
O país 
 
O Reino da Dinamarca se localiza no norte da Europa, 
sendo parte dos chamados ‘’países nórdicos’’ (acho que não 
convém colocar esses símbolos). Faz fronteira com o Reino 
da Suécia e com a República Federal da Alemanha.  
Sua extensão territorial é de 42.959 km²  e sua população 
de 5,321 milhões de habitantes é de maioria cristã. O  idio-
ma oficial é o dinamarquês. Sua forma de governo é uma 
Monarquia parlamentarista. Apresenta um PIB de US$ 
177,965 bilhões. É membro da Organização das Nações 
Unidas (ONU), União Europeia, Banco Mundial, Fundo Mo-
netário Internacional, e do Conselho da Europa 
da Organização para a Segurança e Cooperação na Euro-
pa (OSCE).   
 
 
 
 
 
O país e a OTAN 
 
A Dinamarca é um membro fundador da OTAN e é um im-
portante contribuinte de forças para as missões de paz da 
organização e contribui com o objetivo de assegurar o Arti-
go5 º do Tratado que afirma que um ataque militar a um 
dos membros é um ataque a todos. O apoio da população 
dinamarquesa à OTAN é expressivo e, por isso, não se en-
contra muita dificuldade no recrutamento de soldados para 
o envio em missões de manutenção de paz. Com um com-
plexo sistema de defesa nacional, a Dinamarca se configura 
como um importante aliado tático da OTAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relações com o Conflito do Kosovo 

 
A nação do Reino da Dinamarca não se encontra muito afe-
tada diretamente pela guerra do Kosovo.  Entretanto, por 
ter a preservação dos direitos humanos como um dos seus 
valores centrais, a Dinamarca demonstra grande alarde 
contra a violação dos direitos humanos dos kosovares-
albaneses. As violações aos direitos humanos em Kosovo 
foram um motivo de grande preocupação do Reino da Di-
namarca, que sempre os trouxe em pauta. Seja na ONU, 
seja na OTAN. Após as tentativas de acordos entre os dois 
lados conflitantes não mostrarem muito êxito, o governo 
da Dinamarca se diz pronto para estabelecer as forças de 
paz, ainda que por meios bélicos.  
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