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1. CARTA DE BOAS VINDAS. 

 

Prezados delegados, 

É com grande prazer que desejamos as boas-vindas a todos os participantes da 

V Edição do SiEM – Simulação de Organizações Internacionais para Ensino Médio – 

que ocorrerá na cidade de Florianópolis, Santa Catarina (SC), no dia 24 de abril de 2015. 

Neste ano, quatro comitês serão simulados: o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho da União Europeia e o 

Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da União das Nações Sul-

Americanas.  

Não há dúvidas de que a conscientização e a compreensão acerca das questões 

internacionais são de suma importância para qualquer país e, de certa forma, para 

qualquer pessoa. Uma vez compreendendo as discussões e os aspectos da política 

externa dos países, você estará apto a perceber como questões tão distantes da vida 

de um cidadão comum podem, de fato, influenciar sua vida cotidiana. Desta forma, o 

curso de Relações Internacionais da UFSC está disposto a lhes mostrar um mundo novo 

e completamente interligado, um mundo que vai muito além das manchetes de jornais. 

Em um modelo de Simulação, você, caro delegado, irá desenvolver habilidades 

que servirão como experiência para toda sua vida, tanto pessoal quanto profissional. 

Muitas vezes, acaba descobrindo aptidões antes desconhecidas, tais como: oratória, 

capacidade de negociação, elaboração de documentos oficiais, tolerância, capacidade 

de interação com culturas diferentes, postura formal diante de um grande público, além 

do conhecimento adquirido durante as pesquisas. 

Vale ressaltar, que este guia de estudos é sucinto e busca auxiliá-los com 

informações básicas, sendo um ponto de partida para suas pesquisas. A Equipe 

Organizadora do SiEM 2015 está trabalhando para lhes oferecer uma experiência única 

e enriquecedora. Desde já, é com grande prazer que desejamos as boas-vindas a todos 

os participantes do evento. Que tenhamos todos uma grande simulação! 

 

Cordialmente, 

 

Equipe Organizadora SiEM 2015. 
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3. SIMULAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS PARA ENSINO MÉDIO. 

 O modelo de simulação de organizações internacionais é realizado por diversas 

universidades brasileiras e estrangeiras. Nos Estados Unidos, Harvard é considerada a 

maior organizadora de simulações. Elas são realizadas na própria Assembleia Geral da 

ONU em Nova Iorque e atraem centenas de estudantes interessados não apenas nas 

temáticas previstas, mas também no funcionamento administrativo da maior 

organização internacional do mundo. Já no Brasil, a Universidade de Brasília (UnB) é 

referência nesse projeto, nas últimas edições, a UnB contou com a participação de mais 

de 500 pessoas envolvidas, entre alunos e professores.  

 Atualmente, o Projeto já está consolidado na UFSC. A expectativa é que o 

número de escolas interessadas em participar aumente, colaborando com o 

crescimento pessoal e também profissional de seus alunos através desta experiência. 

Para que isso seja concretizado, o SiEM conta com um staff de cerca de 50 alunos da 

graduação do curso de Relações Internacionais.  

 3.1. O SiEM. 

 O SiEM – Simulação de Organizações Internacionais para Ensino Médio – é um 

projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que visa fomentar a educação 

e a cultura; estimular a criatividade, o conhecimento, a tolerância nas diferenças; 

contemplando não somente os alunos participantes, mas toda a sociedade civil. 

 Nele, os alunos são convidados a participar de simulações das principais 

organizações internacionais (ONU, União Europeia, UNASUL, etc.), atuando como 

delegados, que representam seus respectivos países e suas opiniões.  

 A equipe organizadora produz guias de estudos e de procedimentos que visam 

auxiliar os alunos e professores. Contudo, os guias não serão os únicos meios de 

informação. Estaremos disponíveis por meio de endereços eletrônicos e redes sociais.  

 Basicamente, o SiEM pode ser dividido em três etapas, sendo as duas primeiras 

preparatórias e a terceira seria a parte prática propriamente dita. O primeiro momento é 

o de conhecimento dos temas a serem simulados e da divisão dos países. A partir de 

então, inicia-se a procura por entender o contexto que cada país se encaixa para poder 

estabelecer sua Política Externa da forma mais real possível. A segunda fase consiste 

em familiarizar-se com as regras da simulação, para poder elaborar uma estratégia de 

ação, prevendo possíveis aliados e contrários. Na terceira etapa tem-se a simulação 

das reuniões, que ocorrerá no dia 24 de abril de 2015 nos períodos matutino e vespertino 

no auditório do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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 O objetivo das reuniões é estabelecer um processo de diálogo e de negociação 

sobre um determinado tema, que resulte em um encaminhamento expresso em uma 

Resolução. Posteriormente aos posicionamentos, aos debates e à apresentação dos 

Projetos de Resolução, ocorre o processo de votação das mesmas.  

  

 3.1.1. V EDIÇÃO. 

Evento: Simulação de Organizações Internacionais para Ensino Médio. 

Data: 24 de Abril de 2015. 

Temas:  - A Anexação da Crimeia à Rússia – Assembleia Geral e Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. 

  - O Grupo Estado Islâmico – Assembleia Geral das Nações Unidas.  

  - A Adesão da Turquia à União Europeia – Conselho da União Europeia. 

- As bases militares estadunidenses na Colômbia – Conselho de Chefas 

e Chefes de Estado da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL). 

  

 3.2. PREPARAÇÃO DOS DELEGADOS. 

 Para que os alunos possam contribuir com a Simulação de forma mais próxima 

à realidade, são necessários alguns esforços, tais como: o conhecimento das regras de 

procedimentos da simulação e conhecimento da estrutura da organização internacional 

simulada, o aprofundamento no tema que será debatido na simulação, as alianças que 

o país possui com outros países na esfera internacional, a pesquisa sobre a política 

externa do país que será representado, etc.  

 No dia da simulação a pontualidade e o decoro são obrigatórios, deve-se evitar: 

levantar quando não for necessário, bater fotos, conversar alto, demorar nos coffee 

breaks e fugir do tema. Prestar atenção nas ordens da mesa é essencial. Faz-se 

necessário observar a lista de pronunciamento do debate formal e apenas manifestar-

se quando for sua vez. Durante a reunião a comunicação com as demais delegações 

deve ser feita através de correspondências diplomáticas. 

 Lembramos que os alunos estão representando diplomatas, por isso é 

fundamental portar-se como tal e usar vocabulário adequado com sua posição. Por fim, 

os delegados terão que trabalhar para chegar a uma decisão final que seja aprovada, 

logo, tolerância e negociação serão armas indispensáveis. 
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 3.2.1. QUESTÕES QUE DEVEM ESTAR CLARAS. 

1. Qual a localização geográfica do país?  

2. O país a ser representado faz fronteira com quais países? 

3. O país tem saída para o mar ou está cercado por terras? 

4. Qual seu grau de desenvolvimento? 

5. Qual a fonte primária de riquezas?  

5.1. Recursos naturais?  

5.2. Importação e Exportação? 

6. Há uma religião ou cultura predominante? 

7. O país pertence a outras Organizações Internacionais? (OPAC, OTAN, EU, OEA)? 

8. Qual o tipo de governo de sua nação? Qual o regime político? Houve transição de 

regime nos últimos tempos? 

9. Qual o tipo de sistema econômico? 

 

 3.3. RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR.  

 Cabe ao professor responsável por preparar as delegações: incentivar os alunos 

a participarem do SiEM, explicar a importância e o funcionamento das organizações 

internacionais simuladas, discutir os temas, esclarecer dúvidas dos alunos quando 

possível, marcar encontros com a equipe organizadora do SiEM para que se explique 

sobre o projeto e acompanhar os alunos no dia da simulação.  

 

4. ENTENDENDO AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS. 

 4.1. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS. 

 As Organizações Internacionais (OIs) são associações voluntárias estabelecidas 

por acordos internacionais, dotadas de órgãos permanentes, próprios e independentes, 

encarregadas de gerir interesses coletivos e capazes de expressar vontade jurídica 

distinta da de seus membros. Com efeito, as OIs são capazes de elaborar vontades 

próprias e autônomas. Além disso, possuem sete elementos característicos: 

1. Composição essencialmente interestatal; 

2. Construídas exclusivamente por Estados Soberanos; 

3. Base jurídica convencional; 

4. Estrutura Orgânica Permanente e Independente; 

5. Autonomia jurídica; 
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6. Uma estrutura institucional fortemente fundamentada no setor administrativo da 

Organização; 

7. Devem sua existência, geralmente, a um tratado multilateral, tendo como marco 

uma conferência e os Estados contratantes são sujeitos às normas do tratado. 

Esta é a principal diferença entre OI e ONGs, já que as últimas são organizações 

de cunho privado. 

 

4.1.1. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). 

 A ONU é o exemplo mais claro de Organização Internacional de âmbito 

universal. Ela surgiu a partir de diversas declarações formuladas pelas potências no fim 

da Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, a ONU foi instituída na Conferência de São 

Francisco, em 1945. 

 A ONU é regida por sua Carta constitutiva, a Carta das Nações Unidas, a qual 

determina os preceitos da Organização. Seus princípios são formulados no Artigo 2 da 

Carta e constituem o marco geral de obrigações que permeiam a atuação dos órgãos e 

dos membros da ONU. São eles: igualdade soberana dos Estados; boa-fé; resolução 

pacífica de controvérsias; proibição da ameaça por meio do uso da força; assistência 

para a ONU; autoridade da ONU sobre os Estados-membros; princípio da exceção e da 

jurisdição interna dos Estados. O status de membro efetivo das Nações Unidas 

pressupõe gozar de todos os direitos e estar submetido a todos as obrigações 

positivadas na Carta. 

 

 4.1.1.1. A ASSEMBLEIA GERAL (AG). 

 Desde que foi criada, há setenta anos, a Assembleia Geral da ONU tem sido 

palco central de deliberações políticas internacionais. Em 1946, em Londres, ocorreu o 

primeiro encontro da Assembleia Geral, com a presença de 51 Nações. Hoje, a 

Assembleia Geral conta com os 194 membros das Nações Unidas e tem em sua carta 

o princípio de que cada país tem direito a um voto, independentemente de seu tamanho, 

população ou peso político. Isso faz com que as decisões da Assembleia tenham caráter 

de tratamento mais equitativo. Toda a organização da Assembleia Geral é dada pela 

Carta das Nações Unidas, compreendendo o Capítulo IV, tendo órgão conhecidos e 

importantes sob sua tutela, como o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de 

Justiça e o Conselho Socioeconômico. De acordo com os artigos 9º a 22 da Carta das 

Nações Unidas, a Assembleia Geral é o órgão encarregados das seguintes funções: 
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1. Discutir e fazer recomendações sobre qualquer assunto/questão dentro das 

finalidades da ONU; 

2. Considerar princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e 

segurança internacionais; 

3. Elaborar recomendações sobre a solução pacífica de qualquer litígio 

internacional; 

4. Aprovar o orçamento da ONU; 

5. Eleger os membros não-permanentes do Conselho de Segurança; 

 Desde suas primeiras reuniões, que hoje tomam lugar sempre entre setembro e 

dezembro na cidade de Nova Iorque (Estados Unidos), importantes decisões foram 

tomadas, como a Resolução do descobrimento de energia atômica, a extradição e 

punição de criminosos de guerra, a falta de cereais no mundo e a reconstrução 

econômica de Estados-falidos. Porém, as mais importantes decisões da Assembleia 

recaem sobre temas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Metas do 

Milênio e as decisões sobre questões de segurança, como têm sido as questões 

relativas ao Oriente Médio (Afeganistão, Iraque, Irã, Líbia e Síria) por exemplo. Além 

disso, por mais que algumas das decisões da Assembleia não sejam cumpridas por 

alguns membros, o peso da decisão da AG influi muito no concerto das Nações e no 

rumo da política internacional.  

 A Assembleia Geral, assim como o Conselho de Segurança, pode punir seus 

membros. Tais punições tomam a forma de advertências, punições dentro do próprio 

plenário, chegando até sanções maiores, como embargos econômicos. Países como a 

Coreia do Norte recebem advertências com certa frequência devido ao seus 

posicionamentos em relação a temas polêmicos e que envolvem a segurança global, 

como é o caso dos mísseis balísticos que o país desenvolve. Outros sofrem sanções 

dentro da própria reunião, como foi o caso da África do Sul, impedida de tomar assento 

no plenário por suportar em seu país um regime de segregação racial: o apartheid. Já 

outras sanções, embora mais raras, podem ocorrer, como no caso das sanções 

econômicas ao Irã, devido ao seu programa nuclear, em 2011.  

 4.1.1.2. O CONSELHO DE SEGURANÇA (CS). 

 A Carta da ONU estabelece como um de seus principais órgãos o Conselho de 

Segurança. O artigo 23 da Carta institui tal órgão, sendo ele composto por quinze 

membros assim dispostos: cinco membros permanentes (China, Estados Unidos, 

França, Reino Unido e Rússia) e outros dez membros eleitos periodicamente para 

períodos de dois anos.  
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 É conferido ao Conselho de Segurança a responsabilidade de manter a paz e a 

segurança internacionais. Os membros do Conselho reúnem-se periodicamente na 

sede da ONU, em Nova Iorque, e possuem a obrigação de submeter relatórios anuais 

à Assembleia Geral.  

 A Carta de São Francisco é um documento que, além de instituir a ONU e seus 

órgãos como mantenedores da paz, pretende cumprir com suas disposições através de 

mecanismos que excluam o uso da força como alternativa, ou seja, propõe 

preferencialmente o uso de meios pacíficos para a resolução de controvérsias. No 

entanto, quando detecta-se que os meios pacíficos não são suficientes, o artigo 42 prevê 

que o CS e seus membros possam usar demonstrações, bloqueios e outras operações 

por meio de forças aéreas, marítimas e terrestres para reestabelecer a paz. A Carta 

ainda não descarta a possibilidade de legítima defesa, porém, todas as medidas 

tomadas deverão ser comunicadas ao Conselho, não atingindo a sua responsabilidade 

de regulador da paz.  

 O CS é o principal órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança 

internacionais no âmbito na ONU. As decisões são tomadas pelo voto da maioria, sendo 

que entre esses votos é necessário que estejam os votos positivos dos cinco membros 

permanentes. Qualquer membro que seja do dito P5 pode vetar o que foi decidido. O 

veto está implícito na Carta da ONU, em seu artigo 27.  

 

 4.1.2. UNIÃO EUROPEIA (UE). 

 A União Europeia (UE) é uma União política e econômica formada por 28 

Estados europeus que possuem um mercado comum e uma união aduaneira com livre 

circulação de pessoas, bens e serviços. O precursor da Organização é a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço (CECA), formada ainda na década de 1950 por apenas 6 

países. A partir disso, nas décadas seguintes, o bloco evoluiu para um maior nível de 

interdependência e aumentou a abrangência territorial com a adesão de novos 

membros.  

 A UE é formada por várias instituições supranacionais, sendo as principais delas: 

o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Tribunal de 

Justiça da UE e o Conselho da União Europeia. Cada uma desses instituições possui 

funções específicas e jurisdição sobre assuntos específicos. Mesmo cada Estado-

membro tendo representação em cada uma delas, e mesmo que muitas vezes os 

assuntos transitem entre elas, suas atividades não devem ser confundidas.  
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 4.1.2.1. O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. 

 O Conselho da União Europeia tem sua sede em Bruxelas e possui 

representação ministerial. Em cada reunião do Conselho o Estado-membro envia um 

ministro responsável pelo domínio político em questão. A presidência do Conselho tem 

caráter rotativo entre os países membros e seu mandato tem seis meses de duração. 

Além da presidência, a convocação de reuniões pode ser por petições de algum membro 

da Comissão Europeia.  

 A missão do Conselho da UE consiste em, conjuntamente com o Parlamento 

Europeu, aprovar a legislação da União Europeia, coordenar as políticas econômicas 

gerais dos países do bloco, firmar acordos entre a UE e outros países, aprovar o 

orçamento anual da Organização e definir as políticas externa e de defesa da União. As 

sessões não são públicas e a deliberação é por maioria qualificada – quanto maior a 

população de um país, maior será o número de votos que este possui. Quando se tratam 

de temas políticos de grande importância, como assinatura de Tratados, utiliza-se a 

regra da unanimidade para o processo de votação.  

 

4.1.3. UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS (UNASUL).  

A UNASUL, União de Nações Sul-Americanas, é uma organização internacional 

criada no ano de 2008 com o objetivo de edificar a integração regional em questões de 

educação, saúde, meio-ambiente, energia, infraestrutura, segurança e democracia na 

América do Sul. A organização esforça-se em aprofundar a união entre as nações sul-

americanas, sob o reconhecimento de seus objetivos regionais, recursos energéticos e 

capacidades sociais.  

A UNASUL é composta por doze Estados membros: a República Argentina, o 

Estado Plurinacional da Bolívia, a República Federativa do Brasil, a República da 

Colômbia, a República do Chile, a República do Equador, a República Cooperativa da 

Guiana, a República do Paraguai, a República do Peru, a República do Suriname, a 

República do Uruguai e a República Bolivariana da Venezuela. Além desses, há dois 

Estados observadores: a República do Panamá e os Estados Unidos Mexicanos. A 

Guiana Francesa, por ser uma colônia da República Francesa e não se constituir um 

país independente, não faz parte da organização. Devido à pluralidade de países 

membros, as línguas oficiais da organização são espanhol, português, inglês e 

holandês. 
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        Todas as atividades da UNASUL compreendem objetivos de construir uma 

identidade regional, apoiada em uma história compartilhada dos membros e sob os 

princípios do multilateralismo, na vigência do direito internacional nas relações 

internacionais e no respeito aos direitos humanos e processos democráticos. O Tratado 

Constitutivo, assinado em Brasília no dia 23 de maio de 2008, diz: "A União das Nações 

Sul-Americanas tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual, um 

espaço de integração e união no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus 

povos, priorizando o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a 

infraestrutura, o financiamento e o meio-ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a 

desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, 

fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da 

soberania e independência dos Estados." 

 

 4.1.3.1. CONSELHO DE CHEFAS E CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO. 

O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo é o órgão máximo da 

Organização, que possui outros quatro órgãos – a Presidência Pro Tempore, o Conselho 

de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, o Conselho de Delegadas e 

Delegados e a Secretaria Geral - e possui como atribuições: estabelecer as diretrizes 

políticas, os planos de ação, os programas e os projetos de integração sul-americana e 

decidir as prioridades para sua implementação; convocar Reuniões Ministeriais 

Setoriais e criar Conselhos de nível Ministerial; decidir sobre as propostas apresentadas 

pelo Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores. As reuniões ordinárias 

do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo dão-se uma vez por ano. Um 

Estado Membro pode convocar reuniões extraordinárias, através da Presidência Pro 

Tempore, se houver consenso por parte de todos os outros Estados Membros da 

UNASUL. 
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4.2. A ANEXAÇÃO DA CRIMEIA À RÚSSIA. 

A anexação da região da Crimeia – uma república autônoma1 localizada no sul da 

Ucrânia – ao território russo foi um dos grandes acontecimentos no cenário geopolítico 

mundial de 2014, tendo atraído grande atenção tanto no nível acadêmico de análise 

quanto no político. O conflito transformou-se em um grande embate estratégico 

envolvendo Rússia, União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), resultando em uma conjuntura política e diplomática semelhante à da Guerra 

Fria.  

 

4.2.1. A UCRÂNIA NO PÓS-GUERRA FRIA: IMPORTÂNCIA POLÍTICA E 

ESTRATÉGICA. 

A Ucrânia, assim como os demais Estados que faziam parte da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), é alvo direto de interesse do Ocidente 

mundial – representado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte e pela União 

Europeia (UE) (MIELNICZUK, 2014) –, e da Rússia. Países do Ocidente – e, em 

especial, os membros da OTAN – têm se envolvido na política de outros Estados, tanto 

por meio de acordos econômicos e políticos quanto através de intervenções militares, 

buscando garantir a manutenção e a disseminação dos valores liberais e democráticos. 

A Rússia, por sua vez, busca manter sua influência em países que – como a Ucrânia – 

possuem parte da população e de políticos que se identificam com os seus valores; e, 

principalmente, proteger as suas fronteiras da aproximação do Ocidente. Nesse sentido, 

o país é, ao mesmo tempo, alvo das insurgências ocidentais e objeto de proteção russa.  

Um fator que intensifica as tensões na região é a posição político-econômica e 

geoestratégica que a Ucrânia ocupa. Localizada entre a União Europeia e a Rússia, o 

país possui em seu território parte do gasoduto que faz o suprimento de gás da Europa, 

originário da Rússia. Em verdade, uma das grandes preocupações do Ocidente é 

justamente diversificar os provedores de gás de maneira que a Europa possa tornar-se 

menos dependentes dos russos. Para a Rússia, a questão também é preocupante, em 

especial no longo prazo, pois pode significar perda do status de fonte segura de gás 

para a Europa e, possivelmente, para a Ásia (SIMON et al). 

                                                           
1 Repúblicas autônomas são regiões parte de Estados soberanos, mas que possuem certa autonomia para 

tomada de decisões políticas. Possuem, por exemplo, governo e capital próprios, apesar de estarem 

submetidos à Carta Maior do Estado ao qual pertencem. 
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Ainda, a Ucrânia é bastante importante por contar com a base militar de 

Sevastopol, legado da URSS no país. Essa base, localizada na Crimeia, possui uma 

localização extremamente estratégica para os russos, uma vez que é a única capaz de 

acolher toda a frota de navios da Rússia no Mar Negro. A Rússia, em verdade, é cercada 

por mares de difícil travessia (no Ártico, pela temperatura no inverno e no Mar Báltico 

pela distância das demais regiões) e, portanto, o porto de Sevastopol serve como único 

meio para o acesso ao Mar Mediterrâneo e ao Oriente Médio, onde os russos exercem 

grande influência e tentam evitar que a área seja controlada pelos ocidentais. 

 

Importante citar também que os interesses da Rússia na Ucrânia não se 

restringem aos âmbitos econômico e político. Na Ucrânia, há cerca de 9 milhões de 

russos, os quais desde a independência do país têm visto seus direitos de cidadãos 

negados. Após Yanukovych, por exemplo, o parlamento ucraniano tentou retirar o status 

do idioma russo como língua oficial do país. Isso resultou da grande presença de 

parlamentares do “setor de direita”, partido de características nazifascistas, 

nacionalistas antirrussos e apoiado pela União Europeia. O temor da Rússia com 

relação aos seus nacionais nos territórios dos ex-membros da URSS é, de fato, 

justificável – já que, após o colapso do bloco, 25 milhões de russos fora da Rússia foram 

desprovidos dos seus direitos básicos de cidadãos. Em países como a Letônia e a 

Estônia, os russos são chamados de “não-cidadãos”, decisão que foi aceita pela União 

Europeia. Esse quadro abre precedentes para a Rússia preocupar-se com as ações do 

Ocidente em países que possuem muitos russos, como a Ucrânia (MIELNICKUZ, 2014).  
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Quanto a sua política interna, valendo-se da sua posição no pós-Guerra Fria, a 

Ucrânia buscou equilibrar a influência dos dois antigos polos políticos no seu território, 

tendo variado entre períodos de grande aproximação ora aos interesses ocidentais, ora 

aos russos. Não obstante, há algum tempo o país é pretendido como membro da OTAN, 

fato que faz com que a Rússia mantenha-se atenta à conjuntura política ucraniana, uma 

vez que – caso essa possibilidade fosse confirmada – significaria, aos russos, 

proximidade geográfica ao Ocidente, o que causaria certa insegurança ao país, uma vez 

que a OTAN possui poderio militar muito superior ao russo e a fronteira com a Ucrânia 

passaria a ser um local de tensão latente. 

4.2.2. A ANEXAÇÃO DA CRIMEIA À RÚSSIA NA ONU. 

Devido aos fatores supracitados, os debates no âmbito das organizações 

internacionais sobre a anexação da Crimeia à Rússia foram intensificados. Na ONU, por 

exemplo, o tema foi debatido nos seus dois principais fóruns, a Assembleia Geral e o 

Conselho de Segurança.  

Anteriormente ao referendo com a população da Crimeia quanto à anexação ou 

não ao território russo, ocorrido em 16 de março de 2014, o Conselho de Segurança 

movimentou-se diversas vezes para tentar frear a intensificação da violência no território 

ucraniano, tentando deslegitimar previamente esta consulta popular. No entanto, apesar 

de sofrer grandes pressões, a Rússia manteve-se firme em sua posição, defendendo 

sempre que o referendo era uma alternativa democrática para a resolução do conflito. 

Assim, no dia 15 de março de 2014, com 13 votos a favor, o veto russo e a abstenção 

chinesa, o Conselho de Segurança falhou em sua tentativa.  

Em 27 de março de 2014, a Assembleia Geral adotou uma resolução que clamava 

para que os Estados não reconhecessem a mudança de status da região da Crimeia. 

Na oportunidade, com 100 votos favoráveis, 11 contrários e 58 abstenções, a resolução 

demonstrou comprometimento à soberania, independência política, unidade e 

integridade territorial da Ucrânia, considerando ilegítimo o referendo organizado na 

região no dia 16 de março. A despeito disso, a anexação foi efetivada, estando vigente 

até então. 

4.2.3. UCRÂNIA E RÚSSIA: UMA DÉCADA DE TENSÃO. 

A crise entre Ucrânia e Rússia foi, na realidade, o estopim de uma situação de 

tensão latente há 10 anos. Entre 2004 e 2005 ocorreu a chamada Revolução Laranja, 

na Ucrânia, na qual a população demonstrou sua insatisfação com o presidente eleito, 

Viktor Yanukovych, que possuía inclinação política pró-Rússia.  
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Os manifestantes foram apoiados pelo candidato da oposição, Viktor Yuschenko 

– cuja campanha era da cor laranja – que planejava maior estreitamento dos laços com 

a União Europeia. Após pressões populares, a eleição de Yanukovych foi anulada e, no 

segundo processo, Yuschenko elegeu-se. A esperança era de que o país conseguisse 

fazer a transição para uma economia capitalista, após mais de 10 anos de tentativas 

dos governantes da Ucrânia independente. Essa tentativa, no entanto, foi barrada pela 

crise econômica de 2008, o que contribuiu para a grande rejeição que o ex-presidente 

sofreu e a consequente vitória de Yanukovych nas eleições de 2010, o qual também 

não conseguiu liberalizar a economia do país. 

Mais recentemente, no final de 2013, dois fatos contribuíram para que a política 

externa da Ucrânia fosse cada vez mais direcionada para a relação com os russos, em 

detrimento do relacionamento com a União Europeia. Primeiramente, o presidente 

Yanukovych abandonou a negociação de um acordo de aproximação de laços com a 

União Europeia que estava sendo negociado desde 2010, propondo, em contrapartida, 

forte cooperação com a Rússia. Isso fez com que a União Europeia instigasse a 

população ucraniana a ir às ruas, o que seria um exemplo da supracitada ingerência do 

Ocidente, observada após o final da Guerra Fria. Tal configuração de acontecimentos 

culminou no início de protestos que demonstravam a insatisfação com a mudança na 

política externa do país, em especial após o governo ucraniano assumir que houve 

pressão da Rússia para essa decisão, com ameaça de corte do fornecimento de gás e 

aplicação de barreiras econômicas sobre os produtos da Ucrânia. Esta manifestação 

ocorreu em Kiev e abriu precedente para que outras – cada vez maiores e mais violentas 

– pudessem acontecer.  

4.2.4. A CRISE NA UCRÂNIA E A SEPARAÇÃO DA CRIMEIA. 

Em 2014, a tendência de aumento de protestos afirmou-se, tomando as ruas de 

diversas cidades ucranianas. De um lado, os manifestantes pró-aproximação à União 

Europeia mantiveram suas atividades mais concentradas na porção ocidental do país, 

enquanto que, na parte oriental, iniciaram-se comícios pró-aproximação à Rússia.  

Com o fracasso das investidas do governo para atenuar a violência e acabar com 

as manifestações, o parlamento ucraniano depôs Yanukovych, quem alegou, em um 

comunicado televisionado, que isso teria sido um golpe. A situação ganhou visibilidade 

ainda maior quando o parlamento russo aprovou a requisição do presidente Vladimir 

Putin de usar força na Ucrânia para defender os interesses russos. Tal ato foi tido como 

prenúncio de uma invasão e a tensão interna na Ucrânia passou a aumentar cada vez 

mais.  
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Simultaneamente, o governo da região da Crimeia organizou um referendo, no dia 

16 de março, para consultar a sua população quanto à anexação ou não à Rússia e, 

com 97% dos votos, o resultado foi favorável à anexação. Não obstante, o processo de 

condução desse referendo foi bastante questionável: sua organização, além de rápida, 

vai de encontro com a Constituição do país, que prevê que consultas como essa devem 

ser feitas com toda a população, e não apenas por uma região. 

Essa conduta problemática fez com que o referendo fosse considerado ilegítimo, 

tanto pelo governo da Ucrânia, quanto por grande parte dos Estados. A Rússia passou 

a ser econômica e politicamente sancionada por países da União Europeia e pelos 

Estados Unidos, como forma de pressionar Putin a não acatar o resultado do referendo. 

A despeito disso, o presidente russo assinou, em 18 de março, um projeto de lei para 

incorporar a Crimeia à Rússia.  

Destaca-se que esta não foi a primeira vez que a Crimeia movimentou-se para 

separar-se do território ucraniano: na década de 1990, os movimentos separatistas da 

região já demonstravam identificação com os russos. Tal proximidade ficou clara em 

meio aos conflitos de 2014 – quando foi eleito na região um premiê pró-Rússia, Sergei 

Aksynov, que permitiu a instalação de forças armadas russas –. Alguns países, em 

especial no Leste Europeu, apoiaram essa instalação. Por outro lado, muitos outros – 

destacadamente os membros da União Europeia e os Estados Unidos – entenderam o 

ato como uma declaração de guerra.  

Após a anexação da Crimeia, nas cidades de Donetsk, Luhansk e Kharkiv passou 

a haver manifestações que exigiam que também fossem feitos referendos para as suas 

independências. Sem conseguir controlar a situação nesses locais, o governo ucraniano 

iniciou operações antiterroristas contra os manifestantes pró-Rússia. Esses 

procedimentos foram condenados pelos chefes de Estado da Rússia, dos membros da 

União Europeia e dos Estados Unidos, que estudavam maneiras de resolver 

pacificamente o conflito. Não obstante, Turchynov, o presidente interino ucraniano, deu 

continuidade às mesmas devido à crescente violência em Donetsk, declarando que a 

Ucrânia estava em total alerta para combate.  

O desgaste diplomático causado pelas desconfianças entre os governos da 

Ucrânia, da Rússia, da União Europeia e dos Estados Unidos foi intensificando-se na 

medida em que havia cada vez mais suspeitas de atividades militares russas no território 

ucraniano. Putin, de um lado, afirmava que havia ordenado que as tropas se retirassem, 

enquanto que a OTAN atestava que não havia sinais dessa retirada.  
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O novo presidente eleito, Petro Poroshenko, ao iniciar seu mandato demonstrou 

que sua política estava alinhada aos interesses do Ocidente. Apesar da sua tentativa de 

fazer uma trégua – que coincidiu com o cancelamento da autorização de Putin para o 

uso de militares na Ucrânia, fato que poderia significar um prelúdio da pacificação das 

tensões com a UE – as hostilidades foram mantidas. De fato, ocorreram algumas 

tentativas de fazer um cessar-fogo, mas todas elas foram muito frágeis, e até então, a 

situação nas cidades de Donetsk, Luhansk e Kharkiv é alarmante. 

Fontes:  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/insurgentes-da-ucrania-anunciam-retirada-da-artilharia-de-combate.html 

http://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/46849/29136 

http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/ 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault 

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/03/What-the-Ukraine-crisis-means-for-gas-markets-GPC-

3.pdf 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26248275 

https://www.youtube.com/watch?v=7y19CjchzXA 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.html 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140315_moscou_protestos_lgb 

 

 

4.2.5. QUESTÕES PARA O DEBATE. 

 

1. Qual a melhor alternativa de governança para a região da Crimeia para que os 

combates sejam cessados na região e na Ucrânia? 

2. Entre a soberania de um Estado e a autodeterminação dos povos, qual deve ser 

a opção mais democrática para a resolução do conflito? 

3. Qual o papel da OTAN na manutenção da segurança na região e porque a 

Ucrânia deve ou não buscar a aproximação com o bloco? 

4. As sanções impostas pelo Ocidente à Rússia são, de fato, boas alternativas para 

constranger o país no caso do conflito com a Ucrânia? 

5. Como evitar que haja uma escalada na violência na região e como proteger os 

civis enquanto as hostilidades se mantiverem? 

 

 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/insurgentes-da-ucrania-anunciam-retirada-da-artilharia-de-combate.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26248275
https://www.youtube.com/watch?v=7y19CjchzXA
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4.2.6. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES. 

 

1. REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL.  

Por Carolina Vargas 

A África do Sul, após se libertar do regime de Apartheid no ano de 1994, vem 

buscando uma maior integração diplomática no âmbito internacional. O país participa 

ativamente das Nações Unidas e da União Africana. Além disso, em 2011 o país foi 

incluído no grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).  

No que se refere às relações exteriores entre o país e a Ucrânia, em 1992 foram 

firmadas relações diplomáticas e em 1995, após o fim do regime segregacionista, foi 

estabelecida uma embaixada da Ucrânia na cidade de Pretória.  

Como a maior economia do continente, o país considera essa participação junto 

aos BRICS muito importante e esse fato influencia a sua posição em relação ao conflito. 

O país não se uniu aos países que condenaram a anexação da Crimeia por parte da 

Rússia, e junto aos outros países dos BRICS se demonstrou contra a imposição de 

sanções e se baseou em seus princípios de política externa. 

Sempre a favor da não interferência interna em outros países, a África do Sul se 

demonstra a favor de buscar promover a resolução de problemas de forma pacífica. E 

em meio a esse conflito, buscou que seu posicionamento não ferisse sua companheira 

membro dos BRICS, a Rússia. 

 

Fonte: 

http://www.africadosul.org.br/  

 

2. REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. 

Por Tayane Tjäder Martins 

No caso da Crimeia, a Alemanha, assim como os demais países da União 

Europeia, posiciona-se a favor da integridade territorial da Ucrânia, ou seja, que o 

território da Crimeia continue sendo ucraniano e não passe a ser russo. A UE (União 

Europeia) considera o conflito uma clara violação da soberania e da integridade 

territorial de um Estado, princípios presentes na Carta da ONU (Organização das 

Nações Unidas). Também, a UE não reconhece o referendo realizado na Crimeia, que 

claramente viola a Constituição da Ucrânia. O representante da UE fez uma crítica à 

Rússia, reprovando o uso de violência para disputar fronteiras em pleno século XXI. 

Modernizada com capital americano a partir da unificação do país, a Alemanha 

faz parte da OTAN, junto aos EUA e outros países da Europa. 
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Um aspecto importante também é a grande quantidade de gás natural importada 

da Rússia pela UE (transportado através da Ucrânia). A Alemanha, em particular, 

segundo o ministro alemão da Economia, não possui alternativas ao gás natural russo. 

Por isso, é de total interesse da Alemanha que o acordo comercial do gás natural não 

seja interrompido. 

 

Fontes: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/ministro-alemao-diz-que-nao-ha-alternativa-a-gas-da-russia 

 

3. REPÚBLICA DE ANGOLA. 

Por Isabelle Ferreira Vieira 

As relações entre Rússia e o continente africano e, especificamente, Angola, são 

de longa data, remontando o apoio que a União Soviética dava aos movimentos de 

libertação nacional africanos para as suas independências. Em Angola, a URSS fez uma 

aliança estratégica com o Movimento Popular de Libertação da Angola, que continua 

sendo, hoje, o partido governante do país. Tal relacionamento conseguiu superar a 

queda da URSS, bem como a fase mais devastadora da guerra civil angolana. Hoje, o 

envolvimento entre os dois Estados se dá mais fortemente no caráter econômico. 

Apesar dos crescentes esforços ucranianos para fortalecer suas relações com 

Angola, a parceria com a Rússia ainda se apresenta mais forte para a posição angolana 

no conflito do leste europeu.  

Sem consultar a opinião pública, nem o partido da oposição UNITA, cuja política 

externa é mais alinhada com a população, o presidente angolano Jose Eduardo dos 

Santos, mandou que Chikoti, o ministro das Relações Exteriores, fosse a Moscou para 

aplaudir publicamente as ações de Putin na Ucrânia. Os membros da UNITA declararam 

considerar os eventos na Ucrânia deploráveis, e pediram à Rússia comprometimento 

quanto à integridade territorial e segurança ucranianas, consistentes com o espírito do 

Acordo de Budapeste, de 1994, a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 

de 27 de março de 2014 e o Acordo de Genebra de 17 de abril de 2014. 

Mesmo com tais pressões internas, a posição tomada pelo presidente angolano é 

resquício das relações entre os Estados durante a Guerra Fria, quando Angola era 

extremamente dependente do dinheiro e das armas providas pela URSS. 
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Fontes: 

http://www.angolanewsnetwork.com/news/2014/4/30/ukraine-russia-crisis-likely-to-come-up-during-kerrys-africa.html 

http://allafrica.com/stories/201310142653.html 

http://image.ua/ukraine_and_worldeng/ukraine-and-angola-the-forms-of-interaction/?lang=en 

 

4. REINO DA ARÁBIA SAUDITA. 

Por Victor Thives dos Santos 

O Reino da Arábia Saudita é uma monarquia e sua economia é baseada no 

petróleo, sendo o maior exportador mundial desse insumo e desempenhando um papel 

chave na OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 

A Arábia Saudita mantém boas relações diplomáticas com os Estados Unidos – 

que bem como a União Europeia, têm se mostrado desfavoráveis às intervenções 

russas na península da Crimeia. A relação da Arábia Saudita e EUA é proveniente dos 

tempos de Guerra Fria, que sob influência norte-americana lutaram contra os soviéticos 

no Afeganistão. 

Já as relações da Arábia Saudita com o governo russo andam estremecidas, já 

que a Rússia tem se mostrado favorável aos regimes sírio e iraniano, o que não agrada 

os sauditas. 

 

Fontes: 

http://www.themoscowtimes.com/business/article/saudi-arabia-promises-to-offset-oil-shortages-caused-by-ukraine-

crisis/499939.html 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/05/20080517.html 

http://books.google.com.br/books?id=7sgjntLGROwC&printsec=frontcover&dq=saudi+arabia+and+the+united+states+b

y+parker+t+hart+1998&hl=en&sa=X&ei=T1NJVLbgGoj5yQSQgYGABA&redir_esc=y#v=onepage&q=saudi%20arabia%

20and%20the%20united%20states%20by%20parker%20t%20hart%201998&f=false 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/egypt-russia-saudi-arabia-leverage-ties.html# 

 

5. REPÚBLICA ARGENTINA. 

Por Thiago Söthe 

A Argentina foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Ucrânia 

em 1991, não tardando em estabelecer relações diplomáticas. Atualmente, os países 

promovem intenso intercâmbio comercial, promovendo cooperação principalmente na 

área energética e aeroespacial. Há um grande número de ucranianos que vivem no 

território argentino, favorecendo um largo intercâmbio cultural e humanitário entre os 

países. 

http://www.angolanewsnetwork.com/news/2014/4/30/ukraine-russia-crisis-likely-to-come-up-during-kerrys-africa.html
http://allafrica.com/stories/201310142653.html
http://image.ua/ukraine_and_worldeng/ukraine-and-angola-the-forms-of-interaction/?lang=en
http://www.themoscowtimes.com/business/article/saudi-arabia-promises-to-offset-oil-shortages-caused-by-ukraine-crisis/499939.html
http://www.themoscowtimes.com/business/article/saudi-arabia-promises-to-offset-oil-shortages-caused-by-ukraine-crisis/499939.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/05/20080517.html
http://books.google.com.br/books?id=7sgjntLGROwC&printsec=frontcover&dq=saudi+arabia+and+the+united+states+by+parker+t+hart+1998&hl=en&sa=X&ei=T1NJVLbgGoj5yQSQgYGABA&redir_esc=y#v=onepage&q=saudi%20arabia%20and%20the%20united%20states%20by%20parker%20t%20h
http://books.google.com.br/books?id=7sgjntLGROwC&printsec=frontcover&dq=saudi+arabia+and+the+united+states+by+parker+t+hart+1998&hl=en&sa=X&ei=T1NJVLbgGoj5yQSQgYGABA&redir_esc=y#v=onepage&q=saudi%20arabia%20and%20the%20united%20states%20by%20parker%20t%20h
http://books.google.com.br/books?id=7sgjntLGROwC&printsec=frontcover&dq=saudi+arabia+and+the+united+states+by+parker+t+hart+1998&hl=en&sa=X&ei=T1NJVLbgGoj5yQSQgYGABA&redir_esc=y#v=onepage&q=saudi%20arabia%20and%20the%20united%20states%20by%20parker%20t%20h
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/egypt-russia-saudi-arabia-leverage-ties.html
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Por outro lado, as relações entre Argentina e Rússia são muito fortes, com um 

forte fluxo comercial. Dessa forma, o governo argentino coloca-se inteiramente em 

defesa da anexação da Crimeia pela Rússia. A presidente argentina Cristina Kirchner, 

em várias ocasiões levantou o posicionamento dúbio das potências ocidentais sobre a 

questão. Enquanto no referendo realizado nas ilhas Malvinas, território próximo a 

Argentina, reivindicado por esta, em 2013 no qual a grande maioria da população se 

colocou favorável em continuar sob jurisdição do Reino Unido, as potências ocidentais 

viram como válido o referendo e a autoderminação dos povos. Agora, no referendo da 

Crimeia, colocam-se contra a realização deste, considerando-o inválido, o que mostra 

contradição em casos parecidos de proteção territorial de um país. 

O governo argentino, dessa forma, reconhece o desejo do povo da Crimeia em 

ser parte da Federação Russa e apoia que esse território sempre foi e será de jurisdição 

russa. A delegação argentina junto à ONU reafirmou também o seu comprometimento 

com o respeito ao direito internacional e à não interferência em assuntos internos dos 

países, pedindo para que não houvesse mais bloqueios comerciais à Rússia e que a 

disputa se resolvesse de maneira pacífica. 

Fontes: http://argentina.mfa.gov.ua/es/ukraine-ar/diplomacy 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm 

http://voiceofrussia.com/news/2014_03_18/Argentine-president-condemns-Western-policy-on-situation-in-Crimea-7680/ 

http://www.presidencia.gob.ar/informacion/conferencias/27363-conferencia-de-prensa-del-jefe-de-gabinete-en-casa 

http://web.clarin.com/politica/Crimea-Cristina-Putin-cuestiono-Rusia_0_1108689135.html 

 

6. REPÚBLICA DA ÁUSTRIA.  

Por Isabelle Ferreira Vieira 

O governo austríaco demonstrou grande insatisfação com o comportamento russo 

na questão da crise da Ucrânia, caracterizando as técnicas utilizadas no conflito como 

uma grande decepção. O chanceler austríaco, Werner Faymann, evidenciou que é 

preciso defender a liberdade e as leis internacionais e que o seu país não pretende abrir 

mão do combate em favor desses princípios.  

No entanto, a Áustria e a Rússia possuem relações econômicas bastante fortes, 

o que faz com que o governo austríaco seja mais relutante quanto a sanções 

econômicas aos russos, alegando que sanções coletivas poderiam levar a Áustria a ser 

particularmente exposta a medidas retaliatórias no futuro.  

http://argentina.mfa.gov.ua/es/ukraine-ar/diplomacy
http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm
http://voiceofrussia.com/news/2014_03_18/Argentine-president-condemns-Western-policy-on-situation-in-Crimea-7680/
http://www.presidencia.gob.ar/informacion/conferencias/27363-conferencia-de-prensa-del-jefe-de-gabinete-en-casa-rosada
http://web.clarin.com/politica/Crimea-Cristina-Putin-cuestiono-Rusia_0_1108689135.html
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Ao invés disso, Faymann e o presidente russo, Putin, encontraram-se algumas 

vezes para discutir sobre o conflito na Ucrânia e concordaram sobre a necessidade de 

manutenção do regime de cessar-fogo e sobre a urgência quanto à normalização das 

relações entre a Rússia e a União Europeia.  

A Áustria, reconhecida como país neutro, declarou-se preparada para exercer a 

função de mediador na questão da crise entre a Ucrânia e a Rússia. Faymann disse que 

o seu o país, por ser ouvido no sistema internacional, deve usar isso em prol de uma 

resolução pacífica do conflito. Além do mais, dispõe-se a fazer o efetivo monitoramento 

do cessar-fogo na Ucrânia, demonstrando a preocupação com a sociedade civil e 

alegando apoio aos esforços da Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa (OSCE) para encontrar uma solução pacífica para o conflito.  

 

Fontes: 

http://www.chinadaily.com.cn/world/2014-10/17/content_18759799.htm 

http://www.strategic-culture.org/news/2014/09/18/russian-austrian-leaders-discuss-ukrainian-crisis-russia-eu-

relations.html 

http://voiceofrussia.com/news/2014_06_24/Europe-to-benefit-from-closer-positions-of-Austria-Russia-on-Ukraine-crisis-

Austrias-Fisher-6763/ 

http://www.ibtimes.co.uk/austria-backs-eu-sanctions-accuses-russia-deception-ukraine-1463612 

 

 

7. REINO DA BÉLGICA. 

Por Vitor Esmanhotto 

A Bélgica, como país-membro da União Europeia, posiciona-se como os outros 

países do bloco - contra a intervenção e anexação da Crimeia por parte da Rússia. O 

país condena a intervenção russa e reafirma o direito da Ucrânia sob o seu próprio 

território, invocado na Carta da ONU. A soberania do governo ucraniano sobre o seu 

território é inviolável, e assim, a intervenção russa é ilegal. 

A Bélgica apoia as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e pela União 

Europeia à Rússia, como forma de pressioná-la a retirar os exércitos da Crimeia. 

Bruxelas foi sede de uma das reuniões dos países industrializados chamados G8, 

renomeados para G7, pois reuniram-se sem a Rússia (devido à crise), onde foi discutida 

uma ação coordenada entre Estados Unidos da América e União Europeia sobre a crise 

na Crimeia. 

http://www.chinadaily.com.cn/world/2014-10/17/content_18759799.htm
http://www.strategic-culture.org/news/2014/09/18/russian-austrian-leaders-discuss-ukrainian-crisis-russia-eu-relations.html
http://www.strategic-culture.org/news/2014/09/18/russian-austrian-leaders-discuss-ukrainian-crisis-russia-eu-relations.html
http://voiceofrussia.com/news/2014_06_24/Europe-to-benefit-from-closer-positions-of-Austria-Russia-on-Ukraine-crisis-Austrias-Fisher-6763/
http://voiceofrussia.com/news/2014_06_24/Europe-to-benefit-from-closer-positions-of-Austria-Russia-on-Ukraine-crisis-Austrias-Fisher-6763/
http://www.ibtimes.co.uk/austria-backs-eu-sanctions-accuses-russia-deception-ukraine-1463612
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O país votou a favor da resolução que saiu do Conselho de Segurança, no dia 15 

de Março de 2014, sobre a crise. A resolução dizia que há compromisso com a 

soberania do Estado ucraniano, pedia para as partes buscarem imediatamente uma 

resolução pacífica e para que o governo ucraniano respeitasse os direitos humanos e, 

por fim, dizia que o referendo realizado pela Crimeia não tinha permissão do governo 

ucraniano, e assim, não tinha validade e não seria reconhecido. 

 

Fontes: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/ue-adota-sancoes-contra-21-envolvidos-no-referendo-da-crimeia.html 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,uniao-europeia-e-eua-ampliam-sancoes-contra-a-russia,1559069 

http://www.voltairenet.org/article182857.html 

 

8. ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA. 

Por Marina Palma de Moura 

O Estado boliviano mostra-se bastante consciente sobre a violência no local de 

conflito e devido a suas políticas externas tradicionalmente pacifistas apela às partes 

envolvidas no conflito por uma solução alcançada por meios diplomáticos. O país faz 

parte da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA), um projeto de integração 

regional alternativo contrário às propostas estadunidenses que apoiam a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA). A ALBA visa atingir um desenvolvimento autônomo 

dos países membros por meio da cooperação para reduzir a dependência de tais países 

em relação aos países desenvolvidos. 

A Bolívia condena a imposição do isolamento e sanções que estão sendo 

implementadas, como crê, fora do direito internacional pelas potências ocidentais. No 

entanto, declara que sua posição quanto ao caso da Crimeia não representa apoio ou 

condenação a nenhum país em particular. Sendo contra a manipulação de sociedade 

por parte de grandes potências, que fere os princípios da Carta das Nações Unidas, a 

República Plurinacional da Bolívia se declara contra a resolução da 68ª sessão da 

Assembleia Geral que abordava a integridade territorial da Ucrânia. 

Sendo assim, a postura adotada pela Bolívia de política externa, do atual 

presidente Evo Morales, possui um viés notadamente de forte caráter anti-imperialista, 

demonstrando, possivelmente, com seu voto contrário, um não-alinhamento com as 

potências ocidentais ao não seguir a lógica de votação destas. 

Fontes: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/04/140415_bolivia_crise_ucrania_fn 

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12858/12858.PDF 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000300058&script=sci_arttext 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/ue-adota-sancoes-contra-21-envolvidos-no-referendo-da-crimeia.html
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,uniao-europeia-e-eua-ampliam-sancoes-contra-a-russia,1559069
http://www.voltairenet.org/article182857.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/04/140415_bolivia_crise_ucrania_fn
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12858/12858.PDF
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000300058&script=sci_arttext
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9. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Por Ana Bernardes 

O Brasil é na maioria do período histórico, um aliado dos Estados Unidos, com 

quem possui diversos acordos comercias e mantêm boas relações políticas atualmente. 

Com o fim da Guerra Fria e a criação de um ambiente mais propício ao 

multilateralismo, a política externa brasileira pode expandir-se. Principalmente nas 

últimas décadas, houve uma diversificação dos parceiros internacionais, com destaque 

para a cooperação Sul-Sul e para a integração latino-americana, além do fortalecimento 

do grupo político dos BRICS. 

Perante as crises internacionais, o Brasil sempre procurou manter uma postura 

mais cautelosa e neutra, servindo como mediador e propagador de ideais pacíficos. 

Com o conflito da Crimeia não foi diferente. Assim, os Estados Unidos e os países do 

G7 vêm pressionando o Itamaraty para tomar um posicionamento mais claro, 

construindo suas críticas à luz de dois princípios tradicionais da diplomacia brasileira: o 

respeito à integridade territorial e a não ingerência em outros países. Sua fidelidade aos 

preceitos da ONU está sendo questionada, assim como sua postura incerta perante a 

situação, visto que o país almeja um assento permanente no Conselho de Segurança. 

A abstenção do Brasil na votação da Organização das Nações Unidas sobre o 

contencioso da Crimeia reflete não apenas proteção de seus interesses econômicos, 

mas também demonstra uma diplomacia mais tímida sob o governo de Dilma Rousseff. 

Em relação a tal atitude, o ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo 

afirma: “Nós não podemos voltar a uma lógica de Guerra Fria, a uma lógica de sanções 

contra sanções. Temos que buscar a solução pelo diálogo. A Ucrânia é um país amigo 

do Brasil”.  

A cautela adotada pelo Brasil é explicada pela intensa cooperação com a Ucrânia 

no setor espacial há mais de 10 anos. A crise poderia comprometer parcerias entre os 

países. Além disso, esse país conta com forte apoio estadunidense, um dos maiores 

aliados brasileiros politicamente e seu segundo parceiro comercial mais importante. 

Contrapor-se à Rússia também não é algo considerável para o Brasil, pois além 

de manter estreitos laços políticos com ela devido aos BRICS, o Brasil pode se 

beneficiar com as sanções econômicas impostas pela União Europeia ao país. Como 

visto a posição favorável dada aos brasileiros, por Putin, sobre importações de alimentos 

para a Rússia. A restrição de parceiros comerciais e a busca por novos mercados pelos 

russos são motivos que podem levar a uma maior interação econômica entre os países, 

ressaltando ainda que o Brasil é o maior parceiro comercial da Rússia na América 

Latina. 
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Fontes: 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,g-7-cobra-posicao-firme-do-brasil-na-crise-ucraniana-imp-,1141145 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-definiu-em-64-seu-alinhamento-na-guerra-fria,1146324 

http://politicaexterna.com.br/2549/resposta-da-presidente-dilma-rousseff/ 

http://www.valor.com.br/internacional/3498748/crimeia-ministro-defende-abstencao-do-brasil-em-votacao-de-

referendo#ixzz3Gvhxaddj 

http://www.portugues.rfi.fr/brasil/20140320-interesses-dos-dois-lados-dificultam-posicao-brasileira-na-ucrania 

http://www.diariodarussia.com.br/dmitry-babich/noticias/2014/09/09/por-que-putin-convida-o-brasil-a-substituir-a-uniao-

europeia-na-mesa-dos-russos/ 

 

 

10. REPÚBLICA DO CHADE. 

Por Thiago Söthe 

A República do Chade na discussão sobre a questão da Crimeia clama pelo 

respeito à Carta da ONU, preocupando-se com a escalada dos conflitos na região. Com 

isso, chama toda a comunidade internacional para ter calma e frear os conflitos. 

Para o Chade, deve-se respeitar a integridade territorial da Ucrânia, promovendo 

um diálogo inclusivo entre as partes. Assim, urge por uma resolução pacífica para a 

disputa, devendo haver uma mediação internacional para que se consiga estabelecer 

esse diálogo. 

 

Fontes: 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11328.doc.htm 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11314.doc.htm 

 

 

11. REPÚBLICA DO CHILE.  

Por Ana Luiza Brandes Becher 

Em relação ao incidente na Ucrânia, o governo chileno posicionou-se a favor da 

integridade territorial da Ucrânia, representada pela resolução 68/262 da Assembleia 

Geral, afirmando sua preocupação em resolver pacificamente esse conflito que envolve 

princípios da Carta das Nações Unidas e também do Direito Internacional.  

Visto que o Chile é atualmente membro eletivo do Conselho de Segurança da 

ONU, Munoz, ministro das Relações Exteriores, afirmou que o Chile mantém uma 

"política externa independente", comentando que suas relações com os Estados Unidos 

é considerada "excelente". Já as relações com a Federação Russa, são boas; sendo de 

interesse chileno que elas sejam aprofundadas, e que esses dois pontos não são 

contraditórios. 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,g-7-cobra-posicao-firme-do-brasil-na-crise-ucraniana-imp-,1141145
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-definiu-em-64-seu-alinhamento-na-guerra-fria,1146324
http://politicaexterna.com.br/2549/resposta-da-presidente-dilma-rousseff/
http://www.valor.com.br/internacional/3498748/crimeia-ministro-defende-abstencao-do-brasil-em-votacao-de-referendo#ixzz3Gvhxaddj
http://www.valor.com.br/internacional/3498748/crimeia-ministro-defende-abstencao-do-brasil-em-votacao-de-referendo#ixzz3Gvhxaddj
http://www.portugues.rfi.fr/brasil/20140320-interesses-dos-dois-lados-dificultam-posicao-brasileira-na-ucrania
http://www.diariodarussia.com.br/dmitry-babich/noticias/2014/09/09/por-que-putin-convida-o-brasil-a-substituir-a-uniao-europeia-na-mesa-dos-russos/
http://www.diariodarussia.com.br/dmitry-babich/noticias/2014/09/09/por-que-putin-convida-o-brasil-a-substituir-a-uniao-europeia-na-mesa-dos-russos/
http://www.un.org/press/en/2014/sc11328.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2014/sc11314.doc.htm


  

27 
 Equipe Organizadora SiEM 2015 
 www.siem.ufsc.br 

Durante o discurso de Michelle Bachelet, presidente do Chile, em 24 de setembro 

de 2014, a posição chilena foi reafirmada, defendendo a necessidade de que a 

integridade territorial ucraniana seja respeitada pelos demais Estados e que, ao mesmo 

tempo, os direitos das minorias sejam respeitados.  

 

Fontes: 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/CL_en.pdf  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80  

http://www.globaltimes.cn/content/857825.shtml 

 

 

12. REPÚBLICA POPULAR DA CHINA.  

Por Isabella de Modesti 

A República Popular da China, embora mantenha relações diplomáticas com 171 

países e seja o maior e mais populoso país do mundo, tem sua legitimidade territorial 

contestada pelo episódio da fuga dos nacionalistas à Taiwan, quando o Partido 

Comunista tomou o poder. Devido a esse contencioso na sua região, dentre outros 

fatores, o país adota uma postura política bastante complexa, de acordo com a estrutura 

de "um país, dois sistemas" que teoricamente dá às regiões de Hong Kong e Macau, 

maior autonomia em relação ao restante do país.  

Basicamente, a República Popular da China tem sua política exterior baseada em 

cinco princípios de coexistência pacífica: não-interferência nos assuntos de outros 

países, não-agressão, convivência pacífica, relações amistosas de igualdade e 

benefício recíproco com diversas nações do mundo, reforçando a unidade e a 

cooperação dos países em desenvolvimento em prol de uma paz mundial. 

Por persistir nessa política diplomática de independência, de autonomia e de paz, 

a China vem sendo sempre contrária à intervenção em assuntos internos e respeitado 

a independência, a soberania e a integridade territorial de todos os países. Em geral, 

ela se abstém em resoluções que envolvem legitimidade territorial, e autodeterminação 

dos povos por ela mesma ter suas regiões de conflito separatista como por exemplo, o 

Tibete. Porém, vale ressaltar o antigo laço chinês com a Rússia, muito devido a ajuda 

prestada aos chineses em seus primeiros anos de sistema político comunista; partilhado 

desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, mas que só na China ainda persiste. O 

país adota uma postura imparcial a respeito do caso; entretanto, defende que as duas 

partes interessadas devem agir de forma moderada e diplomática.  

 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/CL_en.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
http://www.globaltimes.cn/content/857825.shtml
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Fontes: 

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/duqingpoliticaexteriorchina.pdf&ved=0CCcQFjAA&usg=AFQjCNFLfHUwprh3g

HcYGzEBvt3pMuKPRQ  

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,russia-e-china-condenam-terrorismo-e-separatismo,20021123p50870  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80  

 

13. REPÚBLICA DE CHIPRE. 

Por Isabella de Modesti 

A República do Chipre sofre com a ocupação estrangeira, por parte da Turquia, 

desde 1974. Diante disso, entende a importância dos princípios de soberania, 

integridade territorial e da independência. Os quais devem ser aplicados de forma 

uniforme a todas as nações, inclusive no caso da Ucrânia. Entretanto, por apresentar 

relações econômicas com ambas as partes, o país reitera a necessidade de esforços 

diplomáticos para a resolução do conflito. 

 A ilha de Chipre é uma região estratégica entre a Europa e Ásia e por isso, já foi 

alvo de muitas disputas entre diversas nações. Socialmente, ela está dividida entre duas 

comunidades, os Cipriotas Gregos e os Cipriotas Turcos. A Turquia, em 1974, com o 

objetivo de estabelecer uma ordem constitucional, após o golpe patrocinado pelo 

governo grego, invadiu a ilha e, desde então, mantém uma Junta Militar na parte norte. 

Apesar do norte estar sob ocupação, o Chipre é reconhecido internacionalmente como 

um Estado legítimo na ilha, exercendo soberania sobre todo o território.  

Em maio de 2004, o país tornou-se membro pleno da União Europeia. A adesão 

a essa organização ocorre não apenas por aspectos culturais, civilização ou história, 

mas pelos ideais europeus de democracia, liberdade e justiça. Com o apoio do Conselho 

Europeu, o governo do Chipre vem adquirindo esforços para manter a paz e a união no 

seu território.  

 Com isso, por ser um país membro não só da União Europeia, mas da 

Comunidade Britânica, da Organização para Segurança e Cooperação na Europa e do 

Conselho Europeu, o governo do Chipre alinha-se à visão europeia. Posicionando-se, 

dessa forma, a favor da integridade total do território ucraniano.  

Fontes: 

http://chiprenews.net/cyprus/history  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Um-raio-x-do-Chipre-o-novo-epicentro-da-crise-na-Europa/6/27647  

 

 

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/duqingpoliticaexteriorchina.pdf&ved=0CCcQFjAA&usg=AFQjCNFLfHUwprh3gHcYGzEBvt3pMuKPRQ
http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/duqingpoliticaexteriorchina.pdf&ved=0CCcQFjAA&usg=AFQjCNFLfHUwprh3gHcYGzEBvt3pMuKPRQ
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,russia-e-china-condenam-terrorismo-e-separatismo,20021123p50870
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
http://chiprenews.net/cyprus/history
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
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14. REPÚBLICA DA COLÔMBIA. 

Por Fernanda Liprandi 

A Colômbia participa das Nações Unidas e é um dos líderes da Aliança do 

Pacífico. A mesma possui representação diplomática na Ucrânia. 

A política externa colombiana sempre foi vista como uma extensão da interna, pois 

seus objetivos eram sempre destinados a complementar objetivos nacionais mais 

importantes. Após a Segunda Guerra Mundial, os assuntos externos colombianos 

enfatizaram as relações econômicas e de apoio à segurança coletiva através da OEA e 

da ONU. Um fator de extrema importância para sua política se dá no desenvolvimento 

do Plano Colômbia. Tal plano permite a instalação de bases militares americanas no 

país, a fim de combater o narcotráfico, que financia guerrilheiros conhecidos como as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARCs). Dessa forma, se vê grande 

influência norte-americana no Estado, se mostrando como mais uma ação imperialista 

que pode ter diversos interesses a mais, que apenas o combate ao narcotráfico. 

Em março de 2014 foi aprovada a resolução da ONU que invalidou o chamado 

referendo da independência e garante a integridade territorial da Ucrânia, a qual a 

Colômbia e outros países latino-americanos se mostraram favoráveis. 

A abordagem colombiana para as questões de segurança tem sido caracterizada 

pela vontade de resolver disputas pacificamente através do recurso ao direito 

internacional e organizações de segurança regionais e internacionais 

 

Fontes: 

http://www.epochtimes.com.br/ministro-russo-inicia-turne-latino-americana-plena-crise-ucrania/#.VEhqlfnF98E 

http://countrystudies.us/colombia/97.htm 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=273 

 

 

15. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DA CORÉIA (CORÉIA DO NORTE). 

Por Tayane Tjäder Martins 

O representante norte-coreano declarou respeito ao povo da Ucrânia e levantou o 

princípio da autodeterminação dos povos, presente na Carta da ONU, que garante 

direito ao povo manifestar sua cultura e sua vontade. Nesse sentido, a Coreia do Norte 

posiciona-se contra a Resolução 68/262 sobre a integridade territorial da Ucrânia. 

Também afirma que os EUA e outros Estados do ocidente interferiram ilegalmente nos 

assuntos internos da Ucrânia, gerando a desordem e o conflito. 

http://www.epochtimes.com.br/ministro-russo-inicia-turne-latino-americana-plena-crise-ucrania/#.VEhqlfnF98E
http://countrystudies.us/colombia/97.htm
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Mesmo com o colapso da URSS, que causou o fim da Guerra Fria, o comunismo 

permaneceu na Coreia do Norte. Diante disto, entende-se que existe um grau de 

afinidade entre Coreia do Norte e Rússia, criado anteriormente ao colapso soviético, 

que pode justificar o apoio norte-coreano à Rússia. Além disso, esta é uma de suas 

maiores parceiras econômicas, juntamente com a China. É importante, também, 

mencionar que, a partir dos anos 90, a Rússia tem estreitado sua relação com a Coreia 

do Norte, por meio de acordos comerciais e de desenvolvimento, e cancelamento de 

dívidas, a fim de aliar-se contra os EUA. 

 

Fontes: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/322222/North-Korea 

http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-da-coreia.htm 

http://www.opovo.com.br/app/maisnoticias/mundo/asia/2014/06/04/noticiasasia,3261578/russia-busca-reforcar-lacos-

com-a-coreia-do-norte.shtml 

 

 

16. REPÚBLICA DA COREIA (CORÉIA DO SUL) 

Por Isabelle Ferreira Vieira 

A Coréia do Sul é um Estado aliado dos Estados Unidos, tendo respaldado as 

ações e posições norte-americanas desde da fundação coreana. Esse fato reflete-se no 

posicionamento sul-coreano, em defesa ao governo ucraniano, no que diz respeito às 

investidas russas na Ucrânia. Vale ressaltar que como dependente dos EUA para sua 

proteção, a Coréia do Sul apoia incondicionalmente os norte-americanos. Refletindo 

seus votos na ONU.  

 

O país tem buscado se abster de longos comentários sobre a crise, 

direcionando seus discursos basicamente às questões humanitárias que tangem a 

proteção dos Direitos Humanos e o bem-estar dos civis, urgindo por uma resolução 

pacífica da crise.  

O governo, de qualquer forma, declarou-se extremamente preocupado com a 

situação, em especial, da Crimeia. Para os sul-coreanos, todas as partes envolvidas 

devem respeitar a soberania da Ucrânia, bem como a preservação ao seu território e o 

desenvolvimento da democracia no local. Em outras palavras, o governo sul-coreano 

não é a favor de uma intervenção e nem a favor da separação da Crimeia, o que ficou 

evidente no seu voto na resolução das Nações Unidas, considerando ilegítimo o 

referendo ocorrido na Crimeia em 16 de maio de 2014.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/322222/North-Korea
http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-da-coreia.htm
http://www.opovo.com.br/app/maisnoticias/mundo/asia/2014/06/04/noticiasasia,3261578/russia-busca-reforcar-lacos-com-a-coreia-do-norte.shtml
http://www.opovo.com.br/app/maisnoticias/mundo/asia/2014/06/04/noticiasasia,3261578/russia-busca-reforcar-lacos-com-a-coreia-do-norte.shtml
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Mesmo com o endosso a essa resolução, a Coréia do Sul não tende a 

posicionar-se frontalmente contra a Rússia, buscando discursos menos apelativos e 

mais diplomáticos para a resolução necessariamente pacifica do conflito. 

 

Fontes: 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140319001413 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm 

http://www.bloomberg.com/infographics/2014-03-14/countries-react-to-russian-intervention-in-crimea.html 

http://www.itnsource.com/en/shotlist//RTV/2014/03/04/RTV040314015/?v=1  

 

 

17. REPÚBLICA DE CUBA. 

Por Caio Cesar Manzoni 

O país possui relações estreitadas com a Rússia desde a época em que Cuba fez 

sua revolução a fim de depor o governo de Fulgêncio Batista, e os EUA não aceitaram 

um acordo, levando à Cuba, recorrer o polo oposto, a Rússia. Desde então, pode-se 

entender que são bons aliados principalmente na esfera econômica. 

 Atualmente Cuba participa de mais de 30 organizações internacionais, sendo as 

principais: Agência para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe 

(OPANAL, em inglês); Organização Mundial de Alimentos e Agricultura (OMA); 

Organização Internacional do Trabalho (OIT); Organização das Nações Unidas (ONU); 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Os vizinhos mais importantes de Cuba são os Estados Unidos da América, o 

México, a Costa Rica e o Panamá, tendo Cuba reatado seus laços diplomáticos com os 

três últimos de forma recente (pós-2004 em todos os casos). Quanto aos Estados 

Unidos, as relações cubanas ´progrediram através de um acordo de aproximação.  

No caso da Crimeia, pode-se perceber o interesse de Cuba a partir do seguinte 

episódio: além de todos os aspectos de aliança que já mencionamos sobre Cuba e 

Rússia, em julho de 2014, a Rússia perdoou uma dívida de 32 bilhões de dólares de 

Cuba, além de anunciar que fará investimentos na indústria do petróleo em Cuba, 

fazendo com que este país passasse a apoiar ainda mais a Rússia.Cuba vem criticando 

fortemente a OTAN no caso da Crimeia, alegando inclusive que a própria OTAN ajudou 

no golpe que tirou o presidente pró-Rússia da Ucrânia. 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140319001413
http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm
http://www.bloomberg.com/infographics/2014-03-14/countries-react-to-russian-intervention-in-crimea.html
http://www.itnsource.com/en/shotlist/RTV/2014/03/04/RTV040314015/?v=1
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A ONU fez uma votação em sua Assembleia Geral em 28 de março de 2014 para 

condenar o Referendo feito na Crimeia para se anexar à Rússia. Cuba foi um dos onze 

países que votou de modo a demonstrar apoio ao Referendo, apoiando assim a 

anexação da Crimeia pela Rússia. 

 

Fontes: 

http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/north-korea-syria-cuba-back-russias-crimea-incursion-un-n65881  

http://www.globaltimes.cn/content/846829.shtml#.Uxlz_bFYWSo  

http://rt.com/business/172020-russia-cuba-debt-writeoff/  

http://voiceofrussia.com/2013_04_20/Russia-Cuba-remain-defence-partners-Russian-General/  

http://www.themoscowtimes.com/news/article/visiting-russia-fidel-castro-s-son-scoffs-at-u-s-sanctions-over-

crimea/497144.htm 

 

 

18. REINO DA DINAMARCA. 

Por Fernanda Liprandi 

O Reino da Dinamarca está localizado no continente europeu e faz fronteira 

apenas com a Alemanha. O país é membro das Nações Unidas, da OTAN e, desde 

1973, da União Europeia. 

 A Dinamarca, juntamente com os outros membros da União Europeia, mostrou 

apoio à Ucrânia. O Ministro dinamarquês das Relações Exteriores afirmou que corrobora 

o acordo da OTAN e a UE em condenar o comportamento russo na Crimeia, por este 

ser contra o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. 

Ademais, a crise na Ucrânia reviveu a questão da dependência europeia da 

energia russa. A Rússia não hesita usar o domínio da energia para influenciar seu 

vizinhos, causando adversidades no continente europeu, como quanto ao 

posicionamento à crise ucraniana. 

 

Fontes: 

http://um.dk/en/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=FE6C20A4-B84E-49B1-AAAA-

64F7115E49F8 

http://um.dk/en/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=401A0664-285F-4C48-AA90-

E32933FEDEC3 

http://denmark.dk/pt 

 

 

http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/north-korea-syria-cuba-back-russias-crimea-incursion-un-n65881
http://www.globaltimes.cn/content/846829.shtml#.Uxlz_bFYWSo
http://rt.com/business/172020-russia-cuba-debt-writeoff/
http://voiceofrussia.com/2013_04_20/Russia-Cuba-remain-defence-partners-Russian-General/
http://www.themoscowtimes.com/news/article/visiting-russia-fidel-castro-s-son-scoffs-at-u-s-sanctions-over-crimea/497144.htm
http://www.themoscowtimes.com/news/article/visiting-russia-fidel-castro-s-son-scoffs-at-u-s-sanctions-over-crimea/497144.htm
http://um.dk/en/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=FE6C20A4-B84E-49B1-AAAA-64F7115E49F8
http://um.dk/en/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=FE6C20A4-B84E-49B1-AAAA-64F7115E49F8
http://um.dk/en/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=401A0664-285F-4C48-AA90-E32933FEDEC3
http://um.dk/en/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=401A0664-285F-4C48-AA90-E32933FEDEC3
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19. REPÚBLICA DO EQUADOR. 

Por Marina Palma de Moura 

O Equador adotou uma postura bastante rígida e de críticas quanto ao conflito na 

Crimeia. O governo afirma que as perdas humanas e materiais foram agravadas pela 

presença irresponsável de governos estrangeiros na região do contencioso e que estes 

encorajaram os protestantes a rejeitar o governo ucraniano posteriormente deposto. 

Ao explicar os motivos do Equador ter adotado posição de abstenção na votação 

da Assembleia Geral da ONU que abordou o conflito na Crimeia, o presidente Rafael 

Correa declarou que "Nós não vamos ceder a uma farsa, só vamos lidar com um 

governo legítimo", acrescentando que o Equador não reconhece o atual governo, que é 

o produto de um golpe de Estado, e pediu eleições justas para a Ucrânia. 

O presidente equatoriano insiste que o atual governo ucraniano é um produto de 

manobras maquiavélicas nitidamente apoiadas pela hipocrisia ocidental. Quanto à 

decisão da Crimeia de fazer parte da Rússia, ele acrescenta que a região é 

historicamente russa. Para findar sua posição, Rafael Correa explicou que o Equador 

não podia aceitar a postura do governo ucraniano - que ele caracterizou como uma 

extensão dos Estados Unidos - ou a posição da Rússia até que a situação da Crimeia 

tenha sido resolvida. 

O Equador condena qualquer interferência nos assuntos internos dos outros 

Estados e qualquer forma de intervenção, seja incursão armada, agressão, ocupação 

ou um bloqueio econômico ou militar; o Equador não reconhece governos estabelecidos 

após um colapso democrático; o país se opõe à propensão de certos poderes para 

provocar uma mudança de regime por meio do uso ou ameaça de uso de força; o país 

não reconhece a validade de quaisquer sanções unilaterais que um Estado ou um grupo 

de Estados procurem impor para outro fora da Carta das Nações Unidas. 

 

Fontes: 

http://rt.com/news/ecuador-ukrainian-government-illegitimate-161/ 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80 

 

 

 

http://rt.com/news/ecuador-ukrainian-government-illegitimate-161/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
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20. REINO DE ESPANHA. 

 Por Lucas Cidade Garcez e Isabelle Ferreira Vieira 

A Espanha, membro da União Europeia, segue a opinião do bloco quanto à 

questão da crise na Ucrânia, posicionando-se favorável à manutenção da integridade 

territorial do país. Em conclusão obtida no IV Conselho Luso-Espanhol de Segurança e 

Defesa, a crise representa uma séria ameaça à estabilidade euro-atlântica. Nesse 

conselho, no qual estavam presentes os primeiros ministros português e espanhol - 

Pedro Passos Coelho e Mariano Rajoy, respectivamente - foi condenada a violação, 

pela Rússia, da integridade territorial da Ucrânia, considerando que tal ato põe em risco 

as relações de parceria e cooperação entre a OTAN e a Rússia. 

A Espanha, considerando os riscos energéticos que a crise na Ucrânia impõem à 

União Europeia e, aproveitando a revolução energética dos Estados Unidos, ofereceu-

se para ser a “porta” de entrada de gás natural na Europa, para diminuir a dependência 

dos Estados europeus de países como a Rússia, cuja rota de entrada é a Ucrânia. O 

ministro espanhol da Indústria, Energia e Turismo, José Manuel Soria, relembra sempre 

em seus discursos que a questão energética é um problema europeu - o que ficou claro 

com a crise ucraniana - e que, apenas a Espanha poderia fazer o transporte de 50% da 

quantidade de gás que passava pela Ucrânia, avaliando ser o país em melhores 

condições de receber o gás dos Estados Unidos. Na verdade, tal crise tem duplo efeito 

para os espanhóis: o turismo russo estava em processo ascendente nos últimos anos 

e, agora, certamente haverá uma redução, diminuindo o faturamento espanhol nesse 

setor.  

Enquanto não há a importação do gás dos Estados Unidos, a Espanha busca 

diminuir sua dependência do gás russo, buscando parcerias com países africanos, como 

a Argélia, para esse suprimento, aproveitando as relações amistosas com o país 

africano. 

Fontes: 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=27&did=151029 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/09/economia/1410289972_577490.html 

http://voiceofrussia.com/news/2014_04_13/Spain-turns-to-Algerias-natural-gas-amid-Ukraine-crisis-4604/ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2628683/Spain-lets-Russian-navy-use-port-Madrid-accused-hypocrisy-allowing-

three-ships-dock-territories-North-Africa.html 

 

 

 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=27&did=151029
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/09/economia/1410289972_577490.html
http://voiceofrussia.com/news/2014_04_13/Spain-turns-to-Algerias-natural-gas-amid-Ukraine-crisis-4604/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2628683/Spain-lets-Russian-navy-use-port-Madrid-accused-hypocrisy-allowing-three-ships-dock-territories-North-Africa.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2628683/Spain-lets-Russian-navy-use-port-Madrid-accused-hypocrisy-allowing-three-ships-dock-territories-North-Africa.html
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21. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

Por Vitor Esmanhotto 

Os Estados Unidos da América posicionam-se fortemente, na crise da Crimeia, 

contra os separatistas do leste da Ucrânia. A potência considera que tais ações e 

protestos vão contra a Constituição ucraniana e que uma separação da Crimeia 

envolveria uma séria violação do direito internacional e da Carta da ONU. 

Os Estados Unidos condenou a Rússia em enviar tropas militares à Crimeia em 

apoio à separação da região e à anexação da mesma pelo maior país da Eurásia. 

Inclusive, os Estados Unidos impõe uma série de sanções de forma a pressionar os 

russos a saírem da região. 

A alegação americana e europeia é que, através destes movimentos, a Rússia 

interfere nos assuntos de um Estado soberano que tenta manter sua autonomia visando 

a anexação de um território, o que deveria ser condenado pela comunidade 

internacional. Os russos deslegitimam o governo ucraniano ao mandarem tropas a uma 

região separatista. 

É interessante notar que o país coordena suas ações, assim como as sanções 

impostas à Rússia, com a União Europeia, que se posiciona contra a intervenção russa 

e a favor da autonomia do território ucraniano, sob a ordem do governo. Barack Obama, 

atual presidente americano, afirmou: "o mundo é mais seguro quando a União Europeia 

e os Estados Unidos dão as mãos [...], as ações da Rússia são ilegais e absurdas no 

mundo em que vivemos". 

Obama ainda comparou a situação com a Guerra do Iraque, dizendo: “Mesmo no 

Iraque, os EUA buscaram trabalhar dentro do sistema internacional. Não reivindicamos 

ou anexamos território iraquiano. Não nos apoderamos de seus recursos para nosso 

próprio ganho”. 

Finalmente, acerca do referendo realizado na Crimeia que acabou com 96,8% de 

indivíduos aprovando a anexação da região pela Rússia, o país afirma que é ilegal e 

não reconhece o resultado, tal qual a UE. O secretário de Estado norte-americano John 

Kerry, por fim afirmou que os Estados Unidos não reconhecerão o resultado do 

referendo, o qual consideram ilegal. Ele também apelou à Rússia para que retire as 

forças militares da região e apoie as reformas constitucionais propostas pela Ucrânia. 

Fontes: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/termina-referendo-da-crimeia-e-ue-e-eua-afirmam-que-

nao-reconhecerao 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/eua-ampliam-sancoes-contra-a-russia-por-crise-na-ucrania-

20140912113004614461.html 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/termina-referendo-da-crimeia-e-ue-e-eua-afirmam-que-nao-reconhecerao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/termina-referendo-da-crimeia-e-ue-e-eua-afirmam-que-nao-reconhecerao
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/eua-ampliam-sancoes-contra-a-russia-por-crise-na-ucrania-20140912113004614461.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/eua-ampliam-sancoes-contra-a-russia-por-crise-na-ucrania-20140912113004614461.html
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http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/07/140716_eua_ue_sancao_russia_kb 

http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2014/03/26/EUA-UE-defendem-posicao-sobre-Crimeia-pedem-

sancoes_7673190.html 

 

22. REPÚBLICA FRANCESA. 

Por Ana Bernardes 

A França, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, apoia os 

Estados Unidos e seus aliados da UE, como Alemanha e Reino Unido, em condenar a 

Rússia por sua anexação da Crimeia. 

Em um comunicado do Palácio do Eliseu, o presidente francês François Hollande 

disse que a França não reconhece o resultado do referendo "ilegal" na Crimeia e nem a 

anexação da região da Ucrânia pela Rússia. Disse também que tais atitudes eram 

“contra a lei ucraniana” e que feriam os princípios do direito internacional, além de ser 

um claro desrespeito à autoridade e soberania ucraniana. 

O primeiro-ministro francês, Jean-Marc Ayrault, afirmou que a integridade 

territorial da Ucrânia "deve ser absolutamente respeitada", acrescentado que, para isso, 

é necessário "um grande senso de responsabilidade de todas as partes". 

A França vem mostrando uma postura forte em relação ao conflito. Deixou 

explícito que apoia a remoção imediata de todos os funcionários militares russos não 

autorizados pela península da Crimeia. Também concorda com a recusa da União 

Europeia em se envolver militarmente na situação, pois acredita que devam ser feitas 

negociações abertas e pacíficas. Segundo o presidente Hollande, o envolvimento militar 

abre uma "caixa de Pandora" de problemas e re-inflama os perigos de agressão, 

constantes durante a Guerra Fria.  

Sendo assim, a França está disposta a impor sanções de caráter econômico à 

Rússia, além de já ter suspendido toda cooperação militar com o país. A maior 

agressividade em comparação com outros membros da EU se dá devido à baixa 

dependência do gás russo (24% do gás que consome) por sua energia provir 

principalmente de usinas nucleares. 

 

Fontes: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140305_ucrania_posicionamento_paises_rb 

http://expresso.sapo.pt/ucrania-recusa-responder-a-provocacao-da-russia-na-crimeia=f858752#ixzz3Gw9GTGTH 

http://www.france24.com/en/20140311-france-warns-rapid-sanctions-crimea-russia/ 

http://www.english.rfi.fr/europe/20140301-france-calls-ukraines-integrity-be-respected-crimea-crisis-deepens 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/07/140716_eua_ue_sancao_russia_kb
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2014/03/26/EUA-UE-defendem-posicao-sobre-Crimeia-pedem-sancoes_7673190.html
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2014/03/26/EUA-UE-defendem-posicao-sobre-Crimeia-pedem-sancoes_7673190.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140305_ucrania_posicionamento_paises_rb
http://expresso.sapo.pt/ucrania-recusa-responder-a-provocacao-da-russia-na-crimeia=f858752#ixzz3Gw9GTGTH
http://www.france24.com/en/20140311-france-warns-rapid-sanctions-crimea-russia/
http://www.english.rfi.fr/europe/20140301-france-calls-ukraines-integrity-be-respected-crimea-crisis-deepens
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http://danistaggs.wordpress.com/2014/04/09/mun-position-paper-on-crimean-conflict/ 

http://www.euractiv.fr/europe-est/la-diplomatie-francaise-aux-mane-news-534047 

http://www.euractiv.fr/europe-est/la-france-impassible-devant-la-c-news-532082 

http://www.ambafrance-al.org/Positions-actions-et-declarations 

http://www.thelocal.fr/20140318/france-could-cancel-warship-deal-with-russia 

http://www.reuters.com/article/2009/01/07/uk-russia-ukraine-gas-factbox-idUKTRE5062Q520090107?sp=true 

 

23. REPÚBLICA HELÊNICA (GRÉCIA). 

Por Victor Thives dos Santos 

A Grécia, oficialmente República Helênica, é uma república parlamentar. Ela se 

juntou à Comunidade Europeia - atualmente União Europeia - em 1981. Em 2010, foi 

um dos países mais atingidos pela crise internacional, passando por dificuldades 

econômicas e políticas. 

Cerca de 60% do fornecimento de gás natural do país vem da Rússia via Ucrânia. 

Assim, caso houvesse um corte desse abastecimento, a Grécia, bem como outros 

países balcânicos, seriaespecialmente atingida. Portanto, os gregos pedem calma a 

todos os lados e que continuem dialogando a fim de se chegar a uma solução pacífica 

beneficiando a Ucrânia e toda região. 

“A crise na Crimeia só pode ser abordada com políticas que respeitem os 

princípios do direito internacional” afirmou Evangelos Venizelos, ex-ministro de 

Relações Exteriores grego. 

É pertinente dizer que a Grécia, sendo membro da UE, alinha-se à postura do 

bloco, fazendo frente às posições russas na região da Crimeia. 

Fontes: 

http://www.reuters.com/article/2014/08/21/ukraine-crisis-greece-gas-idUSL5N0QR2JW20140821 

http://english.peopledaily.com.cn/90777/8555136.html 

 

24. REINO DOS PAÍSES BAIXOS (HOLANDA). 

Por Vitor Esmanhotto 

 

A Holanda, como país-membro da União Europeia, tende a posicionar-se da 

mesma forma que os outros países do bloco: contra a intervenção e anexação russa da 

região da Crimeia. A União Europeia coordena suas ações com os Estados Unidos da 

América, e, inclusive, promovem sanções conjuntas à Rússia para incentivar a saída da 

região. 

http://danistaggs.wordpress.com/2014/04/09/mun-position-paper-on-crimean-conflict/
http://www.euractiv.fr/europe-est/la-diplomatie-francaise-aux-mane-news-534047
http://www.euractiv.fr/europe-est/la-france-impassible-devant-la-c-news-532082
http://www.ambafrance-al.org/Positions-actions-et-declarations
http://www.thelocal.fr/20140318/france-could-cancel-warship-deal-with-russia
http://www.reuters.com/article/2009/01/07/uk-russia-ukraine-gas-factbox-idUKTRE5062Q520090107?sp=true
http://www.reuters.com/article/2014/08/21/ukraine-crisis-greece-gas-idUSL5N0QR2JW20140821
http://english.peopledaily.com.cn/90777/8555136.html
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Uma importante conferência do grupo de nações industrializadas, o G8, 

renomeado para G7, pois reuniu-se sem a Rússia (por causa da crise), tomou lugar em 

Haia, na Holanda, para discutir a resposta coordenada do bloco com os Estados Unidos 

à recente anexação do território por parte da Rússia. O primeiro-ministro holandês, Mark 

Rutte, disse que quem tem mais a perder com as tensões na Crimeia é a própria Rússia. 

Ele chamou atenção para o fato de que a economia russa é altamente focada em 

petróleo e gás natural, e se houvesse sanções, isso afetaria o país de forma 

considerável. 

Acerca da ocupação, Rutte afirmou que na conferência houve um consenso entre 

os líderes ocidentais de que a ocupação da Crimeia não era algo aceitável. Terminou 

dizendo que pensa que Putin levará as sanções com seriedade e perceberá que o 

ocidente realmente quer que ele desista da Crimeia. 

 

Fontes: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140325_crimeia_russia_exclusao_rb 

http://www.cnbc.com/id/101522325#. 

http://www.reuters.com/article/2014/03/23/us-ukraine-crisis-hague-idUSBREA2M0JX20140323 

 

 

 

25. REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ. 

Por Gabriel Oppa e Isabelle Ferreira Vieira 

A crise na Ucrânia tem sido tida como o segundo mais importante imbróglio 

internacional no qual a diplomacia iraniana terá que lidar no ano, sendo que a primeira 

trata-se das negociações sobre o seu poderio nuclear e a possível criação de bombas, 

com os membros do P5+1 (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China e 

Alemanha). Tais prioridades têm influência uma sobre a outra, uma vez que seu 

posicionamento a favor de um ou outro lado, pode lhe trazer vantagens nas suas 

negociações nucleares. 

O representante do ministro das Relações Exteriores, Marziyeh Afkham, 

evidenciou que a posição do Irã é o apoio a uma solução pacífica na Ucrânia, sem que 

seja necessária qualquer forma de intervenção de outros Estados. Ademais, Afkham 

destaca a forte crença iraniana de que a questão é diretamente relacionada aos 

governos da Rússia e da Ucrânia, e que não é possível encontrar qualquer solução que 

venha de qualquer ator que não algum desses dois. A solução, portanto, deve ser 

endossada tanto por russos quanto por ucranianos.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140325_crimeia_russia_exclusao_rb
http://www.cnbc.com/id/101522325
http://www.reuters.com/article/2014/03/23/us-ukraine-crisis-hague-idUSBREA2M0JX20140323
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No auge da crise na Ucrânia, o Ministro das Relações Exteriores, Zarif Mohammed 

Javad, evidenciou a necessidade de desenvolver mais as relações e a cooperação entre 

o Irã e a Ucrânia, e pediu por encontros regulares de uma comissão econômica Irã-

Ucrânia. Por outro lado, uma das principais medidas tomadas pela República Islâmica 

do Irã foram as negociações entre o presidente ucraniano, Hassan Rouhani, e o 

presidente russo, Vladimir Putin, nas quais os dois lados colocaram como alta prioridade 

a ênfase na promoção de relações políticas e econômicas, a resolução da questão 

nuclear iraniana e a conquista de um acordo compreensivo quanto ao programa de 

energia nuclear do Irã.  

Dadas essas condições, a posição do país serve como envio de mensagens tanto 

para a Rússia quanto para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos. A 

primeira mensagem, para os russos, é de que a principal preocupação do Irã é a sua 

segurança e os interesses nacionais. Dessa forma, as conversas com Putin significaram 

que o país não condena e nem apoia a crise e as partes envolvidas, e não irá tomar 

posição contra e nem a favor de ninguém. Para os países do Ocidente, tal posição busca 

impor o Irã como país independente, preocupado apenas com suas questões internas.  

Fontes: 

http://www.iranreview.org/content/Documents/Consequences-of-Iran-s-Position-on-Ukraine-Crisis.htm 

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/iran-russia-the-ukrainian-crisis-10902 

  

26. REPÚBLICA DO IRAQUE.  

Por Carolina Vargas 

O Iraque, no que diz respeito à crise na Ucrânia, demonstra grande atenção e 

preocupação quanto à escalada dos conflitos, que afeta a paz e a segurança 

internacionais. Nesse sentido, o país clama para que as partes envolvidas pacifiquem a 

tensão na Ucrânia, para que possam ser iniciadas negociações com a Federação 

Russa. O Iraque defende que, com auxílio de mediação internacional, é possível que a 

crise seja resolvida por meios diplomáticos, que respeitem a independência e a 

soberania da Ucrânia, os acordos entre as partes envolvidas e a lei internacional. 

A segurança e manutenção da integridade territorial ucraniana são de interesse 

do Iraque por dois principais motivos: as relações econômicas entre os países e a 

segurança dos civis israelenses que vivem na Ucrânia. Após períodos de bastante 

instabilidade política no país, o Iraque demonstrou ter, na Ucrânia, confiança para 

reconstruir a infraestrutura do país, bastante afetada pelos conflitos. Em contrapartida, 

a Ucrânia mostrou muito interesse em investir nas indústrias do país, além de colaborar 

com o “know-how” da produção iraquiana. 

http://www.iranreview.org/content/Documents/Consequences-of-Iran-s-Position-on-Ukraine-Crisis.htm
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/iran-russia-the-ukrainian-crisis-10902
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A guerra no Iraque foi um ponto de inflexão importantíssimo na política externa 

iraquiana. Nesse sentido, a relação de amizade que o país estabelecia com a URSS foi 

sendo abandonada e o relacionamento com os Estados Unidos foi sendo cada vez mais 

incorporado. Atualmente, os Estados Unidos são muito importantes para o país na 

região, uma vez que dão suporte também aos vizinhos aliados do Iraque, como Arábia 

Saudita, Kuwait, Egito e Jordânia. Com essa postura, o Iraque pratica uma política 

externa mais moderada, situação demonstrada pela relação pacífica com os vizinhos 

supracitados, com os quais o país manteve relações hostis por muito tempo. Na questão 

ucraniana, tal política externa é demonstrada pela preferência por uma resolução 

pacífica do conflito, objetivando manter a unidade territorial e política da Ucrânia, tal qual 

os aliados Estados Unidos. 

Dessa maneira, o Iraque coloca-se contrário ao referendo de 16 de março de 2014 

realizado na Crimeia.  

Fontes: 

http://www.iraq-businessnews.com/tag/ukraine/ 

http://www.mofa.gov.iq/en/articles/display.aspx?id=N8LIwHyJ/Hc= 

http://countrystudies.us/iraq/81.htm 

http://www.mofa.gov.iq/en/articles/print.aspx?id=7YggM1H5b/M= 

 

27. IRLANDA 

Por Moranah de Carvalho 

A Política Externa da Irlanda é influenciada por sua adesão à União Europeia. É 

uma das menores nações da UE, e tem seguido uma tradição de neutralidade. 

Seguindo um alinhamento com a UE, o então vice PrimeiroMinistro, 

EamonGilmore, condenou enfaticamente a agressão por parte das forças armadas 

russas na Ucrânia, eclamou às autoridades russas que retirassem imediatamente as 

tropas aos seus quartéis.  

O governo irlandês acredita que as ações da Rússia estão em clara violação do 

direito internacional e de suas obrigações de respeitar a Ucrânia, sua soberania e 

integridade territorial. Advertiu que a UE aplicaria sanções se a Rússia não tentasse 

urgentemente acalmar a crise. A UE tomará medidas punitivas, incluindo suspensão 

negociações sobre a liberalização dos vistos e sobre um novo acordo econômico, sendo 

que ambos são prioridades para o governo russo. 

http://www.iraq-businessnews.com/tag/ukraine/
http://www.mofa.gov.iq/en/articles/display.aspx?id=N8LIwHyJ/Hc
http://countrystudies.us/iraq/81.htm
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Fontes: 

https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2014/march/tanaiste-ukraine-russia/ 

https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/int-priorities/humanrights/Ukraine-Joint-statement-

HRC25.pdf 

 

 

28. ESTADO DE ISRAEL. 

Por Felipe Sebastião Souza 

 

O Estado de Israel, diante da recente crise na Ucrânia, observa com 

preocupação a situação dos cidadãos do país. Almeja a paz na esperança de que o 

conflito não sofra uma escalada que leve à perda de vidas. 

    Segundo declaração do Ministro dos Assuntos Exteriores, Avidgdor Lieberman, “Israel 

mantém boas relações com os americanos e os russos”, mostrando a vontade 

israelense de não tomar posições fortes frente à crise. Apesar disso, o aliado estratégico 

israelense continua a ser os Estados Unidos, principal defensor do Estado de Israel na 

região, enquanto a Rússia é aliada da Síria, que mantém uma profunda inimizade com 

Israel. 

    A Ucrânia é lar de aproximadamente 100.000 judeus, sendo assim, o Estado de Israel 

se posiciona como responsável moralmente pela segurança dos judeus ucranianos. Em 

declaração, o chefe da Agência Judaica para Israel, Natan Sharansky, disse que a 

agência irá colaborar para a segurança das instituições judaicas no leste Europeu. 

    A posição de Israel reflete sua preocupação para com a comunidade judaica vivendo 

fora de Israel e sua preocupação com o futuro de suas relações bilaterais com a Rússia, 

conforme mostra a declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que “as 

relações com a Rússia de Putin estreitaram-se e tornaram-se mais produtivas” durante 

seus governos. De tal forma que isso não venha a prejudicar sua aliança com os Estados 

Unidos. Mantendo, assim, o discurso que visa a preocupação com o respeito aos direitos 

humanos e a busca por uma resolução via meios diplomáticos. 

 

Fontes: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140326_ucrania_crimeia_aliados_rb 

http://www.reuters.com/article/2014/03/12/us-ukraine-crisis-israel-idUSBREA2B14Y20140312 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4494935,00.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_2014_Crimean_crisis 

http://politicalviolenceataglance.org/2014/05/19/the-crimea-crisis-and-the-arab-israeli-conflict/ 

http://www.timesofisrael.com/breaking-silence-israel-urges-diplomacy-in-ukraine/ 

http://www.timesofisrael.com/jerusalem-remains-mum-on-crimea-referendum/ 

 

https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2014/march/tanaiste-ukraine-russia/
https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/int-priorities/humanrights/Ukraine-Joint-statement-HRC25.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/int-priorities/humanrights/Ukraine-Joint-statement-HRC25.pdf
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140326_ucrania_crimeia_aliados_rb
http://www.reuters.com/article/2014/03/12/us-ukraine-crisis-israel-idUSBREA2B14Y20140312
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4494935,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_2014_Crimean_crisis
http://politicalviolenceataglance.org/2014/05/19/the-crimea-crisis-and-the-arab-israeli-conflict/
http://www.timesofisrael.com/breaking-silence-israel-urges-diplomacy-in-ukraine/
http://www.timesofisrael.com/jerusalem-remains-mum-on-crimea-referendum/
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29. REPÚBLICA ITALIANA. 

Por Lucas Cidade Garcez 

 

A República Italiana demonstra grande preocupação com a crise ucraniana. Assim 

como os demais países da União Europeia, a Itália condena fortemente as ações de 

Putin na Ucrânia, considerando-as violações inaceitáveis. Em um discurso na Câmara 

dos Deputados, o Primeiro Ministro Matteo Renzi afirmou que a Itália considera o 

referendo realizado em 16 de março de 2014 ilegal, e que os países do G8 deveriam 

cooperar para solucionar a crise e evitar que uma situação similar à da Guerra Fria se 

restabelecesse. O país, portanto, condena a violação de soberania e integridade 

territorial causada pela anexação da Crimeia a Rússia e defende o canal político-

diplomático como única saída para resolver a crise. 

Em uma tentativa de mediar e estimular uma resolução para o conflito, a República 

Italiana enviou mensagens à Rússia e à Ucrânia. O conteúdo das mensagem era o 

mesmo: clamava pela utilização de todo e qualquer instrumento diplomático para um 

cessar fogo bilateral, como meio de permitir à Ucrânia que retome o controle de suas 

fronteiras. Simultaneamente, o governo italiano rogou aos dois países que facilitassem 

a implementação do acordo de associação entre União Europeia e Ucrânia, além de 

apoiar reformas na Ucrânia – principalmente, uma reforma constitucional –.  

Fontes:  

http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/ucraina-gentiloni-non-c-e-

alternativa.html 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2014/05/20140514_kerry_mogherini.html 

http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/interviste/2014/07/20140728_moghmosca.html 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2014/07/20140708_mogpriorcessfuo.html 

 

30. JAPÃO. 

Por Moranah de Carvalho 

Desde o reconhecimento diplomático com o Estado ucraniano, em 18 de 

dezembro de 1991, o Japão estabeleceu plenas relações diplomáticas com o país. 

Como membro do G7, que reúne os países mais industrializados do mundo, condenou 

a intervenção russa na Ucrânia. 

Mostrou profunda preocupação com a decisão do parlamento russo de autorizar 

uma ação militar na Ucrânia a pedido do presidente Vladimir Putin. O Primeiro Ministro 

do Japão, Shinzo Abe, afirmou que o Japão reconhece que esta é uma questão que 

envolve toda a comunidade internacional, incluindo a Ásia, e irá apoiar firmemente a 

estabilidade da Ucrânia. 

http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/ucraina-gentiloni-non-c-e-alternativa.html
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/ucraina-gentiloni-non-c-e-alternativa.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2014/05/20140514_kerry_mogherini.html
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/interviste/2014/07/20140728_moghmosca.html
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Em julho de 2014, o Japão havia anunciado a aplicação de novas sanções contra 

as pessoas e instituições russas envolvidas na “anexação da Crimeia e na 

desestabilização da Ucrânia” após a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines na 

fronteira entre Rússia e Ucrânia, derrubado por um míssil. O governo japonês afirma 

que as medidas que serão tomadas provavelmente terão um aspecto mais “limitado”, 

para evitar um impacto negativo nas negociações que Tóquio mantém com Moscou pela 

disputa territorial sobre as ilhas Curilas do Sul. Porém, se for confirmado que as forças 

pró-russas são responsáveis pela queda do avião através da utilização de armamento 

de fabricação russa, as novas sanções serão pesadas. 

Mesmo com as sanções, o governo japonês afirma que não houve mudança na 

política japonesa de manter o diálogo com Moscou, mas o Japão não pode ignorar uma 

tentativa de mudar o status quo com o uso da força e por isso lamenta que a Rússia 

reconheça a independência da República Autónoma da Crimeia que infringe a unidade, 

a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. 

É destacável, nesse sentido, a relação entre os Estados Unidos e o Japão. A 

aliança entre os dois países é fundamental tanto para a segurança dos japoneses 

quanto para a defesa dos interesses norte-americanos na Ásia, além de ser um 

elemento fundamental para a estabilidade e prosperidade regional. Deve-se levar isso 

em conta no posicionamento da política externa do Japão, pois o país tende a defender 

os princípios liberais e democráticos dos Estados Unidos.  

Fontes: 

http://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/page18e_000112.html 

http://diarioms.com.br/moscou-critica-anuncio-de-sancoes-japonesas-pelo-conflito-na-ucrania/ 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/japao-impoe-mais-sancoes-a-russia 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm 

  

 

31. REINO HACHEMITA DA JORDÂNIA.  

Por Isabelle Ferreira Vieira 

A Jordânia defende os princípios da soberania dos Estados nacionais, bem como 

a integridade territorial, independência e não-interferência nos assuntos internos. Dessa 

maneira, quanto à questão da Ucrânia, a Jordânia condena o referendo realizado no dia 

16 de março de 2015, que estabeleceu a separação da Crimeia do território ucraniano 

e sua anexação à Rússia. Inclusive, o embaixador jordaniano, ZeidRa’adZeidAl-

Hussein, destacou a importância do cumprimento da Carta das Nações Unidas. 

http://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/page18e_000112.html
http://diarioms.com.br/moscou-critica-anuncio-de-sancoes-japonesas-pelo-conflito-na-ucrania/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/japao-impoe-mais-sancoes-a-russia
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O governo jordaniano clamou para que Rússia e Ucrânia tivessem sérios e 

efetivos diálogos para a resolução da crise na Crimeia, que deveria ser entregue ao 

controle ucraniano o mais cedo possível. Mohammed F. Al-Allaf, o representante 

permanente da Jordânia nas Nações Unidas, demonstrou, no seu discurso na reunião 

do Conselho de Segurança do dia 15 de março de 2014, a preocupação profunda quanto 

às atividades das principais partes envolvidas, que deveriam exercer a calma e 

autocontenção para não haver uma escalada no conflito, baseada em medidas militares 

e ameaça de uso da força. Além do mais, Al-Allaf, evidenciou a importância de aderência 

do Memorando de Entendimento de Budapeste de 1994 e o Tratado de Amizade, 

Cooperação e Parceria de 1997, entre a Ucrânia e a Federação Russa.  

Há também a preocupação com os danos causados aos civis ucranianos. Nesse 

âmbito, a Jordânia delegou à Ucrânia a responsabilidade de tomar medidas imediatas 

para resolver as causas da tensão interna e externamente, de forma a respeitar os 

Direitos Humanos - em especial, os direitos das minorias - revogando qualquer medida 

que tenha debilitado a prática desses direitos. 

 

Fontes:  

http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm 

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/201403/04/content_31660993.htm 

 

32. REPÚBLICA LIBANESA. 

Por Fernanda Loch 

O Líbano atualmente sofre com desdobramentos da recente crise na Síria, o que 

tem sido prioridade na agenda da política externa e das atividades do Ministro das 

Relações Exteriores, GebranBassil. Ao mesmo tempo, o país tem sofrido, devido à 

crescente atenção dada à questão ucraniana, um descolamento da centralidade das 

ações humanitárias da comunidade internacional. Em 2013, houve a criação do Grupo 

Internacional de Suporte ao Líbano, no qual diversos países se comprometeram a 

prover apoio financeiro, político e de segurança para as pequenas nações que têm que 

lidar com as implicações do conflito sírio.  

 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/201403/04/content_31660993.htm
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O relacionamento do Líbano com a União Europeia é baseado no Acordo de 

Associação entre o país e o bloco. Tal acordo visa estabelecer uma via para auxílio 

político para estabelecer um Estado estável, democrático, politicamente aberto e 

economicamente forte. A União Europeia tem, por meio desse acordo, um plano para 

aumento do comércio e promoção da cooperação entre as partes, o que aprofundaria a 

relação entre elas. Essa relação é impulsionada pelos fortes laços entre o Líbano e a 

França. O Líbano, antiga colônia francesa, sempre recebeu muito apoio francês para o 

seu desenvolvimento. Atualmente, com a difícil situação do país, a França protege e 

aconselha o governo libanês a manter-se distante da problemática na Ucrânia.  

Outro importante alinhamento de política externa do país se dá com os Estados 

Unidos, antigos parceiros que sempre demonstram apoio e provém auxílios econômicos 

e políticos para preservar a independência, soberania, unidade nacional e integridade 

territorial. Os Estados Unidos entendem o Líbano como peça fundamental para a paz 

no Oriente Médio e, portanto, os dois lados objetivam parcerias cada vez mais 

complexas. 

Quanto à questão do conflito na Ucrânia, o Primeiro Ministro da República do 

Líbano, Tammam Salam, em um encontro com o embaixador ucraniano no Líbano, 

VolodymyrKoval, concordou na necessidade de uma prospecção de uma eventual 

cooperação bilateral. É possível afirmar que o Líbano não mantém relações ruins com 

os países da antiga URSS, mas, de forma geral, tais relacionamentos não são 

aprofundados, o que garante certo alinhamento de política externa mais direcionado aos 

seus grandes parceiros europeus. No que diz respeito à crise em questão, portanto, isso 

garante o posicionamento favorável à manutenção da integridade territorial e soberania 

ucraniana. 

 

Fontes: 

http://lebanon.mfa.gov.ua/en/press-center/news/19882-zustrich-posla-ukrajini-v-livani-volodimira-kovalya-z-premjer-

ministrom-livanu-tamamom-salyamom 

http://en.itar-tass.com/world/729634 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249310-bassil-calls-for-distancing-lebanon-from-ukraine-

crisis.ashx#axzz3Gul6tMYI 

http://eeas.europa.eu/lebanon/index_en.htm 

 

 

 

http://lebanon.mfa.gov.ua/en/press-center/news/19882-zustrich-posla-ukrajini-v-livani-volodimira-kovalya-z-premjer-ministrom-livanu-tamamom-salyamom
http://lebanon.mfa.gov.ua/en/press-center/news/19882-zustrich-posla-ukrajini-v-livani-volodimira-kovalya-z-premjer-ministrom-livanu-tamamom-salyamom
http://en.itar-tass.com/world/729634
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249310-bassil-calls-for-distancing-lebanon-from-ukraine-crisis.ashx#axzz3Gul6tMYI
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249310-bassil-calls-for-distancing-lebanon-from-ukraine-crisis.ashx#axzz3Gul6tMYI
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33. REPÚBLICA DA LITUÂNIA. 

Por Isabelle Ferreira Vieira 

A Lituânia é uma das três repúblicas bálticas, juntamente com a Letônia e a 

Estônia. Atualmente, faz parte da União Europeia, mas no passado, durante o período 

da Guerra Fria, foi anexada pela União Soviética. Sua independência ocorreu em 1990, 

por meio de um movimento anticomunista e antissoviético chamado Sajüdis, sendo a 

primeira república soviética a fazê-lo. Dada à proximidade da Rússia, a Lituânia, assim 

como as outras repúblicas bálticas, sente-se extremamente vulnerável a Putin, e busca 

auxílios para a sua proteção com os países Ocidentais - em especial, com os europeus. 

Tal apoio tem sido dado basicamente pela OTAN, cujos chefes dos Estados 

membros insistem que todos os Estados bálticos, diferentemente da Ucrânia, não têm 

muito o que temer por fazer parte do Tratado e, portanto, estarem protegidas pelo 

princípio da segurança coletiva. 

Dalia Grybauskaite, presidenta da República da Lituânia, demonstrou grande 

reprovação às ações de Putin na Ucrânia. Essa posição ficou evidente durante uma 

entrevista à revista alemã Focus, na qual afirmou que Putin usa o nacionalismo como 

pretexto para conquistar territórios por meios militares, o que foi exatamente o que Stalin 

e Hitler fizeram. De acordo com ela, Putin e a Rússia caracterizam-se pela violência, 

agressividade e pelo desejo de ultrapassar suas fronteiras, e a situação na Ucrânia 

representa bem essa descrição. Grybauskaite, ainda, destacou que a guerra russa 

contra a Ucrânia, que deseja ser parte da União Europeia, é praticamente uma guerra 

contra a Europa. Assim, ela evidencia que apenas o princípio da segurança coletiva da 

OTAN não será suficiente para parar com as investidas de Putin, em sua visão, os 

russos deveriam ser impedidos de agir e, portanto, toda a Europa deveria ajudar os 

ucranianos a defenderem seu território, provendo auxílio militar. Em uma forte 

entrevista, a presidenta disse que, hoje, a Ucrânia luta numa guerra em nome de toda 

a Europa.  

Por crer na necessidade de uma intervenção militar, a Lituânia, juntamente com a 

Polônia e a Ucrânia, formaram uma junta militar para fazer uma operação de 

manutenção de paz no território ucraniano. Essa união rendeu sanções russas à 

Lituânia, mas esta não vacila no seu posicionamento.  

Fontes: 

http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/baltic-states-fear-putin-amid-escalation-ukraine-n193326 

http://www.news.com.au/world/europe/dalia-grybauskaite-the-iron-lady-of-lithuania-vows-to-take-up-arms-should-russia-

strike/story-fnh81p7g-1227047626762 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29284548 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/09/russia_and_ukraine_lithuanian_president_dalia_gry

bauskaite_says_vladimir.html 

http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/baltic-states-fear-putin-amid-escalation-ukraine-n193326
http://www.news.com.au/world/europe/dalia-grybauskaite-the-iron-lady-of-lithuania-vows-to-take-up-arms-should-russia-strike/story-fnh81p7g-1227047626762
http://www.news.com.au/world/europe/dalia-grybauskaite-the-iron-lady-of-lithuania-vows-to-take-up-arms-should-russia-strike/story-fnh81p7g-1227047626762
http://www.bbc.com/news/world-europe-29284548
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/09/russia_and_ukraine_lithuanian_president_dalia_grybauskaite_says_vladimir.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/09/russia_and_ukraine_lithuanian_president_dalia_grybauskaite_says_vladimir.html
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34. MALÁSIA. 

Por Tayane Tjäder Martins 

O Governo da Malásia posiciona-se a favor da integridade territorial da Ucrânia. 

Sua posição fundamenta-se na Carta das Nações Unidas (ONU). O Sr. Raja ZaibShah, 

representante malaio na Assembleia Geral, assevera a necessidade do respeito à Carta 

como forma de manter a paz e a segurança internacional. Nesse sentido, encoraja os 

países envolvidos neste conflito a esgotar todos os esforços pacíficos antes de tomar 

outras medidas (de violência). A Malásia possui boa relação tanto com a Ucrânia quanto 

com a Rússia. A Rússia já foi um dos principais exportadores para a Malásia; além disso, 

desde a década de 1980, a política externa malaia vem buscando estreitar suas relações 

com o Leste Europeu. 

Após a conquista de sua independência, em 1957, a Malásia adotou uma forte 

postura anticomunista ao lado do Ocidente. Na década de 1970, o Estado da Malásia 

passou a pertencer à Organização da Conferência Islâmica (OCI), por ser considerado 

um país muçulmano, e à ASEAN, a partir daí iniciou uma política de não-alinhamento e 

de equidistância das grandes potências. Essa situação, no entanto, mudou a partir de 

1985, com a significativa aproximação que Mikhail Gorbachov proporcionou. Após isso 

os países passaram a ter fortes laços, que demonstram-se no apoio malaio à oposição 

de Putin à interferência Ocidental nos Estados.  

Dessa maneira, o ataque ao avião malaio MH17 – que, acredita-se ter sido 

atingido por mísseis russos – pode trazer algum nível de desestabilização à relação 

entre os países. A preocupação maior na questão ucraniana se dá quanto aos civis 

afetados e ao respeito aos direitos humanos. 

 

Fontes: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80 

http://www2.apexbrasil.com.br/media/estudo/malasia_17102012170857.pdf 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/07/aviao-da-malasia-com-295-bordo-cai-na-ucrania-diz-agencia.html 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140909_malaysia_ucrania_dg 

 

35. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Moranah de Carvalho 

As relações diplomáticas entre México e Ucrânia tiveram início em 1992, pouco 

tempo após a Ucrânia tornar-se independente da antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
http://www2.apexbrasil.com.br/media/estudo/malasia_17102012170857.pdf
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/07/aviao-da-malasia-com-295-bordo-cai-na-ucrania-diz-agencia.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140909_malaysia_ucrania_dg
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O Estado mexicano segue a tradição diplomática de aplicação dos princípios de 

não intervenção, autodeterminação e soberania dos Estados, a prevalência do direito 

internacional humanitário e dos princípios da Carta das Nações Unidas para solução 

dos conflitos internacionais. 

O governo mexicano manifestou uma profunda preocupação com o agravamento 

da situação na Ucrânia, incluindo os acontecimentos que levaram à anexação da 

Crimeia pela Rússia, pedindo para que todas as partes envolvidas nesta crise utilizem 

do diálogo para restaurar a ordem e a calma, para encontrar uma solução pacífica para 

a disputa de acordo com os princípios e as obrigações decorrentes da Carta das Nações 

Unidas e evitar que medidas que envolvam o uso da força, que poderiam agravar o 

clima de tensão, sejam tomadas e causem uma elevação da violência na região. 

O México também apoia o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-

moon, sobre a necessidade de respeitar a unidade e a integridade territorial da Ucrânia, 

em conformidade com a Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional. 

A relação entre o México e os Estados Unidos é extremamente importante para 

compreender o papel do país no âmbito da ONU e na sua política externa. Os países, 

fronteiriços, possuem fortes e vitais relações, as quais vão além dos níveis políticos e 

diplomáticos. São fortíssimos laços culturais, comerciais e educacionais. Assim, os 

países sempre pregam apoio mútuo e, no caso ucraniano, isso significa o endosso 

mexicano à posição norte americana. 

Fontes: 

http://embamex.sre.gob.mx/ucrania/index.php/en/boletines-de-prensa/613-comunicado-de-prensa-ucrania 

http://www.sre.gob.mx/index.php/dgdhd/ 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35749.htm 

 

 

36. REPÚBLICA FEDERAL DA NIGÉRIA.  

Por Marina Palma de Moura 

A Nigéria votou a favor da resolução da 68ª Assembleia Geral da ONU que tratou 

do contencioso na região da Crimeia, porque ela reflete os princípios contidos na Carta 

das Nações Unidas. Com a sua posição, o país esclarece que não apoia nem se opõe 

a qualquer país ou grupo de países. A Nigéria condena qualquer violação aos princípios 

contidos na Carta ou ao direito internacional e é a favor de instrumentos que protejam a 

soberania dos Estados, a inviolabilidade de suas fronteiras e integridade territorial, bem 

como a sua independência política. 

http://embamex.sre.gob.mx/ucrania/index.php/en/boletines-de-prensa/613-comunicado-de-prensa-ucrania
http://www.sre.gob.mx/index.php/dgdhd/
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        O país acredita que a paz pode ser alcançada apenas com base no respeito 

mútuo, e neste sentido, acredita que a proteção de minorias étnicas, a garantia inviolável 

de seus direitos e o respeito à sua dignidade são obrigações dos Estados. Portanto, 

nenhum Estado deve negar os direitos de nacionalidades inteiras ou retirá-las de suas 

identidades, incluindo a utilização de suas línguas nativas. 

        A Nigéria apela aos Estados diretamente envolvidos no conflito para que 

resolvam de forma pacífica e por meios amigáveis e de diálogo suas disputas, 

independentemente de sua natureza. O país se opõe a qualquer uso ou ameaça de uso 

da força na resolução de litígios internacionais. A Nigéria reitera que os países tomem 

como exemplo o caso da própria Nigéria, envolvida numa disputa com a República dos 

Camarões, e que submeteu sua contenda à Corte Internacional de Justiça (CIJ). 

        A Nigéria ressaltou que não reconhecerá blocos de poder ou esferas de 

influência com vistas a criar algum efêmero equilíbrio de poder, que só servem para 

enfraquecer ao invés de defender os princípios universais das Nações Unidas e da 

supremacia do direito internacional. O país se declara ainda veementemente contra a 

secessão unilateral ou excisão forçada de território concebido para alterar a 

configuração dos Estados em suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.  

 

Fontes: 

https://www.premiumtimesng.com/foreign/156817-nigeria-backs-west-crimea-condemns-russias-support-

referendum.html 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80 

 

 

 

37. NOVA ZELÂNDIA.  

Por Fernanda Liprandi 

 A Nova Zelândia é uma monarquia parlamentarista, localizada na Oceania e 

limitada pelo oceano Pacífico. O país é participante ativo da Comunidade Britânica e 

das Nações Unidas, sendo atualmente, membro rotativo do Conselho de Segurança. 

 Os maiores parceiros da Nova Zelândia são a Austrália e os Estados Unidos, 

com os quais possui associações em diversas áreas. A relação da Nova Zelândia com 

os Estados Unidos é excelente, assim como todos os demais membros da Comunidade 

Britânica, por compartilharem ideais políticos e econômicos entre si, e, recentemente, 

ambos assinaram um tratado de cooperação para a redução das ameaças nucleares 

globais. 

https://www.premiumtimesng.com/foreign/156817-nigeria-backs-west-crimea-condemns-russias-support-referendum.html
https://www.premiumtimesng.com/foreign/156817-nigeria-backs-west-crimea-condemns-russias-support-referendum.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
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 A Nova Zelândia preza pela paz e a boa relação entre países, pelos direitos 

humanos e o direito internacional. Quanto à crise na Ucrânia, o país votou favorável à 

resolução da 68º Assembleia Geral das Nações Unidas, assim como os outros membros 

da Comunidade Britânica. 

 

Fontes: 

http://www.infoplease.com/country/profiles/new-zealand.html 

http://www.nzembassy.com/usa-washington/news/us-and-new-zealand-expand-partnership-to-reduce-global-nuclear-

threats 

 

38. REPÚBLICA DO PARAGUAI. 

Por Giana Wiggers 

O Paraguai possui fortes laços com a economia russa, sendo o sétimo maior 

exportador de carne do mundo. Mais da metade da sua carne é destinada ao mercado 

russo, assim como a soja, com grande parte exportada a Rússia. 

Apesar do Paraguai ter bastante influência russa na sua economia e isso ser um 

fator importante na sua tomada de decisões políticas, o Paraguai costuma posicionar-

se da mesma maneira que os membros do bloco ao qual faz parte, o Mercosul. Na 58ª 

Assembleia das Nações Unidas, essa tendência se afirmou e o país esteve de acordo 

com a maior parte dos membros do Mercosul, aos quais se juntaram o Equador e El 

Salvador.  

Nessa oportunidade, os membros do Mercosul evidenciaram a importância dos 

esforços para uma solução pacífica à crise, convidando ambos os lados a um diálogo 

aberto e inclusivo e que a resolução proposta limita esses fins. Ademais, houve a 

demonstração de respeito às questões de integridade territorial dos Estados, e a 

alegação de que a autodeterminação dos povos, para ser real, deve ser precedida de 

um debate aberto e claro, tendo suas regras aceitas pelos dois lados, além da 

imparcialidade das autoridades e a apresentação de alternativas verdadeiras para a 

população. 

 

Fontes: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140119_paraguai_economia_pai_mc 

http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://www.infoplease.com/country/profiles/new-zealand.html
http://www.nzembassy.com/usa-washington/news/us-and-new-zealand-expand-partnership-to-reduce-global-nuclear-threats
http://www.nzembassy.com/usa-washington/news/us-and-new-zealand-expand-partnership-to-reduce-global-nuclear-threats
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140119_paraguai_economia_pai_mc
http://comtrade.un.org/data/
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39. REPÚBLICA DA POLÔNIA.  

Por Caio Cesar Manzoni 

A Polônia possui papel importante por ter fronteira, além da Alemanha, dois 

principais países envolvidos no conflito da Crimeia: Ucrânia e Rússia.  

A Polônia é parte integrante da União Europeia, o que a liga política e 

economicamente aos principais países da Europa, de modo que a Alemanha é sua 

principal parceira comercial, seguida da União Europeia como um todo. Interessante 

notar que, antes de 1991, a Polônia tinha como principais parceiros comerciais os países 

do Conselho para Assistência Econômica Mútua (COMECON), criado em 1949 e 

extinguido em 1991. O objetivo do bloco era fornecer ajuda mútua para o 

desenvolvimento dos países membros, após a Segunda Guerra Mundial. COMECON, 

que usava a moeda da Rússia como base para seu comércio. Com o fim deste bloco, a 

Polônia se afastou das relações voltadas para a Rússia e virou sua atenção para a 

Europa. Quanto à parte militar, a Polônia é integrante da OTAN, organização que 

atualmente põe-se contra a Rússia no caso da Crimeia. 

A Rússia e a Polônia possuem envolvimentos políticos há muito tempo, havendo 

um histórico de agressão por parte da Rússia. Deste modo, muitos habitantes poloneses 

sentem-se inseguros ao verem a política agressiva que a Rússia vem adotando. Deste 

modo, e por serem vizinhos da Ucrânia, sentem-se ameaçados pela situação que se 

apresenta na Crimeia, inclusive pela possibilidade de haver fuga de refugiados 

ucranianos para dentro da Polônia. 

Este nível de tensão está forçando a Polônia a cogitar aderir ao Euro. Apesar de 

ser parte da União Europeia, o país ainda não utiliza a moeda comum Euro. Contudo, 

os líderes do país começam a reconhecer que talvez seja necessário aderir a esta 

moeda para fortalecer ainda mais a integração com a Europa e proteger-se de ameaças 

vindas do lado russo no futuro. 

A Polônia já declarou, em uma reunião da OTAN, que está se sentindo ameaçada 

pelas atitudes russas. Declarou também que as regras do Direito Internacional devem 

conduzir as relações entre os países, e que os valores de liberdade e de boa-vizinhança 

são primordiais dentro do continente europeu, tendo a invasão da Crimeia pela Rússia 

violado estes princípios. 

Tendo em vista estes fatos, a Polônia é terminantemente contra as ações Russas, 

temendo o que elas podem representar para seu próprio país, buscando, assim, apoio 

no resto da Europa e em sua aliança militar, a OTAN. 
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Fontes: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26526053 

http://www.npr.org/2014/03/22/292794423/poles-see-shades-of-1939-in-russias-crimea-grab 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304585004579416982256024704 

http://www.president.pl/en/news/news/art,639,warsaw-declaration-of-freedom.html 

 

 

40. REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE.  

Por Lucas Cidade Garcez 

O governo inglês tem como propósito, com a Ucrânia, fortalecer a parceria entre as 

instituições e populações dos dois países. Ainda, mostra-se favorável às aspirações 

ucranianas de aproximação à União Europeia, auxiliando na reforma econômica e 

defesa do Estado da Ucrânia, objetivando melhorar a situação da segurança energética 

e sustentabilidade, o combate aos crimes internacionais e ameaças à segurança 

internacional.  

Dessa maneira, o Reino Unido, seguindo o posicionamento dos demais membros 

da União Europeia, condenou veementemente as ações de Putin e considera o 

referendo realizado no dia 16 de março de 2014 ilegal, pois desrespeita a soberania e 

a integridade territorial ucraniana.  

Atualmente, o governo inglês está bastante envolvido com a questão ucraniana, 

tanto no âmbito militar quanto no humanitário. Há grande preocupação inglesa quanto 

aos britânicos que vivem na Ucrânia e, portanto, o envio de capital para prover recursos 

de sobrevivência básicos, além de tropas para treinar e melhorar as Forças Armadas 

ucranianas tem sido o principal envolvimento do país na questão.  

 

Fontes: 

https://www.gov.uk/government/news/pm-announces-package-of-non-lethal-support-to-ukraine 

https://www.gov.uk/government/world/ukraine 

https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-announces-further-uk-support-to-ukrainian-armed-forces 
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41. FEDERAÇÃO RUSSA.  

Por Caio Cesar Manzoni 

No presente, a Federação Russa participa de mais de 50 organizações 

internacionais. Dentre eles, as mais importantes são: Organização das Nações Unidas 

(ONU), Comunidade dos Estados Independentes (CEI), Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU). 

Suas relações com a China, Coreia do Norte e o Cazaquistão são bastante 

amigáveis, sendo parceiros próximos principalmente na área da economia. Enquanto 

que suas relações com a Polônia e com a Ucrânia são bastante tortuosas, 

principalmente em tempos recentes devido à crise ucraniana. 

O interesse russo em relação à crise na Ucrânia se iniciou quando manifestações 

populares, tendo como braço armado extremistas neonazistas e ultranacionalistas, 

depuseram o então presidente eleito Viktor Yanukovich. Moscou se posicionou contrário 

aos atos anticonstitucionais de deposição do presidente, mas se manteve como mero 

observador e comentador da situação. Após a junta governante em Kiev, que derrubou 

Yanukovich, passar uma lei para retirar do russo o status de segunda língua oficial na 

Ucrânia, o Kremlin protestou em tom de preocupação, já que cerca de metade dos 

habitantes da Ucrânia é de etnia russa ou fala majoritariamente o russo. Outros 

governos do mundo também se mostraram preocupados com o início de uma possível 

perseguição a minorias étnicas. Neste contexto, o povo etnicamente russo que vive na 

Crimeia e no leste Ucraniano iniciou movimentos contra o governo. O Conselho 

Supremo da Crimeia declarou independência de Kiev e propôs um referendo para que 

a região determinasse seu futuro. 

        Quando do referendo, 82% da população da península da Crimeia participou da 

votação e 96% dos votantes declararam-se favoráveis à região se tornar parte integrante 

da Federação Russa. O governo do Kremlin atendeu ao pedido do povo da Crimeia e 

aceitou a integração daquele território à Rússia como região autônoma. 

        Para tal, o governo russo usou de diversos argumentos históricos, como o fato 

da Crimeia ter pertencido à República Socialista Federativa Soviética da Rússia até 

1954, tendo sido transferida para a República Socialista Soviética da Ucrânia como ato 

simbólico por parte do então Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, 

NikitaKhruschov, que era ucraniano.  
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Tal ato não tinha relevância política naquele momento, já que ambas repúblicas 

eram parte integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e não havia 

possibilidades reais da divisão da URSS em estados independentes (como ocorreu após 

a queda da União Soviética, em 1991). 

        Para além disso, a Rússia também argumentou quanto ao caráter multiétnico da 

votação de secessão da Crimeia, tendo optado por tal não apenas os russos étnicos, 

mas também ucranianos e tártaros. Também foi argumentada a importância estratégica 

militar para a Rússia, já que a única saída da Marinha Russa para o Mar Negro está 

localizada na Cidade Federal de Savastopol, na península da Crimeia. Tal base se 

mantinha na Crimeia ucraniana através de um tratado entre os dois países. Porém, a 

Rússia sentiu seu interesse ameaçado quando o governo interino de Ucrânia 

demonstrou interesse em se juntar à OTAN, o que forçaria um fechamento da base 

naval russa. 

        Argumentou-se no ocidente que a Rússia havia invadido o território ucraniano 

devido à presença de militares russos na Crimeia. No entanto, tal presença era permitida 

pelo tratado supramencionado e o número total de militares russos nunca excedeu o 

permitido (25 mil homens). Ainda, os governos ocidentais acusaram o referendo da 

Crimeia de ser ilegal, o que foi rebatido pela Rússia, que recorreu ao argumento que o 

referendo foi baseado no direito à autodeterminação dos povos, constante da Carta das 

Nações Unidas e do qual a própria Ucrânia fez uso ao se declarar independente da 

União Soviética. Ainda na linha da legalidade internacional, a Rússia se referiu ao 

consentimento do ocidente quanto à declaração unilateral de independência por parte 

do Kosovo em relação à Sérvia, o que seria um posicionamento meramente movido por 

interesses nacionais e o uso de dois pesos e duas medidas em face de situações 

semelhantes. 

Para além de todos os argumentos referentes à Crimeia, o governo russo ainda 

ressaltou a constante ingerência dos Estados Unidos e do ocidente em geral nos 

assuntos internos de outros países. Invadindo nações independentes sem o 

consentimento da ONU e fomentando rebeliões internas para depor governantes não-

alinhados aos seus interesses (o que seria o caso na Ucrânia). O Kremlin salientou 

também a sempre crescente presença da OTAN nas fronteiras da Rússia, o que vai 

contra tratados assinados pelas duas partes quando do desmantelamento da União 

Soviética. Segundo o governo, a posição russa é clara, pragmática e de acordo com o 

direito internacional. O povo da Crimeia exerceu seu direito de autodeterminação, a 

Federação Russa reafirmou seus interesses estratégicos e sua preocupação quanto à 

atitude do Ocidente em tentar bloquear a construção de um mundo multipolar. 
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Fontes: 
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http://rt.com/op-edge/160168-imagine-russia-us-double-standards/ 

http://rt.com/op-edge/158668-russia-no-territorial-expansion-ukraine/ 

http://rt.com/op-edge/158664-role-of-america-ukrainian-crisis/ 

http://rt.com/op-edge/158528-russia-response-ukraine-donetsk/ 

http://rt.com/news/155572-ryabkov-ukraine-south-crimea/ 

http://rt.com/news/crimea-defense-russian-soldiers-108/ 

http://rt.com/news/lavrov-crimea-ukraine-west-181/ 

http://rt.com/op-edge/crimea-secession-international-law-861/ 

http://praguepost.com/eu-news/37854-full-text-of-putin-s-speech-on-crimea 

 

42. REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA. 

Por Fernanda Loch 

A Síria posicionou-se favorável à Rússia na questão ucraniana, alegando que as 

ações de Vladimir Putin são fundamentais para o restabelecimento da segurança na 

Ucrânia. Segundo o presidente Bashar Al Assad, as tentativas do governo ucraniano de 

manter a unidade territorial do país são ilegítimas e contrárias aos valores democráticos, 

além de favorecerem extremistas terroristas.  

A Síria, em sua política externa, costuma alinhar-se aos russos. Isso porque a 

relação entre os dois países é bastante estável, tanto econômica, quanto política e 

militarmente. Na última década, com a guerra civil na Síria e a Primavera Árabe e seus 

desdobramentos, essa relação tornou-se ainda mais forte, com os russos apoiando e 

protegendo os interesses sírios no âmbito das organizações internacionais. Exemplo 

disso foi o insistente veto russo às sanções que o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas tentava vincular na questão polêmica sobre a utilização de armamento químico 

pelo governo sírio na sua população, em 2013. 

O governo sírio defende que a legalidade internacional, no caso ucraniano, está 

na autodeterminação dos povos. Ou seja, o referendo é sim uma alternativa democrática 

e que deve ser respeitada porque demonstrou o desejo da população. Segundo Assad, 

esse é um dos valores que deve reger as relações entre os povos e nações.  
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Ademais, também acreditando nas características terroristas do parlamento de 

extrema direita da Ucrânia, a Síria defende as ações de Putin como tendo enfoques 

reflexivos e pacifistas, e que tentam estabelecer uma ordem mundial estável e contrária 

ao extremismo e terrorismo. 

 

Fontes: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/assad-anuncia-apoio-a-putin-na-crise-ucraniana.html 

http://www.brasilescola.com/geografia/siria.htm 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/03/ukraine-crisis-middle-east-persp-20143612561064362.html 

http://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/presidente-sirio-anuncia-apoio-a-putin-na-crise-

ucraniana,642917a418794410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

 

43. REINO DA SUÉCIA.  

Por Victor Thives dos Santos 

O Reino da Suécia foi membro fundador da Organização das Nações Unidas e é 

membro da União Europeia desde janeiro de 1995. Contudo, em 2003, sua população 

rejeitou a adesão à zona do Euro. Como o nome sugere, sua forma de governo é uma 

monarquia constitucional. 

Apesar de ter sido uma potência militar durante o século XVII, o país não participa 

de nenhum conflito armado há quase dois séculos. Durante as duas guerras mundiais, 

a Suécia preservou sua neutralidade militar. 

A despeito de historicamente adotar uma postura de certa neutralidade em 

assuntos internacionais, os posicionamentos russos no que concerne à Ucrânia têm 

levado a uma mudança de percepção dos suecos em relação à Rússia e contribuído 

para crescentes preocupações sobre a segurança do país. Inclusive uma possível 

adesão à OTAN vem sendo cogitada. 

Por fazer parte da UE, a Suécia endossa a postura do bloco apoiando o governo 

ucraniano e fazendo frente às intervenções russas na península. 

 

Fontes: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html 

http://www.reuters.com/article/2014/04/01/us-ukraine-crisis-nordics-idUSBREA301AD20140401 

http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-05-28/future-swedens-security-and-defence-policy-after-russian-

ukrainian 
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44. REPÚBLICA DA TURQUIA.  

Por Ana Luiza Brandes Becher 

A situação ucraniana importa diretamente ao governo turco, principalmente devido 

ao gás e petróleo. Após a Rússia sofrer sanções estadunidenses e europeias, surgiu 

uma possibilidade que o país cortasse o abastecimento de gás e petróleo à União 

Europeia. Apesar do país não ser membro do bloco, essa retaliação pode afetá-la, na 

medida em que tem sua política externa extremamente conectada a da União Europeia 

e que também é muito dependente do petróleo russo. 

 Além disso, a Crimeia tem significativa relevância para o governo turco devido à 

sua localização estratégica e também à presença de tártaros da Crimeia, os quais 

faziam parte do antigo Império Otomano até o século XVIII e, por isso, sentem-se mais 

próximos culturalmente da Turquia. Como os tártaros continuaram utilizando a língua 

turca mesmo após a separação do Império Otomano, essa população sofreu diversas 

formas de pressão, inclusive de deportação, principalmente durante o período da Guerra 

Fria. A Turquia crê que os direitos dessa população tártara seriam mais preservados 

caso a Crimeia continue unida à Ucrânia, utilizando desses laços culturais como 

argumento para estabelecer sua posição favorável à integridade territorial ucraniana. 

No discurso da votação do projeto de resolução A/68/L.39, a Turquia posicionou-

se a favor da integridade territorial ucraniana, assim como de sua soberania, 

independência e unidade política, considerando o referendo ocorrido em 16 de março 

ilegal, já que o mesmo violou a Constituição da Ucrânia. A Turquia ainda expressou sua 

crença em uma solução através de meios diplomáticos, que respeitassem a soberania 

e integridade territorial ucranianas, dentro dos princípios do Direito Internacional. 

 

Fontes: 
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45. UCRÂNIA.  

Por Felipe Sebastião Souza 

A Ucrânia considera a anexação da Crimeia pela Rússia um ato que fere 

gravemente sua soberania, o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. O 

governo de Petro Poroshenko, alinhado aos interesses da União Europeia e objetivando 

maior aproximação, combate fortemente os separatistas pró-Rússia nas cidades do 

leste ucraniano, além de manter foças armadas dentro da Crimeia, objetivando 

recuperar o a região.  

A Ucrânia não reconhece o referendo de separação da Crimeia, considera-o 

ilegítimo e falso, apoiado pela coerção militar russa na região, ferindo as leis ucranianas 

que preveem que questões de mudança territorial só podem ser tratadas através de 

referendo, onde toda a população ucraniana participe, e não apenas a região 

contestadora. Segundo o discurso de posse de Poroshenko, a Crimeia “Foi, é, e será 

ucraniana”, e não haverá diálogo com os rebeldes do leste ucraniano apoiados pelo 

governo russo. Assim, o governo continuará a enviar tropas para defender suas 

fronteiras da agressão expansionista russa. 

 O Primeiro Ministro do país, Arseniy Yatsenyuk, que anteriormente discursava 

sobre a necessidade de se fazerem diálogos para a resolução do conflito, hoje se 

posiciona a favor de medidas duras, mas necessárias. Em verdade, recentemente, o 

governo ucraniano tentou negociar com Vladimir Putin algumas medidas que 

efetivassem um cessar-fogo, mas, segundo ele, as condições do presidente russo eram 

altamente inaceitáveis.  

 A situação do país hoje é extremamente complexa. A crise política afundou ainda 

mais os problemas econômicos que o país passa desde a sua independência. O país, 

além de receber auxílio militar e de capital do Ocidente é também ajudado pelo FMI, 

instituição monetária que possui tendências econômicas liberais, o que é mais um sinal 

do aprofundamento dos laços do país com os valores ocidentais. De qualquer maneira, 

hoje, a situação no país está fora do controle. 

Fontes: 
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46. REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI. 

 

Por Ana Luiza Brandes Becher 

 

O Uruguai expressou-se a favor do princípio da integridade territorial dos Estados 

e também do direito internacional, fatores considerados básicos para que haja uma 

coexistência pacífica e cooperação entre os membros da comunidade internacional. 

Além disso, não reconheceu o referendo ocorrido na Ucrânia por não estar de acordo 

com os princípios constitucionais daquele país, o que não pode alterar as fronteiras 

internacionalmente reconhecidas e, ainda, constitui uma contradição ao princípio da 

integridade territorial.  

Porém, em seu discurso na votação da resolução na Assembleia Geral, Cristina 

Carrión, representante permanente do Uruguai nas Nações Unidas, disse que o Uruguai 

julgou que alguns elementos do projeto de resolução possuíam fundos políticos que, 

para o país, poderiam alterar a resolução de maneira inapropriada, ao invés de 

apresentar um foco maior na aplicação do princípio da integridade territorial. Por esse 

motivo, o Uruguai decidiu abster-se da votação, mas expressou seu desejo de que o 

conflito seja resolvido por meios pacíficos, com base no diálogo entre as partes 

envolvidas e respeito ao direito internacional e à democracia. 

 

Fontes: 
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47. REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA.  

 

Por Isabella de Modesti 

 

Devido à grande dependência energética europeia do gás natural russo, fica 

evidente a forte tensão entre Estados Unidos e Rússia, refletida, também, no 

posicionamento da República Bolivariana da Venezuela em seu apoio pró-Rússia. O 

país é conhecido por sua política anti-estadunidense e anti-hegemônica, valores 

pregados pelo ideal bolivariano, presente no país desde o governo de Hugo Chávez.  

 Em razão disso e por ter a Rússia como um dos seus principais parceiros 

econômicos e comerciais, a Venezuela posiciona-se totalmente contrária à Ucrânia. 

Bem como reafirma em seus discursos, o presidente Maduro, de que a política 

antirrussa dos Estados Unidos e de alguns países europeus é a causa para a forma 

como a crise na Ucrânia vem se intensificando. 

 A República Bolivariana da Venezuela ainda se reitera a favor de um diálogo 

aberto e democrático entre as partes envolvidas.  Considerando que o papel da 

comunidade internacional seja de apoiar as negociações de modo que se mantenha a 

paz e a estabilidade na região, assim como seja garantido a segurança e os direitos da 

população ucraniana. 

 

Fontes: 

 

http://portuguese.ruvr.ru/2014_09_02/Venezuela-apela-para-n-o-acusar-a-R-ssia-8096/ 
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http://www.slate.com/blogs/the_world_/2014/03/20/the_small_group_of_countries_supporting_russia_s_position_in_ukraine_venezuela.html
http://www.slate.com/blogs/the_world_/2014/03/20/the_small_group_of_countries_supporting_russia_s_position_in_ukraine_venezuela.html
http://www.unesp.br/aci/jornal/235/suplec.php
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80
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4.3. O GRUPO ESTADO ISLÂMICO – Ocidente vs. Oriente ou guerra contra o terror? 

Por Julia França de Abreu e Maurício Luiz Munarini.  

4.3.1. ORIGENS. 

 

O Grupo Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS na sigla em inglês) é um 

grupo islâmico radical que apreendeu grandes faixas de território no leste da Síria e no 

Iraque setentrional e ocidental. Proclamou-se como tal em junho de 2014, mas vem 

atuando há alguns anos antes disso. O ISIS começou a se desenvolver após a invasão 

dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iraque em 2003. Aproveitando o caos da 

região, alguns insurgentes sunitas participantes da Al-Qaeda e partes do movimento 

jihadista, se uniram com o objetivo de montar um califado islâmico. Conseguiram 

conquistar boa parte do território iraquiano que faz fronteira com a Síria, declarando 

como sua capital Baqubah. Começaram assim a controlar todo tipo de entradas e saídas 

da região e instauram um regime fundamentalista islâmico.  

Com a insurgência na Síria, de 2013, se iniciando, os integrantes do ISIS 

ofereceram apoio aos rebeldes sírios, misturando os dois grupos. Desta forma o Grupo 

Estado Islâmico também foi ganhando força em território sírio, sendo um dos principais 

agentes dominantes controlando diversas cidades importantes como Ar-Raqqa, Idlib e 

Aleppo. Reproduziu os mesmos feitos que no Iraque, instituindo um governo, 

protegendo os habitantes, mas agora também atacando grupos rebeldes sírios. Em 

2014, então, a Al-Qaeda e os rebeldes sírios se desvinculam do ISIS. Recentemente o 

ISIS vem aumentando seu controle no Iraque, invadindo Môsul e ameaçando a capital 

Bagdá (Diário de Notícias, 2014). 

 O recém formado Grupo Estado Islâmico do Iraque foi constantemente afetado 

pelo aumento das tropas dos EUA e por tribos árabes sunitas que rejeitaram sua 

brutalidade. O atual líder do grupo - Baghdadi, ao assumir a liderança em 2010, 

conseguiu reconstruir o ISIS e captar recursos para o mesmo. Em 2013, dezenas de 

ataques foram feitos no Iraque. O grupo também se juntou à rebelião contra o presidente 

Bashar al-Assad na Síria, tomando parte da frente al-Nusra, acreditando que com a 

rebelião poderiam aumentar o seu território de influência à Síria. Os rebeldes sírios 

primeiramente aceitaram de bom grado essa ajuda, mas tardiamente renegaram o grupo 

ISIS (BBC, 2014).  

Em abril de 2013, Baghdadi anunciou a fusão de suas forças no Iraque e na Síria 

e a criação do Grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS). Os líderes da al-

Nusra e da Al-Qaeda rejeitaram o movimento, mas combatentes leais à Baghdadi 

separaram-se da al-Nusra e ajudaram o ISIS a permanecer na Síria (BBC, 2014).  
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Houve, então, uma clara divisão entre os líderes da Al-Qaeda e do ISIS. Pouco 

depois dessa separação Baghdadi anunciou a criação do Califado e rebatizou o grupo. 

Vale ressaltar que, seguindo as interpretações religiosas, cabe aos muçulmanos de todo 

o mundo jurar fidelidade ao Califado e a seu líder (EURASIA, 2014). 

No Iraque o ISIS passou a explorar um impasse político entre o governo liderado 

por xiitas e a minoria sunita2. Ajudado por membros de diversas tribos, o grupo assumiu 

rapidamente o controle da cidade central de Falluja. Já em junho de 2014, o ISIS invade 

a cidade de Mosul e depois avança para o sul do Iraque em direção a Bagdá. No final 

do mesmo mês, depois de consolidar seu domínio sobre dezenas de cidades e vilas, o 

ISIS já declara-se como Califado, com o nome Grupo Estado Islâmico (BBC, 2014). No 

mapa a seguir, de junho de 2014, já é possível perceber o avanço do controle do ISIS 

sobre o Iraque e a Síria, bem como as cidades que já estão sob o domínio do mesmo.      

         

4.3.2. OBJETIVOS. 

O Grupo Estado Islâmico deseja restaurar o "Khilafa" (Califado), um Estado 

islâmico transnacional que prevaleça sobre as fronteiras esculpidas pelos europeus pelo 

acordo de Sykes-Picot de 1916.3 O Califado seria regido pela lei Sharia e governado por 

um califa, alguém que seria considerado um sucessor à autoridade política de Maomé, 

surge então a figura de Abu Bakr al-Baghdadi, um homem que se auto proclamou califa 

Ibrahim, líder político e religioso do Grupo Estado Islâmico, nasceu em Bagdá no ano 

de 1971, se juntou à Al Qaeda em 2003 e se tornou líder da mesma organização no 

Iraque em 2010 (Vice News, 2014), mas que fora isso, o mundo sabe pouco sobre ele.  

 

 

 

       

 

  

 

                          

Fonte - The Economist 

 

                                                           
2 Para saber mais sobre as diferenças entre sunitas e xiitas, checar o glossário 
3 Assinado entre a França e a Alemanha, com a Rússia em concordância, foi um acordo secreto 

durante a Segunda Guerra Mundial que desmembrou o antigo Império Otomano nas fronteiras 
do que hoje conhecemos como Oriente Médio. 
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No território que o ISIS se apropriou, a vida é como a de qualquer Estado, mesmo 

que não haja por parte da comunidade internacional, qualquer reconhecimento oficial 

do grupo como Estado. O ISIS constrói e mantém supermercados, linhas de energia, 

estradas, escolas (com a diferença que dentro do ISIS as escolas são religiosas), e 

correios. Eles ainda têm uma força policial e um escritório de proteção ao consumidor. 

Um importante componente para a sua governabilidade é o seu setor dos serviços 

sociais, o qual ajuda a administrar as fábricas e também distribuir pão, frutos e vegetais 

aos residentes locais. Ou seja, o ISIS conseguiu construir uma estrutura sólida de poder 

na região em que atua (EURASIA, 2014). 

 

4.3.3. RESPOSTA DO OCIDENTE. 

Ao assumir a presidência, o presidente norte americano Barack Obama afirmou 

que o foco de seu governo se daria principalmente em questões domésticas. Com os 

assassinatos dos jornalistas norte-americanos James Foley e Steven Sotloff, nos 

primeiros dias de agosto de 2014, pelo Grupo Estado Islâmico podem ter colocado um 

ponto final em tal estratégia (Reuters). Já em 08 de agosto de 2014, Obama anunciou 

que o país interviria no avanço do Grupo Estado Islâmico no Iraque. Dessa forma, três 

anos após retirar suas tropas do país, os Estados Unidos começaram bombardeios 

aéreos com o objetivo de reduzir o poder de fogo do grupo jihadista e facilitar as 

ofensivas por terra de forças curdas4 (G1, 2014). 

O presidente americano anunciou então um plano estratégico e a formação de 

uma coalização internacional para combater o ISIS, Obama afirmou que o objetivo do 

Estados Unidos e da coalização é claro: “vamos degradar e, em última instância, destruir 

o ISIS através de uma estratégia abrangente e sustentável de contraterrorismo" (G1, 

2014). A formação de tal coalização foi inicialmente negociada com Alemanha, França, 

Grã-Bretanha, Itália, Turquia, Polônia, Canadá, Dinamarca e Austrália (G1, 2014). 

Entretanto, não há um consenso internacional sobre uma intervenção militar contra o 

ISIS. O Brasil, por exemplo, já declarou ser a favor do diálogo e da mediação e não do 

uso da força (G1, 2014). 

A atuação da coalização contra o ISIS tem como foco o Iraque e a Síria, países 

que concentram grande parte das atividades do grupo e que mais vem perdendo 

autonomia de partes de seus territórios. Dessa forma, o primeiro passo foi dado pelo 

governo de Bagdá, que convidou as forças internacionais para se juntar na luta contra 

a ISIS. A situação relativa às operações contra alvos localizados na Síria, por outro lado, 

é mais complexa.  

                                                           
4 Checar glossário para mais informações sobre curdos 
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O governo sírio não solicitou formalmente a assistência dos EUA, mesmo que 

Washington diga que informou a Síria antes do lançamento dos ataques, a Síria 

respondeu de uma maneira silenciada, indicando que ela também pode estar 

comprometida na luta contra o ISIS. Entretanto, tal situação não pode ser considerada 

como sendo equivalente a um consentimento sírio para a operação. Também é 

interessante notar que a oposição da Rússia à operação foi inesperadamente moderada 

até agora (BBC, 2014). 

Especialistas acreditam que uma combinação de aumento de esforços de 

inteligência, poder aéreo coordenado e um número limitado de tropas em chão são as 

chaves para eliminar o Grupo Estado Islâmico (USNews, 2015). Tal estratégia deve 

enfrentar diversas dificuldades ao combater o ISIS, em grande medida relacionadas com 

a rápida velocidade das ações empregadas pelo grupo, que possui a seu dispor grandes 

arsenais, suficientes para tomar o controle de uma série de cidades; com uma 

governança local avassaladora, conseguindo se misturar à população de civis 

inocentes. Estes ingredientes fazem com que seja muito mais difícil de encontrar e 

atacar combatentes do ISIS. 

Deste modo, é destacada a mudança de postura de Obama em relação a 

atuação internacional dos Estados Unidos. O presidente tentava centralizar seu trabalho 

em sua própria casa, agora, porém, já está usando a força militar em seis países, Síria, 

Iraque, Afeganistão, Paquistão, Iêmen e Somália. 

Em Janeiro de 2015, a questão securitária envolvendo o ISIS ganhou novo 

destaque com o ataque terrorista ocorrido em Paris, na França, que acarretou a morte 

de 20 civis, tanto o ISIS como a Al-Qaeda do Yemem vem reivindicando a autoria dos 

atentados. Francois Hollande, presidente francês, destacou que não está claro 

exatamente qual o papel e os objetivos de qualquer organização terrorista estrangeira 

envolvida no tiroteio na sede da Charlie Hebdo, e na violência subsequente como a 

polícia e as forças de segurança locais, o presidente ainda reafirmou a posição francesa 

de aliança com os norte-americanos para combater o ISIS, bem como um incremento 

da força aérea e militar do país na região do Iraque, posição que deve ser seguida por 

outros países europeus (USNews, 2015). 
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4.3.4. ONU. 

Tendo em vista a soberania do Iraque sobre seu território e povo, as 

Organizações das Nações Unidas emitiram diversas resoluções que falavam sobre o 

ISIS. Em uma delas, a ONU declara o Grupo Estado Islâmico e associados como grupos 

terroristas que vêm afetando a segurança regional, causando milhares de mortes, a fuga 

de milhões de refugiados, morte de crianças utilizadas em combate e ataques contra 

etnias e grupos religiosos variados. Condena todas essas ações, que vem aumentando 

em proporção e vão contra o Direito Internacional, mas principalmente os ataques que 

se passaram na província de Anbar e na cidade de Mosul, em janeiro de 2014. 

Ao mesmo tempo, a ONU vê como de extrema importância a atuação do Estado 

Iraquiano, unido e coeso, agindo com o auxílio da comunidade internacional, para reaver 

seu território e população de direito. Deve-se dar ênfase que a opinião das Nações 

Unidas é a de fortalecer a unidade nacional iraquiana, a soberania e a independência, 

para que se possa superar o ISIS. Igualmente a Organização acredita que só através 

da democracia e do respeito aos Direitos Humanos o Estado Iraquiano beneficiaria 

todos os seus habitantes. As Nações Unidas também condenaram qualquer tipo de 

troca com os terroristas, principalmente a compra de petróleo, visto que o Grupo Estado 

Islâmico detém controle de algumas refinarias - podendo haver sanções aos países que 

se engajarem em tais atos. 

É importante notar, que em 2003 a ONU enviou uma missão ao Iraque e, a 

UNAMI, em suporte ao país, incluindo seu governo e população. Em outra resolução, 

reitera as mesmas ideias, acrescentando o Estado Sírio nas preocupações mundiais, 

reafirma-se ações tomadas pela comunidade internacional de congelamento de 

recursos, proibição de viajar e do embargo de armas ao grupo terrorista. Além disso, faz 

questão de separar as ações do ISIS - reconhecendo-o como um braço da Al-Qaeda - 

de qualquer religião, nacionalidade ou civilização. É frisado na mesma resolução que os 

Estados devem buscar a negociação com terroristas, porém, sem que haja o pagamento 

em dinheiro por reféns, por exemplo, ou que haja concessões políticas em favor dos 

grupos ilegais. Ademais, mostra-se uma grande preocupação com o uso difundido da 

tecnologia que fazem esses grupos, como a incitação do ódio contra o Ocidente via 

internet.  

Nessa resolução, a ONU foi mais assertiva em afirmar que os Estados devem 

usar o que for necessário para cumprirem com suas obrigações internacionais e trazer 

justiça a todos aqueles que sofrem às ações terroristas na região - como prevê o capítulo 

VII da Carta da ONU. Condenando assim o recrutamento, qualquer que seja, e 

convocando os Estados a cooperarem contra o terrorismo. 
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Em uma terceira resolução de setembro de 2014, os Estados membros 

reafirmaram os obstáculos e perigos que o terrorismo oferece, dando foco nas ameaças 

praticadas pelo ISIS, requerendo relatórios completos com dados sobre o grupo de 

modo a planejar uma melhor maneira de responder ao mesmo. 

 

Fontes: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144 

http://www.eurasiacenter.org/publications/ISIS_Briefing_Colin_Tucker.pdf 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/entenda-o-conflito-envolvendo-o-estado-islamico-na-siria-e-no-iraque.html 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-9 

http://www.economist.com/news/leaders/21620191-fight-against-islamic-state-will-help-define-americas-role-world-

mission-relaunched  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTfYu0bNRA 

Resolution 2169 (2014), Adopted by the Security Council at its 7230th meeting, on 30 July 2014 (vice 

news) 

Resolution 2170 (2014) Adopted by the Security Council at its 7242nd meeting, on 15 August 2014 

Resolution 2178 (2014) Adopted by the Security Council at its 7272nd meeting, on 24 September 2014 

http://www.usnews.com/news/articles/2014/08/27/us-military-vs-the-islamic-state 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/entenda-o-que-e-um-califado.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29283286 

http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3994537&seccao=Maria%20Jo%E3o%20Tom%E1s 

http://www.usnews.com/news/articles/2015/01/16/france-us-draw-clear-lines-from-paris-to-isis-al-qaida 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501 

 

 

4.3.5. QUESTÕES PARA O DEBATE.  

 

1. Deve a comunidade internacional interferir no que vem acontecendo no território do 

Iraque e da Síria? 

2. Qual o tipo de intervenção a ser considerado? Sanções, intervenção direta, envio de 

observadores? 

3. Que medida poderia contribuir para diminuir a violência na região? 

4. Como os países ocidentais devem agir diante da ameaça representada pelo ISIS? 

5. Como evitar que pessoas de diversos países se juntem ao ISIS? 

6. Devem ser adotadas medidas para aumentar controle de fronteiras, controlar 

passageiros internacionais e restringir liberdades em favor da segurança? 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144
http://www.eurasiacenter.org/publications/ISIS_Briefing_Colin_Tucker.pdf
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/entenda-o-conflito-envolvendo-o-estado-islamico-na-siria-e-no-iraque.html
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-9
http://www.economist.com/news/leaders/21620191-fight-against-islamic-state-will-help-define-americas-role-world-mission-relaunched
http://www.economist.com/news/leaders/21620191-fight-against-islamic-state-will-help-define-americas-role-world-mission-relaunched
https://www.youtube.com/watch?v=ENTfYu0bNRA
http://undocs.org/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/S/RES/2178(2014)
http://www.usnews.com/news/articles/2014/08/27/us-military-vs-the-islamic-state
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29283286
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4.3.6. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES. 

 

1. REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL. 

Por Beatriz Klein 

Como gigante econômico do continente africano, além da característica militar 

superior em relação aos vizinhos, a África do Sul representa uma nação extremamente 

importante para a África, voltando sua agenda de política externa para o continente, 

visando a paz e a segurança. 

Com o fim do sistema racial do apartheid tendo ocorrido apenas no ano de 1994, 

a África do Sul possui histórico de terrorismo. O Congresso Nacional Africano, partido 

político do antigo presidente sul-africano Nelson Mandela, foi considerado uma 

organização terrorista no período anterior ao fim do regime do apartheid, devido ao seu 

modo de insurgência contra o governo da época. O partido pretendia estabelecer uma 

governança igualitária, não sexista e não racista; para tal, utilizou-se de ações 

consideradas terroristas a fim de atingir seus objetivos. 

 Em visita ao Iraque, a República da África do Sul acordou, em comprometer-se 

na reconstrução econômica e infra estrutural deste país, através de políticas de 

encorajamento a uma maior participação dos setores privados e estatais sul-africanos 

no programa “Oil for food program” da ONU – que consiste na venda de petróleo 

iraquiano, cujos lucros são revertidos em alimentos e suprimentos de ajuda humanitária 

neste país. 

A República da África do Sul, enquanto membro da União Africana - que em 

setembro declarou a criação de um fundo especial que visa ao combate ao terrorismo 

(em resposta ao avanço de grupos militantes islâmicos do Quênia à Nigéria, além da 

ameaça de extensão dos ataques do Grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque) – 

retalia e combate o terrorismo. 

 

Fontes: 

http://www.dfa.gov.za/foreign/bilateral/iraq.html 

http://www.nbcnews.com/news/other/us-government-considered-nelson-mandela-terrorist-until-2008-

f2D11708787 

http://w]ww.nytimes.com/1988/05/01/opinion/south-africa-a-terrorist-nation.html 

http://www.africom.mil/africa/southern-africa/south-africa 

 

 

 

 

http://www.nytimes.com/1988/05/01/opinion/south-africa-a-terrorist-nation.html
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2. REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. 

Por Caio Zucchinali 

A Alemanha faz parte da coalisão liderada pelos Estados Unidos para combater 

o ISIS e já enviou 40 paraquedistas ao Iraque para treinar os combatentes curdos, 

diversos armamentos (como 1600 rifles de assalto e centenas de armas antitanques). 

Além disso, alguns soldados curdos estão sendo treinados no sul da Alemanha. Estima-

se que o país irá fornecer armas para cerca de 4000 soldados, além de 36 toneladas de 

produtos com finalidade de ajuda humanitária. 

O governo alemão já se pronunciou diversas vezes em apoio às ações de 

Washington para combater o Grupo Estado Islâmico. Em agosto de 2014, por exemplo, 

o Ministro de Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier afirmou que 

“No curto prazo os ataques aéreos parecem ser a única maneira de prevenir o avanço 

do Grupo Estado Islâmico” e que “Agora é uma questão de prevenção de genocídio e 

libertação da população afetada” (The Washington Post). Mais recentemente, durante a 

69ª Assembleia Geral das Nações Unidas ele afirmou que os terroristas “deturpam o 

nome de Deus” e que devem ser combatidos por uma aliança política. No mês de 

outubro, o ministro Steinmeier visitou a Arábia Saudita e os diálogos priorizaram o tema 

do combate ao ISIS. No dia 19 de outubro, em pronunciamento oficial, o ministro 

salientou a importância da formação do novo governo iraquiano no combate ao ISIS. 

A Alemanha se preocupa também com o aspecto ideológico do Grupo Estado 

Islâmico. “Deveríamos estar preocupados com o discurso de ódio seduzindo jovens que 

cresceram no seio de nossas sociedades”, disse Steinmeier na Assembleia Geral das 

Nações Unidas. Existe uma quantidade significativa de muçulmanos na Alemanha 

(3,7%) e o Governo tomou medidas que dificultam a propagação ideológica do 

radicalismo islâmico. 

 

Fontes: 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/DE_en.pdf 

http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/ 

http://edition.cnn.com/2014/09/14/world/meast/isis-coalition-nations/ 

http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-

coalition-are-doing/ 

http://rudaw.net/english/kurdistan/09082014 

http://www.un.org/en/ga/ 

http://www.auswaertigesamt.de/sid_F1566CDF4434B9EA3014EDA61386A572/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014

/141019_BM_zu_Regierungsbildung_Irak.html 

http://www.auswaertigesamt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/141013-BM_SaudiArabien.html 

      

 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/DE_en.pdf
http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/
http://edition.cnn.com/2014/09/14/world/meast/isis-coalition-nations/
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-coalition-are-doing/
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-coalition-are-doing/
http://rudaw.net/english/kurdistan/09082014
http://www.un.org/en/ga/
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3. REPÚBLICA DE ANGOLA. 

Por Beatriz Klein 

        A República de Angola tornou-se independente de Portugal no recente ano de 

1975. A independência foi fruto de conflitos internos militarizados; contudo, tal luta foi 

travada por grupos étnicos rivais, o que acabou por gerar uma guerra civil pelo controle 

do poder do país, uma vez independentes. A fim de pacificar o território, a ONU entrou 

em Angola com missões de paz no final dos anos 80. A partir de tal contexto, é possível 

compreender a posição de aversão angolana adotada quanto a movimentos 

separatistas e a função da ONU enquanto instrumento para se alcançar a paz. 

Como membro da União Africana – que em setembro declarou a criação de um 

fundo especial que visa o combate ao terrorismo (em resposta ao avanço de grupos 

militantes islâmicos do Quênia à Nigéria, além da ameaça de extensão dos ataques do 

Estado Islâmico na Síria e no Iraque) -, a Angola repreende e combate, ainda que 

indiretamente, o Estado Islâmico e atos terroristas decorrentes desse. De acordo com o 

discurso proferido na 69ª Assembleia Geral das Nações Unidos, Angola declarou que o 

fundamentalismo religioso apresentado na atualidade constitui ameaça à harmonia 

internacional e configura-se como perigo para a paz e o desenvolvimento, condenando 

atos extremistas terroristas e declarando apoio às iniciativas das Nações Unidas, de 

modo a acreditar que o diálogo e a negociação sejam a forma adequada de se lidar com 

a questão. 

 

Fontes: 

http://www.mission-angola.ch/discursos/pt/20140929_presidente.pdf 

http://oglobo.globo.com/mundo/uniao-africana-anuncia-fundo-contra-terrorismo-13810653 

http://www.au.int/en/content/peace-and-security-council-455th-meeting-level-heads-state-and-government-nairobi-

kenya 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35078/000794257.pdf?sequence=1 

     

4. REINO DA ARÁBIA SAUDITA. 

Por Júlio César Filho e Maurício Luiz Munarini 

Um dos países mais insulares no Oriente Médio, a Arábia Saudita tem emergido 

de um reino subdesenvolvido no meio do deserto para se tornar uma das nações mais 

ricas da região, graças a vastos recursos petrolíferos. Com o nome da família Al Saud, 

que chegou ao poder no século 18, o país inclui a região do Hijaz - o berço do profeta 

muçulmano Maomé e também do Islã. Este fato, combinado com a adoção de uma 

interpretação estrita do Islã sunita conhecido como Wahhabism, levou o país a 

desenvolver uma auto identidade fortemente religiosa. (BBC) 

http://www.mission-angola.ch/discursos/pt/20140929_presidente.pdf
http://oglobo.globo.com/mundo/uniao-africana-anuncia-fundo-contra-terrorismo-13810653
http://www.au.int/en/content/peace-and-security-council-455th-meeting-level-heads-state-and-government-nairobi-kenya
http://www.au.int/en/content/peace-and-security-council-455th-meeting-level-heads-state-and-government-nairobi-kenya
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35078/000794257.pdf?sequence=1
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O país apoia as ações ocidentais contra o Grupo Estado Islâmico, como por 

exemplo os bombardeamentos norte-americanos no território. O Estado saudita tem 

movimentado tropas militares para a proteção de suas fronteiras de possíveis ataques 

e ameaças terroristas vindas do ISIS. O País tem uma postura de intolerância ao 

terrorismo e defende a eliminação das ameaças que o ISIS vem provocando na região. 

Sendo um dos principais parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, a 

Arábia Saudita apoia e coopera com a política externa norte-americana. Reuniões foram 

feitas entre os representantes dos dois governos para tratar da questão jihadista. 

A maior preocupação saudita é a defesa de seu território, que vem recebendo 

constantes ameaças dos líderes do Grupo Estado Islâmico. Dessa forma, pede 

garantias de segurança aos seus principais aliados. 

 

Fontes: 

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/GovernmentNews/Pages/ArticleID20141020123413

34.aspx 

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/GovernmentNews/Pages/ArticleID20141016923523

78.aspx 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/arabia-saudita-fara-reuniao-sobre-estado-islamico-com-eua-e-aliados.html 

http://portuguese.ruvr.ru/news/2014_08_09/Ar-bia-Saudita-beira-da-guerra-4033/ 

http://www.libertar.in/2014/06/tropas-da-arabia-saudita-em-alerta.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14702705 

      

5. REPÚBLICA ARGENTINA. 

Por Bruna Rambo e Júlia França de Abreu 

A Argentina é uma das maiores economias da América do Sul e uma potência 

média reconhecida, desse modo o país busca uma atuação no cenário internacional. 

O país possui algum histórico com atentados terroristas e em 2014 completou-

se 20 anos de um dos piores atentados terroristas em território argentino. O atentado 

da década de 1990 foi contra uma associação israelita e o grupo Hezbollah foi 

considerado o responsável. Até hoje, todos os anos, a associação “Memória Ativa” se 

reúne em frente ao local do incidente, para que ele não seja esquecido. Apesar desse 

histórico ruim, o país nas últimas 4 décadas vem tentando intensificar o seu contato com 

o Oriente Médio, principalmente no âmbito comercial e tem sido relativamente bem 

sucedido, dentro de suas capacidades. 

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi no mesmo caminho que a 

presidente Dilma Rousseff no discurso proferido na ONU sobre o caso do Grupo Estado 

Islâmico. Ela disse que não se combate o terrorismo fazendo soar os tambores da 

guerra e que o uso da força não é o melhor método para eliminar as causas do conflito. 

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/GovernmentNews/Pages/ArticleID2014102012341334.aspx
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/GovernmentNews/Pages/ArticleID2014102012341334.aspx
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/GovernmentNews/Pages/ArticleID2014101692352378.aspx
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/GovernmentNews/Pages/ArticleID2014101692352378.aspx
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/arabia-saudita-fara-reuniao-sobre-estado-islamico-com-eua-e-aliados.html
http://portuguese.ruvr.ru/news/2014_08_09/Ar-bia-Saudita-beira-da-guerra-4033/
http://www.libertar.in/2014/06/tropas-da-arabia-saudita-em-alerta.html
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Fontes: 

http://www.dosmanosargentina.com/travelargentina/portuguese/historia-da-argentina.php 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/09/1519614-presidente-argentina-diz-ter-sido-ameacada-pelo-estado-

islamico.shtml 

http://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/argentina-lembra-20-anos-do-pior-atentado-terrorista-no-

pais,ebac2568d4947410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/35871/estado+islamico+convoca+muculmanos+de+todo+o+mundo+par

a+ajudar+na+construcao+de+califado.shtml 

 

6. REPÚBLICA DA ÁUSTRIA. 

Por Caio Zucchinali 

A Áustria tem se posicionado contra a formação do Grupo Estado Islâmico. O 

Estado faz parte da coalisão liderada por Washington e já proveu 1,3 milhões de dólares 

em ajuda humanitária. O país enfrenta também problemas internos por conta do 

fundamentalismo islâmico - 2% da população é muçulmana e líderes religiosos já se 

manifestaram em favor do ISIS. Estima-se que cerca de 130 residentes na Áustria se 

aliaram aos militantes islâmicos.  

A Ministra do Interior da Áustria, Johanna Mikl-Leitner, em uma conferência dia 

22 de agosto de 2014 afirmou que o apoio aos radicais islâmicos está se levantando na 

Áustria e pediu por uma maior cooperação europeia para lidar com essa questão. Dos 

130 que se aliaram ao ISIS, cerca de 40 são de origem austríaca e grande parte deles 

retornou ao país, o que é causa de grande preocupação para o governo. 

A política externa da Áustria para o Oriente Médio e Norte Africano é pautada na 

construção da paz nesses países, da cooperação e garantia dos direitos humanos. 

 

Fontes: 

http://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2014/08/austria-provides-humanitarian-aid-for-up-to-

100000-people-in-northern-iraq/ 

http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/middle-east-and-north-africa/ 

http://eng.dar-alifta.org/foreign/ViewArticle.aspx?ID=566&CategoryID=1 

http://www.suapesquisa.com/paises/austria/ 

http://www.reuters.com/article/2014/08/22/us-austria-militants-syria-iraq-idUSKBN0GM19R20140822 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isiss-austrian-poster-girl-jihadi-brides-have-changed-their-minds-

and-want-to-come-home-9789547.html 

http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-

coalition-are-doing/ 

 

          

 

 

http://www.dosmanosargentina.com/travelargentina/portuguese/historia-da-argentina.php
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/09/1519614-presidente-argentina-diz-ter-sido-ameacada-pelo-estado-islamico.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/09/1519614-presidente-argentina-diz-ter-sido-ameacada-pelo-estado-islamico.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/35871/estado+islamico+convoca+muculmanos+de+todo+o+mundo+para+ajudar+na+construcao+de+califado.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/35871/estado+islamico+convoca+muculmanos+de+todo+o+mundo+para+ajudar+na+construcao+de+califado.shtml
http://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2014/08/austria-provides-humanitarian-aid-for-up-to-100000-people-in-northern-iraq/
http://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2014/08/austria-provides-humanitarian-aid-for-up-to-100000-people-in-northern-iraq/
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/middle-east-and-north-africa/
http://eng.dar-alifta.org/foreign/ViewArticle.aspx?ID=566&CategoryID=1
http://www.suapesquisa.com/paises/austria/
http://www.reuters.com/article/2014/08/22/us-austria-militants-syria-iraq-idUSKBN0GM19R20140822
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isiss-austrian-poster-girl-jihadi-brides-have-changed-their-minds-and-want-to-come-home-9789547.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isiss-austrian-poster-girl-jihadi-brides-have-changed-their-minds-and-want-to-come-home-9789547.html
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7. REINO DA BÉLGICA.  

Por Gabriel Raupp 

A Bélgica é um país situado na Europa ocidental e foi um dos membros 

fundadores, em 1957, da União Europeia. É a 26ª economia do mundo e sua capital, 

Bruxelas, é considerada a capital da União Europeia. O país se posiciona contra o 

alastramento do ISIS e o califado no Iraque. Juntamente com o Reino Unido, Países 

Baixos e Dinamarca, ingressou na última sexta-feira de setembro às fileiras da coalizão 

internacional liderada pelo Estados Unidos da América, para realizar ataques aéreos 

contra posições do ISIS no Iraque. A nação se comprometeu à coalizão com seis F-16 

(potente caça a jato monomotor) e com 120 militares, que juntaram-se aos holandeses 

na Jordânia, para apoiar as operações no Iraque com o objetivo de colaborar com a 

segurança do espaço aéreo, obter informações táticas e neutralizar objetos em terra. A 

partir do dia seguinte ao ingresso à coalizão, os aviões já estavam autorizados a entrar 

em ação pelo titular da Defesa belga, Pieter De Crem.  

O primeiro ataque aéreo das tropas belgas contra o ISIS utilizando o Desert 

Falcon, nome dado à missão no Iraque, ocorreu em cinco de outubro contra um 

elemento terrorista. Segundo o Ministério da Defesa da Bélgica, ainda no mesmo dia 

outros dois caças fizeram missões de reconhecimento pelo território iraquiano. 

 

Fontes: 

http://www.newsweek.com/britain-belgium-and-denmark-join-global-coalition-against-islamic-state-273570 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/belgica-realiza-seu-primeiro-ataque-aereo-contra-estado-islamico.html 

http://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/reino-unido-dinamarca-e-belgica-integram-coalizao-contra-

ei,2022a8af9a3b8410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm 

         

  

8. ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA. 

Por Victor Hugo Lopes 

A Bolívia membro da ALBA, adota a mesma retórica que o grupo para o tema, 

rechaçando a ingerência americana na região, principalmente no Iraque, já que assume 

a posição de que os Estados Unidos provocaram a atual crise com sua intervenção em 

2003. 

         Segundo o governo boliviano, na intervenção americana à região em 2003 

desestabilizou a região, já que em sua busca por armas de destruição em massa 

quebrou a convivência harmônica entre grupos sociais, étnicos e religiosos. 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm
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        Entretanto, a Bolívia no mesmo modelo de ação da UNASUL considera que a 

violência extrema adotada pelo Grupo Estado Islâmico é condenável e, por meios 

pacíficos, deve ser parada. Mostrando assim, uma não convergência com a resolução 

6921 do Conselho de Segurança. 

        Por fim, em uma retórica anti-imperialista o governo de La Paz deixa claro que 

providências devem ser tomadas quanto ao Grupo Estado Islâmico, porém sem 

intervenções militares, que podem desestabilizar ainda mais a região. 

 

Fonte: 

http://www.cancilleria.bo/node/741 

 

9. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Por Ana Bernardes e Maurício Munarini 

O Brasil é o país mais influente da América do Sul, um gigante econômico e uma 

das maiores democracias do mundo. (BBC) O país é considerado uma potência 

econômica em ascensão. 

A presidente Dilma Rousseff condenou os ataques aéreos na Síria pela coalizão 

liderada pelos Estados Unidos - que buscou atingir a organização terrorista Grupo 

Estado Islâmico e combater células da rede al-Qaeda - adotando em sua fala o 

pacifismo genérico fiel à tradição do Itamaraty. Durante o discurso de abertura da 69ª 

Assembleia Geral da ONU, a presidente afirmou: 

"A cada intervenção militar, não caminhamos para a paz, mas sim assistimos ao 

acirramento desses conflitos. Verifica-se uma trágica multiplicação do número de 

vítimas civis e de dramas humanitários. Não podemos aceitar que essas manifestações 

de barbárie permaneçam ferindo nossos valores éticos, morais e civilizatórios" 

Para Dilma, o Brasil repudia agressões militares, pois por mais que sejam 

eficientes no curto prazo, trazem consequências graves para países e regiões no médio 

e longo prazos. Sendo assim, a melhor forma de resolver esse problema é através do 

diálogo, de acordos e da intermediação da ONU. 

Depois de discursar na Assembleia Geral, a presidente deu uma entrevista na 

qual sustentou que o ataque ao ISIS não era o caminho mais eficaz para derrotar a 

organização. "Vocês acham que bombardear o ISIS resolve o problema? Porque, se 

resolvesse, acho que estaria resolvido no Iraque. E o que se tem visto no Iraque é a 

paralisia". 
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Apesar dos discursos proferidos por Dilma, a chefe da seção para as Américas 

do Departamento de Estado, Roberta Jacobson, afirmou "ter esperança" de que o Brasil 

contribua "de alguma maneira" com esse esforço internacional. Jacobson acrescentou 

que o Brasil, mesmo sem se envolver diretamente nas ações militares, poderia "ser 

muito útil e dar apoio" em atividades não bélicas, como assistência humanitária e 

financeira. 

Uma medida tomada pelo governo é a facilitação da obtenção do visto de turista 

aos cidadãos sírios, que procuram o Brasil como refúgio. Além disso, visto que em 2014 

são celebrados os 30 anos da Declaração de Cartagena, que tem como foco a proteção 

e os desafios humanitários enfrentados por refugiados, os países da América Latina 

estão negociando um Plano de Ação que guiará a proteção desses refugiados durante 

os próximos 10 anos. 

 

Fontes: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/na-onu-dilma-diz-que-o-mundo-nao-pode-aceitar-barbarie-na-siria.html 

http://www.defesanet.com.br/geopolitica/noticia/16911/Dilma-segue-Bolivarianos-em-apoio-ao-EI/ 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/eua-querem-engajamento-do-brasil-contra-ei 

http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/eua_querem_brasil_na_luta_contra_estado_islamico.html 

http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/acnur-promove-tweetchat-sobre-refugiados-sirios-na-america-latina/ 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-critica-acao-contra-estado-islamico-e-diz-que-bombardeios-nao-levam-a-

paz-2 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18909529 

 

 

10. REPÚBLICA DO CHADE. 

Por João Pina 

O Chade não realizou nenhuma medida ou discurso público rejeitando a ação do 

Grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. No entanto, se envolve diretamente com a 

situação tensa na vizinha Nigéria com relação ao grupo fundamentalista islâmico Boko 

Haram. O Chade vem intermediando o retorno das 276 meninas raptadas pelo grupo e 

suas forças militares já libertaram vários prisioneiros sequestrados. A República do 

Chade manifesta a sua plena solidariedade para com o povo e o Governo da Nigéria, 

como bem como o seu total apoio aos esforços envidados pelas autoridades nigerianas 

a resolver a situação. 

O presidente chadiano Idriss Déby Itno é presidente do Conselho da União 

Africana de Paz e Segurança e junto com países que compreendem a região do Sahel 

africano vem promovendo ações conjuntas no combate ao terrorismo. 

 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/na-onu-dilma-diz-que-o-mundo-nao-pode-aceitar-barbarie-na-siria.html
http://www.defesanet.com.br/geopolitica/noticia/16911/Dilma-segue-Bolivarianos-em-apoio-ao-EI/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/eua-querem-engajamento-do-brasil-contra-ei
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/eua_querem_brasil_na_luta_contra_estado_islamico.html
http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/acnur-promove-tweetchat-sobre-refugiados-sirios-na-america-latina/
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-critica-acao-contra-estado-islamico-e-diz-que-bombardeios-nao-levam-a-paz-2
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-critica-acao-contra-estado-islamico-e-diz-que-bombardeios-nao-levam-a-paz-2
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Fontes:  

http://www.cbsnews.com/news/report-boko-haram-kidnaps-dozens-of-boys-men-in-nigeria/ 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN0F100120140626      

http://www.peaceau.org/uploads/psc.436.press-statement-terrorism.-nigeria.-23.05.2014.pdf 

      http://www.peaceau.org/uploads/auc.com.boko-haram.28-07-2014-001.pdf 

      http://www.peaceau.org/en/resource/documents?keywords=boko%20haram&organ=&theme=&conflict=&location=&txtEn

dDate=yyyy-mm-dd&txtStartDate=yyyy-mm-dd&txtDate=yyyy-mm-dd&orderByDate=newest&orderByName=alpha-a-

z&searchMethod=all&fulltextsearch=0      

http://www.vanguardngr.com/2014/09/president-jonathan-chadian-leader-forge-stronger-alliance-terrorism/ 

          

11. REPÚBLICA DO CHILE. 

Por Cecília Brancher 

Atualmente, o Chile é um dos membros rotativos do Conselho de Segurança da 

ONU, juntamente com Angola, Espanha, Malásia, Nova Zelândia, Venezuela, Chade, 

Jordânia, Lituânia e Nigéria. 

Na Assembleia do Conselho de Direitos Humanos da ONU no dia 1º de setembro 

de 2014 o Chile declarou que a obrigação prioritária do conselho seria a proteção das 

vítimas. O país condenou os abusos e violações sofridos pelos civis, em particular as 

crianças, e declarou ainda, que o Conselho de Direitos Humanos deve garantir que o 

ISIS e os outros grupos armados sejam responsabilizados pelos crimes cometidos 

contra os civis. O Chile alegou que o Iraque deve continuar a promover os direitos 

humanos através de um processo democrático e inclusivo, além de tomar as medidas 

necessárias para proteger membros de minorias étnicas e religiosas. 

O Chanceler do Chile Heraldo Muñoz, manifestou que “como sempre, nós 

condenamos o terrorismo e condenamos o Grupo Estado Islâmico. Como sempre 

dissemos, condenamos a violência e sempre acreditamos que as ações internacionais 

devem realizar-se em concordância com a soberania dos Estados e com base no direito 

internacional”. Michelle Bachelet, atual presidente do Chile, declarou que terá de refletir 

muito, pois o Chile tem uma grande responsabilidade por ser um membro do Conselho 

de Segurança. A presidente espera que as decisões tomadas sejam coletivas e não tão 

“unilaterais”. 

 

Fontes: 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidenta-bachelet/viajes-al-exterior/canciller-condenamos-el-terrorismo-y-al-

estado-islamico/2014-09-24/104946.html 

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?O

penDocument 

http://www.suapesquisa.com/paises/chile/ 

 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN0F100120140626
http://www.peaceau.org/uploads/auc.com.boko-haram.28-07-2014-001.pdf
http://www.peaceau.org/en/resource/documents?keywords=boko%20haram&organ=&theme=&conflict=&location=&txtEndDate=yyyy-mm-dd&txtStartDate=yyyy-mm-dd&txtDate=yyyy-mm-dd&orderByDate=newest&orderByName=alpha-a-z&searchMethod=all&fulltextsearch=0
http://www.peaceau.org/en/resource/documents?keywords=boko%20haram&organ=&theme=&conflict=&location=&txtEndDate=yyyy-mm-dd&txtStartDate=yyyy-mm-dd&txtDate=yyyy-mm-dd&orderByDate=newest&orderByName=alpha-a-z&searchMethod=all&fulltextsearch=0
http://www.peaceau.org/en/resource/documents?keywords=boko%20haram&organ=&theme=&conflict=&location=&txtEndDate=yyyy-mm-dd&txtStartDate=yyyy-mm-dd&txtDate=yyyy-mm-dd&orderByDate=newest&orderByName=alpha-a-z&searchMethod=all&fulltextsearch=0
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidenta-bachelet/viajes-al-exterior/canciller-condenamos-el-terrorismo-y-al-estado-islamico/2014-09-24/104946.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidenta-bachelet/viajes-al-exterior/canciller-condenamos-el-terrorismo-y-al-estado-islamico/2014-09-24/104946.html
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.suapesquisa.com/paises/chile/
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12. REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. 

Por Mariana Fernandes Teixeira e Maurício Munarini  

A China é hoje o país mais populoso do mundo e a segunda maior economia 

global, além de possuir um dos cinco assentos permanentes no Conselho de Segurança 

da ONU. O país está disposto a reforçar a cooperação com a comunidade internacional 

para combater as forças terroristas e garantir a segurança e a estabilidade regional e 

internacional, mas sua postura nos fóruns internacionais tem sido ao mesmo tempo de 

incentivo e prudência.  

Desde 1949, a China tem que lidar constantemente com o movimento 

separatista dos uigures, povo de origem turcomena que vive principalmente na Região 

Autônoma de Xinjiang, conhecida também por Turquestão do Leste. O movimento 

defende a formação de uma grande nação islâmica abrangendo a Província chinesa e 

áreas vizinhas do Cazaquistão. Separatistas do Turquestão do Leste têm se juntado aos 

jihadistas no Iraque, o que tem proporcionado ao governo chinês um forte argumento 

para a repressão mais acentuada na Província. Além disso, metade da energia 

importada pela China provém do Oriente Médio, o país importa mais petróleo da região 

do que os Estados Unidos e é o maior investidor da indústria iraquiana de petróleo, 

fazendo assim com que o governo chinês tenha forte interesse na estabilização da 

região.  

A política externa chinesa mantém, contudo, a prerrogativa de que as leis 

internacionais, a soberania, independência e integridade territorial dos países devam 

ser respeitadas na luta global contra o terrorismo. Desta forma, Pequim não está 

disposta a dar apoio direto a uma ação militar dos EUA dentro das fronteiras de outro 

país. Mesmo notando apoio incondicional da China para os esforços anti-terroristas, 

deve-se notar a expectativa da China de que a soberania de qualquer país tem que ser 

respeitada. 

Ademais, analistas chineses duvidam que a abordagem militar dos EUA ao 

terrorismo é eficaz. Um artigo publicado na Xinhua, agência de notícias oficial do 

governo chinês, explorou a campanha anti-terrorismo dos Estados Unidos desde os 

ataques de 11 de setembro de 2001, o artigo apresenta como pergunta central o porquê 

de "quanto mais os EUA lutam contra o terrorismo, mais terroristas existem?”, 

questionando, desde modo, a política de combate ao terrorismo norte-americana.  
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Fontes: 

http://news.yahoo.com/why-china-stays-islamic-state-fight-now-131949876.html 

http://internacional.estadao.com.br/blogs/china-etc/china-pisa-em-ovos-na-questao-do-estado-islamico/ 

http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/0627/Why-China-stays-quiet-on-Iraq-despite-being-no.-

1-oil-investor-video 

http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/xwdt/wjbt/t1193544.htm 

http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/xwdt/wjbt/t1194096.htm 

http://thediplomat.com/2014/09/will-china-join-the-fight-against-islamic-state/ 

 

13. REPÚBLICA DE CHIPRE. 

Por Lara Bet Meneghel 

O Chipre é um país que desde 1974 enfrenta problemas relacionados, 

especialmente, em abolir a ocupação militar da Turquia. Já com a Grécia, o país tem 

uma relação amigável. Além disso o Chipre ainda busca total controle de sua nação, 

que se divide entre Cipriotas Turcos e Cipriotas Gregos. 

Em relação a Israel, América Latina e continente Africano mantêm uma relação 

amigável. Sendo parceiro comercial de Israel e da Grã Bretanha, costuma apoiar as 

decisões de ambos. Dentro do Chipre há também bases aéreas do Reino Unido. 

Recentemente, o Chipre descobriu grandes reservas minerais em seu território 

marítimo, isso faz com que o governo volte a se preocupar com invasões Turcas a seu 

território. Esta descoberta também é causa de tensão nas relações com a Geórgia, 

Armênia, Irã, Iraque, Síria, Arábia Saudita e Egito. 

O Estado se preocupa com o avanço do califado, pois uma das metas do ISIS é 

ocupar o território cipriota. O Chipre é um país muito procurado por refugiados, por estar 

próximo dos territórios do Oriente Médio, como foi o caso da guerra civil na Síria, que 

preocupou a população cipriota. Em relação ao conflito ISIS, é um alarme a futuros 

refugiados que podem se instalar lá. 

 

Fontes: 

http://chiprenews.net/cyprus/history 

http://2012umnovodespertar.blogspot.com.br/2011/09/turquia-e-tensao-com-seus-vizinhos.html 

http://pt.kushnirs.org/macroeconomia/industry/industry_cyprus.html 

http://sempreguerra.blogspot.com.br/2011/09/turquia-contra-tres-aliados-chipre.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html 

http://pt.danielpipes.org/13596/chipre-oriente-medio 

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/02/tornados-iraq-mission-cameron-visit-cyprus-airbase 

http://www.escritaglobal.com.br/2014/09/isis-o-estado-islamico-no-iraque-e-na.html 

        

 

 

http://news.yahoo.com/why-china-stays-islamic-state-fight-now-131949876.html
http://internacional.estadao.com.br/blogs/china-etc/china-pisa-em-ovos-na-questao-do-estado-islamico/
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/0627/Why-China-stays-quiet-on-Iraq-despite-being-no.-1-oil-investor-video
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/0627/Why-China-stays-quiet-on-Iraq-despite-being-no.-1-oil-investor-video
http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/xwdt/wjbt/t1193544.htm
http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/xwdt/wjbt/t1194096.htm
http://thediplomat.com/2014/09/will-china-join-the-fight-against-islamic-state/
http://2012umnovodespertar.blogspot.com.br/2011/09/turquia-e-tensao-com-seus-vizinhos.html
http://pt.kushnirs.org/macroeconomia/industry/industry_cyprus.html
http://sempreguerra.blogspot.com.br/2011/09/turquia-contra-tres-aliados-chipre.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
http://pt.danielpipes.org/13596/chipre-oriente-medio
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/02/tornados-iraq-mission-cameron-visit-cyprus-airbase
http://www.escritaglobal.com.br/2014/09/isis-o-estado-islamico-no-iraque-e-na.html
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14. REPÚBLICA DA COLÔMBIA.  

Por Mariana Silvério 

A Colômbia possui relações estreitas com os Estados Unidos através do Plano 

Colômbia, que é uma iniciativa de combate ao narcotráfico e a violência em âmbito 

interno. Sobre sua relação com os países vizinhos, ainda que haja consenso entre eles 

acerca da interdependência entre assuntos de fronteiras, problemas de segurança, 

direitos humanos e corrupção nas forças armadas, parece haver um desacordo entre 

eles com relação à natureza do problema. Não há sinais de acordo sobre a hierarquia 

dos problemas e quanto à resolução dos mesmos. 

O governo colombiano, para conquistar o objetivo de uma posição efetiva no 

sistema internacional, propõe que suas relações exteriores sejam pautadas em esforços 

de integração, cooperação e desenvolvimento. Signatário da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos proposta pela OEA em 1969 e outras Convenções relativas aos 

Direitos Humanos e ao Direito Internacional Humanitário, a Colômbia é comprometida 

com o respeito e a defesa dos direitos e liberdades de todas as pessoas independente 

da sua religião ou de suas opiniões políticas. 

Nesse sentido e considerando os esforços do país para combater a violência 

interna, infere-se o seu repúdio ao terrorismo corrente no Iraque e, também, o fator de 

inviabilidade de ação quanto à essa última situação dado que todas as suas políticas de 

segurança estão voltadas para a esfera nacional. 

 

Fontes: 

http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/right 

http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v48n2/a05v48n2.pdf 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/colombia_frente_a_los_instrumentos_internacionales_de_derechos_hum

anos_y_dih-feb2014_3.pdf 

http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/america 

http://www.anovademocracia.com.br/no-41/1573-terrorismo-de-estado-colombiano-viola-fronteiras 

 

15. REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA DA COREIA (COREIA DO NORTE). 

Por Júlio César Filho e Júlia França de Abreu 

A Coreia do Norte, oficialmente República Democrática Popular da Coreia, é um 

país peninsular do Leste Asiático, que faz fronteira com a China, Rússia e Coreia do 

Sul. O governo norte-coreano se descreve como autossuficiente, mas alguns 

pesquisadores a definem como uma monarquia absolutista. O país se manifestou 

contrário à posição norte-americana de invasão à soberania do Iraque e da Síria e vê 

como ato de dominação imperialista os ataques ordenados pelo presidente Barack 

Obama.  

http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/right
http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v48n2/a05v48n2.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/colombia_frente_a_los_instrumentos_internacionales_de_derechos_humanos_y_dih-feb2014_3.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/colombia_frente_a_los_instrumentos_internacionales_de_derechos_humanos_y_dih-feb2014_3.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/america
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O Estado norte-coreano não acredita no papel ocidental de combate ao 

terrorismo. Contudo, esse tem a China e a Rússia como principais parceiros comercias, 

países que se posicionam claramente contra o Grupo Estado Islâmico. 

Ademais, a Coreia do Norte possui relações mornas com Estados que lutam 

contra o ISIS. Por exemplo, o Irã, que realiza cooperações nas questões de 

desenvolvimento nuclear, educacional, cultural e científica com o país. 

 

Fontes: 

http://www.nknews.org/2014/09/north-korea-slam-u-s-over-military-action-against-isis/ 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/North_Korea.pdf 

http://www.kcna.co.jp/item/2007/200701/news01/20.htm 

http://www.cfr.org/proliferation/north-korea-iran-nuclear-cooperation/p23625 

   

 

16. REPÚBLICA DA COREIA (CORÉIA DO SUL). 

Por Mariana Fernandes Teixeira e Maurício Munarini 

A nação sul coreana apoia os esforços da comunidade internacional de derrotar 

o grupo militante ISIS. Como parte do suporte, Seoul já anunciou seu plano de prover 

200 mil dólares em assistência humanitária e mais um milhão para ajudar refugiados 

iraquianos em meio a uma escalada da violência no país. 

A participação da Coréia do Sul no combate ao ISIS proporcionaria uma 

oportunidade para estreitar mais os laços com seu antigo aliado e segundo maior 

parceiro comercial, os Estados Unidos, que lideram a coalizão internacional contra o 

Grupo Estado Islâmico. 

Desta forma, a Coreia do Sul, ao analisar a intervenção militar dos Estados 

Unidos e de outros países contra o Grupo Estado Islâmico, considera que questão não 

é se ela vai ou não apoiar mais uma guerra dos Estados Unidos, mas de que forma isso 

vai acontecer. Um alto funcionário do governo anterior, declarou: "Nós não temos 

escolha a não ser trabalhar em estreita colaboração com os EUA por causa da nossa 

aliança com eles”. 

 

Fontes: 

http://www.koreatimesus.com/seoul-backs-u-s-plan-to-defeat-islamic-state-extremists/ 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/kor/ 

http://www.wsws.org/en/articles/2014/09/25/kore-s25.html 

     

 

 

http://www.nknews.org/2014/09/north-korea-slam-u-s-over-military-action-against-isis/
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/North_Korea.pdf
http://www.kcna.co.jp/item/2007/200701/news01/20.htm
http://www.cfr.org/proliferation/north-korea-iran-nuclear-cooperation/p23625
http://www.koreatimesus.com/seoul-backs-u-s-plan-to-defeat-islamic-state-extremists/
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/kor/
http://www.wsws.org/en/articles/2014/09/25/kore-s25.html
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17. REPÚBLICA DE CUBA. 

Por Paula G. Werlang 

Levando em conta o regime político-econômico adotado pela República de Cuba 

–socialista-, bem como as declarações de Fidel Castro e do Embaixador no Teerã, o 

posicionamento do Estado tenderá para procurar uma alternativa para a resolução do 

conflito que não se alinhe com a proposta estadunidense e que não tenha instrumentos 

unicamente militaristas, como pode-se perceber pelas críticas ao militarismo e às 

anteriores intervenções dos países “ocidentais” na região. 

Cuba observou que conceitos como ‘responsabilidade de proteger’ e 

‘intervenções humanitárias’ são destinados para serem utilizados para legitimar políticas 

agressivas e intervenções militares, uma abordagem que não é compartilhada nem 

aceita pelo Parlamento Cubano. 

O antigo líder cubano Fidel Castro afirmou que Israel e os Estados Unidos estão 

envolvidos na criação do grupo terrorista ISIS, de acordo com informes de mídias locais. 

Além disso, segundo o Ministério de Relações Exteriores, o Embaixador cubano 

no Teerã, Vladimir González Quesada, “descreveu a situação no Oriente Médio e 

assinalou a incapacidade da União Europeia e seus aliados para erradicar o terrorismo 

através da coalizão internacional que atua na região contra a organização extremista 

autodenominada Grupo Estado Islâmico.” 

 

Fontes: 

http://www.cubaminrex.cu/es/node/29255 

http://www.ibtimes.co.uk/former-cuba-leader-fidel-castro-says-israel-us-fathered-isis-1463843 

http://www.cubaminrex.cu/es/embajador-de-cuba-el-caso-de-los-cinco-luchadores-antiterroristas-cubanos-es-un-

ejemplo-del-doble-0 

     

18. REINO DA DINAMARCA. 

Por Gabriel Raupp 

A Dinamarca condena o Grupo Estado Islâmico e o califado no Iraque, busca 

assim contribuir para que um solução definitiva seja alcançada, colocação 

compartilhada por países parceiros da União Europeia e pelos Estados Unidos da 

América, líder da Coalizão Internacional contra o ISIS. 

Na última sexta-feira de setembro, a primeira ministra da Dinamarca Helle 

Thorning-Schmidt, anunciou a aliança dinamarquesa à Coalizão Internacional de Países 

contra o ISIS com o envio de sete caças F-16 (quatro para atuação e três de reserva), 

além de 250 pilotos e pessoal de apoio para participar das operações em meio à 

coalizão internacional de países contra o ISIS. 

http://www.cubaminrex.cu/es/node/29255
http://www.ibtimes.co.uk/former-cuba-leader-fidel-castro-says-israel-us-fathered-isis-1463843
http://www.cubaminrex.cu/es/embajador-de-cuba-el-caso-de-los-cinco-luchadores-antiterroristas-cubanos-es-un-ejemplo-del-doble-0
http://www.cubaminrex.cu/es/embajador-de-cuba-el-caso-de-los-cinco-luchadores-antiterroristas-cubanos-es-un-ejemplo-del-doble-0
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Já em fevereiro de 2015, um atentado deixou 2 mortos na capital do país, 

Copenhagen. Os suspeitos abriram fogo próximo a uma sinagoga, entretanto, não há 

provas de ligação com qualquer grupo terrorista. A resposta do governo dinamarquês 

veio imediatamente, aumento a segurança em todo o país (BBC, 2015). 

  

Fontes: 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/910976/dinamarca-se-junta-a-luta-contra-o-grupo-estado-

islamico?referencia=relacionadas-detalhe-noticia 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31485086 

 

19. REPÚBLICA DO EQUADOR. 

Por Monalisa Kozerski Scalco 

O Equador é um país com forte influência indígena na sua população, cultura e 

política. Com mais de 15 milhões de habitantes, um de seus principais desafios é romper 

a barreira do subdesenvolvimento e o combate ao tráfico de drogas. O governo 

equatoriano mantém no Oriente Médio um bom relacionamento com o governo de Israel. 

Os dois, por exemplo, firmaram acordos comerciais e econômicos em 2013 com objetivo 

de estreitar relações, com ênfase em desenvolver inovações tecnológicas. Igualmente, 

visam aumentar empreendimentos e indústrias de alta tecnologia, que podem contribuir 

no desenvolvimento social e econômico dos dois países.  

Sobre o ISIS, o governo do Equador acredita na possibilidade de haver um modo 

para combater a violação massiva dos direitos humanos, contudo, rejeitou e questionou 

a ofensiva dos ataques militares americanos contra o grupo jihadista do ISIS na Síria. O 

Ministério das Relações Exteriores do Equador considerara que “As ações tomadas se 

contrapõem ao direito internacional, pois não foram reconhecidas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas e nem foram autorizadas pelo Conselho de Segurança”. 

Desse modo, acabaram violando a soberania e integridade territorial do Estado Sírio. 

 

Fontes: 

http://www.infobae.com/2014/09/24/1597142-ecuador-cuestiono-la-ofensiva-internacional-contra-el-estado-islamico 

http://www.elmundo.com.bo/elmundo/noticia.php?id=7521 

http://comercioexterior.gob.ec/ecuador-e-israel-buscan-incrementar-sus-relaciones-economico-comerciales/ 

http://www.produccion.gob.ec/israel-y-ecuador-firman-acuerdo-para-fondos-de-capital-de-riesgo/ 

http://embassies.gov.il/quito/NewsAndEvents/Pages/RELACIONES-BILATERALES-ISRAEL-ECUADOR.aspx 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html 

 

        

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm
http://www.infobae.com/2014/09/24/1597142-ecuador-cuestiono-la-ofensiva-internacional-contra-el-estado-islamico
http://www.elmundo.com.bo/elmundo/noticia.php?id=7521
http://comercioexterior.gob.ec/ecuador-e-israel-buscan-incrementar-sus-relaciones-economico-comerciales/
http://www.produccion.gob.ec/israel-y-ecuador-firman-acuerdo-para-fondos-de-capital-de-riesgo/
http://embassies.gov.il/quito/NewsAndEvents/Pages/RELACIONES-BILATERALES-ISRAEL-ECUADOR.aspx
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20. REINO DE ESPANHA. 

Por Cecília Brancher 

A Espanha faz parte da coalizão contra o Grupo Estado Islâmico liderada pelos 

Estados Unidos e já realizou doações de aproximadamente U$ 640 mil para ajuda 

humanitária por intermédio da Cruz Vermelha. A Espanha é signatária da resolução do 

Conselho de Direitos Humanos da ONU, redigida no dia primeiro de setembro de 2014, 

que requer uma missão emergencial no Iraque para investigação da violação dos 

direitos humanos cometidas pelo Grupo Estado Islâmico e para promover assistência 

técnica ao governo do Iraque.  

Na assembleia da ONU no dia primeiro de setembro de 2014, a Espanha 

declarou que o ISIS representa uma ameaça global sem precedentes e que a formação 

de um governo iraquiano forte, amplo, inclusivo e que garantisse a proteção das 

minorias, liberdade de expressão e de crença, abriria caminho para uma possível 

estabilidade nacional. 

 

Fontes: 

www.telegraph.co.uk/worldnews/middleeast/syria/11124070/Who-is-in-the-anti-islamic-state-coalition-and-what-they-

are-contributing.html 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14985&LangID=E 

www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenD

ocument 

www.ijrcenter.org/2014/09/03/un-human-rights-council-requestes-investigation-into-islamic-states-human-rights-abuses-

in-iraq 

http://www.suapesquisa.com/paises/espanha/ 

        

21. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.  

Por Júlio César Filho e Maurício Luiz Munarini 

Os Estados Unidos da América são o país com o maior poder econômico e militar 

do mundo, bem como interesses e um alcance global incomparáveis. Seu PIB 

corresponde por quase um quarto do total mundial, enquanto o orçamento militar norte-

americano é comparável com os gastos de todos os demais países do mundo juntos. 

(BBC)  

O país é o mais engajado no combate ao Grupo Estado Islâmico e têm buscado 

alianças internacionais para este fim. O País acredita que o Grupo Estado Islâmico 

representa uma profunda e singular ameaça ao mundo inteiro e demonstra preocupação 

com os atos de violência, intimidação e brutalidade genocida. O governo norte-

americano crê na potencialidade do ISIS devido ao grande controle territorial e acesso 

financeiro que este tem obtido. 

http://www.telegraph.co.uk/worldnews/middleeast/syria/11124070/Who-is-in-the-anti-islamic-state-coalition-and-what-they-are-contributing.html
http://www.telegraph.co.uk/worldnews/middleeast/syria/11124070/Who-is-in-the-anti-islamic-state-coalition-and-what-they-are-contributing.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14985&LangID=E
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.ijrcenter.org/2014/09/03/un-human-rights-council-requestes-investigation-into-islamic-states-human-rights-abuses-in-iraq
http://www.ijrcenter.org/2014/09/03/un-human-rights-council-requestes-investigation-into-islamic-states-human-rights-abuses-in-iraq
http://www.suapesquisa.com/paises/espanha/
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O Estado afirma que o combate ao terrorismo não servirá de pretexto para uma 

nova intervenção no Oriente Médio, dessa forma, o presidente Barack Obama tem dito 

repetidamente que tropas terrestres não irão participar nos combates. O país acredita 

que o poder do Grupo Estado Islâmico não pode ser enfraquecido com apenas ações 

iraquianas e, portanto, alega a necessidade de uma resposta comum entre os Estados. 

O Secretário de Estado, John Kerry, manifestou imprescindibilidade de uma 

coalizão global em que sejam feitas cooperações no âmbito político, humanitário e de 

fortalecimento de ferramentas de inteligência para dar suporte à força militar que 

combate a ameaça do Grupo Estado Islâmico. Além disso, Kerry afirmou que 

extremistas só são derrotados quando nações responsáveis e seus povos se reúnem 

para combatê-los. 

Os Estados Unidos reconhecem que há diferentes interesses em jogo, mas 

afirmam que nenhum país decente pode dar suporte aos horrores realizados pelo ISIS 

e que nenhum país civilizado pode se abster de sua responsabilidade em ajudar a 

vencer as ameaças do Grupo Estado Islâmico. 

 

Fontes: 

http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/09/232170.htm 

http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/09/231814.htm 

http://translations.state.gov/st/english/article/2014/08/20140830307368.html#axzz3GjrTyAmT 

http://rudaw.net/english/world/15102014 

http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/eua_saudam_adesao_da_holanda_a_ataques_aereos_da_coligacao_contra_e

stado_islamico.html 

http://edition.cnn.com/2014/10/14/politics/defense-chiefs-isis/ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm 

 

 

22. REPÚBLICA FRANCESA. 

Por Guilherme Guerrilha e Maurício Luiz Munarini 

A República Francesa é o maior país em extensão e possui o maior exército da 

União Europeia. Tem forte influência na região e é definida em sua constituição como 

indivisível, laica e democrática. O país é um dos cinco membros permanentes do 

Conselho de Segurança da ONU. 

Atualmente a França é uma das potências com maior oposição ao Grupo Estado 

Islâmico. Foi diretamente envolvida no caso quando um cidadão francês foi sequestrado 

na Argélia e morto por decapitação pelo grupo Soldados do Califado* que são ligados a 

construção do ISIS. Para o governo do país a luta contra o terrorismo deve ser mantida 

e ampliada. 

http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/09/232170.htm
http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/09/231814.htm
http://translations.state.gov/st/english/article/2014/08/20140830307368.html#axzz3GjrTyAmT
http://rudaw.net/english/world/15102014
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/eua_saudam_adesao_da_holanda_a_ataques_aereos_da_coligacao_contra_estado_islamico.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/eua_saudam_adesao_da_holanda_a_ataques_aereos_da_coligacao_contra_estado_islamico.html
http://edition.cnn.com/2014/10/14/politics/defense-chiefs-isis/
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A França é o segundo país ocidental (o primeiro foi os EUA) a atacar com 

bombardeios aéreos os militantes do ISIS no Iraque a fim de enfraquecer a organização 

terrorista. Ademais, foi convidada diretamente pelo presidente do Iraque a prover 

suporte militar a seu governo. 

Sua população já realizou diversas manifestações demonstrando oposição ao 

Grupo Estado Islâmico e contou com representantes muçulmanos, católicos, 

protestantes e judeus.  

Em janeiro de 2015 o presidente francês Francois Hollande anunciou novas 

ações contra o ISIS, resultado do atentando terrorista ao jornal Charlie Hebdo que 

deixou 20 mortos em Paris. Inicialmente um porta aviões francês deve ancorar em águas 

próximas ao Iraque e terá como alvo de seus ataques o ISIS. Posteriormente, Hollande 

afirma que ações conjuntas com Washington estão sendo traçadas e que a França não 

poupará esforços no combate a ameaças terroristas. (USNews) 

Por fim, debates sobre a ampliação do controle de fronteiras e sobre o sigilo de 

passageiros internacionais vem ganhando força na França e na Europa, a extrema 

direita francesa já cogita até restringir a livre circulação de pessoas na União Europeia. 

Fontes: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/26/internacional/1411752488_235734.html 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/france-supports-us-with-air-strikes-on-isis-depot-in-iraq-

9745105.html 

http://www.blogdaretrato.com.br/2014/08/estado-islamico-um-califado-improvavel.html 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/hollande-confirma-morte-de-refem-frances-sequestrado-na-argelia.html 

http://www.usnews.com/news/articles/2015/01/16/france-us-draw-clear-lines-from-paris-to-isis-al-qaida 

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/12/europe-air-passenger-data-schengen-zone-checks 

 

23. REPÚBLICA HELÊNICA. 

Por Vanessa Scheunemann 

Como seus principais parceiros comerciais, Itália, Alemanha, França, Holanda e 

Reino Unido, a Grécia acredita que a luta contra o terrorismo deve ser compartilhada e 

constante. E acredita que o Grupo Estado Islâmico, grupo praticante de ações que 

impõe o terror, deve ser combatido. 

O Grupo Estado Islâmico continua a alvejar e matar milhares de pessoas 

simplesmente por causa de sua origem étnica ou religiosa. Atos terroristas como esses 

são um desafio para a pátria grega, para o Estado de direito e para o esforço que a 

Grécia faz para relançar a economia e atrair investimentos. Entretanto, o combate 

unilateral não demonstra resultados verdadeiramente efetivos e a luta contra isso é um 

problema comum. Por isso, a Grécia e a Turquia já manifestaram o firme propósito de 

combater em conjunto o terrorismo. 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/france-supports-us-with-air-strikes-on-isis-depot-in-iraq-9745105.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/france-supports-us-with-air-strikes-on-isis-depot-in-iraq-9745105.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/hollande-confirma-morte-de-refem-frances-sequestrado-na-argelia.html
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A Grécia, seguindo os princípios e valores defendidos pela Organização das 

Nações Unidas, se coloca contra a continuidade do ISIS e acredita que ações reais 

devem ser realizadas para que a situação seja alterada posto que o grupo não apenas 

comete crimes de guerra como também crimes contra a humanidade. 

 

Fontes: 

http://www.dw.de/reino-unido-autoriza-ataques-a%C3%A9reos-contra-estado-isl%C3%A2mico-no-iraque/a-17958506 

http://www.dw.de/europa-se-prepara-para-rea%C3%A7%C3%A3o-jihadista/a-17956289 

http://www.dw.de/falta-base-jur%C3%ADdica-clara-a-ataques-a%C3%A9reos-dos-eua-na-s%C3%ADria/a-17950757 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/09/eua-e-aliados-bombardeiam-refinarias-do-estado-islamico-na-siria-

4607517.html 

http://oglobo.globo.com/mundo/protestos-contra-estado-islamico-14184499 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/10/onu-conclui-que-estado-islamico-cometeu-crimes-de-guerra-no-

iraque.html 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/37679/onu+considera+acoes+violentas+do+estado+islamico+como+cri

mes+contra+humanidade.shtml 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/09/01/estado-islamico-cometeu-crimes-contra-a-

humanidade-mortos-chegam-a-1420.htm 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,jihadistas-ameacam-a-paz-internacional-conclui-onu,1550274 

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3646019&seccao=Europa 

 

24. REINO DOS PAÍSES BAIXOS (HOLANDA). 

Por Gabriel Raupp 

A Holanda mantêm um postura contrária à difusão do ISIS e ao califado no 

Iraque, posição compartilhada por alguns outros membros da UE e pelos Estados 

Unidos da América, líder da Coalizão Internacional contra o ISIS. 

Em 24 de setembro de 2014, os Países Baixos anunciaram sua entrada na 

Coalizão Internacional contra o ISIS, divulgando sua ajuda com 8 caças F-16 (sendo 

dois destes caças destinados à reserva) para a realização de ataques aéreos contra 

posições do ISIS no Iraque, e com 250 militares que ficarão na Jordânia para eventuais 

necessidades. Além disso, o Estado ofereceu também 130 instrutores que serão 

utilizados para o treinamento de tropas iraquianas e curdas (pesh-mergas). 

No dia cinco de outubro de 2014 ocorreu a primeira ação dos caças holandeses 

contra alvos do grupo jihadista no Iraque, dentro da coalizão internacional de países que 

combatem esta organização. Segundo o Ministério de Defesa holandês, dois caças 

lançaram três bombas contra veículos armados jihadistas, destruindo-os. De acordo 

com o governo do país, os caças enviados são apropriados não só para bombardear 

acampamentos e centro de treinamentos, mas também equipamentos militares como 

tanques e morteiros. 

 

http://www.dw.de/reino-unido-autoriza-ataques-a%C3%A9reos-contra-estado-isl%C3%A2mico-no-iraque/a-17958506
http://www.dw.de/europa-se-prepara-para-rea%C3%A7%C3%A3o-jihadista/a-17956289
http://www.dw.de/falta-base-jur%C3%ADdica-clara-a-ataques-a%C3%A9reos-dos-eua-na-s%C3%ADria/a-17950757
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/09/eua-e-aliados-bombardeiam-refinarias-do-estado-islamico-na-siria-4607517.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/09/eua-e-aliados-bombardeiam-refinarias-do-estado-islamico-na-siria-4607517.html
http://oglobo.globo.com/mundo/protestos-contra-estado-islamico-14184499
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/10/onu-conclui-que-estado-islamico-cometeu-crimes-de-guerra-no-iraque.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/10/onu-conclui-que-estado-islamico-cometeu-crimes-de-guerra-no-iraque.html
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/37679/onu+considera+acoes+violentas+do+estado+islamico+como+crimes+contra+humanidade.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/37679/onu+considera+acoes+violentas+do+estado+islamico+como+crimes+contra+humanidade.shtml
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/09/01/estado-islamico-cometeu-crimes-contra-a-humanidade-mortos-chegam-a-1420.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/09/01/estado-islamico-cometeu-crimes-contra-a-humanidade-mortos-chegam-a-1420.htm
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,jihadistas-ameacam-a-paz-internacional-conclui-onu,1550274
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3646019&seccao=Europa
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Fontes: 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4163123 

http://edition.cnn.com/2014/09/14/world/meast/isis-coalition-nations/ 

Edição impressa do jornal O Estado de São Paulo, de Sábado, 27/09/2014 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/cacas-holandeses-iniciam-bombardeios-contra-estado-islamico 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html 

 

 

25. REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ. 

Por Monalisa Scalco 

O Irã é um país localizado no Oriente Médio que faz fronteira com o Iraque. Por 

isso o país tem direto envolvimento com o combate às ações violentas do Grupo Estado 

Islâmico. O governo iraniano enviou tropas com o intuito de retomar o poder em algumas 

cidades controladas pelo ISIS. O seu apoio ao Iraque é muito importante, pois sua 

aliança com o país nesse combate, não só beneficia o governo iraquiano, mas também 

sua política de retomar a frente no controle de conflitos no Oriente Médio. 

O presidente Hassan Rohani, em seu discurso na 69ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas, ressaltou que esses conflitos deveriam ser lidados por países da região, 

que melhor conhecem a dor causada pela violência. Então, analisa que países 

estrangeiros não deveriam tomar a liderança, mas deveriam buscar alianças com países 

regionais. Afinal, segundo ele, governos vêm de toda a parte do mundo com uma 

ideologia de violência e extremismo, no fim eles não ajudam, apenas desestruturam a 

região e originam uma Islamofobia, criada por suas mídias e que não condiz com a 

realidade do Islamismo. 

O governo de Rohani critica os Estados Ocidentais por responder tardiamente 

ao pedido de ajuda do Iraque. Além disso, ressalta que o Irã foi o primeiro a ajudar a 

defender e prevenir que cidades iraquianas, como Bagdá e Irbil, caíssem no controle do 

ISIS. Ainda comenta que uma intervenção militar só seria bem-vinda se o Iraque 

consentisse na decisão, e que qualquer forma de violação à soberania dos países 

resultaria no insucesso das ações. 

Rohani também adiciona que “está surpreso que esses grupos assassinos 

chamem a si mesmos de Islâmicos.” Diz que eles não representam a religião, e que se 

o grupo avançar as fronteiras com o Iraque, o governo iraniano irá contra-atacar o Grupo 

Estado Islâmico com suas forças. 

 

 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm
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Fontes: 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/25sep/iran.shtml 

http://oglobo.globo.com/mundo/ira-envia-tropas-para-ajudar-iraque-combater-jihadistas-dizem-fontes-

12821660 

http://www.nationaljournal.com/defense/iranian-president-west-should-step-aside-in-fight-against-isis-

20140925 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10933934/Iraq-crisis-Iran-pledges-military-

help-against-Isis-as-battle-for-Tikrit-escalates.html 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/27/Iran-threatens-to-attack-ISIS-deep-inside-

Iraq-.html 

http://www.theguardian.com/world/2014/sep/27/iranian-qualified-support-western-action-isis 

 

 

26. IRLANDA. 

Por Caio Zucchinali 

A política externa irlandesa com relação ao Norte da África e o Oriente Médio é 

baseada na cooperação, construção da paz e suporte aos governos democráticos e 

direitos humanos. A Irlanda participa de missões de paz desde 1958 e já participou de 

ações em países como Afeganistão, Iraque, Palestina e Geórgia. 

A política externa tem como princípio a neutralidade militar, ou seja, o país não 

participa de ações invasivas ou coalisões militares. Suas ações se concentram em ajuda 

humanitária. Já proveu 300 mil dólares à UNICEF e 300 mil à Cruz Vermelha, além de 

850 mil dólares ao Iraque como ajuda humanitária. 

É interessante destacar a ação de grupos fundamentalistas islâmicos na Irlanda. 

Recentemente o representante de uma mesquita em Dublin afirmou que existem 

radicais do ISIS vivendo e agindo no país e que o governo não está fazendo o suficiente 

para combatê-los. Isso faz com que o Estado dedique uma atenção maior às questões 

do Oriente Médio e do ISIS. 

 

Fontes: 

http://www.suapesquisa.com/paises/irlanda/ 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/middle-east-and-north-africa/ 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/international-security-policy/ 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/neutrality/ 

http://www.independent.ie/irish-news/leading-irish-muslim-warns-isis-operating-in-ireland-and-authorities-not-doing-

enough-to-combat-threat-30582764.html 

http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-

coalition-are-doing/ 

 

 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/25sep/iran.shtml
http://oglobo.globo.com/mundo/ira-envia-tropas-para-ajudar-iraque-combater-jihadistas-dizem-fontes-12821660
http://oglobo.globo.com/mundo/ira-envia-tropas-para-ajudar-iraque-combater-jihadistas-dizem-fontes-12821660
http://www.nationaljournal.com/defense/iranian-president-west-should-step-aside-in-fight-against-isis-20140925
http://www.nationaljournal.com/defense/iranian-president-west-should-step-aside-in-fight-against-isis-20140925
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10933934/Iraq-crisis-Iran-pledges-military-help-against-Isis-as-battle-for-Tikrit-escalates.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10933934/Iraq-crisis-Iran-pledges-military-help-against-Isis-as-battle-for-Tikrit-escalates.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/27/Iran-threatens-to-attack-ISIS-deep-inside-Iraq-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/27/Iran-threatens-to-attack-ISIS-deep-inside-Iraq-.html
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/27/iranian-qualified-support-western-action-isis
http://www.suapesquisa.com/paises/irlanda/
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/middle-east-and-north-africa/
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/international-security-policy/
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/neutrality/
http://www.independent.ie/irish-news/leading-irish-muslim-warns-isis-operating-in-ireland-and-authorities-not-doing-enough-to-combat-threat-30582764.html
http://www.independent.ie/irish-news/leading-irish-muslim-warns-isis-operating-in-ireland-and-authorities-not-doing-enough-to-combat-threat-30582764.html
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-coalition-are-doing/
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-coalition-are-doing/
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27. ESTADO DE ISRAEL. 

Por Moranah de Carvalho e Maurício Luiz Munarini 

Israel é o único Estado do mundo com uma população judaica majoritária, é um 

país densamente povoado com mais de 7,8 milhões de habitantes, está localizado na 

costa oriental do Mar Mediterrâneo. (BBC) 

Sendo um dos países que vivem sob a constante ameaça de terror, Israel tem 

estado atento aos acontecimentos na Síria e no Iraque, visto que há instabilidade em 

toda a região da qual Israel é parte. No entanto, Israel ainda é um dos países menos 

ameaçados diretamente em uma região cada vez mais abalada pelo avanço do Grupo 

Estado Islâmico, sendo assim ainda não vê o grupo como uma ameaça externa – 

acredita-se que Israel esteja muito além do alcance de até mesmo as mais sofisticadas 

armas do Grupo Estado islâmico. 

Como já apontando pela maioria da inteligência de Israel, os interesses 

territoriais imediatos do grupo não se estendem a qualquer lugar perto das fronteiras de 

Israel, enquanto seu apoio em áreas adjacentes for ainda insignificante. O ISIS também 

se declarou, enfaticamente, desinteressado em intervir no conflito israelo-palestino, não 

sendo prioridade do grupo. Preferindo, assim, chamar a sua atuação de revanchismo 

sunita e introduzindo uma aparência de ordem em regiões devastadas pela guerra de 

Iraque. 

Entretanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que 

apoia o plano da coalizão internacional, para combater o Grupo Estado Islâmico, 

fornecendo imagens de satélite e outros dados de inteligência. Afirmando, porém, que 

não tem a intenção de se unir fisicamente à campanha. O Ministério da Defesa 

Israelense também acrescentou o ISIS à sua lista de "organizações ilegais", afirmando 

que essa ação permite a adoção de medidas judiciais contra essas organizações, 

aqueles que as apoiam e financiam - acrescentando que a decisão foi tomada com base 

em recomendações dos serviços de segurança do país. 

 

Fontes: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/israel-poe-estado-islamico-em-lista-de-organizacoes-ilegais.html 

http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/10/21/heres-why-israel-loses-no-sleep-over-islamic-state/ 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/isil-distant-threat-israel-2014103132011368904.html 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/15/israel_wants_to_join_the_coalition_against_the_islamic_state_netanya

hu 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14628835 

 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/israel-poe-estado-islamico-em-lista-de-organizacoes-ilegais.html
http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/10/21/heres-why-israel-loses-no-sleep-over-islamic-state/
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28. REPÚBLICA ITALIANA. 

Por Guilherme Guerrilha 

A Itália é considerada um centro do cristianismo, pois é o Estado em que o 

Vaticano se localiza. Devido a este motivo sofreu ameaças do grupo ISIS, que foram 

consideradas um risco de segurança comparável ao 11 de Setembro de 2001 e os 

ataques terroristas da Al-Qaeda*. Com o compromisso firmado de apoio aos EUA para 

fornecer armas e equipamentos às forças curdas, que combatem os terroristas 

insurgentes sunitas* no norte do Iraque, assim como o apoio aos bombardeios norte 

americano na região, o governo italiano passou a temer um ataque direto como 

retaliação. 

Embora as investigações italianas não tenham encontrado um plano de ataque 

direto à Itália, o governo continua monitorando as ações do ISIS e não descarta um 

perigo iminente, focando-se em buscas na internet, em que possíveis militantes podem 

ser incitados e recrutados pelo grupo. 

Ao longo dos últimos meses as autoridades italianas vem tomando medidas mais 

sérias para conter o ISIS e evitar que as ameaças ao país se tornem reais. Logo após 

os ataques ao jornal Charlie Hebdo em Paris, o governo italiano estabeleceu uma força-

tarefa contra o terrorismo, com intuito de treinar policiais e estabelecer uma base de 

dados anti terrorismo. Roma planeja remanejar mais de 5000 soldados para conter a 

ameaça terrorista no país. Ainda em fevereiro de 2015, o país aprovou novas sanções 

destinadas a terroristas. Outra preocupação crescente entre as autoridades é entrada 

de jihadistas em solo italiano (NewsWeek, 2015). 

 

Fontes: 

http://www.thelocal.it/20140925/italy-stands-firm-in-support-of-isis-coalition 

http://www.thelocal.it/20140925/italy-steps-up-security-after-isis-threats 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/27/internacional/1409169688_866954.html 

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/08/28/italy-steps-up-security-over-alleged-isis-plot-against-the-pope.html 

http://www.newsweek.com/2015/03/13/isiss-next-crusade-310406.html 

 

29. REPÚBLICA DO IRAQUE. 

Por Victor Hugo Lopes 

O Iraque é um país que apresenta uma cultura forte e diversificada há vários 

séculos, abrigando um número ímpar de etnias. Hoje em dia é composto 

majoritariamente (97%) por Islâmicos (os Curdos, incluídos nesses números), sendo 

desses 65% Xiitas e 35% Sunitas, os outros 3% são divididos entre Cristãos, 

Mandeístas, Shabaks, Yarsans e Yezidis. 

http://www.thelocal.it/20140925/italy-stands-firm-in-support-of-isis-coalition
http://www.thelocal.it/20140925/italy-steps-up-security-after-isis-threats
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/27/internacional/1409169688_866954.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/08/28/italy-steps-up-security-over-alleged-isis-plot-against-the-pope.html
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Em 2003, o Iraque sofreu uma intervenção por parte dos Estados Unidos e da 

Grã-Bretanha, nessa invasão uma Coalisão da Autoridade Provisional (CPA, em inglês) 

foi instaurada para novas eleições no país. O partido Baath5 foi impedido de participar 

dessas eleições, bem como houve a dissolução do exército, dominado pelos Sunitas. 

Acontecendo assim, a exclusão imediata de diversos ex-oficiais, das eleições. 

        Quase que imediatamente, uma onda de violência inter-étnica entre Sunitas e 

Xiitas se deu, fomentando a criação de diversas milícias tanto Sunitas quanto Xiitas. 

Dessas milícias, há a “criação” do braço da Al Qaeda no Iraque, a Jihad Islâmica, em 

2004 e tem como alvo a CPA e civis, de maioria Sunita, aumentando ainda mais as 

tensões. 

        No ano de 2005 aconteceram as primeiras eleições desde a invasão e os 

ataques dos insurgentes aumentam. No entanto, em 2006 os níveis de violência atingem 

o topo e também houve a captura e morte de Musab al-Zarqawi – líder da Al Qaeda no 

Iraque – e a condenação do ex-ditador, Saddam Hussein, à morte por crimes contra a 

humanidade. Ainda em 2006, o governo americano foca seus esforços no Iraque em 

treinar tropas e há um aumento do contingente militar no país. 

        Por meados de 2007, o parlamento iraquiano lança um projeto para que 

aconteça a desocupação do território. Em 2008 há a assinatura do Acordo de 

Cooperação EUA – Iraque no campo militar, que condiciona os Estados Unidos a 

começar a desocupação do país em 2009 e terminar em 2011. 

        Após 2009, com o início da desocupação americana, os níveis de violência 

começaram a crescer, fazendo com que as tropas americanas deixassem o Iraque em 

2011, em meio de um cenário de instabilidade. Com os protestos de 2011 da primavera 

árabe, há a criação do Movimento Nacional Iraquiano, de maioria Sunita, que boicotou 

o parlamento – majoritariamente Xiita – entre 2011 e 2012, alegando que o governo 

estava os excluindo. 

        Com a crise na vizinha Síria, os níveis de violência no Iraque aumentaram e 

grupos armados foram criados no país com esse pretexto. Ambos, sunitas e xiitas, 

cruzaram a fronteira para lutar na Síria. 

        Protestantes sunitas aumentaram sua insatisfação com o governo, lançando 

ataques contra a população xiita em 2013, visando minar a confiança do então 

presidente Nouri al-Maliki. 

         

                                                           
5 Partido do ditador deposto, Saddam Hussein. 
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Esses insurgentes sunitas, em 2013 adotaram o nome de Estado Islâmico do 

Iraque e do Levante (ISIS), ou Califado. No ano de 2014, o grupo tomou conta de muitas 

cidades iraquianas, tais como: Mosul (2ª maior cidade do país); Fallujah (7ª maior 

cidade), e Tikrit. Criando hordas de refugiados e espelhando os problemas internos do 

Iraque para a já sensível e caótica Síria. 

        Em conclusão, o Estado Iraquiano se mostrou incapaz de lidar, apenas com 

forças internas, contra o Grupo Estado Islâmico. Porém, repudia as mortes e os 

sequestros de civis inocentes, e convocou o Governo Regional do Curdistão para 

restaurar a paz nas regiões ocupas por meio de uma aliança. Por fim, arguiu por uma 

ação efetiva das Nações Unidas já idealizada pela resolução 2169/2014. 

 

Fontes: 

http://www.mofa.gov.iq/en/articles/display.aspx?id=AZVhDlDQTgw= 

http://www.mofa.gov.iq/en/articles/display.aspx?id=aqoRuNbkLJs= 

http://countrystudies.us/iraq/81.htm 

 

30. JAPÃO. 

Por Mariana Fernandes Teixeira 

O Japão vê as atividades do ISIS como uma ameaça grave para a ordem 

internacional. O Estado acredita que é importante prevenir o extremismo de tomar raiz 

e, ao mesmo tempo, responder rapidamente às crises humanitárias da região. Para 

ajudar, o governo japonês implementará 50 milhões de dólares para assistência de 

emergência. 

O governo japonês pretende, ainda, aumentar os esforços na prevenção contra 

o terrorismo em seu território devido ao caso de um estudante japonês que 

supostamente planejava se unir ao Grupo Estado Islâmico, na Síria. Finalmente, o 

Japão concordou em cooperar a coalização internacional em seus esforços contra o 

ISIS. 

Fontes: 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/japao-aumenta-acoes-contra-terrorismo/ 

http://www.mofa.go.jp/fp/unp_a/page24e_000057.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html 

 
 

http://www.mofa.gov.iq/en/articles/display.aspx?id=AZVhDlDQTgw=
http://www.mofa.gov.iq/en/articles/display.aspx?id=aqoRuNbkLJs=
http://countrystudies.us/iraq/81.htm
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/japao-aumenta-acoes-contra-terrorismo/
http://www.mofa.go.jp/fp/unp_a/page24e_000057.html
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31. REINO HACHEMITA DA JORDÂNIA. 

Por Mariana Silvério 

A Jordânia é um país que vem aumentando suas relações com o ocidente, 

principalmente com os Estados Unidos, o Reino Unido e a França - dos quais recebe 

grande apoio e ajuda devido à sua localização crítica. 

O país é engajado na luta contra o terrorismo e acredita na necessidade de uma 

solução política de consenso internacional. Considerando esse posicionamento e os 

acordos de cooperação com os Estados Unidos, a Jordânia se integrou à coalizão 

mobilizada por Washington contra os jihadistas no Iraque e na Síria e participa dos 

ataques aéreos contra o grupo extremista ISIS. 

Apesar de ser um país majoritariamente adepto do cristianismo (94% da 

população), o rei Abdullah da Jordânia defende que, por sua posição geográfica, deve 

proteger não apenas os cristãos, mas também os muçulmanos. O país já acolheu mais 

de 1,4 milhões de refugiados sírios e iraquianos cristãos desde o início dos conflitos. 

Além disso, foi anunciado recentemente que o país apresentará uma proposta de 

resolução na ONU para a criação de um novo crime internacional com base nos últimos 

atentados contra comunidades religiosas considerando os conflitos recentes na Síria e 

no Iraque. 

 

Fontes: 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/865083/jordania-pede-estrategia-global-contra-estado-islamico?referencia=minuto-a-

minuto-topo 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4212517.ece 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4534226,00.html 

https://br.noticias.yahoo.com/rei-jord%C3%A2nia-alerta-guerra-moderados-extremistas-174856312.html 

https://br.noticias.yahoo.com/rei-jord%C3%A2nia-defende-a%C3%A7%C3%B5es-ei-pede-uni%C3%A3o-

mu%C3%A7ulmanos-195211292.html 

 

32. REPÚBLICA LÍBANESA. 

Por Isadora Konzen 

A República Libanesa é o país de maior diversidade religiosa do Oriente Médio, 

sendo 54% de sua população muçulmana, 40% cristã, e 6% drusa. O país tem boas 

relações com a União Europeia e com muitos países árabes (excetuando-se as tensões 

históricas com a Líbia, a Palestina, a Síria e o Iraque).  

        O Líbano é o caminho para os militantes do ISIS chegarem ao Mar Mediterrâneo, 

componente necessário para a manutenção de qualquer Estado, já que as tentativas de 

consegui-lo na Síria e no Iraque falharam. Para isso, eles almejam sitiar a região do 

Vale de Bekaa, no nordeste libanês, perto da fronteira com a Síria.  

http://www.dgabc.com.br/Noticia/865083/jordania-pede-estrategia-global-contra-estado-islamico?referencia=minuto-a-minuto-topo
http://www.dgabc.com.br/Noticia/865083/jordania-pede-estrategia-global-contra-estado-islamico?referencia=minuto-a-minuto-topo
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4212517.ece
https://br.noticias.yahoo.com/rei-jord%C3%A2nia-alerta-guerra-moderados-extremistas-174856312.html
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Em resposta, o governo rejeitou ferrenhamente negociações com terroristas e 

deu carta branca para o exército lutar contra a milícia, além de estar procurando 

assistência militar de países amigos na luta contra os ataques da milícia na região. Ele 

aposta na ajuda dos países da Liga Árabe, já que muitos de seus membros estão 

envolvidos no conflito. Além disso, recebeu mais de um milhão de refugiados sírios em 

seu território. 

 

Fontes: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon#Withdrawal_and_aftermath 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/lebanon-islamic-state-akkar-route-to-sea.html# 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Aug-06/266202-lebanon-to-seek-foreign-military-aid-to-fight-

terrorism.ashx#axzz3H4Ygk5b6 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/lbn/ 

         

33. REPÚBLICA DA LITUÂNIA. 

Por Victor Hugo Lopes 

        A Lituânia foi membro integrante da URSS até 1990 quando, junto com Letônia 

e Estônia, conseguiu sua independência. Sendo um dos primeiros Estados a conseguir 

sua desanexação não aderiu à CEI e sim à OTAN, em sinal de sua aproximação com o 

ocidente, em 1994 e à União Europeia em 2004. 

        Durante a intervenção da OTAN no Iraque em 2003, contra o governo de 

Saddam Hussein, a Lituânia atuou como treinador de tropas no campo de batalha. Por 

isso, reafirma a posição da OTAN e apoia o novo governo do Iraque e que este tem que 

se manter inclusivo e representativo à todos os grupos e componentes da sociedade. 

        Em 2014 reiterou seu reconhecimento ao governo Iraquiano em uma nota 

emitida pelo ministério das relações exteriores em que apoia “um Iraque unido e 

democrático, dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas, com um governo 

viável, inclusivo e representativo, onde são levados em conta os interesses de todos os 

grupos sociais, políticos, religiosos e étnicos da sociedade”6 aderindo, ainda, que este  é 

o único antídoto para a propagação do radical assassina extremismo, que ameaça a 

própria existência do Iraque, já revelando sua posição contrária à ascensão do Grupo 

Estado Islâmico. 

                                                           
6 Nota do Ministério de Relações Exteriores da República da Lituânia em 22/09/2014. 

Original: “A united and democratic Iraq within the internationally recognised borders, with 

a viable, inclusive and representative government where the interests of all social, 

political, religious and ethnic groups of the society are taken into account [...]” 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon#Withdrawal_and_aftermath
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/lebanon-islamic-state-akkar-route-to-sea.html
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Aug-06/266202-lebanon-to-seek-foreign-military-aid-to-fight-terrorism.ashx#axzz3H4Ygk5b6
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Aug-06/266202-lebanon-to-seek-foreign-military-aid-to-fight-terrorism.ashx#axzz3H4Ygk5b6
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/lbn/
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         Em adição, o governo de Vilnius7 revela extrema preocupação com todos os 

Estados em que há atividade do ISIS, porém maior com as minorias do norte do Iraque 

– concordando, assim, com as políticas Lituanas de apoio à construção de um Iraque 

Democrático e Inclusivo no pós-intervenção de 2003 – como os Yezidis, Shabak e 

Cristãos alegando que, durante seu processo do independência da URSS, teve seu 

povo tratado como minoria e reprimido, assim, solidarizando-se com os povos 

vulneráveis às ações do ISIS naquela região. 

        Por fim, a República da Lituânia defende que a comunidade internacional tem 

por obrigação agir contra a dispersão do radicalismo islâmico e do Grupo Estado 

Islâmico, corroborando, assim, com as iniciativas aprovadas pelo Conselho de 

Segurança (Resolução 2169, 2170 e 2179/2014). 

 

Fontes: 

http://www.urm.lt/default/en/news/lithuania-expressed-support-for-iraqs-new-government 

http://www.centcom.mil/en/about-centcom-en/coalition-countries-en/lithuania-en 

 

 

34. MALÁSIA. 

Por Isadora Konzen 

A Malásia é uma monarquia parlamentarista, apesar de declarar liberdade 

religiosa, a religião do Estado é o Islã, seguida por cerca de 60% da população (18% é 

budista, 9% cristã, 6% hindu). 

O aliado político, econômico e militar mais importante da Malásia desde 1980 

são os Estados Unidos. Os EUA conduziram programas de capacitação no Centro 

Regional para Contraterrorismo do Sudeste Asiático, localizado na Malásia. A China é 

outro parceiro econômico relevante – dos países do sudeste asiático, a Malásia é a que 

mais faz comércio com a China. 

O primeiro ministro malaio, Najib, condenou as ações do Grupo Estado Islâmico: 

“Ao redor do mundo, a maioria dos muçulmanos almejam viver suas vidas livres de 

violência. Nós não reconhecemos a visão de nossa fé sendo forçada em civis 

inocentes... seja sunita, xiita ou cristão... sob o cano de uma arma”. A polícia malaia 

afirmou ter capturado 19 pessoas – entre janeiro e junho de 2014 - por envolvimento 

com a militância, e acredita que pelo menos 50 malaios estão na Síria, lutando ao lado 

do Grupo Estado Islâmico. 

 

                                                           
7 Capital da Lituânia. 

http://www.urm.lt/default/en/news/lithuania-expressed-support-for-iraqs-new-government
http://www.centcom.mil/en/about-centcom-en/coalition-countries-en/lithuania-en


  

95 
 Equipe Organizadora SiEM 2015 
 www.siem.ufsc.br 

Fontes: 

http://www.amigodecristo.com/2013/01/cristaos-da-malasia-sao-proibidos-de-usar-a-palavra-ala-para-se-referir-a-

deus.html 

http://www.brasilescola.com/geografia/malasia.htm 

http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2013/10/24/malaysia-us-and-malaysia-china-relations/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93United_States_relations 

http://thediplomat.com/2014/09/indonesia-malaysia-and-brunei-must-contribute-against-islamic-state/ 

http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/najib-condemns-islamic-state-militants 

 

35. ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS. 

Por Cecília Brancher 

O México tem a segunda maior economia da América Latina e uma população 

que supera os 120 milhões de habitantes, é um grande exportador de petróleo e tem 

sua economia fortemente entrelaçada aos Estados Unidos. 

O país faz parte da coalizão contra o Grupo Estado Islâmico liderada pelos 

EUA, apesar de não ter especificado nenhum tipo de comprometimento (ajuda 

humanitária ou doações financeiras). Na assembleia do Conselho de Direitos Humanos 

da ONU sobre o Grupo Estado Islâmico, que ocorreu no dia primeiro de setembro de 

2014, o México inicialmente pontuou a situação de que a formulação da resolução foi 

seletiva e falhou em não incorporar comentários do México e de outros países. 

No entanto, tendo em vista a gravidade da situação, o México apoiou a 

resolução do Conselho e declarou preocupação em relação às sérias violações dos 

direitos humanos no Iraque, cometidas por ações do ISIS e de grupos armados, bem 

como, pelos atos de violência contra civis, além da perseguição religiosa e étnica, que 

ameaçam a paz e a segurança de toda a região. O México declarou ainda a necessidade 

de que a ONU aceite o desafio de evitar o prolongamento da situação conflituosa e que 

auxilie o Iraque a cumprir com sua obrigação de proteger seus cidadãos e garantir os 

direitos desses. 

O México foi signatário da resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU 

que requer uma missão emergencial no Iraque para investigação sobre as violações dos 

direitos humanos cometidas pelo Grupo Estado Islâmico e para promover assistência 

técnica ao governo do Iraque. 

 

Fontes: 

www.telegraph.co.uk/worldnews/middleeast/syria/11124070/Who-is-in-the-anti-islamic-state-coalition-and-what-they-

are-contributing.html 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14985&LangID=E 

www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenD

ocument 

       

http://www.telegraph.co.uk/worldnews/middleeast/syria/11124070/Who-is-in-the-anti-islamic-state-coalition-and-what-they-are-contributing.html
http://www.telegraph.co.uk/worldnews/middleeast/syria/11124070/Who-is-in-the-anti-islamic-state-coalition-and-what-they-are-contributing.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14985&LangID=E
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
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36. REPÚBLICA FEDERAL DA NIGÉRIA. 

Por João Pina 

A República Federal da Nigéria compreende 36 estados e o Território da Capital 

Federal, Abuja. Recentemente, após uma revisão nos cálculos financeiros, a Nigéria 

passou a África do Sul e possui a maior economia do continente africano. A nação 

africana é habitada por mais de 500 grupos étnicos, dos quais os três maiores são os 

hauçás, os igbos e os iorubás. O país é dividido ao meio entre cristãos, que em sua 

maioria vivem no sul e nas regiões centrais, e muçulmanos, concentrados 

principalmente no norte.  

A Nigéria repudia de forma ferrenha qualquer tipo de insurgência radical islâmica, 

afinal, o próprio país vem sofrendo com a mesma. A Nigéria vem sofrendo diariamente 

sob a ação do grupo radical islâmico Boko Haram, facção fundamentalista que pretende 

instituir um estado islâmico sob a ordem estrita da sharia.  

Similaridades entre o Boko Haram e o Grupo Estado Islâmico são diversas, os 

dois grupos insurgentes sunitas visam se apoderar de territórios e declarar um califado 

islâmico. A República Federativa da Nigéria, não vem medindo esforços para reverter a 

situação.  Apesar disso e por causa disso, o país não vem se envolvendo diretamente 

com as ações do Grupo Estado Islâmico no Oriente Médio. Cumpre ressaltar que a 

Nigéria se opõe veemente às intervenções militares por tantas vezes sua eficiência ser 

questionada, mas devido a atual e danosa conjuntura que se apresenta no Oriente 

Médio, entende que está se apresenta como a opção mais sensata e com interessante 

retorno a curto prazo.  Para evitar maiores massacres e o colossal número de refugiados 

para países vizinhos, o país deve tomar medidas efetivas para evitar ameaças à paz e 

reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz. 

 

Fontes: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1436757-nigeria-ultrapassa-africa-do-sul-como-maior-economia-

africana.shtml 

http://www.nigeria.gov.ng/2012-10-29-11-09-25/news/1261-boko-haram-minister-of-foreign-affairs-urges-international-

community-to-help-identify-sponsors?highlight=WyJib2tvIiwiaGFyYW0iLCJib2tvIGhhcmFtIl0= 

http://www.nigeria.gov.ng/index.php 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/boko-haram-se-torna-espelho-africano-do-estado-islamico 

http://www.dailytrust.com.ng/daily/top-stories/37618-boko-haram-abducts-60-females-in-adamawa 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140513_boko_haram 

http://www.brasilescola.com/geografia/nigeria.htm 

http://www.theguardianmobile.com/readNewsItem1.php?nid=26666 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_Nig%C3%A9ria
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Igbos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iorub%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%A7ulmanos
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1436757-nigeria-ultrapassa-africa-do-sul-como-maior-economia-africana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1436757-nigeria-ultrapassa-africa-do-sul-como-maior-economia-africana.shtml
http://www.nigeria.gov.ng/2012-10-29-11-09-25/news/1261-boko-haram-minister-of-foreign-affairs-urges-international-community-to-help-identify-sponsors?highlight=WyJib2tvIiwiaGFyYW0iLCJib2tvIGhhcmFtIl0
http://www.nigeria.gov.ng/2012-10-29-11-09-25/news/1261-boko-haram-minister-of-foreign-affairs-urges-international-community-to-help-identify-sponsors?highlight=WyJib2tvIiwiaGFyYW0iLCJib2tvIGhhcmFtIl0
http://www.nigeria.gov.ng/index.php
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/boko-haram-se-torna-espelho-africano-do-estado-islamico
http://www.dailytrust.com.ng/daily/top-stories/37618-boko-haram-abducts-60-females-in-adamawa
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140513_boko_haram
http://www.brasilescola.com/geografia/nigeria.htm
http://www.theguardianmobile.com/readNewsItem1.php?nid=26666
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37. NOVA ZELÂNDIA. 

Por Mariana Silvério 

Segundo o Global Peace Index de 2012, a Nova Zelândia é considerada o 

segundo país mais pacífico do mundo. Com a conquista do país de um assento 

temporário no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para o 

próximo ano, surgem novas responsabilidades que colocam à prova os valores pacíficos 

neozelandeses. 

O governo neozelandês debate neste momento sobre a sua participação no 

conflito envolvendo o Grupo Estado Islâmico. Por um lado, teme-se o risco de enviar 

tropas para o combate ao ISIS, considerando possíveis represálias terroristas sabendo 

da existência de simpatizantes do movimento em território nacional. Em contrapartida, 

o país se atém ao dever moral de que é necessário auxiliar os esforços internacionais 

de salvar o Iraque e, possivelmente, a Síria de uma era de terror. Aguardar-se-á um 

pedido formal dos Estados Unidos de assistência no conflito para que o Primeiro Ministro 

neozelandês decida de que forma o país contribuirá na resolução do problema. 

 

Fontes: 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11333678 

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/12/new-zealand-pm-considers-new-laws-to-detain-potential-isis-recruits 

http://tvnz.co.nz/national-news/isis-could-threat-new-zealand-6085294 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11338441 

 

 

38. REPÚBLICA DO PARAGUAI. 

Por Ana Bernardes 

O Paraguai é um país que enfrente problemas ligados a sua elevada taxa de 

pobreza, principalmente em áreas rurais. 

O país é pouco atuante quando se trata de política externa e não se pronunciou 

publicamente em relação ao Grupo Estado Islâmico. Suas políticas, tanto internas 

quando externas, são muito influenciadas por seus fortes vizinhos, Brasil e Argentina. 

Desde o final da década de 1960, Ciudad del Este vem recebendo um grande 

contingente de imigrantes de origem árabe. A Tríplice Fronteira, composta pelas cidades 

de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina), 

possui a segunda mais importante comunidade de descendência árabe presente na 

América do Sul, somente superada pela de São Paulo. A estimativa é de que a 

população seja de aproximadamente 20 mil pessoas. 

 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11333678
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/12/new-zealand-pm-considers-new-laws-to-detain-potential-isis-recruits
http://tvnz.co.nz/national-news/isis-could-threat-new-zealand-6085294
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Com apoio estadunidense, o governo paraguaio buscou uma solução para acabar 

com a possibilidade de ataques terroristas de grupos islâmicos na região da Tríplice 

Fronteira, pois para ele, as práticas utilizadas por esses grupos são condenáveis e 

inaceitáveis, além de ferirem os Direitos Humanos, defendidos pelo país. 

Fontes: 

http://www.nacimiento.com.py/noticia/estados-unidos-queria-saber-sobre-accion-de-al-qaeda-en-paraguay-174330 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/a-triplice-fronteira-estaria-abrigando-grupos-terroristas-como-a-al-

qaeda-de-osama-bin-laden 

http://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/variedades/el-salvador-bolivia-e-paraguai-entram-no-conselho-de-

direitos-humanos-da-onu/32354/#axzz3H1kt47kl 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pa.html 

 

39. REPÚBLICA DA POLÔNIA. 

Por Lara Bet Meneghel 

A Polônia, como membro da OTAN, mantém um postura de apoio aos Estados 

Unidos e a França em muitas ocasiões.  

O país tem um pequeno histórico de problema com o ISIS em relação à sua 

segurança cyber tecnológica, já que estes usaram um site polonês para propagar seus 

feitos o - Justpaste.it. Com o conflito, suas negociações com a Ucrânia e Bielorrússia 

foram prejudicadas. 

A Polônia aderiu à nova política de “Guerra ao Terrorismo”, uma iniciativa militar 

desencadeada pelos Estados Unidos a partir dos ataques de 11 de setembro. Tendo 

problemas com Romênia e Lituânia em relação a este assunto. 

 

Fontes: 

 https://pt.santandertrade.com/analise-os-mercados/polonia/valores-do-comercio 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-polonia-na-dianteira-da-economia-europeia 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110704_pt.htm 

http://www.portalpolonia.org/A%20Localiza%C3%A7%C3%A3o%20Geogr%C3%A1fica%20da%20Pol%C3%B4nia.pdf 

http://en.ria.ru/military_news/20140824/192298970/Poland-Baltics-Urge-NATO-to-Target-Russia-with-Europes-

Ballistic.html 

http://www.conjur.com.br/2013-dez-02/polonia-acusada-ajudar-estados-unidos-torturar-supostos-terroristas 

 

40. REINO UNIDO DA GRÃ-BRETNHA E IRLANDA DO NORTE. 

Por Bruna Rambo 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é uma união política de quatro 

países constituintes: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. O governo é 

regido por um sistema parlamentar, cuja sede está localizada na cidade de Londres, a 

capital, e por uma monarquia constitucional que tem a rainha Elisabeth II como Chefe 

de Estado. 

http://www.nacimiento.com.py/noticia/estados-unidos-queria-saber-sobre-accion-de-al-qaeda-en-paraguay-174330
http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/a-triplice-fronteira-estaria-abrigando-grupos-terroristas-como-a-al-qaeda-de-osama-bin-laden
http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/a-triplice-fronteira-estaria-abrigando-grupos-terroristas-como-a-al-qaeda-de-osama-bin-laden
http://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/variedades/el-salvador-bolivia-e-paraguai-entram-no-conselho-de-direitos-humanos-da-onu/32354/#axzz3H1kt47kl
http://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/variedades/el-salvador-bolivia-e-paraguai-entram-no-conselho-de-direitos-humanos-da-onu/32354/#axzz3H1kt47kl
https://pt.santandertrade.com/analise-os-mercados/polonia/valores-do-comercio
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-polonia-na-dianteira-da-economia-europeia
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110704_pt.htm
http://www.portalpolonia.org/A%20Localiza%C3%A7%C3%A3o%20Geogr%C3%A1fica%20da%20Pol%C3%B4nia.pdf
http://en.ria.ru/military_news/20140824/192298970/Poland-Baltics-Urge-NATO-to-Target-Russia-with-Europes-Ballistic.html
http://en.ria.ru/military_news/20140824/192298970/Poland-Baltics-Urge-NATO-to-Target-Russia-with-Europes-Ballistic.html
http://www.conjur.com.br/2013-dez-02/polonia-acusada-ajudar-estados-unidos-torturar-supostos-terroristas
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Com relação ao combate ao ISIS, o primeiro-ministro do Reino Unido, David 

Cameron, afirmou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que 

está pronto para ajudar no combate ao grupo extremista Grupo Estado Islâmico, 

chamado de ISIS, baseado em regiões interioranas da Síria e do Iraque e que motivou 

bombardeios estadunidenses. Ele também argumentou que o Iraque pediu, inclusive, a 

participação britânica na situação. 

Cameron usou palavras mais duras ao abrir a votação no parlamento para a 

aliança do Reino Unido com os Estados Unidos e outros países árabes na contenção 

do grupo. Depois de um debate que durou quase sete horas, o Legislativo aprovou, por 

524 votos contra 43, a realização de ataques aéreos em território iraquiano. Essa é a 

terceira campanha militar britânica no Iraque desde 1991. 

 

Fontes: 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_pt.htm 

http://www.assuntosmilitares.jor.br/2014/10/reino-unido-realiza-ataques-contra.html 

http://www.revistabrasileiros.com.br/2014/09/reino-unido-esta-pronto-para-combater-isis-diz-cameron/#.VEj1phbVeeg 

 

41. FEDERAÇÃO RÚSSA. 

Por Monalisa Kozerski Scalco e Maurício Luiz Munarini 

A pujança econômica vivada pelo país durante boa parte da década passada, 

permitiu a Vladimir Putin - figura política dominante da Rússia desde 2000 – aumentar 

o controle estatal sobre as instituições políticas e da mídia. 

Para a Rússia é de grande importância combater o ISIS, visto que o que está 

acontecendo na região do Iraque e Síria são atrocidades inaceitáveis. Contudo, o 

governo russo rejeita os ataques aéreos americanos na Síria, afirmando que a luta 

contra o terrorismo deve se estruturar na base do direito internacional e que qualquer 

ataque contra o Grupo Estado Islâmico na Síria seria ilegal sem a aprovação de seu 

presidente, Bashar al-Assad. A Rússia, também adiciona que é necessário analisar os 

conflitos primeiramente entre árabes e Israel para depois haver um consentimento do 

que será feito. 

Portanto, o governo russo passou a ajudar indiretamente no conflito, 

disponibilizando esforços militares em apoio ao Iraque e deixando a cargo dos países 

regionais a decisão - chegou a entregar aviões de guerra e helicópteros militares ao 

governo iraquiano. Em meados de julho de 2014 foi assinado outro contrato para 

entrega de lançadores múltiplos de mísseis e alguns equipamentos de guerra. 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_pt.htm
http://www.assuntosmilitares.jor.br/2014/10/reino-unido-realiza-ataques-contra.html
http://www.revistabrasileiros.com.br/2014/09/reino-unido-esta-pronto-para-combater-isis-diz-cameron/#.VEj1phbVeeg
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De acordo com o discurso na Assembleia Geral do Ministro de Assuntos 

Exteriores russo, Sergey Lavrov, o país acredita que o envio em grande escala de 

armamentos e equipamentos militares foi uma medida de cooperação com os governos 

envolvidos e ressaltou que a Rússia irá continuar a apoiar esforços para suprimir os 

extremistas. 

Pelo grande envolvimento russo no conflito, o país chegou a ser ameaçado pelo 

grupo terrorista. Em setembro de 2014, jihadistas do Grupo Estado Islâmico, após 

invadirem uma base na Síria, apreenderam jatos russos. Nessa ação, divulgaram um 

vídeo no qual ameaçam o presidente Russo, Vladimir Putin, alegando que “mandarão 

os jatos de volta e que libertarão a Chechênia e todos os caucásios”. 

Em medida preventiva, o presidente do Comitê de Relações Exteriores, Michael 

Margelov, declarou que "as ameaças de ataques terroristas no Cáucaso deveriam ser 

levadas a sério". (BBC) Além de Margelov, o Ministro do Exterior, em resposta ao vídeo, 

condenou os crimes hediondos do grupo e chamou pela China e países do Ocidente 

para juntar forças e ajudar a trazer um fim ao reinado de terror do Grupo Estado Islâmico. 

 

Fontes: 

http://www.dw.de/avan%C3%A7o-do-estado-isl%C3%A2mico-aproxima-r%C3%BAssia-e-ocidente/a-17959785 

http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/27sep/russianfederation.shtml 

http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2014/09/16/ISIS-not-Ukraine-could-be-Putin-s-chronic-nightmare-

.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29154481 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/iraque-recebe-avioes-da-russia-em-plena-ofensiva-contra-insurgentes.html 

http://www.themoscowtimes.com/article/506366.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17839672 

 

42. REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA. 

Por Isadora Konzen 

A República Árabe Síria é um país no Sudoeste Asiático, faz divisa com o Líbano, 

Israel, Jordânia, Iraque e Turquia. Quanto à religião, a maioria da população é 

muçulmana sunita e, quanto a etnias, 90% da população é Árabe, 6% é Curda e 4% de 

outras minorias. Seu atual presidente é Bashar al-Assad, filho de Hafez al-Assad, que 

governam o país desde 1971. Tem grande participação regional, principalmente através 

de seu papel central no conflito árabe-israelense e pelo envolvimento ativo nos assuntos 

libaneses e palestinos. 

 

http://www.dw.de/avan%C3%A7o-do-estado-isl%C3%A2mico-aproxima-r%C3%BAssia-e-ocidente/a-17959785
http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/27sep/russianfederation.shtml
http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2014/09/16/ISIS-not-Ukraine-could-be-Putin-s-chronic-nightmare-.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2014/09/16/ISIS-not-Ukraine-could-be-Putin-s-chronic-nightmare-.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29154481
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/iraque-recebe-avioes-da-russia-em-plena-ofensiva-contra-insurgentes.html
http://www.themoscowtimes.com/article/506366.html
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Participa da ONU, OPAEP (Organização dos Países Árabes Exportadores de 

Petróleo) e União para o Mediterrâneo. Desde 2011 o país vive uma guerra civil 

decorrente das manifestações da Primavera Árabe, que causou sua suspensão 

temporária da Liga Árabe e da OCI (Organização para a Cooperação Islâmica). A guerra 

civil isolou a Síria dos demais países da região e da comunidade internacional. Muitas 

relações diplomáticas foram cortadas, inclusive com os Estados Unidos, porém seus 

aliados tradicionais seguem sendo o Irã e a Rússia. 

A vulnerabilidade decorrente do caos causado pela Guerra Civil abriu espaço 

para a expansão do Grupo Estado Islâmico no nordeste sírio, território rico em petróleo. 

Os militantes do EI sitiaram a cidade de Kobane, na fronteira com a Turquia, para onde 

cerca de 140 mil residentes foram forçados a fugir. Kobane é habitada por Curdos, etnia 

que historicamente foi discriminada pelo governo e, por isso, iniciou um movimento 

separatista. Com a guerra civil o governo abandonou essa região, o que permitiu aos 

Curdos preencherem esse vazio de poder e governar o território autonomamente. 

Atualmente, a região é campo de batalha entre militantes do ISIS e milícias curdas – 

que contam com apoio estadunidense. 

A Síria advertiu, em setembro, que qualquer intervenção estrangeira no país 

seria considerada um ato de agressão – a menos que seja aprovada por Damasco –, 

além de afirmar que estava disposta a trabalhar com qualquer país para enfrentar os 

militantes do EI. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 

autorizou ataques aéreos contra os territórios sírios ocupados pelo ISIS, 

comprometendo-se a destruí-los. 

 

Fontes: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria#Guerra_Civil_S.C3.ADria_.282011-presente.29 

http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Syria#Arab_League 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/batalha-pelo-controle-da-cidade-curda-de-kobane-segue-na-siria.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurds_in_Syria#Kurdish_rebellion 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/syria-islamic-state-201491114243147712.html 

  

43. REINO DA SUÉCIA. 

Por Lara Bet Meneghel 

A Suécia recentemente declarou ser contra a entrega de armas aos curdos, um 

grupo étnico que se encontra no Irã, no Iraque, na Síria, na Turquia, na Armênia e na 

Geórgia, que está bloqueando a ofensiva dos extremistas do Grupo Estado Islâmico. 

Sendo um país de histórico neutro, procura sempre apoiar o não-conflito. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria#Guerra_Civil_S.C3.ADria_.282011-presente.29
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Syria#Arab_League
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/batalha-pelo-controle-da-cidade-curda-de-kobane-segue-na-siria.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurds_in_Syria#Kurdish_rebellion
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/syria-islamic-state-201491114243147712.html
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Atualmente com a mudança de governo, com um grupo de esquerda no poder, 

as políticas do país vêm mudando, principalmente em relação a imigração – à qual os 

suecos estão se mostrando desfavoráveis. Com essa mudança o país tende a não mais 

compactuar com a Alemanha e o Reino Unido, ambos perderiam um aliado na sua 

estratégia internacional. 

Com relação à anexação da Crimeia à Rússia, a Suécia se mostrou contrária, e 

recentemente vem se afastando cada vez mais deste país, não tendo uma relação 

amistosa com ele. 

A Suécia não usa o Euro como moeda, mesmo sendo membro da União 

Europeia, e costuma não ter tanta influência de outros países nas suas tomadas de 

decisão. Tendo como maiores apoiadores de suas ações a Finlândia e a Dinamarca. 

 

Fontes: 

http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/INDSuecia.pdf 

http://www.heritage.org/index/country/sweden 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/sweden_en.htm 

http://www.diariodopoder.com.br/noticias/embaixadores-da-ue-preocupados-com-conflitos-mundiais/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Su%C3%A9cia 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/extremadireita-cresce-e-sociaisdemocratas-regressam-ao-poder-na-suecia-

1669659 

http://www.dw.de/nato-next-for-sweden-and-finland/a-17519846 

    

 

44. REPÚBLICA DA TURQUIA. 

Por Beatriz Klein 

A República da Turquia é um país majoritariamente muçulmano, com população 

superior a 80 milhões de habitantes, representa um país-chave no contexto da criação 

do Califado no Iraque, pois possui fronteiras com dois dos países onde o grupo terrorista 

ISIS está em plena atuação, Síria e Iraque. 

O país possui extenso histórico de conflito com o também grupo terrorista PKK, 

grupo étnico curdo separatista. Atualmente, com o avanço do ISIS na fronteira com a 

Síria, os curdos turcos também se movimentam na região em movimento de resistência, 

aumentando a tensão e responsabilidade para o governo turco. É importante notar que 

houve o sequestro, realizado pelo ISIS, de membros da sociedade civil e do corpo 

diplomático da Turquia no Iraque, tornando as ações daquele governo ainda mais 

delicadas em relação a uma possível retaliação; dessa forma, compreende-se a escolha 

em conter primeiramente o PKK ao invés do ISIS. 

http://www.heritage.org/index/country/sweden
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/sweden_en.htm
http://www.diariodopoder.com.br/noticias/embaixadores-da-ue-preocupados-com-conflitos-mundiais/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Su%C3%A9cia
http://www.publico.pt/mundo/noticia/extremadireita-cresce-e-sociaisdemocratas-regressam-ao-poder-na-suecia-1669659
http://www.publico.pt/mundo/noticia/extremadireita-cresce-e-sociaisdemocratas-regressam-ao-poder-na-suecia-1669659
http://www.dw.de/nato-next-for-sweden-and-finland/a-17519846
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O governo do país ainda hesita em agir diretamente contra o ISIS, seja por meio 

de autorização da transposição de turcos curdos para o território sírio, seja por utilizar a 

força militar nacional (segunda maior dentre os países da OTAN), seja por permitir 

tropas estrangeiras em território turco. Há a proposta de envio de armamentos para os 

curdos iraquianos (para que esses combatam o ISIS em seu território), porém a Turquia 

teme que tais recursos acabem nas mãos do PKK (curdos turcos), fortalecendo o 

movimento separatista. 

A República da Turquia preocupa-se com a questão dos refugiados. Tal pode 

ser observada na requisição da criação de uma zona de exclusão aérea na fronteira 

Síria – Turquia (espaço aéreo no qual aeronaves tanto civis quanto militares são 

impedidas de circular). O país faz apelo especial aos países islâmicos e ao Iraque para 

que se juntem na luta contra o terrorismo, uma vez que os conflitos apresentados 

atualmente em território iraquiano põem em risco não só a segurança internacional e 

ferem os direitos humanos, mas como desestabiliza a identidade e a solidariedade 

islâmica. De todo modo, a apreensão em agir do governo turco, mesmo em face de uma 

crise humanitária, denota uma ambiguidade de postura adotada. 

 

Fontes:                 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29074514 

http://www.mfa.gov.tr/no_-196_-11-june-2014_press-release-regarding-the-raid-on-our-consulate-general-in-

mosul.en.mfa 

http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-at-the-

41st-session-of-the-oic-council.en.mfa 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141009_turquia_ei_lab 

        

45. UCRÂNIA. 

Por Mariana Silvério 

A Ucrânia é um país localizado na Europa Oriental e faz fronteira com a Polônia, 

a Eslováquia e a Hungria a oeste, com a Romênia e a Moldávia a sudoeste, com o mar 

Negro e o Mar de Azoc ao sul e sudeste; com a Federação Russa a leste e nordeste e 

com a Bielorrússia a noroeste. É país membro das Nações Unidas, do Conselho de 

Cooperação Atlântico Norte e participa da Organização para Segurança e Cooperação 

na Europa.  

O país mantém relação próxima com a OTAN e todos os seus grandes partidos 

políticos apoiam a integração eventual à União Europeia. Apesar das inconveniências 

geradas pelo enfrentamento da disputa interna entre o movimento separatista pró-

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29074514
http://www.mfa.gov.tr/no_-196_-11-june-2014_press-release-regarding-the-raid-on-our-consulate-general-in-mosul.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-196_-11-june-2014_press-release-regarding-the-raid-on-our-consulate-general-in-mosul.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-at-the-41st-session-of-the-oic-council.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-at-the-41st-session-of-the-oic-council.en.mfa
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141009_turquia_ei_lab
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Rússia e os anti-anexação - que durou até o acordo de cessar-fogo no dia 5 de setembro 

de 2014-, da anexação da Crimeia e da dependência do país das fontes de energia 

russas, a Ucrânia mantém relações tranquilas e construtivas com todos os seus 

vizinhos. Consistentemente, o país tem suportado soluções de conflitos através de 

negociações pacíficas, a exemplo da promoção da resolução do conflito estado pós-

soviético da Geórgia e a contribuição substancial das operações de manutenção da paz 

da ONU. 

Fontes: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/04/140415_cidades_afetadas_ucrania_fl 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Foreign_relations 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/os_aliados_da_ucrania 

 

46. REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI. 

Por Ana Bernardes e Cecília Brancher 

A política externa do Uruguai é caracterizada pelo respeito aos Direitos Humanos 

e pelo compromisso em seguir os princípios do Direito Internacional, principalmente no 

que se refere à solução pacífica de controvérsias. Rejeita-se o uso e a ameaça de uso 

da força, bem como o terrorismo e todas as formas de violência e medidas coercivas 

contrárias à carta das Nações Unidas. 

Na assembleia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que ocorreu no dia 

primeiro de setembro de 2014, o Uruguai declarou que condena as graves violações 

dos direitos humanos ocorridas no Iraque, incluindo aquelas contra mulheres e crianças. 

O país declarou ainda, que tais crimes constituem-se como crimes de guerra e crimes 

contra a humanidade, e que os ataques terroristas promovidos pelo ISIS levaram a 

baixas populacionais, assim como o deslocamento em massa da população associado 

a outras fatalidades, como o caso do jornalista James Foley1. 

Por fim, o país declarou que deve ser dada atenção para o risco de instabilidade 

e tensão mais amplas na região. O Uruguai foi signatário da resolução do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU que requer uma missão emergencial no Iraque para 

investigação da violação dos direitos humanos cometidas pelo Grupo Estado Islâmico e 

para promover assistência técnica ao governo do Iraque. 

O grupo Jiihadista Estado Eslâmico afirmou ter decapitado o jornalista 

estadunidense James Foley, sequestrado e mantido em cativeiro na Síria desde 2012, 

em represália aos bombardeios aéreos norte americanos no Iraque. 

Fontes: 

www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenD

ocument 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Foreign_relations
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
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http://www.suapesquisa.com/paises/uruguai/ 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/286039/quien-era-james-foley-el-periodista-asesinado-por-el-estado-islamico/ 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/285926/estado-islamico-asegura-haber-decapitado-a-un-periodista-de-eeuu/ 

http://www.bnamericas.com/opinion/en/opinion-is-isis-a-threat-to-latin-america 

http://centrotampa.com/ce/list/estados-unidos/mujica-recibe-a-refugiados-sirios-en-uruguay-ap_spanish_-

_united_statesd1bc96af5f034364b3b2f0d01c8a24df/ 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,politica-exterior,O,es,0, 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/mujica-recebe-primeiros-refugiados-sirios-no-uruguai.html 

 

47. REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA. 

Por Moranah de Carvalho 

A Venezuela é um país acusado de ter um sistema político repressivo e de ferir 

os direitos individuais, além de mantém uma posição delicada quanto aos Estados 

Unidos da América. 

O país condena o terrorismo em todas as suas formas, principalmente as ações 

abomináveis do Grupo Estado Islâmico. O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, 

acusa o ISIS de estar submetendo os povos a um regime autoritário, dogmático, pela 

via do terror. 

Maduro, um crítico frequente do Ocidente, diz concordar com a necessidade de 

"combater o terrorismo", mas criticou o apoio ocidental para outros grupos rebeldes 

lutando contra o presidente sírio, Bashar al-Assad, e acusa as potências ocidentais de 

ajudar a criar a crise jihadista no Oriente Médio, acrescentando que a única solução 

envolve respeitar os governos regionais. 

Entretanto, o Estado venezuelano expressa sua rejeição categórica dos atos 

terroristas perpetuados pelo Grupo Estado Islâmico e grupos associados e, 

principalmente, os atos que visam ao extermínio de grupos étnicos específicos. 

O chefe de Estado venezuelano ainda reiterou que os demais países devem condenar 

todas as formas de terrorismo e procurar uma solução profunda para desarmar, 

desativar e acabar com estes grupos terroristas, devolver a paz ao Iraque, o direito dos 

iraquianos de governarem o seu país e respeitar o direito à autodeterminação do povo 

sírio, que agora é ameaçado com bombardeamentos. 

No entanto, rejeita as tentativas por parte de alguns países para continuar a 

política de intervenção no Iraque, sob o pretexto dos direitos humanos. 

Fontes: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/venezuela_condena_acoes_abominaveis_do_estado_islamico.html 

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/9AEEF454CF09964DC1257D4600432

581?OpenDocument 

http://english.alarabiya.net/en/News/world/2014/09/25/Venezuela-leader-calls-ISIS-a-Western-Frankenstein-.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html 

  

http://www.suapesquisa.com/paises/uruguai/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/285926/estado-islamico-asegura-haber-decapitado-a-un-periodista-de-eeuu/
http://www.bnamericas.com/opinion/en/opinion-is-isis-a-threat-to-latin-america
http://centrotampa.com/ce/list/estados-unidos/mujica-recibe-a-refugiados-sirios-en-uruguay-ap_spanish_-_united_statesd1bc96af5f034364b3b2f0d01c8a24df/
http://centrotampa.com/ce/list/estados-unidos/mujica-recibe-a-refugiados-sirios-en-uruguay-ap_spanish_-_united_statesd1bc96af5f034364b3b2f0d01c8a24df/
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,politica-exterior,O,es,0
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/mujica-recebe-primeiros-refugiados-sirios-no-uruguai.html
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument


  

106 
 Equipe Organizadora SiEM 2015 
 www.siem.ufsc.br 

4.4. O PROCESSO DE ADESÃO DA TURQUIA À UNIÃO EUROPEIA.  

Por Fernando Viotti 

 

4.4.1. UNIÃO EUROPEIA - Origens e evolução. 

  

Num ambiente de devastação e desconfianças mútuas no pós Segunda Guerra 

Mundial, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo decidiram fundar 

uma organização internacional de integração regional com o objetivo de afastar o 

socialismo, reerguer a economia e evitar um novo conflito como tal (Silva, 2013). Tendo 

origens na Declaração de Schuman, a qual buscou o controle comum dos recursos do 

carvão e do aço, ainda em 1950, o primeiro documento assinado pelos seis países 

originários foi o Tratado de Paris, em 1951, o qual instituiu a Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço (CECA).  

Com os Tratados de Roma de 1957 os então países-membros fundaram a 

Comunidade Europeia da Energia Atômica (EURATOM) e a Comunidade Econômica 

Europeia (CEE). Em 1986, após o Ato Único Europeu, os tratados de Roma foram 

revistos e quatro liberdades foram garantidas: a livre circulação de pessoas, bens, 

capitais e serviços. Foi somente em 1992, após a assinatura do tratado de Maastricht, 

que a União Europeia (UE) foi finalmente consagrada, englobando as três comunidades 

europeias já existentes e ainda alguns acordos de cooperação. Este tratado também 

marcou a transformação da CEE em CE (Comunidade Europeia) e estabeleceu os 

pilares da União, definidos no Tratado da União Europeia. 

 Todos esses tratados foram fundamentais para constituir a União tal como ela 

se encontra atualmente, dotando-a de poderes e estrutura necessários para o bom 

funcionamento de uma organização internacional. Durante esse longo processo de 

formação, todavia, outros países entraram com pedido de adesão e foram incorporados 

à instituição. Dentre todos os Estados que se candidataram a uma cadeira na UE, um 

destaca-se dos demais: a Turquia. Envolta em diversas controversas, os turcos vivem 

um processo de idas e vindas sem precedentes: nenhum outro país demorou tanto para 

conseguir sua adesão. Entre altos e baixos, acertos e desacertos, o processo turco 

tramita nos bastidores da União desde a década de 1950, tendo fatores históricos, 

políticos, geográficos, econômicos, culturais e sociais como obstáculos às negociações.  
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4.4.2. A ADESÃO TURCA - Do primeiro pedido aos dias de hoje. 

  

As negociações para a adesão da Turquia à União Europeia (UE) já são, de 

longe, as mais prolongadas. Há mais de cinquenta anos o processo turco de adesão 

tramita nos bastidores da UE. A primeira solicitação para integrar o bloco europeu 

ocorreu no final da década de 1950, entretanto esse impasse perdura até hoje sob novas 

circunstâncias no cenário mundial.  

 Em setembro de 1959 o Estado Turco mostrou, pela primeira vez, seu interesse 

em tornar-se membro da ainda denominada Comunidade Econômica Europeia (CEE). 

No entanto, foi somente em 1963, com o Acordo de Ancara, que ocorreram, de fato, 

alguns avanços. Nesse acordo, estava previsto um protocolo financeiro e o 

estabelecimento progressivo de uma união aduaneira8 entre a Turquia e a CEE, na 

perspectiva de uma eventual adesão do país ao bloco. Além disso, foi também nesse 

acordo que a Turquia conseguiu o status de país europeu, fator imprescindível para 

adentrar na antiga Comunidade. 

 Ainda em novembro de 1970, um protocolo adicional e um segundo protocolo 

financeiro foram assinados em Bruxelas, preparando o terreno para a criação da união 

aduaneira previamente negociada em Ancara. Um terceiro protocolo financeiro foi 

assinado em 1977, atualizando o anterior. Ainda na década de 1970 uma grande crise 

econômica atingiu a Turquia e em 1982 um golpe militar derrubou o governo turco, fato 

que induziu a Comunidade Europeia a suspender o Acordo de Ancara e interromper as 

relações políticas com o país.  

 Foi somente em 1987 que as negociações, iniciadas em 1959, foram retomadas, 

quando a Turquia apresentou um novo pedido de adesão. Dois anos depois, em 

dezembro de 1989, a Comissão deu seu primeiro parecer sobre o tema, ressaltando a 

falta de condições políticas e legislativas para iniciar as negociações de adesão.  

 A união aduaneira prometida ainda em 1963 só foi concretizada e estabelecida 

efetivamente em 1995, quando a Turquia e a agora União Europeia concluíram as 

negociações iniciadas no Acordo de Ancara. Assim, finalmente estabeleceu-se a 

abolição de impostos, a redução de barreiras comerciais entre as partes, a aplicação de 

tarifas externas comuns (TECs) para importação de países terceiros e a harmonização 

com as políticas da UE em cada campo relacionado ao mercado comum.  

  

 

                                                           
8 Para saber mais sobre União Aduaneira, vide GLOSSÁRIO. 
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Em dezembro de 1997, o Conselho Europeu excluiu a Turquia da lista de países 

candidatos devido à insatisfação de critérios políticos e econômicos. A essa altura, o 

bloco europeu não era composto somente pelos seus 6 membros originários (Alemanha, 

Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo), outros 9 países já haviam ingressado 

na União: Dinamarca, Irlanda e Reino Unido (1973), Grécia (1981), Espanha e Portugal 

(1986), Áustria, Finlândia e Suécia (1995). A exclusão da Turquia estremeceu as 

relações entre as partes e afastou os turcos, que suspenderam parcialmente suas 

relações com a UE e entraram em contato com outros blocos. Já em 1999, a mesma 

Comissão considerou o país como um candidato à adesão em pé de igualdade com os 

demais países candidatos.  

 Em 2004, a União Europeia testemunhou o seu maior alargamento, passando 

de 15 para 25 membros, com a adesão de Chipre, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, 

Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. Além disso, a UE 

determinou as condições para o início das negociações de adesão da Turquia e definiu 

outubro de 2005 como data para a abertura formal das negociações de adesão. A partir 

de então, e até hoje, as negociações têm girado em torno dos 33 capítulos que devem 

ser cumpridos, dos quais 13 já foram abertos e um, encerrado. Nesse meio tempo a 

União Europeia ganhou mais 3 membros: Bulgária e Romênia em 2007 e Croácia em 

2013. Além da Turquia, outros 5 países são candidatos a entrar no grupo dos atuais 28: 

Albânia, Islândia, Macedônia, Montenegro e Sérvia.   

 

4.4.3. ASPECTOS ECONÔMICOS - Turquia como membro estratégico. 

  

A Turquia é um país de economia forte, tendo apresentado o 17º maior Produto 

Interno Bruto (PIB) do mundo em 2014, atingindo o valor estimado de US$ 821,8 bilhões 

segundo o site da Agência Central de Inteligência estadunidense (CIA). Representando 

quase 64% do PIB, o setor de serviços é, sem dúvidas, o motor da economia turca, o 

que deixa a indústria (27%) e a agricultura (9%) com menor expressividade.  

 Mesmo representando singelos 9% do PIB, o setor primário emprega cerca de 

29,5% da mão-de-obra total do país, sendo que dentre os produtos plantados na 

Turquia, os mais importantes são: tabaco, algodão, trigo, azeitonas, beterraba, avelã, 

leguminosas e frutas cítricas. O setor secundário, por sua vez, emprega 24,7% da 

população, tendo como indústrias mais importantes as têxteis, as de alimentos 

processados, automóveis, eletrônicos, mineração (carvão, cromato, cobre e boro), aço, 

petróleo, construção, madeira e papel.  
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O comércio exterior da Turquia é intenso e em 2013 movimentou mais de US$ 

400 bilhões entre importações e exportações. Os principais parceiros comerciais turcos 

são os países europeus, sendo a Alemanha o maior deles (tanto em relação às 

importações quanto às exportações). As finanças públicas não são exatamente 

equilibradas e o governo trabalha com déficit primário (despesas maiores do que 

receitas).  

 Desde a união aduaneira de 1995, as relações econômicas entre Ancara e UE 

intensificaram-se e, hoje, a Turquia está entre os seus principais parceiros comerciais. 

Iniciadas as negociações, o governo turco reduziu sua atuação na economia, permitindo 

maior abertura de seu mercado, o que também é uma exigência para sua adesão. Hoje, 

cerca de 40% do comércio turco dá-se com a UE e dois terços dos investimentos diretos 

realizados no país partem do bloco europeu.  

 Em 2011, a UE proporcionou assistência técnica e financiamentos no valor de 

mais de U$ 750 milhões, incluindo trabalhos para fortalecer as instituições democráticas, 

proteger os direitos fundamentais e encorajar a sociedade civil. Além do mais, tanto a 

Turquia possui investimentos na UE, quanto os países desta possuem em território 

turco. Ademais, muitos investidores europeus têm a intenção de manter suas 

multinacionais e corporações dentro das fronteiras da organização europeia e, para isso, 

a adesão turca no bloco faz-se necessária. 

O Tratado de Ancara já foi um grande passo para o processo de adesão, 

entretanto, a Turquia padece de uma grande dívida externa, o que leva alguns países 

do bloco a desconfiarem de sua capacidade de arcar com as exigências econômicas. 

Ainda existem reformas que precisam ser realizadas no âmbito social e isso pode causar 

ônus excessivo para os cofres da UE. No entanto, sendo a Turquia situada em território 

estratégico do globo – proximidade com mares Mediterrâneo e Negro e região do 

Cáucaso, a qual é rica em recursos naturais, como petróleo e gás natural -, sua entrada 

no bloco europeu permitirá que este aumente sua influência na geopolítica mundial. 

Outro ponto que preocupa os líderes europeus é relacionado à migração de 

trabalhadores turcos para países mais desenvolvidos do bloco, podendo ocasionar 

desemprego em alguns países devido ao baixo custo da mão de obra turca. Caso a 

Turquia faça parte da Zona Schengen9, não haverá limitação para o fluxo de turcos pelos 

países que também compõem esta zona.  

 

 

                                                           
9 Para saber mais sobre a Zona Schengen, vide GLOSSÁRIO. 
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Por outro lado, a entrada maciça de trabalhadores no mercado de trabalho 

europeu supriria o atual problema da mão-de-obra em países cuja população 

economicamente ativa (PEA) diminui com a elevação do número de aposentadorias – 

taxa de natalidade na Europa tem-se mantido baixíssima - e, além disso, permitiria um 

aumento no mercado consumidor europeu. 

 Nesse ínterim, a UE voltou seus esforços para a resolução de problemas 

internos, tais como a estabilidade monetária e o apaziguamento da crise grega, mas 

não parece ter a intenção de abandonar suas negociações com a Turquia. Tais 

negociações são bem vistas por alguns líderes europeus, percebidas na voz dos onze 

ministros das relações exteriores da UE: “Nós recebemos o compromisso da Turquia 

em continuar suas reformas para encontrar sua meta na Europa e oferecemos nosso 

apoio total”. Esse discurso mostra que as relações entre as partes estão avançando e 

que a adesão pode estar próxima, mas nessa longa negociação, nada é garantido.  

 

4.4.4. ASPECTOS CULTURAIS - O principal obstáculo a ser superado. 

  

A Turquia é de população majoritariamente de origem turca (80%), mas também 

é composta por outras etnias: curdos (15%), árabes, judeus, armênios e gregos, sendo 

que estes últimos representam cerca de 5%.  Esta composição étnica impõe barreiras 

à entrada da Turquia na União Europeia, uma vez que os setores conservadores 

europeus, sendo considerados um “clube cristão”, estão temerosos a respeito da 

quantidade de muçulmanos – cerca de 70 milhões - que terão livre circulação dentro da 

mesma, visto que cerca de 90% da população turca é muçulmana.  A visão 

preconceituosa dos europeus em relação aos muçulmanos também é um problema a 

ser transgredido, uma vez que os islâmicos são, muitas vezes, relacionados 

erroneamente aos terroristas. A questão do uso do véu islâmico é uma das mais 

polêmicas, mostrando o peso das questões religioso-culturais para os europeus.  

 Atualmente, há aproximadamente 12 milhões de muçulmanos circulando 

livremente pelos Estados-membros da UE. A entrada de um país como a Turquia mais 

do que quintuplicaria esse número. No entanto, questões relacionadas à religião e 

cultura não fazem parte dos critérios a serem seguidos e a UE estimula o diálogo entre 

diferentes culturas, tendo, inclusive, como um de seus lemas a unidade na diversidade. 

Assim, o fator étnico e religioso não deveria ser um fator diferencial e relevante nesse 

processo (como tem sido).  
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A população curda tem sim um problema no que se refere à adesão por ferir os 

Direitos Humanos que devem, antes de qualquer coisa, ser respeitados. Os fatores 

religiosos e culturais não são mencionados entre os critérios, porém, não há outras 

justificativas por parte da UE para o processo estender-se tanto se não esses. Há por 

parte da Turquia diversas “adequações” tanto políticas e econômicas quanto culturais 

para impulsionar sua investida à adesão.  

 Apesar de todas as negativas culturais à adesão turca ao bloco, diversas 

medidas foram tomadas pelo governo do país para que as negociações tomem rumos 

favoráveis. Nenhum outro Estado precisou se reorganizar tanto como a Turquia em 

relação aos critérios de Copenhague10 que foram estabelecidos pela UE. Podem ser 

citados exemplos de uma nova organização cultural como: a mudança do sistema de 

escrita árabe para adoção dos caracteres romanos, a proibição do uso de trajes típicos 

e a secularização oficial do Estado Turco (laico desde 1924). 

 

4.4.5. QUESTÕES ATUAIS - Pedras ainda no caminho. 

Em outubro de 2013 a Comissão Europeia anunciou a retomada das 

negociações com os turcos e a abertura de um novo capítulo. Dos 33 a serem cumpridos 

antes da adesão, a Turquia já está em processo de conclusão de 13. Um já foi 

encerrado. França e Alemanha, 

entretanto, continuam a mostrar-se 

contrárias à adesão de um país 

majoritariamente muçulmano. Outro 

fator que tem pesado negativamente 

nas negociações é o reconhecimento 

da ilha de Chipre, cuja região norte 

está ocupada por tropas turcas desde 

1974. Devido a essa grande polêmica, 

a UE condicionou a abertura de novos capítulos ao reconhecimento pelos turcos da 

República de Chipre. Com a situação como está, gregos e cipriotas são contrários à 

adesão turca.  

 Recentemente, nem os conservadores nem os sociais-democratas defenderam 

a entrada da Turquia na União Europeia. Durante o processo de eleições dos membros 

da Comissão Europeia nenhum dos dois grupos apoiou a candidatura turca. O atual 

governo turco foi fator decisivo nesse posicionamento.  

 

                                                           
10 Para saber mais sobre os Critérios de Copenhague, vide GLOSSÁRIO. 

               Fonte: voxeurop.eu 
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Hoje, na Europa, há um sentimento de que a Turquia deve tornar-se mais 

democrática. Segundo o líder e candidato social democrata Martin Schulz "A 

administração Erdogan tem se distanciado dramaticamente de todos os valores básicos 

europeus".  O líder conservador Jean-Claude Junker concordou e afirmou, ainda, que 

"Quem proíbe o Twitter, não entendeu o futuro". Ambos afirmaram, no entanto, que num 

longo prazo há sim uma perspectiva de integração. Para muitos líderes europeus a 

continuidade do processo de adesão ao bloco auxiliará o processo democrático na 

Turquia.  

 

4.4.6. A MAIOR POLÊMICA - O caso da Ilha de Chipre. 

 Em 1974 a Turquia invadiu o terço-norte da Ilha de Chipre e proclamou a 

República Turca de Chipre do Norte com capital em Nicósia. O governo de Nicósia, 

entretanto, não representa um Estado de direito, mas apenas um Estado de fato 

reconhecido apenas pela Turquia, uma vez que perante as Nações Unidas a República 

de Chipre possui soberania sobre toda a ilha.  

 Grécia e Chipre têm advogado incansavelmente na questão e colocaram-na 

como condição sine qua non para que ambos os países possam considerar a retomada 

das negociações de adesão da Turquia. Na reunião do Conselho, na cidade de 

Helsinque em 1999 a União decidiu que a reunificação da ilha de Chipre não seria uma 

condição para a adesão da República de Chipre, que ingressou na UE em 2004. Os 

representantes da Grécia ameaçaram, na ocasião, vetar a candidatura turca caso a 

reunificação da ilha fosse condição para a adesão cipriota. Os gregos advogaram, nesse 

sentido, com o intuito de não prejudicar o povo de Chipre, invadido pelos turcos em 

1974. 

Fontes:  

http://www.carloscoelho.eu/dossiers/turquia/ver.asp?submenu=20&turquia=3 

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/negotiations/Index_pt.htm  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/negoti
ations_croatia_turkey/overview_negotiations_tr_en.df  

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_pt.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_pt.htm 

http://countrystudies/us/turkey/53.htm 

http://www.avrupa.info.tr/en/en/turkey-the-eu/history.html 

http://www.espacoacademico.com.br/045/45bertonha.Htm 

http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=1035&PHPSESSID=950016f33dcf2b582952d2660a150543 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa 

http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/turkeyeu.htm 

http://www.turkishweekly.net   
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http://europa.eu/pol/cult/index_pt.htm  

http://www.dw.de/candidatos-a-chefiar-comiss%C3%A3o-europeia-rejeitam-ades%C3%A3o-da-turquia-%C3%A0-ue/a-
17650510  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/uniao-europeia-vai-retomar-negociacoes-de-adesao-da-turquia.html 

http://www.brasilturquia.com.br/dados-basicos-da-economia-turca-264.html  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 

PANCERI, J. W. Os sucessivos processos de alargamento da União Europeia e a controversa adesão da Turquia. In: 
SILVA, K. S. (Org). MERCOSUL e União Europeia: o estado da arte dos processos de integração regional. Florianópolis: 
Modelo, 2010.p.65-101.  

SILVA, Karine de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações Internacionais de integração regional: União 
Europeia, Mercosul e UNASUL. Florianópolis: Editora UFSC, 2013. 

 

4.4.7. QUESTÕES PARA O DEBATE.  

1. Quais os principais aspectos envolvidos na negociação e qual o motivo do 

longo processo de adesão da Turquia? 

2. Os atuais 28 Estados-membros cumpriram todos os critérios de Copenhague e 

enquadraram-se em todos os 33 capítulos de negociação? 

3. Quando a Turquia atingiu status de país europeu? Há algum caso polêmico 

quanto à localização de outro Estado-membro da União Europeia? 

4. A economia da Turquia é mais atrativa ou prejudicial para os países do bloco 

europeu? 

5. A preocupação com os muçulmanos é justificada e tem sua razão de ser ou é 

meramente confronto ideológico e religioso? 

6. O ingresso da Turquia alteraria tanto o Mercado de trabalho quanto o Mercado 

consumidor. Até que ponto esse fator é realmente preocupante? 

7. O ataques recente à sede do Jornal Charlie Hebdo na França e o atentado na 

Dinamarca reacenderam algumas chamas há certo tempo controladas. Em que 

medida esses acontecimentos prejudicam as intenções turcas? 

Fonte: voxeurop.eu      Fonte: duke.edu  
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4.4.8. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES.  

 

1. REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. 

Por Beatriz Pimenta Klein 

 A República Federal da Alemanha, apontada como um país de forte ligação com 

a Turquia - fruto de uma relação bilateral relevante, cultivada desde a assinatura do 

acordo de Ancara (termo de adesão turca à Comunidade Econômica Europeia) - 

expressa opinião de destaque quanto à entrada deste país na UE. 

 Atualmente, a comunidade turca é o maior grupo de imigrantes que habitam na 

Alemanha, uma vez que se transferiram para as terras germânicas para trabalharem na 

reconstrução do país devastado pela 2ª Guerra Mundial e lá permaneceram. Ou seja, a 

comunidade turca exerceu um papel fundamental na reconstrução do Estado alemão. 

Embora turcos e germânicos convivam pacificamente, as partes não se misturam: há 

pouca miscigenação e poucas trocas culturais, o que torna o processo de assimilação 

um pouco mais complexo.  

 Oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha anuncia ser 

favorável à adesão turca, contanto que cumpridos os pré-requisitos contidos nos 

critérios de Copenhagen (indispensáveis para a adesão de um país à UE). Ao mesmo 

tempo, sinaliza a importância turca para o fornecimento de energia para os países da 

UE e também como ponte de comunicação entre países da Europa, Oriente Médio e 

Norte da África. Além disso, enfatiza a necessidade da execução do protocolo de Ancara 

– anexo ao acordo de Ancara -, que determina a ampliação do acordo econômico entre 

Turquia e os membros da, agora, UE.  

 As problemáticas iniciam-se quando a Turquia nega-se a reconhecer o Chipre 

como Estado soberano e aplicar o protocolo de Ancara para tal país (tendo a Alemanha, 

assim, um argumento para impor barreiras à entrada turca na UE). Os problemas se 

estendem ao analisar o contexto extraoficial:  argumenta-se que apesar das rigorosas 

leis de imigração e nacionalidade da Alemanha, a entrada da Turquia na UE vá causar 

um forte fluxo de movimentos migratórios para o território alemão. 
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Apesar de todas as controvérsias, segundo o site uncomtrade o fluxo comercial 

entre germânicos e turcos ultrapassou os US$37 bilhões em 2013.  Ainda assim, a 

Alemanha começa a impor dificuldades para a continuação das conversações sobre a 

adesão da Turquia na UE, também utilizando como argumentação o profundo 

descontentamento em relação à represália policial contra as manifestações turcas em 

oposição ao governo, na primeira metade de 2014. 

 Finalmente, embora a posição oficial seja favorável, membros conservadores do 

partido “União Democrática Cristã”, ligados à chanceler Angela Merkel, rejeitam a 

adesão plena da Turquia por esta não preencher os critérios da União Europeia, além 

de afirmarem que haveria uma “sobrecarga” no bloco, devido às estruturas econômicas 

turcas. Assim, pode-se argumentar que as imposições propostas pelas Alemanha 

tenham, de certo modo, cunho político.  

 

Fontes: 

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Europa/Erweiterung/Tuerkei.html 

http://www.bbc.com/news/world-europe-23044600 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/21/turkey-eu-membership-falters-row-germany 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/06/cresce-tensao-entre-turquia-e-alemanha-sobre-entrada-turca-na-ue-

4177314.html 

 

2. REPÚBLICA DA ÁUSTRIA. 

Por Thiago Söthe e Fernando Viotti 

 A Áustria mantém relações amigáveis e cooperativas com a Turquia. Vários 

acordos bilaterais de comércio e cooperação são mantidos entre os dois países. 

Segundo o site uncomtrade, em 2013, o fluxo comercial entre Viena e Ancara atingiu 

quase US$ 3 bilhões. A comunidade turca na Áustria é composta por aproximadamente 

220 mil pessoas que possuem dupla cidadania, havendo 5 parlamentares turcos no 

governo. 

 Apesar disso, a Áustria é um dos principais membros da UE a se opor à entrada 

da Turquia ao bloco. Estima-se que apenas 5% da população da Áustria apoie a adesão 

turca. Assim, o governo turco tenta promover diálogos com o governo austríaco para 

que este mude a sua posição de veto. 
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Apesar de a posição oficial de Viena ser de que o resultado do processo de 

adesão dos turcos está aberto, o governo austríaco diz preferir estreitar os laços entre 

as partes e instituir uma parceria especial entre UE e Turquia a aceitar Ancara como 

membro efetivo do bloco. A palavra final sobre a questão será definida pelos cidadãos 

austríacos através de um referendo, caso o parlamento aprove a convocação de um. 

Para isso será necessário convencer os partidos de extrema-direita, veementemente 

contrários à adesão turca, de que essa questão deve passar ao escrutínio popular.   

 As negociações entre ambos os países sobre a questão têm se mostrado difíceis 

e o governo austríaco continua mantendo sua posição. A Áustria se coloca preocupada 

com a estabilidade da União Europeia e propõem outras formas de negociação 

integrativa com a Turquia. Apesar das boas relações desfrutadas pelas partes, a 

questão da Ilha de Chipre e o grande números de turcos muçulmanos são os maiores 

obstáculos ao apoio de Viena à causa turca. 

 

Fontes: 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-austria.en.mfa 

http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=AT&region=8 

http://www.turkishpress.com/news/228099/ 

http://www.euractiv.com/enlargement/austria-want-turkey-eu-member-news-504493 

 

3. REINO DA BÉLGICA. 

Por Júlio César Filho 

 A Bélgica não tem uma opinião desfavorável à adesão turca, porém advoga que 

ainda há um longo caminho que precisa ser percorrido pela Turquia para se chegar à 

aptidão requerida pela União Europeia. 

 Para o Estado belga, a Turquia tem a responsabilidade de construir uma 

sociedade na qual os direitos civis e o respeito às minorias sejam garantidos para que 

o avanço na candidatura possa acontecer. Outros pontos de preocupação belga são o 

equilíbrio entre Estado e religião e um maior controle civil sobre as Forças Armadas no 

Estado turco. 
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 Apesar de não se manifestar explicitamente favorável, a Bélgica apoia e encoraja 

a Turquia no processo de negociação e observa a posição do seu principal parceiro 

comercial, a França. Um ponto de preocupação é, no entanto, a questão migratória, pois 

o país já recebe uma grande quantidade de estrangeiros, principalmente turcos 

mulçumanos. 

 É importante notar que a agenda de política externa belga dá prioridade à política 

de proteção aos direitos humanos e solidariedade global. O país está profundamente 

envolvido nas questões de luta a favor dos direitos das crianças, da igualdade de gênero 

e na luta contra a pena de morte, o racismo e a discriminação, dessa forma, atribuindo 

grande atenção às questões sociais da Turquia. Ainda assim, o fluxo comercial entre 

ambos os países ultrapassou os US$6 bilhões.  

 

Fontes: 

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/human_rights/specific_issues/ 

http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/speeches/buitenlandse_zaken/2010/oktober/ni_231010_vanackere_ist
anbul.jsp?referer=tcm:312-111052-64 

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/world_regions/southern_europe/ 

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/ 

http://www.esquerda.net/artigo/b%C3%A9lgica-abre-guerra-contra-imigrantes-desempregados/24146 

http://jpn.c2com.up.pt/2004/11/29/turquia_na_ue_o_que_pensam_os_estadosmembros.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/be.html 

 

 

4. REPÚBLICA DE CHIPRE. 

Por Guilherme Guerrilha 

 O Chipre é um Estado Nacional que possui como território uma Ilha situada ao 

sul da Turquia, aderiu à União Europeia em 2004 e é membro da zona do euro desde 

2008. As relações com a Turquia são marcadas por conflitos ao longo da história. Em 

20 de Julho de 1974 o país foi invadido pela Turquia, que dominou o norte do país e 

ocupou cerca de 37% da área pertencente ao Chipre. Após a ocupação, um novo Estado 

foi criado: a república Turca de Chipre do Norte. Este novo Estado, entretanto, é 

reconhecido apenas pela Turquia.  
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 Tal conflito continua a afetar as relações da Turquia com o Chipre e, assim, com 

a União Europeia.  O governo de Ancara não reconhece o Chipre como Estado Nacional 

e este é um dos pontos em conflito para a entrada da Turquia na organização. O governo 

do Chipre tem vetado o avanço do processo de adesão da Turquia para pressionar um 

acordo de reunificação da ilha. A divergência política existente entre turcos e cipriotas 

refletem em suas relações econômicas e os dois países atingiram pouco mais de US$1 

bilhão de fluxo comercial em 2013.  

 Um referendo que há muito fora idealizado finalmente ocorreu em 2014. Com o 

objetivo de buscar consenso de ambas as partes, o referendo buscava que as partes 

grega e turca do Chipre chegassem a um consenso, superando um dos maiores 

obstáculos à adesão da Turquia ao bloco.  O resultado do referendo, entretanto, não foi 

satisfatório, o que poderia ser um fato sanador de conflitos e marcar a retomada do 

processo de adesão turca de forma ampla acabou sendo uma grande decepção.   

Fontes:  

http://pt.euronews.com/2013/11/04/referendo-em-chipre-em-2014-aceleraria-adesao-da-turquia-a-ue/  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%A3o_turca_de_Chipre  

http://www.dw.de/entrada-da-turquia-na-ue-depende-do-chipre/a-2054042  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1911200608.htm  

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/cyprus/index_pt.htm 

 

5. REINO DA DINAMARCA. 

Por Fernanda Liprandi e Fernando Viotti 

 O Reino da Dinamarca apresenta-se contrário à adesão turca à União Europeia, 

posição que foi exacerbada em 2014, quando um jornalista dinamarquês foi preso na 

Turquia, por ser considerado islamófobico. A Dinamarca considera levar este caso ao 

Conselho da União Europeia quando a pauta for a adesão da Turquia à UE. 

 A maior parte da população dinamarquesa, como a de muitos outros países, está 

muito mais preocupada com o futuro social do continente (e com questões culturais, por 

exemplo) do que com as vantagens geopolíticas que a adesão turca pode oferecer.   

 Apesar de ambos os países pertencerem à Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN) e manterem relações diplomáticas oficiais desde 1925, estas foram 

estremecidas após duas grandes controvérsias: uma envolvendo charges e outra, um 

canal de TV.  
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 O primeiro desses fatos ocorreu em setembro de 2005, após um jornal 

dinamarquês publicar 12 charges envolvendo a figura do profeta Maomé tentando 

debater questões polêmicas relacionadas ao islã. Esse evento levou o primeiro ministro 

turco da época, Recep Erdogan, a condenar publicamente tais publicações: "Caricaturas 

do profeta Maomé são um ataque aos nossos valores espirituais. Deveria haver um 

limite à liberdade de imprensa".  

 Além disso, a Turquia acredita que o canal "Roj TV" é utilizado como porta-voz 

pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK na sigla em inglês), grupo 

considerado como terrorista por parte do governo turco. Assim, em 2009, Ancara pediu 

que o governo de Copenhague revogasse sua licença televisiva. Um membro do 

governo turco declarou que não há dúvidas da ligação do canal com a organização e 

que o PKK está listado como um grupo terrorista pela própria União Europeia, cabendo 

à Dinamarca como membro da organização não permitir a livre propagação das ideias 

terroristas do grupo através de sua rede de televisão. Após mais de 5 anos de atrito, em 

fevereiro de 2014 a Suprema Corte Dinamarquesa finalmente suspendeu a licença 

televisiva do canal.   

 Quanto às relações econômicas, em 2013 o volume de comércio bilateral ficou 

muito próximo aos US$ 2 bilhões, entre importações e exportações, sendo que os 

principais produtos comercializados foram vestuário, peças automotivas, aparelhos 

eletrônicos, produtos agrícolas orgânicos, maquinário, medicamentos, aparelhos 

médicos, ferro e aço. Além disso, as cerca de 550 empresas dinamarquesas em 

território turco promoveram US$ 274 milhões em investimentos diretos da Dinamarca 

em direção à Turquia. Essas empresas trabalham principalmente nos setores de 

construção, manufatura, saúde, comércio e turismo.  

 

Fontes: 

http://www.eldiario.es/politica/Dinamarca-Bruselas-disputa-Turquia-terrorismo_0_316719185.html 

http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?id=1067972 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-denmark.en.mfa 
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6. REINO DE ESPANHA. 

Por Mariana Teixeira e Fernando Viotti 

 

 Com relações diplomáticas oficiais desde 1782, as trocas bilaterais entre 

Espanha e Turquia potencializaram-se na década de 1980 após o ingresso daquela na 

OTAN e na UE e devido à implementação de políticas econômicas semelhantes em 

ambos os países.  

 As relações entre Espanha e Turquia não têm problemas relevantes e os dois 

países buscam uma crescente colaboração em todas as áreas. As trocas comerciais e 

de investimentos têm crescido significativamente, especialmente a colaboração de 

empresas turcas e espanholas. 

 As recentes experiências de reformas da Espanha mostram um sentimento de 

identidade e solidariedade para com a Turquia. A nação espanhola continuará apoiando 

os esforços turcos de realizar as reformas necessárias para se adequar aos padrões da 

União Europeia. Assim, tanto o povo espanhol quanto seus partidos políticos mostram-

se favoráveis ao início das negociações com Ancara rumo à adesão do país ao bloco.  

 Além das importantes trocas comerciais, que somaram cerca de US$ 11 bilhões 

em 2013, cerca de 450 empresas turcas contam com capital espanhol. Além disso, a 

Espanha também possui algumas de suas empresas nacionais em território turco, as 

quais operam principalmente nos mercados automotivo, de construção civil, mineração, 

alimentos, plástico, metalurgia, maquinário e comércio. Ademais, mais de 400 mil 

turistas espanhóis visitaram a Turquia em 2013.  

 

Fontes: 

http://latino.foxnews.com/latino/politics/2014/02/11/rajoy-reaffirms-spanish-support-for-turkey-eu-bid/ 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/esp/ 

http://www.mfa.gov.tr/relations-turkey-and-spain.en.mfa 

 

 

 



  

121 
 Equipe Organizadora SiEM 2015 
 www.siem.ufsc.br 

7. REPÚBLICA FRANCESA. 

Por Vanessa Scheunemann Merkle 

 A França é contra a entrada da Turquia na União Europeia porque acredita que 

ainda há muitas discrepâncias entre as partes. Paris argumenta que a Turquia necessita 

de muitas mudanças sociais, militares, políticas e econômicas para que se enquadre no 

perfil dos Estados-membros. A questão econômica também traz muitas preocupações, 

posto que, segundo valores apresentados pelo próprio bloco econômico, a adesão turca 

custaria entre €19 e 27 milhões por ano para a União Europeia. 

 Outra questão problemática é a do Chipre. A França exige que a Turquia 

reconheça a independência do Chipre e retire suas tropas da ilha. Os franceses afirmam 

ser inconcebível que um processo de negociação de qualquer tipo possa se iniciar com 

um país que não reconhece todos os 28 membros da União Europeia. 

 Além disso, são suscitados os problemas com a religião e com a violação aos 

direitos humanos. A Turquia, apesar de ser um Estado laico, possui 70 milhões de 

muçulmanos e a população europeia, sendo majoritariamente cristã, vê uma maior 

integração entre as duas religiões como uma impossibilidade, uma vez que consideram 

a religião islâmica como conservadora e o arcaica. Os problemas que já existem, como 

os guetos em Marselha e a polêmica do véu na própria França são os casos mais 

evidentes dessa situação. 

 Já a questão dos direitos humanos sempre foi de extrema importância para a 

França, ainda mais se levada em conta a história francesa, com seus ideais 

revolucionários de igualdade, liberdade e fraternidade. Os franceses entendem que a 

Turquia, atualmente, deixa muito a desejar nessa questão, principalmente no que se 

refere às mulheres e às minorias étnicas, como os curdos. O fato de ainda existirem 

presos políticos na Turquia, de a liberdade de expressão não ser um direito garantido, 

de haver censura e tortura todos os dias pesa na opinião francesa segundo a qual a 

Turquia simplesmente ainda não está pronta para participar da União Europeia. Apesar 

disso, em 2013 França e Turquia comercializaram o equivalente a US$14 bilhões, entre 

importações e exportações.  

Fontes: 

http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?id=1067972 

http://jpn.c2com.up.pt/2004/11/25/turquia_na_ue_os_contras.html 

http://www.espacoacademico.com.br/045/45bertonha.htm 
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http://pontodinterrogacao.wordpress.com/revista-em-3d-marco/a-entrada-da-turquia-na-uniao-europeia/ 

http://jpn.c2com.up.pt/2004/11/29/turquia_na_ue_o_que_pensam_os_estadosmembros.html 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/reuters/2005/08/02/ult27u50420.jhtm 

 

8. REPÚBLICA HELÊNICA (GRÉCIA). 

Por Vanessa Scheunemann Merkle 

 A Grécia é favorável à entrada da Turquia na União Europeia porque percebe o 

esforço turco em cumprir com as exigências impostas pelo bloco. Alguns exemplos disso 

são a abolição da pena de morte, o maior respeito pelos direitos curdos, o fato de o 

poder dos militares ter sido substancialmente reduzido e o abandono da lei que tornava 

o adultério um crime. 

 Já em 1999, na reunião do Conselho Europeu em Helsinki, na Finlândia, a 

Turquia teve seu reconhecimento formal como candidata a membro integral da União 

Europeia quando a Grécia retirou suas objeções à sua entrada. Em contrapartida, os 

turcos concordaram em cooperar para solucionar a questão da divisão política do 

Chipre. 

 A Grécia acredita que, pelo princípio da boa-fé, a Turquia se empenhará para 

encontrar a melhor solução possível para que as tensões na região cheguem ao fim. 

Dessa forma, retirará suas tropas do norte da ilha, desfazendo a divisão existente e 

reconhecendo a República do Chipre. Afinal, como Jack Straw, ministro dos negócios 

estrangeiros britânico apontou, é impossível um membro não reconhecer um outro 

dentro da União. 

 Além disso, a Grécia assegura que a adesão turca seria benéfica à União 

Europeia porque a Turquia possui uma vasta e crescente população que aliviaria a 

crescente redução da natalidade entre europeus e porque o Estado, mesmo sendo laico, 

possui ótimas relações tanto com o Mundo Árabe como com Israel. Desta maneira, a 

Turquia poderia servir como intermediária das políticas europeias para ajudar a gerir 

conflitos entre o Médio Oriente e diferenças de religião, e deste modo tentar atenuar a 

barreira entre o Mundo Ocidental e o Mundo Oriental. Além disso, o governo de Atenas 

também afirma que a adesão dos turcos pode aumentar o nível de comércio entre a 

Turquia e os países do bloco. Grécia e Turquia acumularam quase US$6 bilhões em 

trocas comerciais em 2013.  
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 Apesar desse ambiente favorável à adesão turca, é importante ressaltar a 

relevância da questão da ilha de Chipre. Caso a Turquia mantenha-se irredutível e não 

retire suas tropas da porção norte da ilha, é muito provável que o governo de Atenas 

mantenha-se contrário à adesão, mesmo com todos esses argumentos a favor da 

Turquia.  

Fontes: 

http://jpn.c2com.up.pt/2004/11/29/turquia_na_ue_o_que_pensam_os_estadosmembros.html 

http://pontodinterrogacao.wordpress.com/revista-em-3d-marco/a-entrada-da-turquia-na-uniao-europeia/ 

http://www.espacoacademico.com.br/045/45bertonha.htm 

http://www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20060323094336.pdf?PHPSESSID=bdcce35d9ee2722

72ad1688663f02ef0 

http://jpn.c2com.up.pt/2004/11/25/turquia_na_ue_os_contras.html 

 

9. REINO DOS PAÍSES BAIXOS (HOLANDA). 

Por Guilherme Guerrilha  

 Os Países Baixos, mais conhecidos como Holanda, são um Estado da Europa 

Ocidental e um dos membros fundadores da União Europeia, da ONU, da OMC, da 

OCDE e participa em diversas outras organizações internacionais. O país é também 

sede de cinco tribunais internacionais e, visto que quatro dos mesmos se encontram em 

Haia, a cidade foi batizada como "a capital judicial do mundo".  

 Uma pesquisa feita em 2010 expos que a Holanda possui cerca de 1,8 milhão 

de residentes estrangeiros (cerca de 11% de sua população total) e desses, 1,4 milhão 

são imigrantes de países fora da União Europeia, principalmente da Turquia e da 

Indonésia. Assim, a possível entrada da Turquia gera medo quanto à chegada de novos 

imigrantes. Além disso, tem-se observado uma crescente xenofobia no Reino dos 

Países Baixos, causada principalmente pela ascensão de partidos e movimentos de 

ultradireita ao poder no país. Desse modo, a questão de imigrantes pode tornar-se mais 

importante e decisiva na hora do voto holandês em relação à adesão turca.  

 Dessa forma, a Holanda é um dos países que se posiciona, ao lado da 

Alemanha, contra a adesão da Turquia a União Europeia. A imprensa e a população da 

Holanda também se posicionam contra a entrada da Turquia no bloco com o temor do 

aumento de estrangeiros e perda de sua representatividade.  
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 Em 2013 os alemães foram contra a retomada de negociações com a Turquia, 

no qual contou com a abstenção do voto holandês, tal votação necessitava de 

unanimidade dos membros para avançar com o processo.  

 Apesar da posição contrária à adesão, as relações políticas, econômicas e 

culturais entre os dois países é significativa. A Holanda está entre os principais parceiros 

comerciais e investidores da Turquia. Ainda no ano de 2008 a Holanda exportou mais 

de US$ 4 bilhões em bens para a Turquia. Em 2013, ambos os países trocaram o 

equivalente a quase US$7 bilhões. Além disso, o número de turistas holandeses que 

visitam as cidades turcas é enorme: em 2009 foram mais de 1,1 milhão de turistas, 

enquanto em 2014 esse número ultrapassou os 2 milhões.  

Fontes: 

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3313104&seccao=Europa  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/29564/alemanha+bloqueia+avanco+de+negociacoes+para+adesao+da

+turquia+a+ue.shtml  

http://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/cresce-tensao-entre-turquia-e-alemanha-sobre-entrada-turca-na-

ue,def30e154df5f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

  

10. IRLANDA. 

Por Mariana F. Teixeira e Fernando Viotti 

 A Irlanda apoia fortemente os esforços turcos para se juntar à União Europeia. 

O governo irlandês vê um significativo potencial na Turquia e acredita que suas relações 

comerciais poderiam ser melhores. A Turquia está entre os 26 países do mundo que a 

Irlanda selecionou como alvo comercial para desenvolver suas exportações.  

 Ao lado do Reino Unido, a Irlanda defende a posição de que a União Europeia 

deve aumentar seu número de membros ao invés de aprofundar a integração entre os 

atuais países-membros. Essa política compartilhada por britânicos e irlandeses é 

entendida como um certo receio por parte desses dois países por não estarem 

geograficamente integrados com os demais países do bloco, ou seja, por estarem 

localizados numa ilha e não no bloco continental europeu, Londres e Dublin temem todo 

e qualquer aprofundamento nas relações que possa levar à construção de um "país-

único" europeu. Por esse motivo, tanto o Reino Unido quanto a Irlanda optaram por não 

ingressar na zona do euro.  
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 Mesmo sendo majoritariamente cristã, a Irlanda é um exemplo de que questões 

culturais não interferem no apoio à adesão ao bloco. Um censo realizado em 2011 

constatou que mais de 84% dos irlandeses são cristãos, sendo a grande maioria destes 

adeptos da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, a comunidade muçulmana na 

Irlanda corresponde a cerca de 50 mil pessoas, apenas, e representa pouco mais de 

1% da população do país. Apesar disso, os irlandeses convivem em harmonia com os 

islâmicos e garantem o direito aos fiéis do Corão seu direito de expressar e cultivar sua 

religião. Na polêmica europeia quanto ao uso do véu os irlandeses são árduos 

defensores do direito das mulheres de usarem o véu sem qualquer tipo de restrição. 

 Apesar do apoio quase incondicional dos irlandeses ao ingresso turco, as trocas 

comerciais entre os dois países é uma das menores quando comparada aos demais 

países do bloco. Em 2013 o fluxo comercial foi pouco mais de US$1 bilhão, sendo as 

importações turcas quase três vezes maiores do que as exportações.  

Fontes: 

http://www.independent.ie/irish-news/ireland-backs-turkeys-eu-bid-26643763.html 

http://metroeireann.com/article/ireland-sees-potential-in-turkey,4040 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-ireland.en.mfa 

 

11. REPÚBLICA ITALIANA. 

Por Beatriz Pimenta Klein 

 A República Italiana é um dos fortes apoiadores da campanha turca à adesão à 

UE. A Turquia é forte parceira da Itália (uma vez que possui mais de mil empresas 

italianas em operação em seu território) e, portanto, sua estabilidade é essencial para 

os interesses econômicos italianos. A relação econômica é tão intensa que as trocas 

comerciais entre os dois países atingiu, em 2013, quase   US$20 bilhões. Assim, a 

aproximação entre os dois países é de máximo interesse para ambos, e poderá realizar-

se através da adesão turca à UE. 

 A Ministra das Relações Exteriores italiana, Emma Bonino, sugere a abertura de 

mais capítulos do processo de negociação na União Europeia (fundamentais para a 

aquisição da posição de membro pleno por parte da Turquia). O embaixador italiano na 

Turquia, Gianpaolo Scarante, sinaliza que o capítulo que trata de fontes de energias é 

de suma importância para a UE, principalmente em tempos de crise. Acredita-se assim, 

que a adesão turca não somente agregará valor cultural e social ao bloco, mas 

contribuirá fundamentalmente para o setor econômico do mesmo.  
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 É enfatizado o aspecto de segurança regional, garantida através da adesão turca 

à União Europeia, uma vez que o país pode representar uma via de diálogo entre 

Europa, Oriente Médio e Norte da África. Em relação à Turquia, existe a argumentação 

sobre uma identidade comum mediterrânea (região de importância para a política 

externa italiana) entre o país e a Itália, característica da qual decorrem conceitos como 

“política mediterrânea”, “segurança mediterrânea”, “estabilidade mediterrânea”, etc. 

Fontes: 

http://www.dailysabah.com/europe/2014/06/30/italy-supports-turkeys-eu-accession-ambassador-states 

http://www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2013/06/20130627_turchia_bonino_ue.htm?
LANG=EN  

http://www.dailysabah.com/europe/2014/06/30/italy-supports-turkeys-eu-accession-ambassador-states 

http://sam.gov.tr/italian-turkish-relations-potential-and-limits-of-a-strategic-partnership/ 

 

12. REPÚBLICA DA LITUÂNIA.  

Por Beatriz Pimenta Klein e Izoila Lisboa 

 Com o fim da União Soviética em 1991, iniciam-se as relações diplomáticas entre 

Lituânia e Turquia – que nunca reconhecera a legitimidade da ocupação soviética 

naquele país. Com a adesão lituana à OTAN, apoiada pela Turquia, alinham-se os 

objetivos comuns relativos à segurança e cooperação internacionais.   

 Membro da União Europeia desde 2004, a Lituânia presenciou o início das 

negociações da proposição de candidatura turca em 2005. Durante sua presidência do 

Conselho da União Europeia, entre julho e dezembro de 2013, a Lituânia aproveitou a 

ascensão croata à categoria de membro para impulsionar a expansão da União 

Europeia. Sendo assim, colocou como meta a aceleração das discussões acerca da 

adesão turca ao bloco. 

 Economicamente, os dois países não possuem laços muito fortes. Apesar do 

comércio crescente, em 2013 turcos e lituanos trocaram pouco mais de US$ 500 

milhões. Nesse sentido, o ingresso da Turquia no bloco pode intensificar as trocas 

comerciais entre as partes.   

Fontes: 

http://www.lithuaniatribune.com/40686/could-lithuania-help-turkey-step-up-eu-accession-201340686/ 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-lithuania.en.mfa 
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13. REPÚBLICA DA POLÔNIA. 

Por Thiago Söthe 

 As relações entre a Polônia e a Turquia são intensas. No ano de 2013, foram 

comemorados 600 anos de relações diplomáticas. Também nesse ano o fluxo comercial 

entre as partes ultrapassou os US$ 5 bilhões. A Turquia apoiou intensamente a entrada 

da Polônia na OTAN em 1999, passando então os países a se conclamarem aliados. 

 A Polônia sempre foi uma grande incentivadora da entrada da Turquia na União 

Europeia. O presidente polonês vê a necessidade de uma Europa plural e aberta. A 

entrada da Turquia como membro na UE seria muito interessante para a União por ser 

um país com grande prosperidade econômica e política, trazendo uma contribuição para 

a estabilidade econômica europeia.  

 Dessa forma, apoiando uma maior abrangência da UE, a Polônia se coloca como 

um ator importante no apoio da entrada da Turquia. Mais do que declarar seu apoio, o 

governo polonês promove um discurso incisivo para que os demais países aceitem a 

entrada turca ao bloco. 

Fontes: 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-poland.en.mfa 

http://www.msz.gov.pl/en/news/600_years_of_poland_turkey_relations___foreign_ministers__meeting 

http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-turkey-and-poland-with-their-political-stability-and-economic-

development-are-the-two-important.en.mfa  

 

14. REINO UNIDO DA GRÂ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE. 

Por Fernanda Liprandi e Fernando Viotti 

 O Reino Unido apoia a adesão da Turquia à União Europeia, por esta ter uma 

localização estratégica, de modo a servir de ponte entre a Europa e o Oriente Médio. O 

primeiro-ministro britânico, David Cameron, em visita à Turquia, assegurou que o Reino 

Unido está disposto a oferecer ajuda para a construção do caminho entre a Turquia e a 

União Europeia. Cameron em entrevista ao jornal britânico "The Telegraph" afirmou 

ainda apoiar a entrada da Turquia na União Europeia apesar do receio quanto às 

questões migratórias. O chanceler afirmou ainda que a União tornar-se-á mais forte, e 

não mais fraca, com a adesão turca, assinalando que o país é vital para a segurança e 

para a diplomacia europeias.  
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 Os atos turcos em defesa da Europa e dos aliados da OTAN, bem como a 

presença da Turquia no Afeganistão como aliada europeia são pontos que conquistaram 

a confiança do Reino Unido, fazendo com que este se tornasse um importante aliado 

turco em seu projeto de adesão à UE. 

 O país afirma que é de interesse estratégico da Europa admitir a Turquia, por ser 

uma nação de rápido crescimento, dinâmica, jovem e que possui rotas vitais de 

comércio, navegação e as rotas potencialmente importantes para conduta de energia, 

que podem trazer petróleo e gás a partir do leste, evitando a Rússia. A crença no 

potencial econômico turco é tão grande que britânicos e turcos possuem estreitos laços 

comerciais. No ano de 2013, por exemplo, o fluxo comercial bilateral ultrapassou os 

US$15 bilhões. A forte presença de empresas e cidadãos britânicos em território turco 

também é fator importante na relação de apoio à candidatura da Turquia. Hoje há quase 

3 mil empresas, 40 mil cidadãos residentes e mais de 2,5 milhões de turistas britânicos 

na Turquia. Além disso, o Reino Unido atesta que abraçando uma nação muçulmana 

moderada, a União Europeia pode melhorar as relações com o resto do mundo islâmico. 

Fontes: 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-10767768 

http://www.economist.com/blogs/bagehot/2010/07/turkey_and_eu 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1297906/Turkey-join-EU-says-Cameron-Those-playing-fears-Islam.html 

http://www.theguardian.com/politics/2010/jul/27/david-cameron-turkey-european-union 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11283924/David-Cameron-I-still-want-Turkey-to-join-EU-
despite-migrant-fears.html 

 

15. REINO DA SUÉCIA. 

Por Júlio César Filho  

 A Suécia vê com entusiasmo a adesão da Turquia na União Europeia e é um 

importante parceiro turco neste caso. O apoio é promovido através de acordos de 

cooperação estratégica para o fortalecimento da democracia, consolidação dos Direitos 

Humanos e promoção da igualdade de gênero que vêm sendo feitos nos últimos anos 

com o intuito de ampliar as prospectivas de adesão do país ao bloco. 

 Nos últimos dez anos as relações entre os países se estreitaram. Diversas visitas 

presidenciais e diplomáticas aconteceram regularmente em ambos os Estados durante 

este período. Economicamente, os laços comerciais vêm estreitando-se ano a ano. Em 

2013, por exemplo, conforme dados do uncomtrade, o fluxo comercial entre Estocolmo 

e Ancara ultrapassou os US$3 bilhões.  
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 Expressamente, o Estado Sueco se mostra a favor da adesão, porém reconhece 

que esforços ainda devem ser feitos para que as reformas políticas, econômicas e 

sociais turcas alcancem o padrão da União Europeia. Ademais, o país se simpatiza com 

a expansão regional e acredita em seus benefícios. 

Fontes: 

http://www.government.se/sb/d/7210/a/211384/pressitem/211384#anc211384 

http://www.government.se/sb/d/17191/a/211461 

http://www.government.se/content/1/c6/14/57/97/08243b46.pdf 

http://www.government.se/sb/d/574/a/94004 

http://www.portalbrasil.net/europa_suecia.htm 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17961250 

 

 

16. REPÚBLICA DA TURQUIA (observador). 

        Por Beatriz Pimenta Klein e Izoila Lisboa  

 Para que um país possa fazer parte de uma organização internacional, tal qual 

a União Europeia, deve preencher certos requisitos constantes no tratado que constituiu 

a organização. Para a UE, especificamente, tais requisitos são conhecidos como 

Critérios de Copenhague e devem ser cumpridos para que um país europeu seja aceito 

como candidato a membro pleno. 

 A Turquia solicitou a aceitação como membro pleno da União Europeia em 1987 

e foi aceita, formalmente, como candidata em 1999 após cumprir os aspectos políticos 

dos Critérios de Copenhague. As negociações foram iniciadas com o candidato em 

2005. 

 As negociações para a acessão são divididas em capítulos que compreendem 

diversos aspectos específicos de caráter econômico, político e social, para adequação 

às normas comunitárias (tais quais, tecnologia e pesquisa, impostos, direitos humanos, 

direito do consumidor, etc.). No caso da Turquia, foram propostos 33 capítulos para 

negociação, dos quais 13 já foram abertos, apenas 1 foi concluído e há alguns 

bloqueados por razões de divergências políticas entre Estados membros e a Turquia ou 

bloqueados pelo próprio Conselho da União Europeia por motivações diversas. 
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 No atual 62º plano de governo turco está em vigor um plano de ação para a 

aceleração do processo de filiação à União Europeia. A determinação deste 

compromisso é traduzida em um plano de estratégia já em atuação, que consiste em 

três itens: processo de reforma política, transformações socioeconômicas e estratégia 

de comunicação. 

 No processo de reforma política turca, partes delicadas da harmonização com 

os padrões da União Europeia consistem em assuntos ligados aos direitos humanos, às 

liberdades individuais, à equidade de gênero e, principalmente, ao fortalecimento de 

uma sociedade pautada na democracia. Pensando na construção de bases 

democráticas sólidas, está sendo discutida uma nova proposta de Constituição que 

almeja reformar o sistema judiciário do país e remover normas militares da Constituição 

que obstaculizam a efetivação da democracia; para tanto, os turcos baseiam tal 

mudança em convenções europeias de direitos humanos.  

 Nas últimas duas décadas, a Turquia vem vivendo um processo de 

fortalecimento de sua economia, o que resulta na atual posição do país como a 6ª maior 

economia da Europa. Desse processo também resulta a ascensão de uma nova classe 

média que clama por padrões internacionais de estilo de vida, e assim, uma das mais 

importantes mudanças turcas da atualidade é a alteração do conceito de cidadania: ao 

invés da ultrapassada ideia de obrigações para com o Estado, a nova visão se traduz 

hoje em garantia de direitos individuais.  

 Nesse âmbito socioeconômico de reivindicação por mudanças, agências 

europeias de desenvolvimento vêm trabalhando com a população local turca, criando 

novos laços entre esta e a União Europeia – neste ponto, o estreitamento de laços 

intercruza-se com a estratégia de comunicação do plano de ação nacional: objetiva-se 

mudar a percepção da imagem da Turquia não só para seus cidadãos como para o resto 

da sociedade internacional e também fortificar a imagem da própria União Europeia para 

os turcos. A mudança da percepção da imagem do país para a sociedade internacional 

faz-se essencial, principalmente, em se tratando dos países relutantes com a entrada 

da Turquia na U.E, que podem representar grande influência dentro da opinião pública, 

e com isso gerar embaraços políticos que prejudiquem os objetivos de adesão turca ao 

bloco europeu. 

  



  

131 
 Equipe Organizadora SiEM 2015 
 www.siem.ufsc.br 

 Historicamente, um dos maiores problemas em relação à adesão da Turquia à 

U.E tem sido suas relações com o Chipre. Após a invasão turca da parte norte deste 

país em 1974, a ilha encontra-se desde então dividida em duas partes, uma sob 

jurisdição turca e outra independente, porém de maioria étnica grega.   

 Apesar de tentativas por parte das Nações Unidas terem sido feitas na direção 

de reunificação do território cipriota, em 2004 o Chipre - em apenas sua porção grega - 

foi aceito como membro interino da União Europeia. Desta forma, as divergências 

políticas de ambos os países representam um empecilho importante no processo de 

adesão da Turquia como membro da U.E, pois restrições turcas em relação ao Chipre 

continuam impedindo a abertura de determinados capítulos de negociação: a Turquia 

se nega a reconhecer o Chipre como Estado soberano e a aplicar o protocolo de Ancara 

para tal país (protocolo que determina a ampliação do acordo econômico entre Turquia 

- UE para os mais novos membros do bloco, que desde 2004 passa a incluir o Chipre). 

Com a ascensão cipriota à posição da presidência semestral rotativa do Conselho da 

União Europeia entre julho e dezembro de 2012, a Turquia, ao negar-se a reconhecer e 

dialogar com autoridades do Chipre, estagnou negativamente o processo de adesão ao 

bloco. 

 

Fontes: 

http://www.abgs.gov.tr/files/pub/turkeys_new_eu_strategy.pdf 

http://www.bbc.com/news/world-europe-11283616 

http://www.debatingeurope.eu/focus/infobox-arguments-for-and-against-turkeys-eu-membership/ 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa 
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4.5. BASES MILITARES ESTADUNIDENSES NA COLÔMBIA.  

Por Caio Zucchinali, Darlan Borges e Larissa Kerber 

  

 4.5.1. A UNASUL. 

 A UNASUL, União de Nações Sul-Americanas, é uma organização internacional 

criada no ano de 2008 com o objetivo de edificar a integração regional em questões de 

educação, saúde, meio-ambiente, energia, infraestrutura, segurança e democracia na 

América do Sul. A organização esforça-se em aprofundar a união entre as nações sul-

americanas, sob o reconhecimento de seus objetivos regionais, recursos energéticos e 

capacidades sociais.  

 A UNASUL é composta por doze Estados membros: a República Argentina, o 

Estado Plurinacional da Bolívia, a República Federativa do Brasil, a República da 

Colômbia, a República do Chile, a República do Equador, a República Cooperativa da 

Guiana, a República do Paraguai, a República do Peru, a República do Suriname, a 

República do Uruguai e a República Bolivariana da Venezuela. Além desses, há dois 

Estados observadores: a República do Panamá e os Estados Unidos Mexicanos. A 

Guiana Francesa, por ser uma colônia da República Francesa e não se constituir um 

país independente, não faz parte da organização. Devido à pluralidade de países 

membros, as línguas oficiais da organização são espanhol, português, inglês e 

holandês. 

       Todas as atividades da UNASUL compreendem objetivos de construir uma 

identidade regional, apoiada em uma história compartilhada dos membros e sob os 

princípios do multilateralismo, na vigência do direito internacional nas relações 

internacionais e no respeito aos direitos humanos e processos democráticos. O Tratado 

Constitutivo, assinado em Brasília no dia 23 de maio de 2008, diz: "A União das Nações 

Sul-Americanas tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual, um 

espaço de integração e união no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus 

povos, priorizando o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a 

infraestrutura, o financiamento e o meio-ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a 

desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, 

fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da 

soberania e independência dos Estados." 
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 4.5.2. CONSELHO DE CHEFAS E CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO. 

 O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo é o órgão máximo da 

Organização, que possui outros quatro órgãos – a Presidência Pro Tempore, o Conselho 

de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, o Conselho de Delegadas e 

Delegados e a Secretaria Geral - e possui como atribuições: estabelecer as diretrizes 

políticas, os planos de ação, os programas e os projetos de integração sul-americana e 

decidir as prioridades para sua implementação; convocar Reuniões Ministeriais 

Setoriais e criar Conselhos de nível Ministerial; e decidir sobre as propostas 

apresentadas pelo Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores. As 

reuniões ordinárias do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo dão-se 

uma vez por ano. Um Estado Membro pode convocar reuniões extraordinárias, através 

da Presidência Pro Tempore, se houver consenso por parte de todos os outros Estados 

Membros da UNASUL. 

 

 4.5.3. HISTÓRICO DO CASO. 

 A Colômbia é um país de 1.141.748 km² localizado na região noroeste da 

América do Sul. É considerada uma nação bolivariana, pois seu processo de 

independência é decorrente de revoluções iniciadas por Simón Bolívar. Os colombianos 

declararam-se independentes dos domínios espanhóis no ano de 1810 e obtiveram o 

reconhecimento da independência em 1819. Na época ainda fazia parte do seu território 

a porção que hoje se refere ao Panamá. O Panamá separou-se da Colômbia em 1903 

por pressão norte-americana devido à construção do Canal do Panamá. 

 A Colômbia vive uma situação de relativa tensão interna desde meados do 

século XX, quando ocorreu uma série de conflitos civis entre os Partidos Liberal e 

Conservador que ficou conhecida como “La violencia”. O período de disputas que foi de 

1948 a 1958 terminou com uma coalisão entre os dois opositores, a chamada Frente 

Nacional, que tinha como objetivo retomar a ordem no país. Nesse contexto, surgem 

diversos grupos armados no país, os quais defendem a revolução como solução para 

os inúmeros problemas sociais enfrentados pelos colombianos. Entre elas estão as 

FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e o ELN (Exército de Libertação 

Nacional). 
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A partir da década de 90, a Colômbia passou a ser alvo de políticas de combate 

às drogas e ao narcotráfico no âmbito da comunidade internacional, visto a crescente 

problemática do país em relação ao tráfico de drogas. O país se tornou o maior produtor 

de coca e cocaína do mundo e um dos maiores exportadores de heroína. Criou-se, 

assim, uma espécie de poder paralelo por parte dos grandes traficantes, os “barões das 

drogas”, constituindo também uma importante forma de financiamento das guerrilhas, 

que tiveram seus interesses profundamente modificados desde a sua criação até os 

tempos mais recentes. Dentre essas estratégias de combate e controle do narcotráfico, 

percebeu-se a política estratégica adotada pelos Estados Unidos, em especial.  Os 

estadunidenses são os maiores consumidores de narcóticos do mundo, fato que leva o 

governo a promover medidas de combate à sua produção e escoamento. Tal política é 

resultado direto de inúmeras convenções das Nações Unidas, constituintes de políticas 

repressivas e punitivas, nas quais se buscava o auxílio e intervenção militares a fim de 

desencorajar a produção, tráfico e consumo de drogas em âmbito global.     

 Em 1998, a presidência da Colômbia foi assumida por Andrés Pastrana. O então 

presidente alegava que um dos seus objetivos era combater o narcotráfico e o conflito 

armado com as FARC de forma pacífica, envolvendo a comunidade internacional no 

processo. Essa política deu início a dois diálogos, um voltado para a negociação com 

as FARC e outro de aproximação e cooperação político-militar crescente com os 

Estados Unidos. Essa aproximação do governo viria a ser rompida com o assassinato 

de três ativistas estadunidenses que trabalhavam em um grupo indígena situado na 

região de Arauca. A partir disso, a política externa dos EUA para região passou a ser de 

apoio ao processo de paz, mas com ênfase substancial ao componente militar. Desse 

modo, a falta de consenso nos temas negociados; as disputas militares entre 

insurgentes e grupos paramilitares (os denominados “Autodefesas da Colômbia”); assim 

como a presença do aparato militar estadunidense para destruir áreas de cultivo, 

resultaram no fracasso do diálogo com as FARC, o qual visava um possível início do 

processo de pacificação da região. Passam, assim, a ser cada vez mais frequentes 

políticas pautadas no conteúdo militar que objetivavam liquidar a insurgência. 

 No ano 2000, a nação colombiana em parceria com os Estados Unidos criam o 

“Plano Colômbia”, o qual se refere a uma série de ações que visam combater a 

produção, o tráfico de drogas e as guerrilhas. O Plano Colômbia, segundo o governo de 

Bill Clinton, seria uma ação fundamentada em meios diplomáticos para o combate ao 

narcotráfico por meio de recursos econômicos e sociais destinados às zonas rurais 
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afetadas pelo conflito. Esse plano teria, principalmente, o propósito de desestruturar as 

FARC. Em prática, estas áreas rurais foram as que menos receberam investimento, em 

detrimento das inversões de fundos na esfera militar, que contou com a maior parte dos 

recursos advindos do Plano. Entre os anos de 2000 e 2009 Washington já havia enviado 

mais de 6 bilhões de dólares para o fortalecimento das forças armadas e combate ao 

narcotráfico. 

 Em 30 de outubro de 2009, EUA e Colômbia assinam um acordo que visa a 

utilização de bases colombianas por forças estadunidenses como forma de conter o 

narcoterrorismo e as FARC. Alguns líderes de países vizinhos não viram com bons olhos 

a assinatura do acordo e consideraram o ato uma forma de invasão e observação 

indevida do território sul-americano. O acordo tem duração estabelecida de 10 anos e 

autoriza a presença e ação de 800 militares das forças armadas dos EUA com o apoio 

de mais 600 civis sob ordem do governo estadunidense. 

  Esses acordos e políticas bilaterais 

geram desconfiança dos governos sul-

americanos sobre qual a verdadeira 

motivação do tratado. Um dos discursos 

seria a de que essas ações são uma 

tentativa dos EUA de obter controle 

estratégico em territórios da América do Sul.  

  É reconhecida a existência de 7 

bases militares no território colombiano: 

Malambo, Palanquero, Apiay, bases navais 

de Cartagena e Bahía Málaga, Forte Militar 

Tolemaida, Forte Militar Larandia.  

Fontes:  

 http://www.suapesquisa.com/paises/colombia/ 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/r/revolutionary_armed_forces_of_colombia/index.html 

http://conhecimentopratico.uol.com.br/geografia/mapas-demografia/28/artigo159331-1.asp 

http://cebrapaz.org.br/site/todas-as-noticias/75.html 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/lider-rebelde-das-farc-condenado-a-35-anos-de-prisao-na-colombia-1193001 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Colombia.pdf 

http://neiarcadas.wordpress.com/2010/08/23/narcotrafico-america-do-sul3/ 

http://neiarcadas.wordpress.com/2010/08/20/narcotrafico-america-do-sul2/ 

http://neiarcadas.wordpress.com/2010/08/17/narcotrafico-america-do-sul/ 

           Fonte: estadão.com.br 
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4.5.4. QUESTÕES PARA O DEBATE. 

1. Problematização da situação das FARC no país e regiões vizinhas: suas formas 

de atuação, objetivos e consequências. 

2. Cooperação entre os países da UNASUL em questões estratégicas de 

segurança na região. 

3. Grau de interferência estadunidense na região. 

 

4.5.5. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES. 

 

1. REPÚBLICA ARGENTINA. 

Por Monalisa Scalco 

 A Argentina procura priorizar a manutenção da paz na América do Sul, por isso 

demonstra sua apreensão diante do acordo de unilateralidade entre Colômbia e Estados 

Unidos. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, declarou que a presença de bases 

militares estadunidenses na Colômbia não contribuiu "para a redução dos conflitos na 

América do Sul". Ela ainda adicionou que "é preciso baixar o nível de conflitos na região. 

E as bases militares americanas não contribuem para isso.".  Dessa forma, a presidente 

aparentou uma clara preocupação de que o acordo possa afetar a segurança de países 

vizinhos.  

 A presidente argentina ainda afirmou que o acordo entre Colômbia e Estados 

Unidos é "um elemento de perturbação" para a região.  Por isso, em apoio à posição 

brasileira, Kirchner e o ex-presidente Lula, manifestaram preocupação com uma 

possível diminuição da influência regional devido à presença de bases de potências de 

fora da região. Os chefes de Estado exigiram garantias de que as operações militares 

se limitarão à Colômbia. 

Fontes: 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1383884-5602,00-BRA-

SIL+E+ARGENTINA+PEDEM+GARANTIAS+SOBRE+BASES+AMERICANAS+NA+COLOMBIA.html 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/42725/noticia.htm?sequence=1 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1256440-5602,00-ACOR-

DO+MILITAR+ENTRE+COLOMBIA+E+ESTADOS+UNIDOS+DIVIDE+OPINIOES+NA+AMERICA+D.html 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/america-latina,colombia-nao-perde-soberania-em-acordo-com-eua-diz-

uribe,426111 
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2. ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA.                     

Por Victor Hugo Lopes 

 O Estado boliviano, membro não somente da UNASUL, mas também da ALBA, 

vale-se de um discurso anti-imperialista quanto ao tema, sendo que seu ministério de 

relações externas argui que os EUA apresentam uma posição imperialista na América 

Latina, abrindo mais bases militares no continente (Plano Colômbia, Iniciativa Mérida, 

Iniciativa Andina e a Iniciativa do Caribe11) e tentando golpes fracassados em Estados 

como na Venezuela de Chávez (2002), na própria Bolívia com Morales (2008) e no 

Equador de Rafael Correa (2010). Ainda no que diz respeito à interferência 

estadunidense na região, o governo de La Paz relembra dos golpes bem sucedidos 

(Caso Zelaya de Honduras em 2009) e a ativação da IV Frota para controlar o oceano 

e ter possibilidades de rápida ação. 

 Há, por parte de La Paz, a desaprovação da ação Colombiana de se prestar à 

aproximação com a OTAN, e julga o ato como algo vergonhoso e de total e humilhante 

submissão ao império norte-americano, favorecendo e facilitando a expansão da 

dominação e do controle na América Latina e Caribe.  

 Isso pode ser classificado como um Neogolpismo, segundo prega a Bolívia, já 

que as bases militares na região são para controlar os povos e os recursos naturais 

estratégicos, desestabilizando governos e promovendo golpes disfarçados de 

democracia e de um discurso de controle às drogas para capturar as riquezas da região. 

 Portanto, para o Estado boliviano, se dá como ato mais que necessário expulsar 

as bases militares estrangeiras dos Estados Unidos da América do Sul, refrear a 

influência da OTAN dos territórios latino-americanos e impedir o estabelecimento de 

novas bases na Colômbia e qualquer país da América Latina.  

                                                           
11 A Iniciativa de Segurança do Caribe é uma empreitada conjunta dos Estados Unidos 

e dos Estados do Caribe a fim de combater o tráfico de drogas assim como outros crimes 

transfronteiriços que ameacem a segurança da região. A aliança provém do 

compromisso norte-americano firmado em 2009 em Trinidad e Tobago, na 5ª Cúpula 

das Américas. A cooperação baseia-se no apoio estadunidense na segurança aérea e 

marítima, no aprimoramento da eficiência do cumprimento da lei, na intercepção de 

armas de fogo e segurança transfronteiriça e portuária, na reforma do setor judicial, e 

na prevenção de crimes com foco em jovens em situação de risco. 
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Fontes:  

http://www.cancilleria.bo/node/12 

http://www.cancilleria.bo/node/730 

 

 

3. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.  

Por Bruna Rambo   

 A principal preocupação do Brasil no caso refere-se à autonomia militar que os 

Estados Unidos têm sobre as bases. Todavia, até agora, Colômbia e Estados Unidos 

afirmam que as bases são comandadas pelos militares colombianos. O governo 

brasileiro também não vê com bons olhos uma maior presença militar de países de fora 

da região próximos à Amazônia. 

        Outra crítica feita pelo Brasil é sobre o encaminhamento dessas negociações 

entre os dois países. Este e outros países da região queriam ter sido informados pelos 

canais diplomáticos tradicionais da intenção dos colombianos e norte-americanos. 

Ademais, vem questionando o fato de o acordo prever a utilização das bases para 

aeronaves de longo alcance - o que, na avaliação brasileira, não seria necessário em 

um trabalho de observação de território para combate ao narcotráfico. 

 O chanceler Celso Amorim afirmou que o acordo militar entre Estados Unidos e 

Colômbia deve ser "melhor explicado", pois amplia a presença de tropas alheias à região 

e cria uma "situação nova". 

 

Fontes: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/07/090730_lula_bachelet_rc_cq.shtml 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1256325-5602,00-URI-

BE+TENTA+CONVENCER+LULA+A+ACEITAR+BASES+MILITARES+DOS+EUA+NA+COLOMBIA.html 
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4. REPÚBLICA DA COLÔMBIA.             

Por Gabriel Dauer 

 A República da Colômbia é um país que se localiza no noroeste da América do 

Sul e faz fronteira ao leste com Venezuela e Brasil, ao sul com o Equador e Peru, ao 

norte com o Mar do Caribe, ao noroeste com o Panamá e a oeste com o Oceano 

Pacífico. Possui a segunda maior população da América do Sul (apenas menor que a 

do Brasil). 

 Possui uma geografia vasta em recursos naturais com grande potencial lucrativo 

como petróleo, gás natural, ouro, níquel e aço. Sua economia é baseada na pecuária, 

na mineração (petróleo, carvão mineral, gás natural, níquel, ouro e pedras preciosas) e 

na indústria (alimentos, roupas, bebidas, máquinas e transportes).  

 É parte integrante de diversas organizações internacionais, como UNASUL, 

Comunidade Andina de Nações, Aliança do Pacífico, OEA, Banco Mundial, FMI, Grupo 

do Rio, OMC, ONU e MERCOSUL (membro associado). 

 A Colômbia decidira formalizar um pacto militar com os Estados Unidos (um de 

seus principais parceiros comerciais). Em que pese a cúpula da UNASUL em 2009, o 

documento final feito entre os países-membros não condenou tal aliança, todavia, a 

Venezuela queria uma sanção ao país. Diversos países se sentiram incomodados com 

a instalação de bases norte-americanas no país, como a Argentina, Brasil e Equador. O 

ex-presidente da Venezuela (Hugo Chávez) havia sugerido a saída da Colômbia da 

organização, posto que é contra o domínio imperialista dos Estados Unidos no 

continente, acusando o país de ir contra a unidade latino-americana. A Venezuela 

conseguiu apoio da Bolívia para essa ação condenatória, em contraposição de países 

mais moderados como Brasil e Chile, os quais decidiram não dar uma resposta tão 

reativa. 

 A Colômbia é um dos principais países que recebem ajuda militar do EUA. Em 

2006, o auxílio norte-americano foi estimado em 728 milhões de dólares, no qual quase 

80% eram destinados para fins militares ou policiais. O “Plano Colômbia” – nome do 

pacote de ajuda desde 2000 – é uma proposta de cooperação entre Colômbia e os 

Estados Unidos criada estrategicamente para combater o tráfico de drogas na Colômbia 

e alcançar a paz através de meios militares, no período do governo de Clinton. Os 

valores estimados são mais de 5 bilhões de dólares, com grande parte direcionados 

para fins militares.  
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 A Colômbia defende consenso entre os diversos países, evitando-se a 

preponderância de alguns os quais dificultem o andamento das resoluções. O país 

ressalta a importância de se criar uma maior cooperação nas relações internacionais, 

melhorando assim suas relações com seus vizinhos, a comunicação, o diálogo e a ação 

concreta de medidas eficazes que possibilitem a contenção dos conflitos que por ora, 

não respeitam fronteiras. Apoia o multilateralismo, a legitimidade e as normas do direito 

internacional. Defende que em casos extremos a força militar pode ser utilizada para 

trazer a paz quando não há grandes resultados pela via pacífica. Isso é, assim, uma 

reflexão dos seus gastos militares.  É o 16º país com gastos militares no mundo (3,28% 

em 2010; 3,6% em 2011 e 3,28% em 2012 em termos de PIB). 

 

Fontes: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html 

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/americas/colombia/us-policy-in-colombia 

http://www.lsr-cit.org/internacional/america-latina/666-governo-da-venezuela-rompe-relacoes-com-a-colombia 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/08/090807_colombia_analise_dg.shtml 

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/restabelecimento-das-relacoes-diplomaticas-entre-a-
venezuela-e-a-colombia 

http://outraspalavras.net/posts/nova-politica-externa-da-colombia/ 

http://www.aereo.jor.br/tag/bases-americanas-colombia/ 

http://www.anovademocracia.com.br/no-65/2790-terrorismo-na-colombia 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1021734-governo-da-colombia-ratifica-adesao-oficial-a-unasul.shtml 

http://multimedia.telesurtv.net/pt/opinion/unasul-e-a-paz-na-colombia/ 

 

5. REPÚBLICA DO CHILE.  

                      Por Mariana Silvério 

 A República do Chile localiza-se no oeste da América do Sul, ocupando um 

território de 4300 quilômetros de comprimento e, em média, 175 quilômetros de largura. 

Faz divisa ao norte com o Peru, a nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e é, 

além do Equador, o único país da América do Sul que não possui fronteiras com o Brasil. 

Embora possua alto nível de desigualdade econômica o Chile é, atualmente, 

considerado um dos países mais estáveis e prósperos da América do Sul, pois 

apresenta os melhores índices de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade 

de vida, estabilidade política, liberdade econômica e percepção de corrupção (PUPPIO, 

J.A., 2014). 
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 É o único país sul-americano a fazer parte da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico, além de ser membro de organizações como a UNASUL, 

a ONU, a OEA, a CELAC, a APEC, a AP, a ALADI e do Parlamento Latino-americano. 

Desde o término da ditadura e o regresso à democracia em 1990, o Chile tem exercido 

um papel de destaque e proatividade na política internacional. Possui boas relações 

com seus vizinhos de fronteira e defende o diálogo para a resolução dos conflitos. É um 

importante ator nos esforços para a manutenção da paz na região, a exemplo do acordo 

recente com o Peru para estabelecer forças de paz conjuntas, a defesa da gestão que 

a UNASUL iniciou para promover o diálogo político na Venezuela e o grande 

investimento em sua capacidade militar nos últimos cinco anos. Sobre a relação entre o 

país e Estados Unidos, possuem ótima comunicação e acordos de cooperação 

econômica, como o tratado de livre comércio, e compartilham do mesmo ponto de vista 

em diversos temas, mas de acordo com a presidente Michelle Bachelet “O Chile não 

segue cegamente os Estados Unidos aonde vá.” (AGÊNCIA PÚBLICA, 2011).  

Fontes:  

http://apublica.org/2011/03/obama-entre-nos-por-que-os-estados-unidos-apostam-no-chile/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Chile-Estados_Unidos 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1063321&r=4 

http://www.minrel.gob.cl/ministro-se-reune-con-secretario-general-de-unasur/minrel/2014-09-16/162159.html 

http://odia.ig.com.br/noticia/opiniao/2014-12-23/j-a-puppio-o-exemplo-do-vizinho.html 

 

6. REPÚBLICA DO EQUADOR.                   

Por Isadora Konzen 

 A República do Equador localiza-se no noroeste da América do Sul e faz fronteira 

com a Colômbia e o Peru. É membro da ONU, da UNASUL, da ALBA e da Comunidade 

Andina de Nações. Seu principal parceiro econômico é, de longe, os Estados Unidos, 

além da China, Peru e Colômbia. 

 Em 1998, o então presidente Jamil Mahuad assinou um convênio pelo qual cedia 

as instalações da base militar de Manta aos EUA – que passaram a utilizá-la como base 

aérea militar e como aeroporto internacional – por dez anos, para a luta contra o 

narcotráfico. Isso causou repúdio e antipatia em vários setores da sociedade 

equatoriana, pois significava perda de soberania pela presença de militares estrangeiros 

no território, além da rejeição geral às forças armadas estadunidenses e da 

desconfiança de um possível uso da base para operações do Plano Colômbia. 
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 Todavia, em 2009, o presidente Rafael Correa comunicou aos Estados Unidos 

que não prolongaria o tratado. Durante uma comemoração do bicentenário da 

independência do país, ele afirmou que “os latino-americanos ingressaram na luta pela 

segunda independência para romper definitivamente os interesses de dominação dos 

grupos de poder mundial”. 

 No Artigo 5 da Constituição da República, afirma-se que “O Equador é um 

território de paz. Não se permitirá o estabelecimento de bases militares estrangeiras 

nem de instalações estrangeiras com propósitos militares. Proíbe-se ceder bases 

militares nacionais a forças armadas ou de segurança estrangeiras”. No número 4 do 

artigo 416 da mesma Constituição, lê-se que o país “condena a instalação de bases ou 

instalações com propósitos militares de uns Estados em relação aos outros”. 

 As relações com os Estados Unidos têm altos e baixos. Apesar desses 

desacordos com o governo Correa, os países seguem sendo grandes parceiros 

comerciais. É uma relação necessária para ambos: o Equador não poderia desprezar 

os benefícios provenientes desta aliança e romper com seu principal parceiro comercial, 

e os Estados Unidos não desconsidera o apoio que o país, considerado zona de trânsito 

do narcotráfico internacional, pode oferecer na luta contra as drogas. 

Fontes: 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/ecu/ 

http://www.mateamargo.org/agencia/node/1649 

http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article920 

http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/ecuador-y-ee-uu-mantienen.html 

 

7. REPÚBLICA DO PARAGUAI.  

Por Marina Palma de Moura 

  A República do Paraguai faz fronteira a norte e oeste com a Bolívia, a nordeste 

e leste com o Brasil e a sul e oeste com a Argentina. É um dos países com menor 

crescimento econômico na região, apresentando um dos menores valores de Produto 

Interno Bruto (PIB) do bloco MERCOSUL, o qual é membro. Os maiores parceiros 

comerciais do Paraguai são Brasil e Argentina e os demais membros do bloco 

supracitado e da Comunidade Andina de Nações. As relações internacionais do 

Paraguai são pautadas pela manutenção de relações pacíficas sobretudo com seus 

vizinhos, e prima também pela cooperação regional.  



  

143 
 Equipe Organizadora SiEM 2015 
 www.siem.ufsc.br 

  

 Tal característica pode ser evidenciada no modo como o país conduziu a questão 

das bases militares estadunidenses na Colômbia. Ao contrário de países como Bolívia, 

Equador e Venezuela que adotaram um discurso mais ofensivo diante do tema, o 

Paraguai seguiu uma linha diplomática similar a de países como Brasil, Argentina e 

Uruguai ao tratar o tema com mais diálogo e com um tom mais moderado. O então 

presidente Fernando Lugo manifestou ainda o parecer de que “cada país é soberano 

para admitir ou não a presença de militares estrangeiros em seu território” (EL PAÍS, 

2009) e que esta era uma questão de assunto interno do país.  

 O posicionamento paraguaio também pode ser interpretado à luz de seu próprio 

exemplo: em maio de 2005, Estados Unidos e Paraguai assinaram um acordo bilateral 

o qual permitia a entrada de 400 soldados americanos com imunidade diplomática para 

ocuparem a base de Mariscal Estigarríbia, no Paraguai, a fim de realizar treinamentos 

em temas de segurança e defesa e uma série de exercícios conjuntos com as Forças 

Armadas do Paraguai. Na época, e recorrentemente no decorrer dos anos, levantou-se 

a hipótese de a verdadeira intenção norte-americana ser a de instalar uma base militar 

em Mariscal, o qual já foi negado pelo governo de ambos os países. Tais suposições de 

que a presença dos efetivos estadunidenses integra um plano mais ambicioso do que 

oficialmente se admite se deve ao fato da localização estratégica da base. Mariscal 

Estigarríbia está próxima de muitos pontos estratégicos, a possibilitar o monitoramento 

da tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina - onde reside uma importante 

comunidade árabe -, o aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água doce 

do mundo e a Bolívia, que fica a cerca de 200 km da região.  

 

Fontes:  

http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/09/11/z-03615.htm 

http://urgente24.com/areax/2013/04/usa-entrena-soldados-en-paraguay-el-acuifero-guarani-y-el-control-del-agua/ 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cupula-da-unasul-acentua-divisao-da-regiao,426600  

http://www.istoe.com.br/reportagens/16782_OS+CARAS+TAMBEM+BRIGAM 

http://piratininga.org.br/novapagina/leitura.asp?id_noticia=4950&topico=Entrevistas  

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/08/06/actualidad/1249509606_850215.html 
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8. REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI.  

   por Marina Moura 

O governo uruguaio manteve uma postura de cautela diante do possível 

estabelecimento de bases militares estadunidenses em solo colombiano. A reação de 

muitos países sul-americanos foi de descontentamento diante do caso, no entanto o 

Uruguai buscou amenizar os atritos, num esforço para não desestabilizar a integração 

da UNASUL. 

Representantes do governo uruguaio esclareceram que o país não quer 

desrespeitar o princípio de não ingerência nos assuntos internos de outros países, 

tradição esta que orienta suas relações diplomáticas. No entanto, este caso trata de um 

assunto delicado a toda América Latina e que, portanto, deve ser muito bem analisado 

e discutido, uma vez que pode gerar conflitos e desarmonias na região.  

Após pronunciamentos de que o país não acompanhará tal iniciativa se as 

instalações das bases norte-americanas de fato ocorrerem, o então presidente Tabaré 

Vázquez declarou ao governo colombiano que respeita a soberania de seu país e suas 

decisões, no entanto deixou clara a posição histórica do Uruguai, que é contra a 

presença de bases militares estrangeiras não só em seu país, mas também em toda a 

América Latina. Vázquez aclamou uma vez mais para a solução pacífica da contenda 

por parte dos demais governos.  

 

Fontes: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cupula-da-unasul-acentua-divisao-da-regiao,426600 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2009/08/118599-gru-

pos+de+esquerda+do+uruguai+rejeitam+bases+militares+dos+eua+na+colombia.html  

http://www.ultimasnoticias.com.uy/hemeroteca/060809/prints/act03.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/08/06/actualidad/1249509606_850215.html 

http://www.elcomercio.com/actualidad/uruguay-mantendra-principio-no-intervencion.html 
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9. REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA.              

Por Ivan Piseta 

 A Venezuela é um Estado localizado no norte da América do Sul, na fronteira 

com o mar do Caribe. É delimitada ao sul pelo Brasil, a oeste pela Colômbia e a leste 

pela Guiana. O país faz parte do MERCOSUL (desde 2012), da UNASUL, ONU, OEA, 

Petroamérica e ALBA. 

 Segundo o artículo 1º de sua constituição, ao declarar seu nome como República 

Bolivariana da Venezuela, o país expõe seus valores que são: liberdade, igualdade, 

justiça e paz internacional, segundo a doutrina de Simón Bolívar, o Libertador. Em 

sequência, seus direitos irrenunciáveis são dentre os citados: a independência, a 

soberania, a integridade territorial e a autodeterminação nacional. 

 As relações Venezuela-Colômbia são conflitivas desde as suas independências. 

Porém a maior tensão entre os países se dá a partir da revolução bolivariana chavista 

em 1998. A Colômbia recebe, desde 2001, bilhões de dólares dos Estados Unidos para 

o combate ao narcotráfico. Considerando a grande parceria Colômbia-EUA, o ex-

presidente Hugo Chávez se pronunciou diversas vezes contra tal aliança: “O império 

estadunidense tomou conta da Colômbia”. Com as instalações das bases americanas 

na Colômbia, a Venezuela reagiu com o reforço militar em suas fronteiras – nota-se que 

a base militar mais próxima da Venezuela, em Malambo, localiza-se à 210 km da 

fronteira entre os dois países. Em 2010, Chávez rompe as relações diplomáticas com a 

Colômbia perante as acusações de Uribe de que a Venezuela estaria protegendo 

guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – FARC em seu 

território.  

 Em relação aos Estados Unidos, a Venezuela também mantém um 

posicionamento contrário, marcado por conflitos políticos, entre eles a expulsão de 

diplomatas e o veto à venda de armas, apesar dos Estados Unidos serem o maior 

parceiro comercial da Venezuela. Em 2006, Washington proibiu a venda de armas e 

equipamentos militares à Venezuela por "falta de cooperação na luta contra o terrorismo 

internacional". 

 A contraposição entre Venezuela e EUA se acentuou depois que Chávez 

assumiu. Chávez aproximou-se de Cuba durante seu governo, e por vezes fazia 

pronunciamentos contrários aos EUA. Em 2002, os EUA apoiaram a tentativa de golpe 

para tirar Chávez do poder. 
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Fontes: 

http://www.cbsnews.com/news/chavez-calls-for-cooling-of-tensions/ 

http://www.cfr.org/colombia/linking-venezuela-farc/p16306 

http://www.areamilitar.net/noticias/noticias.aspx?nrnot=804 

http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI1279292-EI294,00-
EUAVenezuela+conflitos+politicos+e+boas+relacoes+comerciais.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html 

http://www.infoplease.com/country/venezuela.html 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/08/090807_colombia_analise_dg.shtml 

http://www.lsr-cit.org/internacional/america-latina/666-governo-da-venezuela-rompe-relacoes-com-a-colombia 

 

10. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (observador). 

Por Mariana Almeida 

 Os Estados Unidos da América localizam-se na América do Norte, possuindo 

fronteiras com Canadá e México, com os quais mantêm relações próximas e possui um 

acordo de livre comércio através do NAFTA. O país possui tanto a maior economia, 

como a maior potência militar do continente americano, portanto, é de extrema 

relevância para a região. 

       Desde o governo Bush o país baseia sua agenda de política externa para o 

continente em boas relações econômicas, principalmente com a América Central e 

países como Colômbia e Peru, com os quais possui acordos de livre comércio. Nas 

questões de segurança investem no combate ao narcotráfico e ao terrorismo, visando a 

paz e a segurança regional. 

       Na América do Sul o país mantem uma boa relação com a maioria dos países, 

possuindo acordos de livre com Chile, Peru e Colômbia. Mantém uma relação mais 

conflitiva com países com governos de víeis esquerdistas como Venezuela, Bolívia e 

Equador. Em específico com a nação colombiana, os EUA mantêm uma relação próxima 

em diversos setores, principalmente nas áreas econômicas e de segurança. Segundo 

dados da OMC em 2012, o Estado norte-americano é o principal parceiro comercial do 

país, sendo que 38,5% do total de exportações do país foram destinados aos Estados 

Unidos neste ano. Na área de segurança, em 2000, foi lançado conjuntamente com o 

Estado norte-americano o Plano Colômbia, que prevê o combate à produção e tráfico 

de drogas, impedindo assim o fluxo de drogas em direção ao território americano. O 

plano inclui o financiamento e treinamento tático das forças militares colombianas, além 

do monitoramento de voos com drogas direcionados aos EUA e atividades antidrogas. 
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 A abertura das bases militares no país pode, em parte, ser explicada devido à 

experiência prévia de cooperação na aérea de segurança, o Plano Colômbia. Durante 

uma entrevista em agosto de 2009 Hillary Clinton, que na época atuava como Secretária 

de Estado americana, afirmou que a abertura das bases militares em território 

colombiano tratava-se de mais um acordo bilateral entre os dois países para o 

aprofundamento da cooperação em segurança. Ademais, a ex-secretária afirmou que o 

acordo não criaria nenhuma nova base americana na região sul-americana e não 

haveria um aumento no número de militares americanos, apenas se daria a 

transferência da base de Manta, no Equador, a qual estava encerrando suas atividades. 

Com a finalidade de acalmar as preocupações de países da região com uma possível 

intervenção americana, reafirmou que "Está claro no acordo o respeito à integridade 

territorial dos países, soberania e não intervenção .” (AZEVEDO, 2009). 

 

Fontes: 

http://onial.wordpress.com/2013/10/22/colombia-e-eua-firmado-o-acordo-de-livre-comercio/ 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1608200907.htm 

http://www.state.gov/j/inl/regions/westernhemisphere/index.htm 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35754.htm# 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/hillary-ataca-paises-criticos-a-pacto-com-bogota/ 
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GLOSSÁRIO 

 

AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS: É um princípio que garante aos povos de todos 

os Estados o direito de autogovernar e poder optar pelo seu próprio destino sem 

interferências externas.  

 

BASE MILITAR: Instalação destinada a suprir às necessidades das forças armadas de 

determinada região ou Estado, cabendo a estas, normalmente, a manutenção e 

operação das mesmas. Uma base militar pode ser terrestre, aérea ou naval, ter funções 

operacionais ou logísticas e pode ser de caráter temporário ou permanente.  

 

BOKO HARAM: Grupo armado islâmico da Nigéria que busca criar um califado no país 

(BBC, 2014).  

 

CALIFADO: O nome dado ao estado político e religioso compreendido pela comunidade 

árabe e povos sob o seu domínio. Califado no árabe significa sucessão e foi um sistema 

criado após a morte de Maomé (grande líder do povo). Califa, é o líder do califado, 

considerado como sucessor de Maomé e detentor do poder para aplicar a Sharia. 

Existem diversas formas de eleger um Califa, ou seja, não existe consenso, sendo um 

sistema mais utilizados pelos sunitas, pois os sunitas têm uma linhagem sanguínea 

específica como os seus líderes verdadeiros. O mais famoso de todos eles foi o Império 

Otomano.  

 

CRITÉRIOS DE ADESÃO (CRITÉRIOS DE COPENHAGUE): Lista de critérios a serem 

seguidos e alcançados antes de um candidato tornar-se membro da UE. Qualquer um 

dos candidatos deve cumprir as condições do Art. 49 e os princípios do Art. 2º do 

Tratado da União Europeia. Tais critérios foram estabelecidos no Conselho de 

Copenhague em 1993 e reforçados pelo Conselho reunido em Madrid em 1995.  Os três 

critérios são:  

1. Critério político: estabilidade das instituições democráticas, o império da lei, dos 

direitos humanos e respeito e proteção das minorias. 
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2. Critério econômico: existência de uma economia de mercado e a capacidade de 

lidar com a pressão competitiva e com as economias fortes da União.  

3. Critério de aceitação do acervo comunitário: capacidade para assumir todas as 

obrigações decorrentes da adesão, incluindo os objetivos da união política, 

econômica e monetária.  

Para que o Conselho Europeu decida abrir as negociações é obrigatório que o critério 

político seja cumprido e qualquer país que deseje juntar-se à União deve preencher o 

critério de aceitação. Para melhor compreensão do assunto, vide artigos 2º e 49 do 

Tratado da União Europeia: 

 

Art. 2º: "A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, 

da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, 

incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos 

Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a 

tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres.". 

Art. 49: "Qualquer Estado europeu que respeite os valores referidos no artigo 2.o e esteja 

empenhado em promovê-los pode pedir para se tornar membro da União. O Parlamento 

Europeu e os Parlamentos nacionais são informados desse pedido. O Estado requerente 

dirige o seu pedido ao Conselho, que se pronuncia por unanimidade, após ter consultado 

a Comissão e após aprovação do Parlamento Europeu, que se pronunciará por maioria 

dos membros que o compõem. São tidos em conta os critérios de elegibilidade aprovados 

pelo Conselho Europeu. As condições de admissão e as adaptações dos Tratados em que 

se funda a União, decorrentes dessa admissão, serão objeto de acordo entre os Estados-

Membros e o Estado peticionário. Esse acordo será submetido à ratificação de todos os 

Estados Contratantes, de acordo com as respectivas normas constitucionais."   

 

CURDOS: São um grupo étnico que possui entre 20 e 30 milhões pessoas, ocupam uma 

área montanhosa abarcando as fronteiras da Turquia, Iraque, Síria, Irã e Armênia, sendo 

que nunca possuíram um Estado permanente (BBC, 2014).  

 

GASODUTO: Rede de tubulação que leva o gás natural das fontes produtoras até os 

centros consumidores. No caso em questão, a Ucrânia possui parte do gasoduto que 

abastece o continente europeu, que é proveniente, em grande parte, da Rússia.  
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GUERRILHA: Forma de guerra não convencional cuja principal estratégia foca-se na 

ocultação e mobilidade rápida dos combatentes, chamados de guerrilheiros. Movimentos 

de guerrilha podem ou não serem alinhados com as forças armadas regulares de 

determinada região.  

 

JIHADISTAS: Os militantes do Grupo Estado Islâmico são chamados de jihadistas, nome 

dado aos integrantes da jihad, termo traduzido no Ocidente como “guerra santa”. A 

palavra, originalmente, tem um significado mais espiritual, porém com o tempo passou a 

ser usado para designar a ação de grupos que pegam em armas com o objetivo de impor 

um estado islâmico ou para lutar contra aqueles considerados inimigos (G1, 2014).  

 

NAÇÕES BOLIVARIANAS: Países latino-americanos que se tornaram independentes 

graças aos movimentos revolucionários e militares iniciados por Simón Bolívar. 

Atualmente compreendem seis Estados: Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e 

Venezuela.  

 

NARCOTRÁFICO: Tráfico de substâncias ilícitas e entorpecentes. O tráfico de drogas 

começou a se expandir na década de 1970 em escalas internacionais, atingindo ápice 

alarmante na década de 1980.  

 

REFERENDO: É uma forma de se fazer consultas populares para decisões em relação a 

assuntos de grande relevância como, por exemplo, uma mudança fronteiriça, 

constitucional e de legislação.  

 

SANÇÃO: É uma mudança deliberada em relação a alguma forma de relação que exista 

entre dois países. No caso em questão, a União Europeia passou a limitar o comércio 

alimentício que tinha com a Rússia, como forma de sancionar o país para pressioná-lo a 

tomar as medidas desejadas pelo bloco.  

 

SHARIA: Sistema de leis que usam o Al corão como fonte de Direito.  
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SOBERANIA: É uma das características dos Estados nacionais e garante a eles total 

controle sobre sua população, governo, território e instituições.  

 

SUNITAS: É o nome dado aos adeptos da corrente majoritária do islamismo. Constituem 

maioria em quase todos os países muçulmanos, menos Irã e Iraque. O nome tem origem 

no fato de aderirem à "Suna", livro que conta a vida de Maomé. Originalmente, os sunitas 

teriam uma interpretação mais flexível dos textos sagrados e adaptariam sua crença ao 

tempo em que vivem. Sua ação política e religiosa é marcada pela conciliação e 

pragmatismo, com o diálogo entre povos e religiões. Porém, os sunitas do Grupo Estado 

Islâmico são radicais e têm adotado uma conduta violenta no conflito (G1, 2014).  

 

UNIÃO ADUANEIRA:  Um território aduaneiro único, dentro do qual as tarifas e outras 

restrições ao comércio são eliminadas entre os países membros da União, e mantida uma 

tarifa externa comum, contra todos os demais países (SELDON, 1986).  

 

XIITAS: A minoria xiita acredita que a adoção de princípios rígidos na vida garantiria o 

retorno do último descendente direto de Maomé para governar a humanidade. A rivalidade 

entre sunitas e xiitas tem origem na disputa sucessória após a morte de Maomé (632 d.C.). 

Os sunitas reconhecem somente a ascensão de líderes religiosos escolhidos pela 

população islâmica. Já os xiitas acreditam que somente descendentes do profeta Maomé 

podem ser líderes legítimos do islamismo. O governo do Iraque é xiita e a maioria da 

população do país também (G1, 2014).  

 

ZONA SCHENGEN: Zona de livre circulação de pessoas instituída pelo Acordo de 

Schengen e que garante que os cidadãos dos países signatários possam circular 

livremente sem a necessidade de vistos. A zona não é consequência automática após a 

adesão à União Europeia e não deve ser confundida com ela. Os países-membros da UE 

podem, entretanto, decidir fazer parte ou não da mesma, sem necessidade de autorização 

dos demais países. Além disso, alguns países fazem parte da Área Schengen sem ao 

menos ser membro da UE. Atuais Estados-membros da Área Schengen: Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, 

Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, 

Malta, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia e Suíça. (http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/). 

http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
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 No preâmbulo da Carta das Nações Unidas, estão colocadas as principais 

diretrizes do pós 2ª Guerra Mundial, dentre as quais destacamos uma como princípio 

norteador desde a 1ª Edição do projeto SiEM: 

  

 “PRATICAR a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos”

  

 Este princípio ordenador das Nações Unidas é, acima de tudo, aceitar as 

diferenças e, para isso, faz-se necessário conhecermos outras culturas e civilizações. 

O SiEM 2015 será guiado sob a luz da integração humana, buscando nas simulações 

uma maior representatividade de todas as civilizações – colocando o aluno do Ensino 

Médio em sintonia com os ideais da delegação por ele representada.  

 

 

Bons Estudos! 

 

Equipe SiEM 


