
O país 
 
Os Países Baixos, também conhecido como Holanda, está 
localizado na Europa Ocidental, incluindo  três ilhas do Cari-
be, possui cerca de 41.526 km² de extensão territorial. Faz 
fronteira com a Alemanha ao leste, ao sul com a Bélgica e 
ao noroeste com o Mar do Norte, partilha fronteiras maríti-
mas com a Alemanha, Reino Unido e Bélgica. Estima-se 
que a população seja composta por aproximadamente um 
total de 15.812.088 de habitantes, sendo um dos países 
mais populosos da Europa. O idioma oficial é a língua holan-
desa (ou neerlandesa ). A economia nacional apresenta um 
PIB de aproximadamente US$ 441.975, um IDH de aproxi-
madamente 0,891 refletindo sua alta qualidade de vida.   Os 
Países Baixos é membro fundador da União Europeia (UE) e 
da Organização das Nações Unidas (ONU), faz parte da Zona 
Euro, G-10, Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), Organização Mundial do Comércio 
(OMC), dentre outras organizações.  
 
 
O país e a OTAN 
 
O Reino dos Países Baixos é um dos membros fundadores 
da OTAN, reconhecido por um papel ativo na organização o 
país tem sido durante muito tempo um grande aliado para a 
OTAN, demonstrando compromisso com a organização ao 
enviar tropas para o conflito do Kosovo.  O país fornece 
unidades militares, especialistas e equipamentos civis para 
a OTAN, participando, também, do acompanhamento do 
espaço aéreo dos Estados e assume compromisso com o 
artigo 5º do Tratado que afirma que um ataque militar a um 
dos membros é um ataque a todos. 
 
 
 
 
 
 

Relações com o Conflito do Kosovo 
 
Os Países Baixos segue favorável a intervenção da OTAN 
no Kosovo, assim como também afirma que o povo do Ko-
sovo tem o direito de autoderminação e de separação da 
Iugoslávia, visto que estes violaram os direitos civis e huma-
nos dos albaneses no território kosovar durante anos, cau-
sando refugiados e graves violações aos Direitos Humanos. 
Sendo assim, os Países Baixos, entende que a independên-
cia do Kosovo e a intervenção da OTAN neste território 
está assegura pelo Direito Internacional, visto que as viola-
ções dos Direitos Humanos estão documentadas nos rela-
tórios da ONU e nas resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas (CSNU).  Desse modo, os Países Baixos 
demonstra compromisso em tentar conter os ataques de 
Milosevic, enviando tropas para o Kosovo junto à OTAN.  
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