
O país 
 
A República Francesa está localizada na Europa ocidental. 
Faz fronteira com Alemanha, Bélgica, Reino Uniido, 
Espanha, Itália e Suiça. Sua extensão territorial é de 
543.965 km²  e sua população de 60,496 milhões de habi-
tantes é de maioria cristã. O  idioma oficial é o francês. Sua 
forma de governo é uma República Unitária semipresiden-
cialista. Apresenta um PIB de US$ 1,5 trilhões, sendo uma 
das maiores economias do mundo atualmente. É membro 
Organização das Nações Unidas (ONU), do Conselho da 
Europa e da Organização para a Segurança e Cooperação 
na Europa (OSCE), da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), dentre 
outras.  
 
 
O país e a OTAN 
 
A República Francesa é um membro oficial, e um dos fun-
dadores da OTAN. Desde o fim da Guerra Fria, a França 
tem sido um dos principais membros contribuintes para as 
operações da Organização, tanto taticamente, quanto com 
tropas. Sua participação em operações de gerenciamento 
de crises é notável no que diz respeito à Força de Imple-
mentação dos aspectos militares do acordo de paz da Reso-
lução do Conselho de Segurança da ONU nº 1031  (IFOR — 
ONU) e à Força de Estabilização da paz (SFOR — OTAN), na 
Bósnia. Essas forças de paz foram consequências diretas do 
Acordo de Dayton e dizem respeito à manutenção da paz 
no pós-guerra. Apesar disso, a França se encontra fora da 
estrutura militar integrada da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte desde 1959, pelo general de Gaulle.  
 
 
 
 
 
 
 

Relações com a guerra do Kosovo 
 
Historicamente República Francesa sempre se mostrou 
simpática à causa kosovar. Isso não demonstra, todavia, 
uma parcialidade, uma vez que a Sérvia é um grande par-
ceiro e suas comunicações diplomáticas datam de 1879. 
Assim, a França se tornaria um importante e possível medi-
ador entre o conflito. Essa constatação, no entanto, tem 
sido contrariada pela grande violação aos direitos humanos 
dos kosovares albaneses.  Berço dos ideais liberais, proveni-
entes da Revolução Francesa, a República sempre se mos-
trou contrária a qualquer violação nos direitos humanos em 
qualquer parte do globo. Não é de surpreender então, que a 
nação francesa clama para que as atrocidades cometidas 
nessa guerra sejam contidas a qualquer custo. Apesar de 
não fazer parte da estrutura militar integrada, isso não é 
um impedimento para o fornecimento e auxílio em inter-
venções bélicas para o governo francês, como a participa-
ção no IFOR e no SFOR demonstraram. A República Fran-
cesa urge para a extinção da violação dos direitos humanos.  
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