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Ukraina, Ryssland, Belarus

Från brödraskap till fullt krig

4

5

Ge exempel på historiska och mer nutida faktorer som Ukraina, Belarus och Ryssland har gemen-
samt?
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Vilka argument använder den ryska presidenten Vladimir Putin när han hävdar att de tre länderna hör 
ihop och att invånarna egentligen är ett och samma folk? Varför stämmer detta inte enligt ukrainska 
historiker?

Beskriv översiktligt den politiska utvecklingen i Ryssland respektive Ukraina under det senaste årtion-
det. Hur har detta påverkat relationerna?

Vad var syftet med Minskavtalen? Varför har de inte fungerat?

Varför kan det uppfattas som ett svepskäl från Rysslands sida att dess oro för Natoutvidgning skulle 
vara ett motiv till invasionen? Ligger det något i det ryska påståendet att väst har brutit mot ett löfte 
om att inte utvidga försvarsalliansen?
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7 Förklara hur det kom sig att presidentvalet i Belarus i augusti 2020 kom att bli en möjlighet för presi-
dent Putin att stärka sitt inflytande över grannlandet.

Vad nämnde president Putin för argument till att anfalla Ukraina i februari 2022? 

8 Vilket stöd har västmakterna visat Ukraina i konflikten och hur har det sett ut konkret? Tycker du att  
länderna har gjort tillräckligt? Motivera hur du tänker. 


