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Krigen indeni er en rejse gennem den ukrainske revolution og krig fortalt gennem tre personer, der på hver
sin måde hvirvles ind i den blodige konflikt, som stadig hærger i Østukraine. Den beskriver, hvad der sker
med mennesker, når en krig kryber langt ind under huden på en - og bliver en del af ens liv og skæbne. 

Anna er en 42-årig ukrainsk husmor fra Kiev, der arbejder i sin mands parfumefirma, da revolutionen for
alvor bryder ud på Majdanpladsen og i hovedstadens gader i februar 2014. Hendes kald bliver nu at tilslutte
sig de tusinder af frivillige ukrainere, som støtter Majdan-aktivisterne i deres kamp for at blive en del af

Europa. Den 19-årige jurastuderende Bogdan vælger en ganske anden vej. Han bliver kriger. Drevet af et håb
om at omstyrte det ukrainske samfund og Ruslands dominans i landet melder han sig ind i en højreorienteret

milits, der kæmper i forreste linje ved fronten i Østukraine.
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