
O país 
 
A Hungria ou República da Hungria é um país que se encon-
tra na Europa Central, na Bacia dos Cárpatos. Esta país faz 
fronteira com a Eslováquia ao norte, Iugoslávia no sul , Cro-
ácia no Sudoeste, Eslovênia no Oeste e Áustria e Ucrânia 
pelo norte. O território húngaro possui o tamanho de 
93.030 km² e uma população de 10,24 milhões de habitan-
tes. A forma de governo é a República Parlamentarista. O 
PIB da Hungria possui o valor de US$ 48,97 bilhões. A Hun-
gria faz parte das seguintes Organizações Internacionais: 
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Grupo 
de Visegrád e Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), entre outros.    

 

O país e a OTAN  
 
A Hungria se tornou um membro da OTAN muito recente-
mente. Ainda assim, já se pode perceber a importância que 
ela tem para tal organização, tendo em vista que ela é vizi-
nha dos países que estão em conflito nos Balcãs. Essa nova 
aliança húngara com a OTAN traz maiores garantias para o 
seu Estado, tendo em vista a época de dificuldade de seus 
vizinhos. A grande função da Hungria, a priori, é a permis-
são dada por ela à OTAN de usar os aeroportos e o espaço 
aéreo do seu território.  A aliança é recente, mas a relevân-
cia da relação de ambos já é de grande importância. 

 

Relações com o Conflito do Kosovo 

Meses depois da entrada da Hungria na OTAN, ela já pode 
se deparar com uma missão importante e onde ela poderá 
ter uma função central na intervenção. A Hungria, por pos-
suir fronteias com a Iugoslávia, pode ter um papel geoestra-
tégico central, deixando que os aviões saiam de seus aero-
portos em direção ao Kosovo.  A velocidade com que ela 

adquiriu importância é um incentivo para que ela apoie uma 
possível intervenção. Outra questão que motiva os húnga-
ros a serem a favor da intervenção é por pensarem que uma 
mudança no status do Kosovo aumenta a probabilidade de 
ocorrer uma alteração, também, no status de Voivodina, 
uma província da Iugoslávia, a qual faz fronteira com a Hun-
gria, o que poderia acarretar em uma reintegração desta 
província junto ao território húngaro. A preocupação maior 
da Hungria está relacionado com o fato de residirem mino-
rias húngaras em Voivodina. Sendo assim, as políticas ado-
tadas pela Iugoslávia em relação a minorias em seu territó-
rio tem preocupado a Hungria, o que tende, mais uma vez, 
a fazer com que ela dê algum suporte à OTAN no Kosovo, 
na esperança de que está possa trazer maior segurança 
para as minorias húngaras no território iugoslavo e conter a 
limpeza étnica praticada nos últimos anos pela Iugoslávia, 
como já foi feito na Bósnia, em 1995.     
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