
EL CONFLICTE D’UCRAÏNA I RÚSSIA: CRÒNICA D’UNA INVASIÓ 

 

Aquest treball de recerca elabora una anàlisi del conflicte entre les nacions 
d’Ucraïna i Rússia per tota la regió d’Ucraïna, que permetrà una comprensió de 
la situació actual en aquesta zona d’Europa. En aquest treball es pretén estudiar 
les causes del conflicte, el paper de les organitzacions internacionals, les 
personalitats implicades i la situació política i econòmica d’ambdues nacions.  

A partir de fonaments historiogràfics s’ha estudiat la història dels dos pobles, tant 
de l’ucraïnès com el rus, des dels seus inicis que es remunten a l’edat mitjana fins 
a l’actualitat. Primerament fent un recorregut per l’Època Moderna però 
indagant sobretot en el segle XX mostrant el paper de Rússia i Ucraïna en la 
Primera i la Segona Guerra Mundial, durant la Segona Guerra Mundial, la Guerra 
Freda i el fet cabdal, la desintegració de l’URSS el 1991. 

Aquest buidatge pretén mostrar el recorregut dels dos països al llarg de la història 
i els canvis que han tingut lloc en aquests. Així com mostrar els esdeveniments 
que han ocorregut des de l’inici del conflicte el febrer d’aquest any 2022 i, 
centrant-se en el Setge de Kiev, fent una anàlisi d’aquest mitjançant una cronologia dels fets i intentar explicar el perquè de la fallida d’aquest setge per part 
de les tropes russes. 

Els resultats de la recerca volen mostrar com es desenvolupa un conflicte entre dues nacions, el qual encara no ha finalitzat. Així mateix, com s’han vist 
afectades les poblacions més atacades per ambdós exèrcits, els grans fluxos migratoris com també mostrar com un exèrcit rus deteriorat, juntament amb una 
sorprenent resistència ucraïnesa estan allargant el conflicte del qual s’esperava tenir una victòria del bàndol rus en poques setmanes des del començament 
de la guerra. No tan sols no s’ha complert, sinó que Rússia retrocedeix cada cop més territori i la situació cada cop està més enquistada, en el que s’intueix 
com un procés llarg per donar per finalitzat el conflicte entre aquests dos pobles amb històriques rivalitats. 
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1. Mapa que mostra la zona de conflicte entre Ucraïna i Rússia 


