
O país 
 
O Grão-Ducado do Luxemburgo está localizado na Europa 
ocidental. Faz fronteira com Alemanha, Bélgica e França.  
Sua extensão territorial é de 2.586 km²  e sua população de 
430.475 habitantes é de maioria absoluta cristã. O  idioma 
oficial é o luxemburguês, alemão e francês. Sua forma de 
governo é uma Monarquia parlamentarista. Apresenta um 
PIB de US$ 22.201 bilhões, colocando em ordem políticas 
para adotar o Euro como sua moeda oficial e completar sua 
integração na União Europeia. Sua presença como  mem-
bro em Organizações Internacionais é expressiva e, fre-
quentemente, este é um membro fundador destas. Partici-
pa da Organização das Nações Unidas (ONU), do Conselho 
da Europa, União Europeia,  da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), Organização para a Cooperação Econô-
mica e Desenvolvimento (OCED) e da Organização para a 
Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).   
 
O país e a OTAN 
 
O Grão-Ducado de Luxemburgo é um dos membros que 
assinaram o Tratado de Washington (que fundou a OTAN). 
A assinatura deste Tratado pelo Grão-Ducado foi de grande 
importância, uma vez que o levou a abandonar sua neutrali-
dade, estabelecida pelo Tratado de Londres de 11 de maio 
de 1867. Apesar de suas limitações físicas, o Grão–Ducado 
de Luxemburgo tem grande influencia no meio europeu por 
sua participação ativa na fundação de várias organizações 
internacionais. Seu território sedia importantes escritórios 
dentro do plano organizacional da OTAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relações com o Conflito do Kosovo 
 
O Grão-Ducado de Luxemburgo vê com preocupação as 
violações aos direitos humanos dos kosovares-albaneses. 
Desde o início do conflito, Luxemburgo se posicionou con-
tra as atrocidades cometidas pelas forças iugoslavas e ser-
vias. Apesar de ter uma população relativamente baixa, isto 
não significa uma baixa participação em forças relacionadas 
à manutenção de paz no ambiente internacional. Luxem-
burgo participa de uma coalizão de forças armadas deno-
minada “European Corps”, que consiste na cooperação dos 
exércitos da França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e 
Espanha, sob controle de exclusivamente destas cinco na-
ções. Além disto, seu exército nacional participou enviando 
soldados para a Força de Proteção das Nações Unidas — 
UNPROFOR—, Força de Implementação — IFOR— e Força 
de Estabilização (SFOR) , missões  para a Bósnia sob o man-
dato das Nações Unidas e da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte. O auxílio do Grão-Ducado vem com gran-
de importância tática e pessoal, sendo uma nação com 
grande experiência em missões de peacekeeping (operações 
para a manutenção da paz após um conflito) 
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