KRIMpt Oekraïne?
Oekraïne arresteert zeventig separatisten in Charkov

8 april 2014. Zeventig separatisten zijn in Charkov opgepakt omdat ze een
overheidsgebouw hebben bezet. De bezetters willen dat er een referendum komt.
Daarbij moeten de burgers zich uitspreken over het afscheiden van het oostelijk deel
van Oekraïne.
Foto: http://edition.cnn.com/2014/04/08/world/europe/ukraine-crisis/

Ook in de steden Donetsk en Luhansk zijn overheidsgebouwen ingenomen door proRussische separatisten. Deze hebben een ‘separatistische republiek’ uitgeroepen en
willen graag deel van Rusland worden. Tijdelijk president Toertsjinov van Oekraïne
ziet in de bezetting van de gebouwen een ‘Krimscenario’. Op de Krim waren al
eerder pro-Russische betogingen in de hoofdstad Simferopol en de havenstad
Sevastopol.
Deze lesbrief gaat over Oekraïne, je weet nog wel, het land waar in 2012 samen met Polen
het Europees kampioenschap voetbal werd gehouden. Oekraïne ligt in Oost-Europa en is ongeveer zo
groot als Frankrijk. Dat wil zeggen, begin 2014. Daarna scheidde een stuk zich af: het schiereiland
Krim werd bij Rusland gevoegd. Zullen er nog meer delen van Oekraïne volgen?
Je kunt de opdrachten alleen of samen met een of meer andere leerlingen maken. Je gebruikt daarbij
ook de atlas en internet. GB betekent Grote Bosatlas (54e editie), BB staat voor Basis Bosatlas (60e
editie). In de lesbrief staan veel kaarten. Ze helpen je om de situatie in het gebied te begrijpen en om
verbanden tussen gebeurtenissen en verschijnselen te leggen.
Je zult vast het nieuws over Oekraïne en de Krim wel wat hebben gevolgd. Deze lesbrief gaat ervan
uit dat je over de situatie het een en ander weet. Na het verschijnen van deze lesbrief zijn de
spanningen in Oekraïne nog verder opgelopen. Blijf het nieuws volgen!

In deze lesbrief beantwoord je de volgende vragen:
Wat zijn separatisten en wat is separatisme precies?
Wat is een referendum?
Wat wordt bedoeld met een Krimscenario?
Waarom willen mensen zich afscheiden van Oekraïne?
En wat heeft dat te maken met de aardrijkskundige kenmerken van Oekraïne? De invalshoeken die
hierbij een rol spelen zijn:
-ligging
-bevolking (demografie)
-welvaart (economie)
-macht (politiek)
-taal en geschiedenis (cultuur)
Opdracht 1 Inleiding
Vraag 1. Separatisme
Lees de inleiding bij de lesbrief. Zoek daarna op internet wat het begrip separatisme betekent. Kies
het beste antwoord.:
A. Het vormen van een regering
B. Het oprichten van een club of vereniging
C. Het streven naar afscheiding
Vraag 2. Separatistische bewegingen
Zoek op Wikipedia onder separatisme. In hoeveel Europese landen zijn separatistische bewegingen
actief?
Vraag 3. Referendum
Zoek op internet op wat een referendum is. Kies de juiste algemene betekenis:
A. Een stemming waarbij de bevolking de regering kan wegsturen.
B. Een volksraadpleging waarbij iedere stemgerechtigde mag stemmen over een bepaald plan van de
overheid.
C. Een volksstemming, waarvan de uitslag altijd moet worden opgevolgd door de overheid.
Opdracht 2 Topografie
Bron 1 Plaatsen, wateren en landen

Vraag 1. De ligging
Gebruik kaartblad GB128 of BB74. Neem de nummers en letters uit bron 1 over en noteer daarachter
de namen van de steden, wateren en landen.
Vraag 2. Schiereiland in de Zwarte zee
Schrijf de naam Krim in kaartje bron 1.
Opdracht 3 Hoort de Krim bij Rusland?
Bron 2 Loop van de gebeurtenissen
Bron 2 Landjepik

In 2013 was de Krim nog een Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee. Nu is
het een deelrepubliek van Rusland. Het begon in 2013:
November 2013
De Oekraïense president Victor Janoekovitsj weigert om een handelsverdrag
met de Europese Unie te ondertekenen. Rusland is namelijk sterk tegen zo’n
overeenkomst. Tienduizenden Oekraïeners demonstreren tegen het
presidentieel besluit.
December 2013
Steeds meer mensen demonstreren op het Onafhankelijkheidsplein in
hoofdstad Kiev. Er breken rellen uit.
Januari 2014. De protesten tegen de corrupte president Janoekovitsj nemen
toe.
Februari 2014.
- Janoekovitsj wordt afgezet en Oekraïne krijgt een nieuwe regering.
- Het Russisch, de tweede taal in Oekraïne, wordt meteen naar de
achtergrond geschoven.
- Buurland Rusland vindt het allemaal maar niks. President Poetin zegt dat de
Russen in Oekraïne gevaar lopen. Hij wil de Russische minderheid
beschermen, desnoods met geweld.
Maart 2014.
De bevolking van de Krim stemt in een referendum met grote meerderheid
voor aansluiting bij Rusland.
- De Krim wordt een Russische deelrepubliek.

[Naar: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/17/tijdlijn-de-krim/

Bron 3 Volken en talen in Oekraïne

Naar: http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explainukraines-protests/
Bron 4 Geschiedenis van de Krim in hoofdlijnen

- In 1774 verovert tsarina Catharina de Grote van Rusland de Krim op het
Turkse Rijk.
- In 1954 geeft de Sovjetleider Chroesjtsjov op eigen houtje de Krim aan de
Sovjetrepubliek Oekraïne, zijn geboorteland.
- In 1991 stort de Sovjet-Unie in elkaar. De Krim is nu een autonome
deelrepubliek van de onafhankelijke staat Oekraïne. De Russische Zwarte
Zeevloot mag de vlootbasis in Sevastopol tot 2042 gebruiken.

Vraag 1 Pro-Russische betogingen
Lees de inleiding bij de lesbrief nog eens door. Teken in kaartje bron 1 een ster bij de steden waar
pro-Russische betogingen werden gehouden.
Vraag 2 Niet gelijk verspreid
In welk deel van Oekraïne liggen deze steden?
Vraag 3 Waarom bij Rusland?
Bekijk de bronnen 2, 3 en 4. Welke drie argumenten hebben de Krimbewoners om bij Rusland te
willen horen?
Opdracht 4 Krimscenario?
Vraag 1 Het conflict in beeld
Bekijk de drie filmpjes in de reportage over het conflict om de Krim op internet:
http://nos.nl/artikel/623925-krimcrisis-hoe-kwam-het-zo-ver.html
De Oekraïense regeringsleider is bang voor een Krimscenario (zie de inleiding van de lesbrief). Leg uit
wat hij daarmee bedoelt.
Vraag 2 Krimscenario
Leg met behulp van bron 3 uit waarom zo’n scenario heel goed werkelijkheid kan worden.
Vraag 3 Olie op het vuur
Welke maatregel van de nieuwe regering in Kiev stookte het separatisme in het oosten en zuiden van
Oekraïne op?
Opdracht 5 Het IJzeren Gordijn valt
Bron 5 De Sovjet-Unie en de communistische buurlanden vóór de val van het IJzeren Gordijn

Bron 6 Oost-Europa na 1991

Vraag 1 Grenslijn
Bekijk bron 5 en 6 en kaart GB 75B of 55A.
Wat betekent de blauwe grenslijn in bron 5?
Vraag 2 De voormalige Oostbloklanden
Noteer met behulp van de atlas de namen van de voormalige socialistische volksrepublieken in OostEuropa (de nummers 1 t/m 8 in bron 5).
Vraag 3 Oost-Europa
Gebruik de kaartbladen 74/75 in de Grote Bosatlas. Noteer in de linker kolom van bron 7 de namen
van de genummerde landen op de kaart van bron 6.
Bron 7 Het nieuwe Oost-Europa
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Vraag 4 NAVO-leden
Zet een x achter elk land dat lid van de NAVO is. Kijk hiervoor op: http://www.europanu.nl/id/vga3c55rxyrh/noord_atlantische_verdragsorganisatie
Vraag 5 Lidmaatschap NAVO
Ook Oekraïne, Georgië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië hebben interesse in
het NAVO-lidmaatschap. Heb je een idee waarom zoveel Oost-Europese landen erg graag lid van de
NAVO willen worden?
Vraag 6 Lidstaten EU
Zet een x achter elk land dat lid van de Europese Unie is. Kijk hiervoor op:
http://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie
Opdracht 6 Russificatie
Vraag 1 Ex SU
Vul ook de derde kolom van bron 7 in. Kleur op de kaart van bron 6 de landen rood welke deel
uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie, met uitzondering van Rusland.
Vraag 2 Landenkeuze
Kleur de namen van de landen waarachter je in de tabel (bron 7) drie kruisjes hebt gezet blauw.
Vraag 3 Nationaliteitenprobleem
Bekijk het kaartje Nationaliteitenprobleem (Grote Bosatlas 133C) zorgvuldig. Noteer in de laatste
kolom van de tabel (bron 7) zo goed mogelijk het percentage etnische Russen in de landen die je rood
hebt gekleurd. Tip: elk staafje is 1 cm lang.
Vraag 4 Taal als cultuurkenmerk
Vul in: In alle roodgekleurde landen heeft meer dan ........ procent van de bevolking een andere taal
dan Russisch als moedertaal.
Vraag 5 Russificatie
Hoe komt het dat er zoveel Russen wonen op de Krim en in andere delen van de voormalige SovjetUnie? Dat heeft te maken met de zogenoemde russificatie.
Ga op internet en lees in Wikipedia wat bedoeld wordt met russificatie. Vul daarna de tekst van bron 8
in.

Bron 8 Russificeren.
Bron 8 Russificeren.

Russificatie is het bevorderen van de ............. cultuur, zoals bijvoorbeeld
de ......... . De cultuur van de niet-Russische volken wordt hierdoor
weggedrukt. Dit gebeurde vroeger in de gebieden waar Rusland en de
Sovjet-Unie de baas waren. Een voorbeeld is ............ waar in de Sovjettijd
maar vijf minuten per dag in het ............ werd uitgezonden op tv. De rest
van de uitzendingen was in het .............
In de politiek werden etnische .............. benoemd om leiding te geven bij
de overheid. In de demografie nam door overplaatsingen het aandeel
etnische Russen toe ten opzichte van de rest van de bevolking. Ook
binnen het tegenwoordige Rusland is er nog sprake van russificatie.
Opdracht 7 Separatisme, soevereiniteit en autonomie
Waarom zou een ontevreden bevolkingsgroep zich niet mogen afscheiden van een staat? Het
antwoord hierop is te vinden in het Volkenrecht. Dat is vastgelegd door de Verenigde Naties en
ondertekend door bijna alle landen van de wereld. Ook door Rusland dus.
Bron 9 Soevereiniteit nummer 1 in het Volkenrecht
De Russische bewoners in het oosten van Oekraïne hebben zelfbeschikking. Dat wil zeggen dat ze
mogen meebeslissen over hun eigen ontwikkeling binnen Oekraïne. Bijvoorbeeld via een referendum.
Maar dat wil niet zeggen dat ze zich mogen afscheiden van Oekraïne. Het internationaal recht gaat
namelijk in de eerste plaats uit van de soevereiniteit van landen. Dat wil zeggen dat zelfstandige
staten zoals Nederland en Oekraïne binnen hun landsgrenzen ‘eigen baas’ zijn.
Naar: http://www.clingendael.nl/publication/laat-hof-oordelen-over-annexatie-van-de-krim?lang=nl
Bron 10 Separatisme en autonomie

Afscheiden mag volgens het volkenrecht alleen in heel bijzondere gevallen. Alleen
wanneer het leven van een etnische minderheid in een land ernstig in gevaar komt
en er absoluut geen vreedzame oplossingen meer mogelijk zijn, komt afscheiding in
beeld. En dan alleen nog via de VN Veiligheidsraad.
Om de vrede te bewaren en separatisme tegen te gaan verleent een nationale
regering een opstandige regio vaak meer autonomie (zelfbestuur). Een regio mag
dan veel tot heel veel zaken zelf regelen (maar niet alles!).
Naar: http://www.clingendael.nl/publication/laat-hof-oordelen-over-annexatie-van-de-krim?lang=nl
Lees bron 9 en 10.
Vraag 1 Afspraken binnen de Verenigde Naties
Streep het onjuiste antwoord door:
Als pro-Russische opstandelingen zich willen afscheiden van Oekraïne is dat volgens de Verenigde
Naties rechtmatig / onrechtmatig.

Vraag 2 Propagandaoorlog
President Poetin en de Russische media (pers, tv) doen alsof de pro-Russische minderheid in
Oekraïne bloedig wordt onderdrukt en in groot gevaar is. Welk belang hebben de Russen bij dit soort
propaganda, denk je?
Opdracht 8 Oekraïne en de Russische minderheden
Vraag 1 Kenmerken Oekraïne
Ga op internet naar http://app.nos.nl/datavisualisatie/oekraine/
Vul de ontbrekende tekst in bron 11 in.

Bron 11 Oekraïne in hoofdlijnen
Oekraïne met als hoofdstad ........ telde in 2013 .... miljoen inwoners en is in
oppervlakte ..... x Nederland. Het land ligt tussen twee grote machtsblokken:
de ............ en .................. Oekraïne werd in .......... onafhankelijk na het
uiteenvallen van de .................. Tot dan toe was het eigenlijk nooit een
zelfstandig land geweest. Het westen van het land is door de eeuwen heen
bestuurd door ..............., ............. en ................. Het oosten werd overheerst
door ..................en ................ Zowel de Europese Unie als Rusland probeert
Oekraïne in zijn ...................... te halen.
Vraag 2 Spreiding welvaart
Bekijk bron 12 en 13.
Bron 12 Arm en rijk in Oekraïne: gemiddelde salarissen

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ukrainian_salary_map.png
Bron 13 Waar wordt het belastinggeld uitgegeven?

[Uit: Geografie, mei 2014, pag 22]
Vraag 2

Leg met behulp van de twee kaartjes uit waarom de Russisch sprekende inwoners van Oekraïne
ontevreden zijn over de regering in Kiev.
Opdracht 9 Russische belangen
Rusland heeft in het verleden niet voor niets grote stukken landoppervlak veroverd. In sommige

streken waren waardevolle delfstoffen te vinden, andere gebieden boden een uitweg naar open zee.
Ook in de kwestie de Krim en het zuiden en oosten van Oekraïne spelen deze overwegingen een
grote rol. Bekijk de bronnen 14 t/m 19 maar.
Bron 14

Naar: http://www.hazar.org/blogdetail/blog/crimean_crisis_in_energy_terms_763.aspx
Bron 15 Olie en gas in de Krimregio

Naar: http://www.hazar.org/blogdetail/blog/crimean_crisis_in_energy_terms_763.aspx

Bron 16 Zeerecht VN

Volgens een VN-verdrag uit 1982 mogen
kuststaten een exclusief economische zone
(EEZ) instellen. Die strekt zich uit tot 200 mijl
(370 km) buiten de kust. Binnen deze zone
heeft een land een aantal soevereine rechten,
bijvoorbeeld het recht op exploitatie van
natuurlijke bronnen, zoals vis en delfstoffen.

Bron 17 Gasdoorvoerland Oekraïne buiten spel?

Naar: http://www.mauldineconomics.com/bulls-eye/article/pipeline-dreams
Bron 18 Geen goedkoop Russisch aardgas meer voor Oekraïne

Moskou draait kortingen op gasprijs
voor Oekraïne terug. Schaliegas en import vloeibaar
Vrijdag 2 mei.

gas LNG per schip oplossing voor energietekort?

Bron 19 Russische interesse

Naast grote hoeveelheden olie en aardgas wordt op de Krim ook
uranium gevonden. In het oosten van de Oekraïne liggen enorme
voorraden steenkool. Door de overname van de Krim beschikt Rusland
weer over de volledige controle over de marinehaven in Sevastopol.
Rusland heeft daarmee een vrije toegang naar de Middellandse Zee.
Sevastopol heeft een diepe zeehaven. Vanuit hier kan Rusland de gasen olievoorraden in de Zwarte Zee gaan exploiteren. De Krim is ook van
belang voor het toerisme. In de zomer liggen de stranden bij Jalta vol. En
in 2010 deden 118 cruiseschepen havens op de Krim aan.

Vraag 1 South Stream
Gebruik de bronnen 14 tot en met 18. Waarom wil Rusland de South Stream gasleiding aanleggen,
denk je?
Vraag 2 Een betere route?
De route van de South Stream via de Krim biedt tenminste twee voordelen boven de oorspronkelijk
geplande route naar Bulgarije (bron 14). Welke voordelen zouden dat zijn?
Vraag 3 De 200-mijlszone
Bekijk bron 15 en16.
Vallen de olie- en gasvoorraden rond de Krim binnen of buiten de 200-mijlszone, gemeten vanaf de
kust van het schiereiland?
Opdracht 10 Open zee
Bron 20

Naar: Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking, Grote Bosatlas 54e druk, Noordhoff uitgevers
Vraag 1 Een aantrekkelijke haven
Gebruik bron 20. Geef naast de reden in bron 19 nog een argument waarom Rusland het bezit van de
marinehaven Sevastopol erg belangrijk vindt.

Vraag 2 Echt een gunstige ligging?
Gebruik bron 6 en bron 19. Welk probleem blijft bestaan voor de Russische oorlogsvloot in
Sevastopol?
Opdracht 11 Samengevat.
Vraag 1 Begrippen op een rijtje
In deze lesbrief heb je een aantal begrippen geleerd of herhaald. Noteer de betekenis erachter.
Separatisme=
Autonomie =
Soevereiniteit =
Referendum =
EEZ =
Vraag 2 Invalshoeken
In de lesbrief komen vijf invalshoeken aan bod. Noteer achter elke invalshoek de nummers van de
opdrachten die erbij horen:
invalshoek
toelichting
opdrachten
ligging
relatieve ligging
demografie
aantal en samenstelling van de bevolking
economie
hoogte en spreiding van de welvaart
politiek
verdeling van de macht
cultuur
taal, religie en geschiedenis
Vraag 3 Je mening
Geef je mening over de volgende uitspraak: “Het is goed dat de Krim weer bij Rusland is gevoegd”.
Onderbouw je mening met argumenten.

