
Documentaire ‘Ukraine on Fire’ over de Maidanrevolutie onderzoekt 

het fundament van de actuele Oekraïne oorlog.  

Hartelijk welkom bij Alternatief.tv 

De controversiele documentaire ‘Ukraine on Fire’ wordt door YouTube 

gecensureerd, maar is via diverse URLs toch nog  te zien. ‘Ukraine on 

fire’, van de Amerikaanse speelfilm regisseur Oliver Stone, handelt niet 

over de Oekraïne oorlog van 2022, maar onderzoekt het startpunt 

daarvan, de Maidanrevolte van 2014.  

Stone werd bekend door politieke speelfilms als Nixon, JFK en W. Later 

maakte hij interview-documentaires over Hugo Chavez en Fidel Castro. 

In 2017 maakte hij ‘The Putin interviews’, een documentaire in 4 delen 

op basis van 12 interviews met Vladimir Poetin. De interviews geven een 

fascinerende blik op de persoonlijke leef- en denkwereld van de 

Russische president. 

‘Ukraine on fire’ (2015) ploegt in een ruim 1,5 uur durende documentaire 

door een overweldigende hoeveelheid beelden en feitenmateriaal. De 

proloog geeft een korte schets van de geschiedenis van de Ukrainse 

natie om daarna in te zoomen op de rol van Oekraïne in de 2e 

Wereldoorlog, het fascisme en de massamoord op 33.000 Joden in Kiev. 

Het is de inleiding van een documentaire die op zoek gaat naar de 

krachten achter het Maidanprotest. Een protest dat uitloopt op een coup 

d’etat die Oekraïne uit elkaar zou scheuren en de grondslag vormde van 

de huidige Oekraïne oorlog.  

De film schetst hoe het ‘EU associatieverdrag’ de aanzet vormde tot het 

Maidanprotest dat direct steun kreeg van de Amerikaanse ambassade. 

Stone laat ruimhartig nieuwstelevisiebeelden van het Maidandrama zien 

en spreekt met sleutelfiguren als de Oekraïense president Janoekovitsj 

De in 2010 gekozen president Janoekovitsj balanceerde tussen de 

verleidingen van de rijke EU en de belangen van de grote Slavische 

broer Rusland. Hij wees het EU associatieverdrag in eerste instantie om 

economische redenen af, waarmee hij de woede van met name de west-

Oekraïners oogstte. Zij wilden naar het rijke Europa of dachten minimaal 

dat Europa hen welvarender zou maken. Met steun van Amerikaanse 

fondsen en haar ambassade begonnen zij de revolte op het Maidanplein. 

De bezetting van het Maidanplein in Kiev begon in November 2013 en 

duurde tot 21 Februari 2014. Janoekovitsj had na bemiddeling van 

Europese ministers op het laatste moment nog een overeenkomst met 



de oppositie getekend, maar de ultra -rechtste krachten op het plein 

weigerden die te accepteren. De coup d’etat tegen Janoekovitsj was 

toen reeds gepland. Het resulteerde in een gewelddadige opstand, 

waarbij scherpschutters het vuur openden op de politie. Aan beide zijden 

vielen slachtoffers, waarvan 14 dode en 43 gewonde politiemensen. De 

president vluchtte met in zijn kielzog meer dan 100 parlementariërs op 

24 Februari naar Rusland. Westerse media en politiek brachten de 

staatsgreep als bevrijding, maar het bleek het begin van de huidige 

Oekraïne oorlog. Russisch gezinde gebieden in het Oosten splitsten zich 

in reactie op de machtsovername in Kiev af. Oekraïne viel feitelijk uit 

elkaar. De autonome republiek de Krim met haar 62,5% Russische 

meerderheid organiseerde een referendum en vroeg op basis van de 

uitkomst aansluiting bij Rusland. President Poetin en de Doema 

accepteerden de aansluiting. Hoewel feitelijk gevraagd suggereerde het 

Westen een vijandige annexatie van de Krim. De volksrepublieken 

Donetsk en Loegansk organiseerden eveneens referenda en vroegen op 

basis van de uitslag tevergeefs aansluiting bij Rusland, die dat afhield. 

De Oekraïense strijdkrachten begonnen een burgeroorlog en 

bombardeerden Donetsk en Loegansk. In die oorlogszone werd op 17 

Juli 2014 de MH17 neergeschoten. Stone toont in het slot van de film 

hoe Amerikaanse diplomaten en politici, waaronder vicepresident Biden 

na Maidan de basis legden voor een westers georiënteerd Oekraïne. Met 

de Russische invasie in Oekraïne op 24 Februari 2022 begint een nieuw 

dramatisch hoofdstuk. De Russisch gezinde bewoners in de Krim, 

Donetsk en Loegansk wensen een internationale hertekening van de 

grenzen van Oekraine. Zijn Oekraine en het Wersten democratisch en 

grootmoedig genoeg hen dat te gunnen?  


