevallen. Veel landen helpen Oekraïne. Ze
geven bijvoorbeeld wapens of andere spullen. In verschillende landen hebben mensen al
geprotesteerd tegen de oorlog. Ook in Rusland. Maar er zijn ook mensen die voor Poetin
zijn. Overal zijn mensen die de Oekraïners willen helpen. Veel mensen in Nederland
willen ook helpen. Ze geven bijvoorbeeld geld op Giro555. En op maandag 7 maart was
er een actiedag voor Oekraïne. 
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President Zelensky van Oekraïne houdt een toespraak

binnenvallen = een land binnenkomen om het te veroveren en er de baas te worden
de aanval = een actie van een vijand
onafhankelijk = zelfstandig, vrij
de aanval = met geweld van iemand proberen te winnen
het slachtoffer = iemand die de taak heeft om de minister te helpen
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