
O país 
 
A República da Albânia está no sudeste da Europa, 
precisamente na região balcânica. Faz fronteira com 
Montenegro,  Sérvia e Macedônia. Sua extensão territorial 
é de 28.748 km²  e sua população de 3,108 milhões de habi-
tantes é de maioria muçulmana. O  idioma oficial é o alba-
nês. Sua forma de governo é uma República parlamentaris-
ta. Apresenta um PIB de US$ 3,415 bilhões   apresentando 
uma tendência de crescimento econômico após queda na 
economia em 1997, após a série de eventos que ficaram 
conhecidos como a guerra civil albanesa. É membro Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), do Conselho da Europa 
e da Organização para a Segurança e Cooperação na Euro-
pa (OSCE).   
 
O país e a OTAN 
 
A Albânia não é um membro oficial da OTAN.  No entanto, 
sua cooperação com os países membros se desenvolve pro-
gressivamente a partir de sua participação  na Parceria para 
a Paz (PpP) e no Conselho de Parceria Euro-Atlântica 
(EAPC). Uma ação expressiva que foi coordenada com paí-
ses membros da organização, foi o envio de soldados para 
as tropas de peacekeeping — tropas da ONU responsáveis 
pela manutenção da paz em um território após um conflito 
— da operação Althea da União Europeia em 1996. Com 
isso, a Albânia se configura como um grande aliado não 
membro da OTAN.  
 
Relações com o Conflito do Kosovo 

A nação da Albânia, sem dúvidas, é fortemente afetada 
pela guerra do Kosovo. Isto se da pelo fato de serem os ko-
sovares-albaneses serem os principais afetados e persegui-
dos pelas forças sérvias. A República da Albânia emite si-
nais de protestos no ambiente internacional ainda antes da 
fragmentação da Iugoslávia, quando se posicionou a favor 
dos kosovares-albaneses no início das perseguições sérvio-
iugoslavas. Atenta ao conflito que envolve os kosovares de 

procedência albanesa, a Albânia é uma importante voz de 
denúncia contra as atrocidades  e contra a violação aos di-
reitos humanos cometidas contra a população de Kosovo.  
Tais atrocidades, como campos de estupro, que visam ex-
tinguir a etnia albanesa do território, são repudiadas pela 
República da Albânia e pelos países membros da OTAN. No 
entanto, nem todas as relações dessa — exemplificadas 
pelo apoio ao ELK — são vistas com bons olhos pela Orga-
nização do Tratado do Atlântico Norte. O apoio ao Exército 
para a Libertação do Kosovo supracitado é visto com maus 
olhos, uma vez que este é considerado como um grupo ter-
rorista por muitos dos membros. Além disso, o apoio à in-
dependência de Kosovo também é um dos aspectos que 
trazem insatisfação para alguns de seus membros. 
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