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Werkblad: Oorlog? Welke oorlog? 

Waar? Waar gaat het over? Hoe groot? Sinds 
wanneer? 

Top 3 Uitleg 

Rusland tegen 
Oekraïne 
(Europa) 

Rusland viel Oekraïne 
binnen en heeft een 
gedeelte van het oosten 
en zuidoosten van het 
land onder controle. 

Geschat wordt dat er tussen 
de 320.000 en 360.000 
doden zijn gevallen in één 
jaar oorlog. Waarvan zo’n 
30.000 burgers. 

Sinds 2022   

Syrië (Midden-
Oosten) 

Burgeroorlog om 
president Assad af te 
zetten. De president is 
aan de winnende hand. 

Meer dan 400.000 doden en 
5,6 miljoen vluchtelingen. 

Sinds 2011   

Myanmar 
(Azië) 

Burgeroorlog tegen de 
regering. Het leger grijpt 
in februari 2021 de macht 
en de bevolking verzet 
zich hiertegen. 

Meer dan een miljoen 
vluchtelingen. Officiële 
cijfers spreken van 2.890 
doden, maar het werkelijke 
aantal ligt waarschijnlijk veel 
hoger.  

Sinds 2021.  
Maar er 
wordt al 
gevochten 
vanaf 1948  

  

Democratische 
Republiek 
Congo (Afrika) 
 

Rebellengroep M23 heeft 
sinds 2022 verschillende 
dorpen in handen. 
Daarnaast zijn er nog zo’n 
120 andere bewapende 
groepen. 

Het is onduidelijk hoeveel 
doden er zijn gevallen. Eind 
november 2022 vielen er 200 
doden bij een aanval. 
500.000 mensen hebben 
moeten vluchten.  

Sinds 2022   

Jemen (Azië) De regering vecht tegen 
Houthi rebellen. De 
regering wordt gesteund 
door Saoedi-Arabië.  

Meer dan 233.000 doden. De 
meeste doden door 
hongersnood en gebrek aan 
zorg. 

Sinds 2014   

Nigeria (Afrika) Rebellengroep Boko 
Haram zorgt in de jungle 

Meer dan 60.000 doden. Sinds 2009   
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voor veel onrust. Ze 
vermoorden mensen, 
ontvoeren kinderen en 
steken dorpen in brand. 

Armenië en 
Azerbeidzjan 
(Azië) 

Armenië maakt sinds 
1988 aanspraak op de 
enclave Nagorno 
Karabach. Azerbeidzjan 
vindt dat het bij 
Azerbeidzjan moet 
blijven. In 2020 en 2022 
laaide het conflict weer 
op. 

7.000 doden in 2020. Tussen 
de 100 en 300 doden in 2022 
en 2.700 vluchtelingen.  

Sinds 1988   

Haïti (Midden-
Amerika) 

Haïti heeft een klein leger, 
omdat ze bang zijn voor 
een coup. Gewapende 
bendes controleren een 
groot gedeelte van het 
land. In juli 2022 werd de 
president vermoord. 

Zo’n 3.000 mensen 
vermoord en 20.000 mensen 
op de vlucht in 2022. 

Sinds 1995 
worden 
bendes 
sterker.  

  

Burkina Faso 
(Afrika) 

Jihadistische groepen 
hebben een groot 
gedeelte van het land in 
handen. In 2022 waren er 
twee militaire coups. 

Enkele duizenden doden. 
Meer dan 1,7 miljoen 
vluchtelingen.  

Sinds 2016   

Israël-
Palestijnse 
gebieden 
(Azië) 

Israël wil bouwen in 
gebieden die tot dan toe 
Palestijns zijn. Het aantal 
aanslagen door 
Palestijnen neem toe. 

Sinds 2008 vielen er 6.183 
doden aan Palestijnse kant 
en 279 doden aan Israëlische 
kant. In 2022 vielen er 170 
doden. 

Sinds 1948   
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