
O país 
 
Os Reinos Unidos da Suécia e Noruega formam uma união  
dos reinos da Suécia e da Noruega sob o poder de um mo-
narca e uma política externa comum após uma guerra ocor-
rida entre esses dois países. Os países unidos possuíam um 
território equivalente a uma área de 774.184 quilômetros 
quadrados e uma população de 7.560.00 habitantes. O cli-
ma dos países varia entre clima temperado ao sul e clima 
boreal ao norte e os dois reinos são banhados pelo mar do 
norte. Após uma guerra entre a Suécia e a Noruega, em 
1814, foi assinado um armistício na Convenção de Moss 
entre esses dois países e esse fato acabou forçando a Noru-
ega a aceitar o Tratado de Kiel que unia os dois reinos, pois 
não havia o interesse de uma retomada de conflito. A Sué-
cia-Noruega teve uma posição marginal, mas razoavelmen-
te bem equilibrada, no jogo de poder e na economia euro-
peia. Os reinos gozavam de comércio substancial com to-
das as principais potências durante os anos 1800. Embora a 
Suécia-Noruega tomasse uma posição neutra nos conflitos 
europeus depois de 1814, dependia fortemente da França e 
da Grã-Bretanha como guardiões da paz através de um 
tratado de segurança 
 
 Reinos Unidos  da Suécia e Noruega 
 e o Imperialismo  
 
A partir da unificação alemã - e particularmente com a ade-
são de Oscar II ao trono sueco em 1872 - a Suécia deixou 
suas lealdades claras: criaria laços mais fortes com a Alema-
nha, em detrimento do relacionamento com a França  e 
Reino Unido. Quanto as questões imperialistas, os países 
não tinham interesses imediatos de domínio ultramarino, já 
que o abandono da Suécia da antiga colônia de escravos de 
São Bartolomeu em 1878 é retratada como o fim definitivo 
do colonialismo sueco. A preocupação era com a garantia 
das relações comerciais que os reinos tinham principalmen-
te com colônias africanas haja visto que tais relações repre-
sentavam uma parcela significante da economia dos países.  
 

 
Reinos Unidos da Suécia e Noruega na Conferência de 
Berlim 
 
A participação da Suécia-Noruega se dá pela pretensão de  
permanecer relevante para a vida política da Europa. O 
"custo" de comparecer era menor, enquanto não participar 
poderia sair muito caro na esfera política. A própria confe-
rência também forneceu uma grande quantidade de infor-
mações sobre o cenário político europeu. Se a conferência 
pudesse, além disso, ser usada como uma plataforma para 
apoiar Bismarck e fortalecer o relacionamento com a Ale-
manha sem incorrer em custos ou sacrifícios domésticos, 
tanto melhor. Na Conferência de Berlim, o objetivo era ga-
rantir que a Suécia e a Noruega gozassem dos benefícios de 
tarifas comerciais baixas, de modo que assegurasse o livre-
comércio com qualquer colônia. Além disso, a livre navega-
ção nos rios Congo e Níger eram partes fundamentais para 
o comércio.   
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