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BÓSNIA E HERZEGOVINA 

Republika Bosna i Hercegovina 

 

Localizada no Sudeste Europeu, a Bósnia e Herzegovina é uma República 

Parlamentarista surgida a partir da fragmentação do território Iugoslavo1 (na década de 

1990). Representando o epicentro da cultura balcânica, a Bósnia e Herzegovina, possui, 

aproximadamente, 4 milhões de habitantes, e tem como capital a cidade de Sarajevo. Em 

relação aos limites territoriais, o país faz fronteira com a Croácia (oeste e norte), Sérvia 

(sul e leste), Montenegro (sul) e Mar Adriático2.  

A Bósnia e Herzegovina, enquanto nação relativamente nova, apesenta um Índice 

de Desenvolvimento Humano alto (0,750)3, que pouco condiz com a realidade social 

presente no país. Quase 3 décadas depois do fim da guerra que deu início a essa república, 

as divisões religiosas e políticas ainda são latentes, corroborando para a má qualidade de 

vida da população local, que ainda sofre com as marcas da guerra separatista, que recebeu 

o título de mais sangrenta da Europa4, depois da Segunda Guerra Mundial. Em meio a 

essa situação, o nacionalismo e populismo se tornam instrumentos de chegada ao poder, 

e o cenário conflituoso do país se mantém ano após ano5.  

As contraposições culturais dentro da Bósnia e Herzegovina são as mais variadas. 

A história dessa nação é marcada por preconceito e violência, de modo que, num balanço 

                                                           
1 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, seis repúblicas se juntaram de modo a instituir uma 

República Federal Socialista (a Iugoslávia). Nas mãos do então presidente “Tito” Broz, a Iugoslávia resistiu 

às diferenças internas e se sobrepôs à tendência capitalista que se desenvolvia no mundo. No entanto, com 

a morte de Tito (na década de 1980), o sistema comunista foi se enfraquecendo gradativamente, até, por 

fim, se extinguir devido aos movimentos separatistas. Os países que, inicialmente, formaram a Iugoslávia, 

passaram a querer a independência, na década de 1990 e isso culminou em várias guerras, umas mais 

duradouras que outras, gerando um cenário conflituoso que durou quase 10 anos.  
2 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Bosnia and Herzegovina. Disponível 

em: < https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bk.html>. Acesso em: 

24 abr. 2018. 
3 PNUD. Ranking IDH Global 2014. Disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html>. Acesso em: 24 abr. 

2018. 
4 A Guerra da Bósnia e Herzegovina foi um conflito que ocorreu entre 1992 e 1995 pela independência da 

Bósnia. Houve o envolvimento de três grandes grupos étnicos da região: os croatas, sérvios e bósnios. A 

Guerra foi extremamente violência e culminou na morte de milhares de pessoas. O conflito também 

propiciou uma “limpeza étnica” no país, deixando marcas que perduram até os dias atuais. 
5 UOL NOTÍCIAS. Bósnia segue dividida 25 anos depois da guerra. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2017/04/05/bosnia-segue-dividida-25-anos-depois-da-

guerra.htm>. Acesso em: 24 abr. 2018. 
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geral, as ameaças fascistas sempre estiveram presentes. Apesar de, hoje em dia, contar 

com uma Constituição muito semelhante à brasileira, dentro da qual são previstos os 

direitos à igualdade, justiça e tolerância6, a nação exibe casos de repressão e 

discriminação para/com os vários grupos étnicos presentes no território. Isso propicia um 

estado de tensão constante que, a todo momento, anuncia a ameaça de novos conflitos 

entre Balcãs, Croatas e Sérvios.  

E é justamente dentro desse cenário separatista, que seria possível aferir que a 

Bósnia e Herzegovina, apesar de não ter se manifestado em relação ao conflito entre 

Espanha e Catalunha, se posicionaria em favor da Catalunha, levando-se em consideração 

o histórico bósnio. Essa nação, ainda hoje, conta com o preconceito vinculado às divisões 

étnicas. O genocídio que deu origem ao país ocasionou, além de milhões de vidas 

perdidas, uma separação interna que se manifesta em diversos seguimentos dentro da 

nação. Apesar de, hoje em dia, a Bósnia viver em relativa paz, as três principais 

comunidades que compõem o território permanecem tão divididas quanto há 30 anos, 

corroborando para a construção de um Estado debilitado e enfraquecido economicamente.  

Para atenuar esse problema, a Organização para Segurança e Cooperação na 

Europa (OSCE)7 promove missões de auxílio e recuperação nos países do leste europeu 

(entre eles, a Bósnia e Herzegovina), impulsionando estabilidade e integração social para 

essas nações, de modo a evitar, assim, a eclosão de conflitos dentro desses territórios 

culturalmente divididos. 

 

 

 

 

                                                           
6 BUSCA LEGIS. Bosnia and Herzegovina – Constitution. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/21396-21397-1-PB.htm>. Acesso em: 20 abr. 

2018. 
7 OSCE. OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina. Disponível em: <https://www.osce.org/mission-to-

bosnia-and-herzegovina>. Acesso em: 24 abr. 2018. 
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CANADÁ 

Canada 

  

Localizado ao norte da América do Norte, o Canadá é uma monarquia 

parlamentarista surgida a partir do “descobrimento” da região por navegadores ingleses8. 

A colonização do território se deu anos mais tarde, quando os franceses começaram a se 

fixar na região, de modo que, gradualmente, o Canadá passou a trilhar um caminho 

diplomático entre o modo de vida francês e aquele que era britanicamente aceitável. Hoje 

em dia o país conta com, aproximadamente, 36 milhões de habitantes, e tem como capital 

a cidade de Ottawa9. Em relação aos limites territoriais, o Canadá faz fronteira, apenas, 

com os Estados Unidos da América. 

O Canadá, enquanto potência mundial, possui fortes relações políticas com os 

Estados Unidos da América, Reino Unido e França. Atendendo a interesses nacionais, o 

primeiro-ministro canadense declarou, quanto à ameaça separatista da Espanha e 

Catalunha, que “seu país reconhece uma Espanha unida”10. A sugestão das figuras 

diplomáticas canadenses é que, apesar das discussões internas que vem ocorrendo dentro 

da Espanha, tudo seja resolvido de acordo com as leis e a Constituição espanhola. Além 

disso, o país, agindo de acordo com a sua política externa e preconizando a solução 

pacífica de conflitos, acrescentou que tudo deve ser resolvido sem o uso de violência. 

 Com um Índice de Desenvolvimento Humano muito alto (0,920)11, o Canadá 

exibe excelentes padrões de educação, saúde e segurança, além de esbanjar uma expansão 

econômica crescente e estabilidade financeira da população. Em termos políticos, a nação 

apresenta níveis de agitação revolucionária mesclados com tendências repressivas 

constantemente expostas por grupos de extrema direita existentes no país. Os canadenses 

                                                           
8 GOVERNO DO CANADÁ. A história do Canadá. Disponível em: 

<http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/about_a-propos/history-histoire.aspx?lang=por>. 

Acesso em: 25 abr. 2018. 
9 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Canada. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ca.html>. Acesso em: 25 

abr. 2018.  
10 EXAME. Justin Trudeau afirma que “Canadá reconhece uma Espanha unida”. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/justin-trudeau-afirma-que-canada-reconhece-uma-espanha-unida/>. 

Acesso em: 25 abr. 2018. 
11 PNUD. Ranking IDH Global 2014. Disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html>. Acesso em: 25 abr. 

2018. 
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possuem símbolos nacionais fortes e a forma de vida na região é, em geral, muito 

tradicional e ligada aos velhos costumes, coisa que, por si só, abre margem para o 

surgimento de ameaças fascistas, como vem acontecendo, nos últimos anos, nessa 

nação12. Exemplos disso se dão nas agressões de cunho fascista ocorridas na universidade 

de direito de Montpellier, em 201813. 

 A Constituição do país é baseada no apoio aos direitos humanos e garantias 

individuais. No entanto, diferente do que ocorre no Brasil, o sistema por eles adotado é o 

de common law14, de modo que, convenções não-escritas são tão importantes quanto 

aquilo que está, expressamente, escrito na lei. E é nesse sentido de proteger os direitos 

fundamentais dos cidadãos, que atua a Organização para Segurança e Cooperação na 

Europa (OSCE) dentro do país. O trabalho da OSCE se alinha com a política externa 

canadense: apoiar direitos humanos; ajudar estados fragilizados; apoiar a construção da 

democracia e o Estado de direito; e incentivar o desenvolvimento sustentável e boa 

governança15.  

 

COMUNIDADE AUTÔNOMA DA CATALUNHA 

Comunitat Autònoma de Catalunya  

   

 A Comunidade Autônoma da Catalunha é uma dentre as dezessete entidades 

territoriais existentes na Espanha16 cujo, de acordo com o ordenamento constitucional 

espanhol, é dotada de certa autonomia para governar-se. Localizada ao leste da Península 

                                                           
12 ANA. Canadá. Disponível em: <https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/tag/canada/>. Acesso em: 

25 abr. 2018. 
13 OSSERVATORIO REPRESSIONE. Montpellier: aggressione fascista agli studenti in lotta contro la 

riforma Macron.  Disponível em: <http://www.osservatoriorepressione.info/montpellier-aggressione-

fascista-agli-studenti-lotta-la-riforma-macron/>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
14 Common Law é o direito que se desenvolveu por meio da decisão em tribunais e não mediante atos 

legislativos ou executivos. 
15 GOVERNMENT OF CANADA. Canada and the Organization for Security and Co-operation in 

Europe. Disponível em: <http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-

relations_internationales/osce/index.aspx?lang=eng>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
16 As dezessete comunidades autônomas são: Andalucia, Aragão, Astúrias, Ilhas Canárias, Catabria, 

Castela-Mancha, Castela-Leão, Catalunha, Comunidade Valenciana, Estremadura, Galiza, Baleares, La 

Rioja, Madri, Múrcia, Navarra e País Basco. Além disso, há também os territórios de Ceuta e Melilla, que 

são reconhecidos como cidades autônomas. Por fim, destaca-se que a Espanha possui cinco possessões na 

África, denominadas como lugares de soberania, a saber: Ilhas de Perejil, Ilhas Chafarinas, Ilhote de 

Alhucemas, Ilhote de Vélez de la Gomera e Ilha de Alborán. Vide o seguinte link. CENTRAL 

INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Spain. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_sp.html>. Acesso em: 

09 jun. 2018.  
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Ibérica, possui fronteiras com Aragão e Valência ao sul, com o Mar Mediterrâneo ao leste 

e, por fim, com França e Andorra ao norte. Ademais, importante relatar que a Catalunha 

possui mais de 7 milhões de habitantes e, internamente, é subdividida em quatro 

províncias, quais sejam: Tarragona, Girona, Lérida e Barcelona, sendo esta última a 

capital. 

O nacionalismo catalão possui bases histórico-culturais de longa data que 

perduram até a atualidade. A formação de uma identidade própria – e, por consequência, 

o sentimento de não pertencimento ao Estado Espanhol – em conjunto a questão fiscal17 

foram responsáveis por reacender os movimentos separatistas. Sob esta perspectiva, 

destaca-se que as tensões aumentaram progressivamente durante o governo de Mariano 

Rajoy, que após interpor inúmeros recursos ao Tribunal Constitucional e utilizar-se da 

repressão policial para evitar que o Referendo fosse realizado, findou por intervir na 

Catalunha após a declaração unilateral de independência, destituindo o Parlamento e 

convocando novas eleições.  

A partir de então, apenas incertezas pairavam sobre a Catalunha. O até então 

presidente da Catalunha – Carles Puigdemont – fora acusado pelos crimes de rebelião e 

peculato na organização de um referendo ilegal e estava foragido da Justiça Espanhola18. 

Impedido de governar a distância pelo Tribunal Constitucional, o sucessor escolhido para 

retomar a autonomia regional e o confronto com o governo espanhol foi o separatista 

Quim Torra19. Na oportunidade em que tomou posse, afirmou: “A democracia nunca se 

rende, o desejo de liberdade não se renderá”20 e instou para que o novo presidente 

assumisse riscos e negociasse com o governo Catalão21.  

No início de junho, assim como na Catalunha, o Governo Central também já 

estava sob nova liderança. Tal circunstância se deve ao fato de Rajoy ter sido afastado 

                                                           
17 Se refere ao déficit fiscal da Comunidade Autônoma, que considerava sua carga tributária muito elevada 

para o montante redistribuído pelo Governo Central. Para mais informações, consultar o Guia de Estudos.  
18 RENASCENÇA. Catalunha. Constitucional impede investidura de Puigdemont à distância. 

Disponível em: <http://rr.sapo.pt/noticia/112797/catalunha-constitucional-impede-investidura-de-

puigdemont-a-distancia>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
19 EXAME. Separatista, Quim Torra assume como presidente da Catalunha. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/quim-torra-e-eleito-presidente-da-catalunha/>. Acesso em: 09 jun. 

2018.  
20 EXPRESSO. Presidente da Catalunha avisa Pedro Sánchez que "não se renderá”. Disponível em: 

<http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-06-06-Presidente-da-Catalunha-avisa-Pedro-Sanchez-que-

nao-se-rendera#gs.klHS1Eg>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
21 G1. Novo governo da Catalunha toma posse e pede que Sánchez assuma riscos. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/novo-governo-da-catalunha-toma-posse.ghtml>. Acesso em: 10 jun. 

2018.  
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pelo Parlamento espanhol devido aos escândalos relacionados a corrupção. Em virtude 

disso, o socialista Pedro Sánchez se torna o novo chefe do governo a partir de uma 

coalizão formada entre o Partido Podemos, os separatistas catalães e os nacionalistas 

bascos22. Adotando uma política pautada tanto no diálogo quanto na Constituição 

Espanhola, ressalta-se que Sánchez suspendeu os controles orçamentários que haviam 

sido impostos sobre a Catalunha, após a realização do referendo, como um gesto de 

normalização da crise política23. Em face dessas mudanças políticas supracitadas, 

acredita-se que as posições de ambos os lados ainda são as mesmas, mas o desenrolar 

político continua como uma incógnita.    

No tocante ao ressurgimento de ideologias fascistas dentro do contexto europeu, 

é importante destacar que o governo autoritário de Francisco Franco foi uma ditadura 

apoiada pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. Hoje, ainda não se pode se 

desvincular dessa carga histórica, haja vista que o fortalecimento do nacionalismo – tanto 

na Catalunha quanto na Espanha – representa uma ameaça à segurança, como se pode 

depreender pelos conflitos entre catalães e a polícia espanhola24 e pelas saudações 

nazifascistas feitas por espanhóis contrários à independência da Catalunha25.  

Por fim, apesar de não ser tão violenta no contexto catalão, a xenofobia também 

deve ser uma preocupação quando se trata de segurança internacional. Acerca disso, 

destacam-se, por exemplo, tweets antigos de Quim Torra, cujo conteúdo revela xenofobia, 

racismo e depreciação da Espanha26. Acerca disso, ressalta-se que recentemente, o atual 

presidente da Catalunha desculpou-se por tais manifestações online.  

Por fim, no que se refere a atuação da OSCE na Catalunha, apesar do Escritório 

para Instituições Democráticas e Direitos Humanos (EIDDH/OSCE) não ter 

                                                           
22 G1. Rajoy é destituído; Pedro Sánchez será o novo chefe do governo da Espanha. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/deputados-iniciam-sessao-que-pode-destituir-rajoy-do-cargo-de-

chefe-do-governo-da-espanha.ghtml>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
23 EXAME. Novo governo da Espanha suspende controles orçamentários sobre Catalunha. Disponivel 

em: <https://exame.abril.com.br/mundo/novo-governo-da-espanha-suspende-controles-orcamentarios-

sobre-catalunha/>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
24 NY TIMES. Catalonia Separatism Revives Spanish Nationalism. Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2017/10/05/world/europe/catalan-independence-referendum.html>. Acesso 

em: 10 jun. 2018.  
25 DAILY UK. Far-right Spanish thugs scream ‘sieg heil’ and perform NAZI SALUTES in praise of 

the police officers who tried to put down Calatonia’s Independence. Disponível em: 

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-4959952/Spain-supporters-fascist-salutes-independence-

demo.html>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
26 FOLHA UOL. Separatista Quim Torra é eleito presidente regional da Catalunha. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/separatista-quim-torra-e-eleito-presidente-regional-da-

catalunha.shtml?loggedpaywall#>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
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supervisionado a realização do referendo sobre a independência catalã,  sublinha-se que 

após os relatos do excesso de força policial, a Diretora do EIDDH instou para que as 

autoridades espanholas assegurassem o respeito às liberdades fundamentais de reunião e 

de expressão pacífica, bem como para que observassem a proporcionalidade em suas 

atuações27. Não suficientemente, acredita-se que a OSCE pode ser o fórum de diálogo e 

cooperação adequado para solucionar os impasses apresentados.  

 

CONFEDERAÇÃO SUÍÇA 

Schweizerische Eidgenossenschaft ou Confédération Suisse ou 

Confederazione  Svizzera 

  

Localizada no centro-oeste europeu, a Confederação Suíça, ou Confederação 

Helvética, é uma República Confederativa de pequenas dimensões, sem saída para o mar 

e com limites territoriais cercados pela Áustria (nordeste), Itália (sul), Alemanha (norte) 

e França (oeste)28. A Suíça reúne características culturais de diversos países europeus, 

tais como França, Portugal, Espanha, entre outros, e tem como capital a cidade de Berna. 

Com, aproximadamente, 8 milhões de habitantes, esse país possui um dos maiores 

padrões de satisfação popular, quanto ao bem-estar, do mundo. 

 Tendo um Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado (0,939)29, a Suíça 

esbanja qualidade na educação, saúde, segurança, entre outros. Além disso, a estabilidade 

financeira também é marca latente dessa nação que ocupa uma boa posição no ranking 

de melhores países para se viver no mundo30. Fixada no cruzamento entre várias grandes 

potências europeias, a Suíça se configura enquanto um paraíso social erguido sobre os 

pilares de neutralidade, estabelecidos no Congresso de Viena de 181531. 

                                                           
27 OSCE. OSCE/ODIHR Director calls on Spanish authorities to ensure respect for freedoms of 

peaceful assembly and expression. Disponível em: < https://www.osce.org/odihr/347171>. Acesso em: 

10 jun. 2018.  
28 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Switzerland. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sz.html >. Acesso em: 24 

abr. 2018. 
29 PNUD. Ranking IDH Global 2014. Disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html>. Acesso em: 24 abr. 

2018. 
30 EURODICAS. Melhores países para morar. Disponível em: <https://www.eurodicas.com.br/melhores-

paises-para-morar/>. Acesso em: 24 abr. 2018. 
31 O Congresso de Viena foi uma conferência entre Chefes de Estado dos países europeus que ocorreu entre 

1814 e 1815 e teve como objetivo a redistribuição política europeia após a derrota napoleônica.  
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 Apesar do processo de industrialização acelerado no início do século XX, a Suíça 

não se envolveu em nenhuma das grandes guerras mundiais, aderindo ao isolamento 

diplomático, que fez, inclusive, com que o país ficasse de fora das Nações Unidas por 

muitos anos, até, finalmente, tornar-se membro, após referendo popular32, em 2002. A 

Suíça também se manteve afastada dos esforços de integração europeia durante o fim do 

Século XX. Hoje em dia, esse país participa de alguns organismos de conciliação 

internacional, entre eles a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).  

   Em relação aos atuais conflitos mundiais, a Suíça, por vezes, se posiciona 

enquanto mediadora, como no caso da Espanha e Catalunha. O Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Suíça está em contato com as partes envolvidas para possibilitar o diálogo 

e uma possível resolução pacífica do desacordo político33. O governo suíço, nesse caso 

específico, se manifestou em favor da soberania espanhola, apontando o fato de que essa 

questão é interna à Espanha e como tal deve ser tratada. 

 Já em relação às ameaças fascistas, pouco se exibe a esse respeito na Suíça. Dentro 

dessa nação existem alguns partidos políticos com ideologias ultranacionalistas e de 

extrema-direita, como o Partido do Povo da Suíça, no entanto, o país, em geral, não 

ostenta casos de violência ou discriminação baseados em ideais neofascistas, a tendência 

democrática lidera e o povo é, em geral, pacifista. 

 

ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E 

DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO PARA 

SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (EIDDH/OSCE)  

  

 O Escritório para Instituições Democráticas e Direitos Humanos da 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (EIDDH/OSCE) foi criado 

em 1991 com o objetivo de ajudar os 57 Estados participantes da Organização para 

Segurança e Cooperação na Europa a garantir o pleno respeito aos direitos humanos 

fundamentais, às liberdades, a obedecer ao Estado de Direito, a fortalecer as instituições 

                                                           
32 PUBLICO. Suíça decide hoje em referendo a sua plena adesão à ONU. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2002/03/03/mundo/noticia/suica-decide-hoje-em-referendo-a-sua-plena-adesao-

a-onu-69387/amp>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
33 TSF rádio notícias. Suíça quer mediar conflito entre governo da Espanha e Catalunha. Disponível 

em:  <https://www.tsf.pt/internacional/interior/suica-quer-mediar-conflito-entre-governo-de-espanha-e-

catalunha-8824057.html>. Acesso em: 24 abr. 2018. 
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e práticas democráticas, bem como para promover a tolerância, a não discriminação na 

sociedade e melhorar a situação entre Roma e o povo Sinti34.35 Além disso, cumpre 

pontuar que o EIDDH/OSCE é um dos principais órgãos regionais de direitos humanos 

do mundo e um dos corpos burocráticos da Organização que mais conseguiu se afastar da 

vontade dos Estados e exerce sua função de fiscalização democrática com autonomia.  

 Com sede em Varsóvia, na Polônia, o EIDDH/OSCE atua em toda a Europa, 

Cáucaso, Ásia Central e América do Norte. O Escritório promove avaliações e 

observações para que eleições democráticas sejam estabelecidas, sempre objetivando o 

respeito pelos direitos humanos, a tolerância e não discriminação e o cumprimento do 

Estado de Direito. Atualmente, emprega em torno de 150 funcionários de 30 países e suas 

atividades, baseadas nos eixos supracitados, financiadas por meio de um orçamento 

central, o qual é aprovado anualmente pelos Estados participantes, bem como por meio 

de contribuições voluntárias.36  

 O Relatório Anual de 2017 do EIDDH/OSCE aponta que com os anos 1990 houve 

um surto otimista de novas democracias. Todavia, ao longo das últimas décadas a 

democracia foi perdendo seu impulso e o pessimismo passou a acompanhar as discussões 

atuais sobre assuntos globais e democracia. Ademais, atualmente, com o ressurgimento 

do autoritarismo, o enfraquecimento dos valores democráticos e o crescimento do 

populismo o trabalho do EIDDH/OSCE se tornou mais efetivo, no intuito de ajudar os 

Estados participantes a conterem essas tendências preocupantes. Apesar de esses desafios 

serem assustadores, a qualidade e a demanda por democracia vem aumentando nos 

últimos 25 anos em vários países pertencentes à OSCE. Além disso, novas tecnologias 

oferecerem oportunidades para aumentar a transparência e a responsabilização 

democrática das instituições, bem como promovem a participação de grupos 

tradicionalmente mal representados.37  

                                                           
34 Sinti é o termo que nomeia os membros de um dos três principais grupos do povo, genericamente, 

chamado de cigano. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinti > Acesso em 09 mai. 2018.  
35 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (EIDDH/OSCE). 

ODIHR/OSCE Annual Report 2017. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/annual-report/2017> 

Acesso em 09 mai. 2018.  
36 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Institutions and 

Structures – who we are. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/who-we-are> Acesso em 09 mai. 

2018.  
37 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (EIDDH/OSCE). 
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 Por isso, todos os Estados participantes da OSCE concordaram em promover e 

proteger as instituições democráticas e direitos humanos como parte da dimensão humana 

da segurança. É preciso observar que apenas instituições e práticas democráticas fortes, 

baseadas nos princípios do pluralismo, inclusão e Estado de Direito, podem fornecer a 

base para sociedades em que os direitos e interesses de todos sejam promovidos, bem 

como que a paz e a segurança sejam asseguradas. 

  Assim, para construir e proteger essas instituições, o EIDDH busca a ajuda de 

todos os 57 Estados participantes da Organização. O Escritório, que é fiel à sua missão 

original através do Escritório para Eleições Livres, apoiou os Estados participantes ao 

observar processos eleitorais em 20 países, em 2017, além de fazer 434 recomendações 

sobre como esses processos podem ser melhorados. Somando-se a isso, o Escritório 

coopera com as delegações da Assembleia Parlamentar da OSCE, a Assembleia 

Parlamentar do Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, a Assembleia Parlamentar da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e com o Congresso para Autoridades 

Locais e Regionais do Conselho Europeu. Outrossim, o EIDDH publicou um conjunto de 

diretrizes intitulado “Persons with Disabilities and Ensuring their Right to Participate in 

Public and Political Life”, buscando ajudar a desenvolver a participação política de 

pessoas com deficiência.  O Escritório também apoiou maior participação do povo Sinti 

em processos políticos através da capacitação dos jovens.38  

 O EIDDH/OSCE também trabalha ativamente para a promoção da igualdade de 

gênero e do direito das mulheres, inclusive ajudando a concretizar o primeiro Congresso 

das Mulheres Ucranianas, com foco na promoção do direito das mulheres e culminando 

na publicação de um guia prático para os Estados sobre a legislação referente às questões 

de gênero. Por isso, construindo impulso em torno da campanha #MeToo, o Escritório 

convocou todos os Estados participantes e partes interessadas para alavancar as 

discussões sobre questões de gênero, violência, agressão sexual e assédio.39  

 Nesta senda, cabe destacar que nos últimos anos muitos Estados participantes 

experimentaram uma migração acima da média para seus países. Diante disso, o EIDDH 

busca apoiar os países nos seus esforços para integrar os migrantes em suas sociedades, 

                                                           
ODIHR/OSCE Annual Report 2017. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/annual-report/2017> 

Acesso em 09 mai. 2018. 
38 Idem.  
39 Ibidem.  
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bem como para proteger os direitos e liberdades desses povos através de eventos e da 

publicação de três estudos políticos sobre os aspectos da integração dos migrantes, a fim 

de colaborar com a elaboração e implementação de políticas públicas. Já no que tange aos 

direitos humanos, o EIDDH observa com preocupação os ataques crescentes dos seus 

defensores nos últimos anos. Por isso, promoveu em Budapeste um encontro com mais 

de 150 ativistas, a fim de equipá-los com habilidades para mobilizar efetivamente a 

sociedade sobre questões de direitos humanos, usando novas tecnologias e estratégias de 

comunicação. Pois, muitos defensores dos direitos humanos não têm apoio institucional 

e, portanto, confiar em mídias sociais e em novas tecnologias para amplificar suas 

próprias vozes e aumentar a consciência sobre violações de direitos humanos é 

extremamente relevante. 

 No que se refere à intolerância e discriminação, é importante evidenciar que o 

tema é um desafio para o EIDDH, pois o Escritório é efetivamente contrário aos crimes 

de ódio, bem como contra formas específicas de intolerância, incluindo o racismo e a 

xenofobia, antissemitismo e intolerância contra muçulmanos e cristãos. Para marcar o Dia 

Internacional da Tolerância, comemorado em 16 de novembro, o EIDDH publicou uma 

edição dos seus dados anuais de crimes de ódio. O relatório foi divulgado em seu site 

específico para o tema, apresentando dados relatados por 44 Estados participantes e 

complementados com dados adicionais de 125 organizações internacionais da sociedade 

civil, bem como com dados das operações de campo do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da OSCE. 40 

 Entretanto, existem discrepâncias entre os dados fornecidos pelos Estados 

participantes e os dados reportados pelas organizações da sociedade civil, o que evidencia 

que ainda existem barreiras para relatar e registrar os crimes de ódio. É importante 

destacar que os Estados participantes se comprometeram a aprovar legislações que 

prevejam penalidades que levem em conta a gravidade dos crimes de ódio, a tomar 

providências para lidar com a subnotificação e a introduzir ou desenvolver atividades de 

capacitação para policiais, promotores e funcionários judiciais a fim de prevenir, 

investigar e processar os crimes de ódio. Especificamente, os Estados se comprometeram 

                                                           
40 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (EIDDH/OSCE). 

ODIHR/OSCE Annual Report 2017. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/annual-report/2017> 

Acesso em 09 mai. 2018. 
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repetidamente a coletar, manter e tornar públicos dados confiáveis sobre crimes de ódio, 

em todo o sistema de justiça criminal, da polícia aos tribunais.41 

 Ademais, o EIDDH trabalha de perto com outras organizações internacionais 

como, por exemplo, junto à ACNUR elaborando um manual sobre como os países podem 

lidar com os apátridas – um problema que centenas de milhares de pessoas em toda a 

região da OSCE. Também trabalha com parceiros-chave como o Conselho Europeu, 

Comunidade dos Estados Independentes e o Parlamento Europeu. Por isso, o trabalho do 

EIDDH lida com inúmeras questões relacionadas à dimensão humana da segurança, 

sejam elas eleições, os crimes de ódio ou direitos humanos.42  

 Portanto, tem-se que o EIDDH tem o objetivo de ajudar a OSCE e seus Estados 

participantes a implementarem seus compromissos na dimensão humana. Além disso, 

independentemente da gravidade dos desafios atuais e futuros para a democracia, os 

Estados participantes podem contar com o EIDDH para trabalharem em conjunto para 

construir, consolidar e fortalecer a democracia como único sistema de governo das 

nações, conforme preconiza a Carta de Paris para uma Nova Europa43 de 1990. Por isso, 

o Escritório para Instituições Democráticas e Direitos Humanos da Organização para 

Segurança e Cooperação na Europa (EIDDH/OSCE) possui um papel fundamental nas 

discussões tanto do Tópico A quanto do Tópico B, pelo fato de trabalhar no cerne das 

questões discutidas em ambos.  

  

 

 

 

                                                           
41 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (EIDDH/OSCE). Hate crime 

Reporting – what do we know. Disponível em: <http://hatecrime.osce.org/what-do-we-know> Acesso em 

09 mai. 2018.  
42 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (EIDDH/OSCE). 

ODIHR/OSCE Annual Report 2017. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/annual-report/2017> 

Acesso em 09 mai. 2018. 
43 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Carta de París 

para una Nueva Europa. Disponível em: <https://www.osce.org/es/mc/39521?download=true > Acesso 

em 09 mai. 2018.  



 

 
15 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

United States of America 

  

Localizada ao centro da América do Norte, a república federal presidencialista dos 

Estados Unidos da América abrange um total de, aproximadamente, 325 milhões de 

habitantes, distribuídos entre 50 estados e 1 distrito federal. Sendo considerado o quarto 

maior país do mundo (em relação às dimensões territoriais), os Estados Unidos são 

resultado da colonização britânica, cuja dominação durou até a Revolução Americana de 

1776, quando a independência local foi alcançada44. Nos anos seguintes, os Estados 

Unidos passaram a fazer acordos e anexar territórios, até adquirirem o status de potência 

mundial hoje ostentado. 

 Tendo um Índice de Desenvolvimento Humano muito alto (0,92045), os Estados 

Unidos da América contam com uma postura altamente nacionalista e focada na cultura 

local. Possuindo uma estrutura econômica liberal e forte, essa nação exibe a maior 

economia do mundo, com um Produto Interno Bruto que totaliza, aproximadamente, 

18.569,10 bilhões46, e é peça chave em, basicamente, todos os conflitos mundiais, pois se 

configura enquanto parceiro comercial e político de diversos países. A estabilidade 

econômica exibida por essa nação é tão intensa que o dólar estadunidense é utilizado 

como referência por várias nações mundo afora. 

 Em relação ao conflito entre Espanha e Catalunha, os Estados Unidos se 

posicionam em favor da Espanha. Ambos os países são aliados políticos, grandes amigos 

ligados por uma duradoura colaboração, e, segundo declarações da porta-voz da 

diplomacia norte-americana, os Estados Unidos consideram a Catalunha uma parte 

integrante da Espanha, e apoiam os esforços do Governo Espanhol para manter o país 

forte e unido.47 

                                                           
44 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: United States. Disponível em: < 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/us.html>. Acesso em: 30 abr. 

2018. 
45 PNUD. Ranking IDH Global 2014. Disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html>. Acesso em: 30 abr. 

2018. 
46 IPRI. As 15 maiores economias do mundo. Disponível em: <http://www.funag.gov.br/ipri/index.php/o-

ipri/47-estatisticas/94-as-15-maiores-economias-do-mundo-em-pib-e-pib-ppp>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
47 DN. Catalunha: EUA consideram região “parte integral da Espanha”. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/lusa/interior/catalunha-eua-consideram-a-regiao-parte-integral-de-espanha-

8877643.html>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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 Já em relação ao fascismo48, a partir do ano de 2016, em contraposição ao que está 

descrito na Constituição e nos acordos internacionais firmados pelos Estados Unidos, os 

líderes políticos americanos vêm deixando de lado esses princípios e fazendo diversas 

declarações polêmicas relacionadas às mais diversas questões humanas49.  

Seguindo uma linha de desenvolvimento diferente daquela firmada na Europa, o 

fascismo norte-americano se apresenta de maneiras sutis em propostas de governo e 

reuniões de pequenos grupos revolucionários avessos às garantias individuais amplas, 

gerais e irrestritas. Imersos num ideal de supremacia branca, discursos de ódio e falas 

contrárias aos direitos sociais povoam50 um país muito marcado pelo individualismo e 

culto às forças militares.  

 Hoje em dia, os Estados Unidos participam de uma série de organismos 

internacionais, dentre eles, a Organização para Segurança e Cooperação na Europa 

(OSCE). Apesar de controverso, o país entrou na organização com o intuito de promover 

os direitos humanos e incentivar a construção da democracia, da liberdade e do 

desenvolvimento sustentável em nações onde esses ideais ainda não fossem 

concretizados. 

 

 

FEDERAÇÃO RUSSA 

Rossíyskaya Federátsiya 

  

Localizada entre os continentes europeu e asiático, a Federação Russa é uma 

República semipresidencialista cuja história remota aos tempos pré-históricos. Formada 

a partir da união de diversos povos bárbaros, a Rússia passou por um longo processo de 

centralização política e unificação da população. Hoje em dia, esse país detém as maiores 

dimensões territoriais do mundo, possuindo, aproximadamente, 143 milhões de 

                                                           
48 RESISTIR. Sobre a ascensão do fascismo nos Estados Unidos. Disponível em: 

<https://resistir.info/eua/ascensao_fascismo.html>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
49 O GLOBO. Dez declarações polêmicas de Donald Trump. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/mundo/dez-declaracoes-polemicas-de-donald-trump-18564023>. Acesso em: 

30 abr. 2018. 
50 THE ATLANTIC. Trump Defends White-Nationalist Protesters: 'Some Very Fine People on Both 

Sides'. Disponível em: <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/trump-defends-white-

nationalist-protesters-some-very-fine-people-on-both-sides/537012/>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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habitantes reunidos sob uma história de constantes ressignificações sociais51. Em relação 

aos limites territoriais, a Rússia faz fronteira com diversos países52. 

 Tendo um Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado (0,804)53, a Rússia 

detém um importante papel geopolítico no cenário mundial. Esse país é o segundo mais 

bem armado do planeta, e é inegável o peso atribuído ao apoio russo dentro de ambientes 

de conflito. Apesar de ter uma economia instável (desde 2012)54, a Rússia tem buscado 

sair do isolamento econômico (fenômeno que gerou um problema social de proporções 

altíssimas55), participando de alguns acordos econômicos, como a União Econômica 

Eurasiática e o BRICS56, além de ser membro permanente no Conselho de Segurança da 

ONU. 

 Quanto à ameaça separatista entre Espanha e Catalunha, a Rússia afirmou que esse 

é um assunto interno da Espanha, e manifestou confiança nos meios constitucionais 

espanhóis para resolver essa questão57. Entretanto, essas declarações se chocaram com as 

acusações espanholas de que a Rússia estaria interferindo, como já fez algumas vezes em 

outros países58, no referendo de independência da Catalunha, corroborando com o 

resultado final59. Mediante essa ponderação espanhola, o presidente Vladmir Putin 

manteve, em discurso, às opiniões já anteriormente declaradas, no entanto, também teceu 

uma crítica à hipocrisia ocidental em relação ao conflito entre Espanha e Catalunha. 

 Em relação às ameaças fascistas, essa nação permanece em eterno conflito. Sendo 

um país de dimensões continentais, os desentendimentos externos são recorrentes, e 

                                                           
51 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Russia. Disponível em: < 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/rs.html>. Acesso em: 30 abr. 

2018. 
52 A Rússia faz fronteira com o Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Mongólia, Polônia, Japão, China, 

Ucrânia, Belarus, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Noruega. 
53 PNUD. Ranking IDH Global 2014. Disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html>. Acesso em: 25 abr. 

2018. 
54 TODA MATÉRIA. Rússia. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/russia/>. Acesso em: 30 

abr. 2018. 
55 Mais de 19 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 
56 Grupo de países emergentes. É formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
57 DN. Catalunha: Rússia reafirma que a crise catalã é “assunto interno da Espanha”. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/lusa/interior/catalunha-russia-reafirma-que-a-crise-catala-e-assunto-interno-de-

espanha-8878623.html>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
58 EXAME. Rússia gosta de interferir em outros países, dizem EUA. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/russia-gosta-de-interferir-em-outros-paises-dizem-eua/>. Acesso em: 

30 abr. 2018. 
59 G1. Ministros espanhóis acusam a Rússia de interferir em referendo de independência da 

Catalunha. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/ministros-espanhois-acusam-a-russia-

de-interferir-em-referendo-de-independencia-da-catalunha.ghtml>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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tensões entre a Rússia e outros países, a exemplo dos Estados Unidos, se erguem, 

preocupantes, a todo momento. Isso gera um estado de medo que culmina na ocorrência 

de grupos revolucionários fascistas que veem nos ideais de discriminação, preconceito e 

brutalidade a melhor opção para se resolver desavenças nacionais60.  

De maneira controversa, a Rússia também, ao mesmo tempo, se propõe a integrar 

organismos de conciliação internacional, como é o caso da Organização para Segurança 

e Cooperação na Europa (OSCE). Dentro da OSCE, organização na qual a Rússia entrou 

enquanto ainda era União Soviética, o papel russo é o de ajudar na construção de 

ambientes democráticos onde os direitos humanos prevaleçam. Além disso, essa 

organização também impulsiona algumas missões61 dentro da Rússia, principalmente no 

quesito “eleições presidenciais”62. 

 

GEÓRGIA 

საქართველო 

 

A Geórgia é uma república semipresidencialista, e compartilha fronteiras com a 

Armênia, o Azerbaijão, a Rússia e a Turquia. Historicamente, a Geórgia foi absorvida 

pelo Império Russo no Século XIX, e foi independente durante os três primeiros anos da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), até integrá-la de maneira forçada 

em 1921. Ganhou a independência novamente no ano de 1991, com a dissolução da 

URSS. Por possuir uma faixa de terra que se estende ao Norte do Cáucaso, a Geórgia é 

considerada geopoliticamente como parte da Europa. 63 

Após sua independência, a Geórgia foi bem-sucedida em reformas comerciais e 

na democratização de sua sociedade civil. Contudo, sofreu complicações que refrearam 

seu progresso ao enfrentar o apoio russo às ambições separatistas das regiões da Abecásia 

                                                           
60 LETÁCIO JANSEN. A Rússia atual e a ameaça fascista. Disponível em: 

<http://www.letacio.com/blog/2015/03/26/a-russia-atual-e-a-ameaca-fascista/>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
61 OSCE. Elections in Russia. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/russia>. Acesso em: 

30 abr. 2018. 
62  Por si sós, as eleições já são palco de ameaças fascistas latentes. Repletas de preconceitos e 

discriminação, as eleições russas apenas legitimam um cenário de total controle político e impossibilidade 

de mudança social. 
63 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Georgia. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html>. Acesso: 25 abr. 2018. 



 

 
19 

e Ossétia do Sul.64 Tais regiões foram reconhecidas como independentes pela Rússia e, 

desde então, estão ocupadas por militares russos desde 2008, quando tropas invadiram o 

território georgiano. 65 

Por sua vez, a Geórgia condenou a declaração unilateral de independência catalã, 

e apoiou publicamente a legitimidade e a soberania espanholas para assegurar a sua 

integridade territorial. Tendo em vista o apoio a Madri, o primeiro-ministro Giorgi 

Kvirikashvili reiterou o posicionamento do governo em coletiva de imprensa, com o seu 

presidente Giorgi Margvelashvili enviando cartas de apoio ao rei Felipe VI e ao primeiro-

ministro espanhol, Mariano Rajoy.66 Enquanto um país que sofre com movimentos 

separatistas, a Geórgia temeria que o sucesso destas pretensões estabelecesse precedentes 

para a dissolução de Estados multiétnicos e multiculturais, como é o seu caso. 67 

No tocante aos movimentos nacionalistas, ao restabelecer sua identidade nacional 

nos anos 1990, o governo e a população repetiam que georgianos eram aqueles que 

dividiam um mesmo sangue, familiaridade e descendência. Desta forma, este foi um dos 

fatores que impulsionaram os movimentos separatistas na Abecásia e na Ossétia do Sul. 

Essa modalidade de nacionalismo teve sua origem na época soviética, em que a URSS 

não soube conter tensões étnicas em repúblicas periféricas, como as do Cáucaso, 

juntamente com sua crise econômica.68 Na atualidade, o discurso de ódio contra minorias 

étnicas e religiosas é amplamente divulgado na mídia, geralmente sob a visão de serem 

uma ameaça à segurança interna.69 Em contrapartida, de acordo com o Ministério para 

Assuntos Domésticos, não houve nenhum padrão nas ocorrências de crimes contra raças, 

nacionalidades ou etnias no ano de 2015.70 
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Ademais, a Geórgia recebeu uma missão da OSCE em seu território sediada em 

Tbilisi, a capital do país, de 1992 a 2008, com o fito de promover os Direitos Humanos, 

mudanças legislativas, a segurança econômica e o fortalecimento de instituições 

democráticas.71 Apesar dos esforços da comunidade internacional para a manutenção da 

missão em território georgiano, a Rússia exigiu que as supervisões da OSCE e da ONU 

fossem realizadas separadamente, na Ossétia do Sul e na Abecásia, respectivamente. 

Assim, a missão foi finalizada após a rejeição russa ao pedido de prolongamento da 

estadia destas Organizações Internacionais nas regiões separatistas recém-ocupadas, o 

que para a Geórgia foi um ataque à sua soberania nacional. 72 

 

HUNGRIA 

Magyarország 

 

A Hungria é uma república parlamentarista localizada no centro da Europa, e faz 

fronteira com a Áustria, a Croácia, a Eslováquia, a Eslovênia, a Romênia, a Sérvia, e a 

Ucrânia. Inicialmente, tornou-se um reino cristão no ano de 1000, e durante séculos 

funcionou como um baluarte no combate à expansão turca-otomana na Europa. 

Posteriormente, o reino se integrou ao Império Austro-Húngaro, o qual teve sua 

dissolução em 1920, por meio do tratado de Trianon, em que a Hungria perdeu mais de 

dois terços de seu território e 3,3 milhões de húngaros étnicos para seus vizinhos, 

nomeadamente: a Áustria, a Iugoslávia, a Romênia e a Tchecoslováquia.73 Doravante, o 

país seguiu o Socialismo ao término da II Guerra Mundial, até a liberalização de sua 

economia em 1968, encabeçada por Janos Kadar. 74 

Quando questionada em coletiva de imprensa acerca da questão catalã, ao se 

posicionar oficialmente a respeito das movimentações separatistas na organização de um 

referendo popular sobre sua independência, a Hungria declarou apoio à opinião popular, 

independentemente do resultado que pudesse ser apurado das urnas: “Esta é uma questão 
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interna para os povos espanhóis e catalães e isto deveria ser decidido por eles. Todos 

devemos respeitar a vontade popular, isso é chamado democracia”.75 Entretanto, a 

Hungria não se declarou quanto ao possível reconhecimento internacional da Catalunha 

na hipótese de vitória catalã.76 

Entretanto, o interesse da Hungria ao apoiar os movimentos separatistas na 

Catalunha é tido como uma possibilidade para inspirar os direitos de húngaros étnicos 

que se tornaram minorias nos países vizinhos. Não obstante, a autonomia poderia ser uma 

alternativa para a constituição de instituições responsáveis pela conservação da 

identidade, língua e símbolos nacionais da Hungria em terras estrangeiras, com governo 

próprio, parlamento local, administração pública, tributação e polícia exclusivos para a 

comunidade autônoma, tal qual na Espanha, uma vez que a restruturação do território do 

Império Austro-Húngaro se torna cada vez mais improvável. 77 

Ainda, em 2015, a Hungria mergulhou em uma profunda crise de refugiados, 

quando milhares de imigrantes ocuparam a principal estação de trem de Budapeste, 

enquanto ansiavam por sua entrada na União Europeia, visando pedir abrigo na 

Alemanha. Contudo, condições de vida pioravam ao passo em que o dinheiro dos 

refugiados ficava mais escasso, com poucas instalações para dormir, levando em 

consideração, inclusive, a estatística de um vaso sanitário para cada mil pessoas na 

estação de Keleti.78 Buscando melhores condições de habitação, 1,2 mil refugiados 

decidiram migrar a pé de Budapeste até a fronteira com a Áustria, visto que as autoridades 

policiais húngaras não permitiam seu acesso a ônibus e trens privados, a única solução 

seria caminhar os 168 km que separam Budapeste da Áustria.79 Pensando nas condições 

de tráfego em suas vias expressas, o governo húngaro decidiu fornecer ônibus e trens para 

deixar os refugiados na fronteira austríaca, onde aguardariam autorização para entrar no 

país e seguir seu caminho. 80 
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Recentemente, durante sua campanha para reeleição ao cargo de primeiro-

ministro, Viktor Orbán pautou sua agenda em matérias como a proteção da Hungria 

contra imigrantes e o combate à militância islâmica. Para os húngaros, a imigração de 

refugiados aumenta os índices de criminalidade e é um perigo à cultura húngara, seus 

costumes e tradições cristãs. Curiosamente, em sua campanha, Orbán pouco abordou 

tópicos como saúde, educação e economia, focando-se em dizeres nacionalistas e na 

manutenção de uma Hungria com pureza étnica.81 Entretanto, para Orbán, a Hungria deve 

permitir a entrada dos verdadeiros refugiados: alemães, holandeses, franceses e italianos, 

posto que estes estariam insatisfeitos com as políticas liberais de seus países de origem.82 

Participante fundador da Organização, a Hungria recebeu relatórios negativos 

quanto à campanha e realização das eleições parlamentares de 2018.83 Segundo o 

EIDDH/OSCE, os eleitores possuíam uma vasta gama de candidatos, entretanto, uma 

retórica xenofóbica predominante, mídia tendenciosa e financiamento obscuro, com a 

utilização de verbas para publicidade pública em favor de partidos específicos.84 Além 

disso, o acesso à informação, liberdades de imprensa e associação foram restritos, por 

meio de novas mudanças legislativas antes do período eleitoral. Para o EIDDH/OSCE, as 

condições supracitadas caracterizam uma confusão de interesses estatais e partidários, 

que vão de encontro com os princípios pregados pela OSCE85. 
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MONTENEGRO 

Crna Gora 

 

Localizado no Sudeste europeu, Montenegro divide suas fronteiras com a 

Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Mar Adriático, e Sérvia. A utilização 

do nome Crna Gora ou Montenegro começou no Século XIII, como referência ao planalto 

de Zeta, na Sérvia. O estado de Zeta existiu até 1496, quando Montenegro foi dominado 

pelo Império Otomano, apesar de, posteriormente, deter certa autonomia. Entre os 

Séculos XVI e XIX, Montenegro foi uma teocracia comandada por príncipes-bispos, e 

foi transformando num principado secular em 1852, tendo seu reconhecimento 

internacional concedido no Congresso de Berlim de 187886. 

Depois da I Guerra Mundial, Montenegro foi absorvido pelo Reino dos Sérvios, 

Croatas e Eslovenos, futuramente intitulado Reino da Iugoslávia, em 1929. Por sua vez, 

após a II Guerra Mundial, tornou-se constituinte da República Socialista Federativa da 

Iugoslávia. Com a dissolução da supracitada, Montenegro se federou com a Sérvia, 

criando a República Federativa da Iugoslávia, depois alterada para União Estatal de 

Sérvia e Montenegro em 2003, esta com mais liberdade para seus constituintes. Em 2006, 

Montenegro invocou seu direito sob a Carta Constitucional de Sérvia e Montenegro para 

sediar um referendo sobre a independência da união estatal. Ultrapassando os 55% 

requeridos pela União Europeia, Montenegro se tornou independente no dia 3 de junho 

de 200687.  

No que tange à declaração unilateral de independência da Catalunha, Montenegro 

não se posicionou oficialmente. Entretanto, a sua independência decorre do colapso do 

Comunismo na Europa, diferentemente da situação catalã. Até mesmo as tentativas de 

independência bem-sucedidas têm seus contratempos: Montenegro conseguiu entrar na 

OTAN88, mas sofreu uma tentativa de golpe em 2016, na qual um grupo de sérvios e 

russos tramou a destituição do governo liderado pelo primeiro-ministro Milo Djukanovic, 

subsequentemente com sua morte. Seu plano envolvia atacar postos policiais em frente 

ao Parlamento durante o anúncio do resultado das eleições, antes de tomar o púlpito 
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forçadamente e declarar que o partido de sua preferência teria ganhado as eleições89. 

Todavia, as relações diplomáticas com a Rússia se fragilizaram após declarações de 

Djukanovic, que atribuiu a responsabilidade da tentativa de golpe a Moscou, iniciando 

uma investigação independente em Montenegro90. Além disso, Montenegro sofre com 

sucessivas acusações de corrupção91. 

Geralmente, Montenegro é um bom exemplo no que diz respeito à tolerância 

multiétnica e no combate ao discurso de ódio. Contudo, apesar de não serem frequentes, 

declarações intolerantes ocorrem em períodos eleitorais. Por exemplo, em 2012, Milo 

Djukanovic chamou seus adversários de chetniks92, implicitamente declarando que estes 

seriam influenciados por políticas nacionalistas sérvias, “em conluio para estrangular 

Montenegro”. Por sua vez, o líder da oposição declarou que o partido que estava no poder 

era um “secto fascista e erva daninha que deve ser erradicada.” 93.  

Atualmente, a Internet tem sido usada como meio de transmissão de discursos 

intolerantes, visando colocar montenegrinos contra sérvios, e contra a comunidade 

LGBT. Nesta senda, plataformas online geralmente servem como palco para a 

disseminação de declarações como “sérvios são opressores e cortadores de gargantas”, 

enquanto os apoiadores do Partido Democrático de Socialistas de Montenegro são 

chamados de fascistas e amantes de shiqptari9495.  

A OSCE está presente em Montenegro desde sua declaração de independência, 

quando estabeleceu sua Missão no território em 29 de junho de 2006, após a resolução nº 

732 do Conselho Permanente da OSCE96, buscando auxiliar o novo país independente em 

suas reformas internas. Sediada na capital do país, as atividades da Missão da OSCE em 

                                                           
89 TOMOVIC, Dusica. Montenegro 2016: Coup Drama Pushes Election Into Shade. Disponível em: 

<http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-2016-coup-drama-pushes-election-into-shade-12-

29-2016-1>. Acesso: 13 mai. 2018. 
90 THE GUARDIAN. Montenegro’s PM quits after suggesting Russia had role in election plot. 

Disponível em: < https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/montenegro-investigating-russia-

alleged-election-coup-plot>. Acesso: 13 mai. 2018.  
91 TAYLOR, Adam. What South Sudan can teach Catalonia about creating a new country. Disponível 

em: < https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/09/29/9-new-countries-were-founded-

in-the-past-25-years-what-could-they-teach-catalonia/?noredirect=on&utm_term=.e4323d005d4d>. 

Acesso: 13 mai. 2018.  
92 Forças paramilitares sérvias da II Guerra Mundial. 
93 EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE. ECRI Report on 

Montenegro. Disponível em: < https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-

country/Montenegro/MNE-CbC-V-2017-037-ENG.pdf>. Acesso: 13 mai. 2018.  
94 Idem. 
95 Termo preconceituoso referente a albaneses.  
96 CONSELHO PERMANENTE DA ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA 

EUROPA. Decision no. 732: Establishment of the OSCE Mission to Montenegro. Disponível em: < 

https://www.osce.org/pc/19691?download=true>. Acesso: 13 mai. 2018.  



 

 
25 

Montenegro visam aprimorar os processos de democratização, reformas legislativas e a 

construção de instituições confiáveis, proteção os direitos humanos e as minorias, 

reformando a mídia local, reformando a força policial, prestando apoio em questões 

político-militares, protegendo o meio-ambiente e garantindo a melhoria na governança97. 

Entretanto, Montenegro não fornece seus dados sobre discurso de ódio e crimes 

motivados por ódio à OSCE desde 200998, e recentemente, nas eleições de 2016, a OSCE 

observou que o tom das discussões entre os candidatos e seus partidos era de confronto, 

e uma vasta gama de ataques pessoais foi conduzida por partidos políticos99. 

 

PAÍSES BAIXOS 

Nederland 

 

Localizados no Oeste europeu, os Países Baixos são fronteiriços com a Alemanha, 

a Bélgica e o Mar do Norte. Historicamente, as Províncias Holandesas Unidas declararam 

sua independência da Espanha em 1579, tornando-se líder em comércio marítimo no 

Século XVII, estabelecendo colônias e assentamentos ao redor do mundo. Após ocupação 

francesa que durou 20 anos, o Reino dos Países Baixos foi formado em 1815, entretanto, 

em 1830, a Bélgica se separou e constituiu seu próprio reino100. 

Oficialmente, o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, externou que a 

declaração unilateral de independência da Catalunha se trata de matéria interna da 

Espanha101. Porém, tal situação pode ser alinhada com a própria independência dos Países 

Baixos, os quais sofriam com uma carga tributária elevada, representação política 

limitada e a oposição era reprimida. Inicialmente, o conflito que começou em pequena 
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proporção escalou até se tornar a Guerra dos Oitenta Anos. Ao seu término, a Espanha 

havia perdido permanentemente o controle sobre as Províncias Holandesas Unidas102.  

Em sua última eleição, a Holanda103 contou com o aumento da participação do 

Partido pela Liberdade, de extrema-direita, liderado por Geert Wilders, que representou 

o que poderia ser uma primeira vitória de relevância para movimentos nacionalistas na 

Europa. Apesar disso, o aumento de interesse popular nas propostas de Wilders se deu 

por meio de declarações polêmicas, contrárias ao recebimento de refugiados, pautadas 

em denúncias recorrentes sobre o Alcorão ser um livro fascista, seu desejo de fechar 

mesquitas, e a crença de que se Maomé estivesse vivo na atualidade, seria perseguido 

como terrorista104. 

Porém, o Partido Popular pela Liberdade e Democracia, de centro-direita, liderado 

por Mark Rutte, venceu as eleições. Surpreendentemente, Rutte só conseguiu assegurar 

sua liderança ao direcionar sua campanha para um viés mais conservador, com dizeres 

que enfatizavam a identidade nacional e cultural neerlandesa, tais como “se você não 

gosta daqui, pode sair”, e “comporte-se normalmente ou saia”, com o fito de adquirir 

eleitores de Geert Wilders105. 

Ademais, em março de 2017, tensões diplomáticas entre os Países Baixos e a 

Turquia aumentaram, quando o Ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut 

Cavusoglu, foi impedido de entrar na Holanda para discursar em um comício sobre 

referendo popular para a alteração do parlamentarismo turco para presidencialismo, 

consolidando o regime de Recep Tayyip Erdogan. A decisão holandesa se alinha com 

posturas similares adotadas pela Alemanha, Áustria e Suíça, que também preveniram a 

realização destes comícios baseados na preocupação com a segurança dos participantes e 

a possibilidade de superlotação dos locais escolhidos106.  
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Tais atos geraram protestos na Holanda e na Turquia, resultando no fechamento 

de missões diplomáticas neerlandesas em Ancara e Istambul em caráter temporário107. 

Além do mais, em comunicado oficial, o Ministério de Relações Exteriores da Turquia 

requereu que o embaixador neerlandês não voltasse ao seu posto de trabalho108. Para 

Erdogan, a Holanda estaria “sacrificando relações turco-neerlandesas”, portanto 

invocou a necessidade da imposição de sanções, terminando seu discurso ao falar que “o 

Nazismo ainda está disseminado na Europa” 109. Após o ocorrido, o primeiro-ministro 

neerlandês afirmou que estas declarações eram inflamatórias e demandou um pedido de 

desculpas oficial110. 

No tocante à sua participação na OSCE, os Países Baixos assumiram a presidência 

da organização em 2003, focando no combate ao tráfico humano, de armas e drogas como 

peça-chave de sua presidência111. Para o EIDDH/OSCE, as eleições parlamentares de 

2017 foram plurais e competitivas, com diversidade de candidatos disponíveis para o 

eleitor. A campanha foi conduzida com respeito aos direitos fundamentais e a mídia 

obteve o acesso aos candidatos facilmente. Enquanto certos aspectos legislativos 

poderiam ser refinados, como o direito ao voto para deficientes, o design da cédula de 

votação, a supervisão de finanças na campanha, e os procedimentos para reclamações e 

apelações eleitorais112. 

 

REINO DA BÉLGICA 

Koninkrijk België ou Royaume de Belgique ou Königreich Belgien 
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O Reino da Bélgica, localizado no Oeste europeu, divide fronteiras com a 

Alemanha, a França, a Holanda, Luxemburgo e o Mar do Norte. Inicialmente, a Bélgica 

se tornou independente dos Países Baixos em 1830, e sofreu com ocupações alemãs 

durante a II e a II Guerras Mundiais. Ademais, a Bélgica vem se apresentando como um 

país próspero e moderno, desde a segunda metade do Século XX. Ultimamente, divisões 

políticas entre as regiões de Flandres e Valônia tornaram emendas à Constituição belga 

necessárias, concedendo autonomia e reconhecimento formal às regiões supracitadas113.  

Nada obstante, o líder deposto da Catalunha, Carles Puigdemont, e quatro ex-

ministros de seu governo regional buscaram refúgio na Bélgica ao final do mês de outubro 

de 2017, alegando que estavam fugindo da ordem de prisão expedida por Madri. Para os 

líderes catalães, Bruxelas, enquanto capital da União Europeia, seria a plataforma ideal 

para organizarem campanhas pela independência da Catalunha, indo de encontro a 

sanções espanholas impostas nestes por conduzirem referendos de independência114. 

Movimentos separatistas não são uma novidade para a Bélgica, que possui um forte grupo 

que busca a independência de Flandres, a região de cultura neerlandesa ao Norte do 

país115. 

De acordo com o primeiro-ministro belga, Charles Michel, “a violência nunca 

pode ser a resposta. Nós condenamos todas as formas de violência, e reafirmamos nosso 

apelo ao diálogo”, em relação à violência policial utilizada contra manifestantes 

separatistas na Catalunha116. Com o desdobramento da crise catalã, a política belga se 

encontrou dividida, ao passo em que nacionalistas flamengos, conhecidos por convocar 

diversas secessões da Bélgica, se declararam abertamente favoráveis aos catalães. Um 

dos líderes da coalizão belga, Theo Francken, Secretário de Estado para Asilo e Migração, 

disse que Puigdemont poderia buscar asilo na Bélgica117. No entanto, Puigdemont não foi 
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convidado pelo governo belga, de acordo com o primeiro-ministro Charles Michel: “ele 

será tratado como qualquer outro cidadão europeu. Ele tem os mesmos direitos e 

deveres... nada mais, nada menos.”.·. 

Em dezembro de 2017, a ordem de prisão em âmbito europeu contra Carles 

Puigdemont foi abandonada devido às discrepâncias entre as leis belgas e espanholas, que 

limitam as acusações que embasavam a extradição do ex-presidente da Catalunha para a 

Espanha, onde seria processado ao chegar118. A retirada do pedido de prisão em âmbito 

europeu significa que Puigdemont e seus antigos ministros não são mais obrigados a 

permanecer na Bélgica, onde tinham as obrigações de prestar esclarecimentos às 

autoridades, caso necessário. Além disso, a saída de Puigdemont não foi aconselhada, ao 

passo que se este saísse da Bélgica, uma nova ordem de prisão em âmbito europeu poderia 

ser expedida. De acordo com seu advogado, Paul Bekaert, “se o Sr. Puigdemont viajar 

para outro país europeu, ele poderia ter problemas. Não haverá a mesma segurança 

jurídica. Todo país tem códigos penais e jurisprudência diferentes”119. 

Entretanto, em março de 2018, ao cruzar a fronteira da Dinamarca com a 

Alemanha, Carles Puigdemont foi preso pelas autoridades alemãs, após reativação da 

ordem de prisão em âmbito europeu, expedida novamente pela Espanha120. Puigdemont 

planejava se apresentar às autoridades belgas, mas permaneceu preso na Alemanha por 

10 dias, sendo liberto após o pagamento de fiança no valor de € 75.000,00. Para 

Puigdemont, havia chegado o momento do diálogo entre a Catalunha e o governo 

central121. 

Independentemente da declaração unilateral de independência catalã, a Bélgica 

possui seus próprios conflitos no tocante a movimentos de cunho separatista. O 

Movimento Flamengo, iniciado no Século XIX, busca a independência da região de 

Flandres, ao Norte da Bélgica. Inicialmente, os flamengos eram uma minoria nacional, 

até uma grande mudança demográfica ocorrida no Século XX, quando muitas fábricas e 
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oportunidades de trabalho surgiram em Flandres, ao passo em que minas e fábricas na 

Valônia fechavam122. Tal fenômeno gerou o aumento do desemprego na Valônia, 

deixando sua população dependente de benefícios sociais concedidos pelo governo 

federal. Como os contribuintes e a indústria flamenga são os responsáveis pelo pagamento 

da maior parte dos benefícios concedidos, muitos habitantes da região de Flandres se 

veem numa crescente insatisfação perante a situação econômica ao Sul do país, financiada 

com dinheiro valão123.  

Tamanha insatisfação gerou um crescimento substancial nos números da eleição 

parlamentar de 2010, quando o partido Nova Aliança Flamenga, NVA em holandês, 

ganhou as eleições, contrariamente à Valônia, onde o Partido Socialista elegeu Elio di 

Rupo, líder em políticas de assistência social. Tornou-se mais óbvio do que nunca que o 

povo belga vive num país com duas democracias completamente diferentes, duas culturas 

diferentes e duas opiniões diferentes. Nesta senda, o país passou 541 dias sem liderança, 

enquanto Flandres e Valônia não chegavam a um consenso sobre quem deveria chefiar o 

cargo de primeiro-ministro. Para a NVA, o nacionalismo e separatismo representam a 

solução necessária para resolver os problemas enfrentados pela Bélgica, juntamente com 

a abolição da Monarquia124. 

Desta forma, em sua mensagem oficial de Natal no ano de 2012, o rei da Bélgica, 

Alberto II, atacou o populismo e ligou as alegações de “pessoas de outra parte do país” 

aos movimentos fascistas da década de 1930. Na Bélgica, a ligação entre o fascismo e o 

Movimento Flamengo é um tópico deveras sensível, por causa de sua ligação com o 

Nazismo na II Guerra Mundial. De acordo com o rei Alberto II, “eles sempre procuram 

por bodes expiatórios para serem os responsáveis pela crise. Ou serão os estrangeiros, 

ou serão as pessoas de outra parte do país”125. 

Participante da OSCE desde sua fundação, o Reino da Bélgica presidiu a 

organização no ano de 2006, buscando o progresso na resolução de conflitos da antiga 

União Soviética, inclusive a disputa de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o 
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Azerbaijão, o conflito da Transnístria na Moldávia, e a questão da Abecásia e Ossétia do 

Sul na Geórgia126. Nas eleições federais de 2014, a Bélgica elegeu 150 representantes 

para integrarem a sua câmara dos deputados. De acordo com o EIDDH/OSCE, houve 

total confiança na realização do processo eleitoral e sua capacidade de organização 

imparcial e profissional, ressaltando as diferenças políticas e midiáticas do local, 

aumentando a transparência nas eleições127. 

 

REINO DA ESPANHA 

 Reino de España 

 

Localizado no Sudoeste europeu, o Reino da Espanha compartilha fronteiras 

com a Andorra, a Baía de Biscaia, a França, o Mar Mediterrâneo, o Marrocos (Ceuta e 

Melila), o Oceano Atlântico Norte, Portugal e o Reino Unido (Gibraltar). Historicamente, 

a Espanha obteve sua independência em 1492, quando conseguiu unificar diversos reinos 

independentes que estavam ocupados por mouros desde o Século VIII, culminando com 

a retomada da Granada, consolidando o território continental espanhol. 

Administrativamente, a Espanha possui 17 comunidades autônomas, dentre elas a 

Catalunha, e 2 cidades autônomas128. 

No que diz respeito à declaração unilateral de independência da Catalunha, a 

Espanha tem se mostrado drasticamente oposta aos movimentos separatistas, invocando 

sua Constituição e reprimindo manifestantes com o uso de força em protestos públicos129. 

A Catalunha é uma das regiões mais ricas e mais produtivas da Espanha, e é considerada 

como uma comunidade autônoma desde a aprovação da Constituição de 1978. Com 

idioma, bandeira, hino e parlamento próprios, a Catalunha também possui sua polícia 

autônoma e controla parte de seus serviços públicos130. 
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De acordo com os nacionalistas catalães, a Catalunha é responsável por uma carga 

tributária elevada, enviando seus rendimentos para partes mais pobres da Espanha, 

enquanto os catalães veem pouco retorno vindo do dinheiro administrado por Madri131. 

Em 2006, um estatuto aprovado pelo Parlament garantiu poderes ainda maiores para a 

região, aumentando o poder financeiro da Catalunha e se auto intitulando como nação. 

Posteriormente, em 2010, o Tribunal Constitucional Espanhol reverteu a maior parte do 

dispositivo, o que trouxe insatisfação para os movimentos separatistas, que viram nesta 

decisão um enfraquecimento da identidade catalã, promovido pelo governo central. Após 

liderarem na eleição regional de 2015, os separatistas organizaram um referendo pró-

independência em 1º de outubro de 2017, julgado ilegal pelo Tribunal Constitucional 

Espanhol, com 90% dos votantes aprovando a independência catalã, apesar de só terem 

43% dos votantes presentes, como forma de boicote dos unionistas132.  

Assim, observar a polícia nacional espanhola agredindo eleitores e políticos sendo 

presos a mando de Madri, relembrou a muitos catalães da época da ditadura de Francisco 

Franco. Por serem maioria no Parlament, os separatistas declararam a independência da 

Catalunha no dia 27 de outubro de 2017, que resultou na utilização do artigo 155 da 

Constituição Espanhola pelo Tribunal Constitucional, dissolvendo o Parlament e 

destituindo os poderes de seus líderes133. Após o apoio do Secretário de Estado para Asilo 

e Migração belga, Theo Francken, ter oferecido seu apoio a Carles Puigdemont, este saiu 

da Espanha rumo a Bruxelas, acompanhado de líderes do governo catalão134. 

Depois de passar 7 meses administrada pelo governo central, a Catalunha elegeu 

Quim Torra, seu novo presidente, em maio de 2018. Torra prometeu construir uma 

república catalã sob o comando de Carles Puigdemont, chamando-o de “presidente 

legítimo da Catalunha”. Ademais, Quim Torra prometeu criar um Conselho Estatal em 

exílio e estabelecer uma Assembleia Constituinte para uma nova república catalã. 

Enquanto administrou a Catalunha, o governo central fechou uma rede de escritórios que 

buscavam investimentos para a região, mas que também funcionavam como “delegações 

diplomáticas” para impulsionar o apoio externo à independência. Entretanto, autoridades 

espanholas avisaram que Madri poderia retomar a administração da região autônoma 
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novamente, caso o novo Parlament viole a Constituição novamente135. Para Mariano 

Rajoy, o primeiro-ministro espanhol, negociações e o consenso podem ser atingidos 

futuramente. Contudo, “eu digo isto, e quero dizer isto: eu garantirei que a Lei, a 

Constituição Espanhola e o resto do sistema legal, sejam obedecidos” 136. 

Cumpre destacar que em 02 de junho de 2018, o socialista espanhol Pedro 

Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), foi empossado como primeiro-

ministro da Espanha, após a expulsão do conservador Mariano Rajoy. Depois que uma 

decisão judicial concluiu que o partido de Rajoy (Partido do Povo) havia se beneficiado 

de um fundo de campanha secreto, entre 1999 e 2005, Sánchez orquestrou uma revolta 

parlamentar, conquistando o apoio da maioria dos parlamentares de seis partidos políticos 

para derrubar Rajoy ao apresentar uma moção de desconfiança no Parlament. A saída de 

Rajoy coloca a quinta maior economia da União Europeia em incerteza política, pelo fato 

do seu partido não ser maioria no Parlament.  

Sendo importante pontuar que grupos menores – incluído nacionalistas bascos e 

catalães – apoiaram a moção de desconfiança contra Rajoy, mas ainda não está claro se 

eles apoiarão o novo governo.137 Sem dúvidas, um dos maiores desafios do governo de 

Sánchez será a reconstrução de relações com a região da Catalunha, no nordeste do país. 

Em 07 de junho de 2018, o novo primeiro-ministro quebrou um paradigma e, pela 

primeira vez na história, nomeou um gabinete com maioria feminina. Sánchez afirmou 

que o novo gabinete é “pró-igualdade de gênero, intergeracional, aberto ao mundo, mas 

ancorado na União Europeia”.138  

Em que pese a atuação de outros movimentos separatistas em território espanhol, 

vale ressaltar a dissolução do Euskadi Ta Askatasuna139 (ETA), surgido em 1959, a partir 

da frustração dos bascos com a repressão sofrida durante o regime franquista, pedindo 

desculpas publicamente pelo mal causado a vítimas e familiares durante seus anos de 

atuação antes de anunciar sua dissolução, em 2018. O ETA atuava visando a 

independência do país Basco, região que compreende o Norte da Espanha e o Sudoeste 
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da França. Em 2017, o grupo entregou seus estoques de armas, terminando a última 

grande insurgência armada da Europa Ocidental. Para o governo espanhol, o pedido de 

desculpas foi recebido com saudações e o grupo foi derrotado “com as armas da 

democracia” 140. 

De acordo com analistas da União Europeia, separatistas catalães poderiam estar 

recebendo auxílio da Rússia na organização do referendo para independência da 

Catalunha de 1º de outubro de 2017, seguindo a atual estratégia do Kremlin para 

desestabilizar a UE. “Não é como se a Rússia quisesse a independência da Catalunha. O 

que ela procura, principalmente, é fomentar divisões para gradualmente enfraquecer a 

democracia europeia e suas instituições.”, atestou Brett Schaffer, analista da Aliança 

para Salvaguardar a Democracia, grupo que monitora informações de redes pró-Kremlin. 

Além disso, portais de notícias russos divulgaram manchetes que diziam palavras como 

“A UE se recusa a intervir na Catalunha mesmo com a Espanha violando direitos 

humanos básicos”, e intitulando o referendo catalão de “uma bomba-relógio que ameaça 

destruir a União Europeia” 141.  

Por sua vez, a Espanha foi um dos países que passou por um regime político 

ditatorial de cunho fascista entre os anos de 1939 e 1976, chamado Franquismo, em 

homenagem a seu líder, Francisco Franco. As bases do regime eram definidas pelo 

catolicismo e anticomunismo, e o regime comandava os poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário. Pautada na perseguição a seus opositores, a ditadura franquista não 

conseguiu prosperar economicamente e se manteve no poder por conta do uso da força 

na opressão a adversários142. Entretanto, após a morte do Gen. Francisco Franco em 1975, 

a Espanha só teve uma nova Constituição, de cunho democrático, em 1978. Para a 

população espanhola, o nacionalismo ainda é fortemente ligado ao franquismo, mas vem 

se destacando na atualidade como um renascimento da identidade cultural espanhola143. 

Na Espanha, a declaração unilateral de independência da Catalunha agravou a 

atuação de grupos neofascistas, de maneira isolada. Porém, a Espanha não possui nenhum 
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17 mai. 2018. 
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partido de extrema-direita, mantendo o governo do Partido Popular centrado em manter 

o apoio daqueles que se identificam com a direita. Joan B. Culla, historiador catalão, 

atribui a crise na identidade nacional espanhola à inércia governamental em criar novos 

fatores de unidade nacional nas décadas de 1980 e 1990, deixando um dos poucos 

referenciais espanhóis para o patriotismo ser o nacionalismo da época de Franco144. 

Ademais, em Madri, uma semana após a realização do referendo sobre a 

independência catalã, um pequeno grupo de manifestantes organizou um protesto com o 

mote “pela unidade da Espanha”, e gesticulou com saudações fascistas enquanto 

entoavam palavras de ordem e hinos do antigo partido de extrema-direita Falange 

Española de las Jons, que governava o país durante o franquismo. Entretanto, muitos dos 

manifestantes eram adolescentes, protestando contra o referendo de independência da 

Catalunha, demonstrando seu apoio em favor de um país unido, levantando bandeiras e 

repetindo saudações fascistas com os braços estendidos145. 

Participante desde a fundação da OSCE, a Espanha foi condenada pelo uso da 

força policial durante o referendo catalão de 1º de outubro de 2017, por meio da diretora 

do EIDDH/OSCE, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Em seu discurso, Gísladóttir reiterou os 

relatos do uso de força para desmanchar protestos e reuniões de civis por parte da polícia 

espanhola, na tentativa de evitar a realização do referendo. Para o EIDDH/OSCE, “As 

autoridades espanholas devem garantir que o uso da força policial deve ser utilizado 

somente quando necessário, e aderir estritamente ao princípio da proporcionalidade”146. 

 Dentro da organização, as prioridades da Espanha dizem respeito ao combate ao 

terrorismo e a garantia de dignidade a suas vítimas, a promoção de direitos humanos, o 

fortalecimento de instituições democráticas e políticas ambientais. No ano de 2007, a 

Espanha ocupou a presidência da OSCE, ocasião em que o Conselho Ministerial aprovou 

a Declaração de Madri sobre Meio-ambiente e Segurança147. Nesta senda, a Espanha 

desempenhará papel importantíssimo no transcorrer dos debates da OSCE, por ser o ponto 

                                                           
144 Idem. 
145 SALMON, Natasha. Spanish anti-separatists in Madrid protest with fascist arm salutes while 

singing far-right song. Disponível em: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/catalonia-
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de ligação entre os Tópicos A e B da Agenda Formal, com o crescimento de 

manifestações fascistas surgindo após a mobilização dos movimentos pró-independência 

da Catalunha. 

 

REINO DA SUÉCIA 

Konungariket Sverige  

 

O Reino da Suécia é uma monarquia constitucional com sistema parlamentar 

democrático de governo. Localizado na península Escandinava na Europa do Norte, 

compartilha fronteiras terrestres com a Finlândia e Noruega, e possui como capital a 

cidade de Estocolmo. Historicamente, a Suécia integrou a União de Kalmar juntamente 

com os reinos da Dinamarca e da Noruega, os quais ficaram sob o domínio de um monarca 

em comum de 1387 a 1521, sendo este último ano o momento em que se iniciou a Guerra 

de Libertação da Suécia (Befrielsekriget), movimento sueco que visava a independência. 

Por fim, o Tratado de Malmö (1524) marcou o término da guerra, ocasionando a quebra 

da União, e a almejada independência do Reino da Suécia. 148 

 Em uma abordagem mais recente, após o estouro da bolha imobiliária e recessão 

internacional no início da década de 1990, a economia sueca restou fragilizada. Como 

uma das medidas de reação à crise, o Reino da Suécia ingressou na União Europeia em 

1995, sendo membro até os dias atuais, apresentando uma considerável atuação dentro do 

bloco comercial, aliás, 59% das exportações do país destinam-se a países da UE149. Em 

outro viés, apesar de seu posicionamento como um país neutro150, a Suécia vem 

ampliando o orçamento militar frente às ameaças russas e a percepção do crescimento de 

atividade militar e de inteligência na região sueca. 

 No que tange ao movimento de independência catalã, apesar da grande troca 

comercial envolvendo o Reino da Suécia e a Catalunha, na qual se inserem exportações 

                                                           
148ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Sweden. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/place/Sweden>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
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em: <https://br.sputniknews.com/defesa/201708189139478-suecia-militarizacao-otan-armas-
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e abertura de empresas filiais entre ambos151, bem como da existência de escritório da 

Catalunha nesta região visando o estreitamento dos laços comerciais152, o posicionamento 

da Suécia frente ao movimento não é tão debatido. Não obstante, aos 30 de outubro de 

2017, o governo sueco lançou nota afirmando que o status da Catalunha se trata de um 

assunto interno espanhol, e que por esse motivo, a solução deve se respaldar na 

Constituição espanhola.153 Ademais, ressaltou a inconstitucionalidade da declaração 

unilateral de independência catalã de acordo com o ordenamento espanhol, apoiando 

ainda os esforços do Governo para manter a ordem constitucional na Catalunha.154  

 Apesar de ser grande abrigo aos refugiados, sendo um dos países com uma das 

mais amplas políticas de imigração do mundo, a Suécia vem apresentando um forte 

crescimento de partidos da extrema-direita, tal como o Sverigedemokraterna, e de grupos 

extremistas que pregam o racismo e o ódio a certos grupos de imigrantes. Referida 

situação é confirmada pelo Conselho Nacional Sueco para Prevenção do Crime 

(Brottsförebyggande rådet), em que declarou o aumento de atos contra imigrantes, 

principalmente no que tange aos mulçumanos.155 Em geral, os membros dos movimentos 

extremistas atribuem aos imigrantes o crescimento da violência no país, impulsionando, 

por sua vez, a integração de novos membros e crescimento de ideologias fascistas156. 

Apesar da presença de movimentos antirracistas e que prezam pela tolerância, a 

intensificação das atividades de grupos neonazistas locais preocupa os críticos. Aliás, 

conforme mostra estudo divulgado pelo instituto sueco Expo Foundation, entre os anos 

de 2011 e 2012 houve um aumento de 24% no número de ações desse tipo.157 

 Por fim, por ser um dos 57 Estados participantes da Organização para Segurança 

e Cooperação na Europa (OSCE), o país enfatiza a necessidade de assegurar a ordem de 

segurança europeia baseada nas regras incorporadas pela OSCE, principalmente diante 

do atrito entre Rússia e Ucrânia. Nesse diapasão, a Suécia compõe parte dos observadores 

                                                           
151 CATALAN NEWS MONITOR. Denmark, Catalonia’s doorway to understandings with the Nordic 

countries. Disponível em: <http://catalanmonitor.com/2017/08/30/denmark-catalonias-doorway-to-
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153 GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN. Statement – Catalonia. Disponível em: 
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154 Idem. 
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que foram permitidos com a decisão entre os participantes da Organização, na qual se 

definiu a Special Monitoring Mission in Ukraine158 (SMM).159 Além disso, recentemente, 

aos 24 de abril de 2018, embasados na perspectiva de liberdade de expressão e de 

imprensa que a OSCE defende, Estados participantes, entre eles a Suécia, se reuniram a 

fim de reprimir os ataques e perseguições à jornalistas em Budapeste ocorridos em 

1994160. Em discussão informal também estava presente o representante da OSCE sobre 

Liberdade de Mídia, o tema central debatido foi sobre a segurança dos jornalistas nas mais 

diversas esferas de abrangência, com o intuito de fortalecer a implementação de 

compromissos e aumento da conscientização.161 

 

REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   

 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte possui como capital a 

cidade de Londres, e se trata de um Estado soberano insular localizado no continente 

europeu, o qual é composto pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Há 

de se falar que sua forma de governo é a monarquia constitucional e uma democracia 

parlamentar, composta por duas casas legislativas, a Câmara dos Lordes e Câmara dos 

Comuns. Em decorrência da forma de governo, há duas figuras, uma delas é a de chefe 

de Estado, a qual é representada pela rainha Elizabeth II, enquanto o chefe de governo é 

representado por um primeiro-ministro, sendo este eleito por um parlamento central.162  

Apesar da atual união que se deu pela introdução desses países à Inglaterra, as 

relações foram marcadas por controvérsias, ocorrendo até mesmo guerras, sendo 

atenuadas após o estabelecimento de uma assembleia de partilha de poder, na qual cada 
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país constituinte do Reino possui certa autonomia para dispor sobre determinados 

assuntos, tais como educação, desenvolvimento econômico e saúde. Ainda assim, há certa 

discordância entre grupos que prezam pela soberania britânica e os nacionalistas, como é 

o caso da Irlanda do Norte.163 

No que concerne ao movimento de independência da Catalunha, o Reino Unido 

apresentou posicionamento expresso ao definir que não iria reconhecer a independência 

catalã, visto que os tribunais espanhóis consideraram como ilegal a votação que baseou a 

declaração de independência. Além disso, afirmaram querer o Estado de Direito 

cumprido, bem como a Constituição espanhola respeitada e a unidade espanhola 

preservada.164 Referido posicionamento foi concebido não somente pelo porta-voz oficial 

de Theresa May, como também pelo Ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, 

ratificando a defesa da soberania espanhola. Apesar disso, em declaração mais amena, a 

Secretária de Cultura, Turismo e Assuntos Externos da Escócia afirmou compreender os 

dois posicionamentos, tanto o da Catalunha em ter a capacidade de determinar o próprio 

futuro, como da Espanha de se opor à independência.165  

No Reino Unido, assim como em grande parte da Europa, o ressurgimento do 

fascismo é notável, e ganhou abertura através da política partidária conservadora que 

possibilitou os sentimentos islamofóbicos e antimigrantes. Dessa forma, notou-se o 

crescimento dos crimes de ódio relacionados à raça e religião. Conforme dados166 

fornecidos pelo governo britânico, no ano de 2015 houve um aumento geral de quase 20% 

no número desses crimes, sendo especificamente 15% com relação à raça e 43% de 

aumento nos crimes de ódio religioso. Além disso, apesar da declarada proibição167 do 

Parlamento aos grupos extremistas, a existência destes não acabou, a Ação Nacional (NA) 

fundada em 2014 é um desses grupos. A NA após a declarada clandestinidade se 

fragmentou e faz uso de três títulos, Scottish Dawn, NS131 e o movimento nacional-

socialista, mas antes disso, tomou a frente de diversos movimentos, em um dos quais 
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Liverpool foi palco, os membros gritavam “Sieg Heil”168, expressão de referência nazista 

utilizada por Joseph Goebbels.169 

Como parte da atuação na OSCE, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte organizou reuniões temáticas sobre temas de relevância direta para as pessoas na 

região de atuação da OSCE com o objetivo de avançar a compreensão sobre questões 

relacionadas aos Direitos Humanos e liberdades fundamentais – tal como a liberdade de 

expressão, estas que se inserem no âmbito do Comitê da Dimensão Humana, órgão 

informal voltado à discussão de compromissos existentes e potenciais da dimensão 

humana.170Nesse sentido, o Reino Unido preza pela segurança militar, bem como pelo 

combate às ameaças transnacionais e não militares em evolução, a exemplo, o crime 

organizado e o terrorismo. Além disso, como forma de compromisso, apresenta atuação 

nas atividades de operações de campo da OSCE através de contribuições 

extraorçamentárias.171 Ainda no âmbito da OSCE, o ataque em Salisbury à Sergey Skripal 

– ex-oficial da inteligência militar russa, por meio do uso de substância neurotóxica 

causou atrito entre o Reino Unido e Rússia, estados participantes da Organização.172 

Resultando em declaração do Chefe da Delegação do Reino Unido junto à OSCE, na qual 

responsabilizou o governo russo pelo ato, afirmando ainda o descumprimento dos 

princípios fundamentais da OSCE por parte do Estado que promoveu o ataque.173   
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REPÚBLICA DA ALBÂNIA  

Republika e Shqipërisë  

 

A República da Albânia – Republika e Shqipërisë – é um país localizado no sul 

da Europa, mais precisamente na parte ocidental da península balcânica no Estreito de 

Otranto, e possui como capital a cidade de Tirana. Além disso, sua forma de governo é 

uma democracia parlamentar, caracterizada como República unitária multipartidária com 

uma casa legislativa, possuindo como Chefe de Estado o presidente Ilir Meta, e o Chefe 

de Governo Edi Rama.174 Historicamente, a Albânia sofreu diversas invasões e 

intervenções de outros povos, como os turcos otomanos no século XV que durou até o 

final do século XIX, quando o país reviveu as influências ocidentais, alcançando sua 

independência em 1912. No contexto pós Segunda Guerra Mundial, a República da 

Albânia emergiu como um Estado comunista, com forte intervenção estatal, mas que 

entrou em declínio junto aos outros regimes comunistas vigentes, dando abertura a 

partidos democráticos e novas forças políticas. 175  

 O movimento de independência da Catalunha tem reverberado em diversas 

regiões como incentivo para outros movimentos separatistas, nesse sentido reacende o 

caso do Vale de Presevo, este apresenta fronteira com o Kosovo com maioria de 

habitantes albaneses étnicos que fizeram frente às forças sérvias no ano de 2001 

almejando a derrubada do governo de Belgrado.176 Ademais, o referendo catalão foi 

utilizado como embasamento para o líder de partido albanês, Jonuz Musliu, o qual 

afirmou a legitimidade de um referendo que tratasse sobre os albaneses no vale do 

Presevo, bem como pedido aos líderes mundiais para reconhecimento do referendo de 

1992 sobre o referido caso. 177  

 Apesar disso, o embaixador da Albânia, Ridi Jurtezi, declarou a posição do país 

em relação à independência da Catalunha, sendo essa no mesmo sentido de muitos países 

europeus, ou seja, em apoio ao governo central e à soberania espanhola; afirmou ainda a 
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diferença das declarações de independência do Kosovo e Catalunha, afirmando que esta 

é uma das regiões mais desenvolvidas da Espanha, enquanto a questão do Kosovo se 

tratava de ameaça à paz e segurança. Nesse mesmo sentido, dispôs o primeiro-ministro 

do Kosovo, Ramush Haradinaj, afirmando que nunca reconheceriam uma Catalunha 

independente tendo em vista as situações distintas em que se inseriram, afirmando que o 

Kosovo emergiu do colapso da República Federal da Iugoslávia. 178 

 Há de se falar na história fascista carregada pela Albânia, que durante a Segunda 

Guerra Mundial e em razão da expansão da Itália, teve seu território ocupado em 1939 

com fraca resistência armada por parte dos albaneses, ocasionando a ocupação dos 

principais portos e cidades albanesas por soldados fascistas. Nesse mesmo período, foi 

fundado o Partido Fascista Albanês, o qual era subordinado ao Partido Nacional Fascista 

de origem italiana, promovendo a criação da Milícia Fascista Albanesa. 179 

 No âmbito da OSCE, a Albânia visa, por meio das atividades de presença, obter o 

controle de armas, a luta contra o tráfico até a assistência eleitoral, prezando ainda pela 

integração de gêneros, projetos ambientais, proteção dos direitos humanos, entre outros. 

Durante uma das atuações, a OSCE trabalhou em Tirana, capital da Albânia, em conjunto 

com o país na capacitação de jovens para promover a paz e a estabilidade sustentáveis, 

além dos valores da Organização, tais como a democracia e cooperação. 180  

 Além disso, por meio de grandes eventos que contam com o apoio da OSCE, tal 

como o Festival Internacional de Cinema de Direitos Humanos da Albânia, ocorre a 

discussão de temáticas importantes, explorando o combate ao extremismo violento, bem 

como trazendo um enfoque para os indivíduos que sofrem com a falta de garantia da 

dignidade humana e que ainda não têm suas vozes ouvidas, proporcionando um ambiente 

mais igualitário e aberto aos diálogos.181 Ademais, em conjunto com a atuação da OSCE, 

a Albânia promove em seu território um projeto de educação eleitoral voltado 

principalmente para grupos marginalizados, que na maioria dos casos nunca sequer 
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chegaram a votar, com o intuito de incentivar a compreensão e exercício do direito de 

voto.182 

 

REPÚBLICA DA ÁUSTRIA 

Republik Österreich  

 

Localizada na Europa Central, a República da Áustria possui fronteiras com a 

Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Itália, Suíça, Alemanha, República Tcheca e 

Liechtenstein. Além disso, possui como capital a cidade de Viena (antiga sede do Sacro 

Império Romano), e sua forma de governo é uma República Parlamentar Federal, sendo 

assim, possui duas figuras representantes, a de Chefe de Estado – ocupada por Alexander 

Van Der Bellen – e a de Chefe de Governo – o Chanceler Sebastian Kurz.183 Em retomada 

histórica, a Áustria foi o centro do Império Austro-Húngaro, entretanto, após o colapso 

do Império, o país passou mais de um quarto de século de turbulência social e econômica, 

além de uma ditadura nazista.184 Aliás, a Áustria sofreu anexação pela Alemanha em 

1938, e posterior ocupação pelos aliados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial.  

Entretanto, em 1955, um Tratado de Estado deu fim à ocupação do território, bem 

como garantiu sua independência, e por fim, impediu a unificação com a Alemanha. 

Ademais, no mesmo ano uma lei constitucional declarou a neutralidade perpétua do país, 

a fim de cessar a atividade militar soviética na região, promovendo o desenvolvimento de 

uma nação progressista e dotada de estabilidade. Não obstante, a entrada da Áustria na 

União Europeia em 1995 conferiu um significado distinto ao convencionado sobre 

neutralidade permanente. 185 

Em outra análise, a Áustria é composta por vários grupos étnicos, dentre os quais 

estão em maioria os austríacos, entretanto também há alemães suíços, alemães étnicos de 
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língua alemã, bem como sérvios, bósnios, turcos, húngaros, croatas e eslovenos, 

totalizando o percentual de 13,3% da população do país186. Além disso, no que tange a 

religião, a maioria dos austríacos são cristãos adeptos do catolicismo romano, o restante 

da parcela se divide em protestantes, cristãos ortodoxos, islã e judaísmo. Sendo que este 

último apresentou um crescimento constante, mas ainda se apresenta como pequena 

parcela devido o Holocausto. Ademais, aproximadamente 12% da população não é 

religiosa.187 

No que tange aos movimentos separatistas, a Áustria além de todo contexto’ 

histórico em que se inseriu, também se apresenta como foco para um possível movimento 

que visa a anexação do Tirol do Sul em seu território188. Referida região, apesar de ser 

parte da Itália, possui como idioma predominante a língua alemã, e mesmo sendo uma 

província autônoma desde 1972, o que proporciona uma maior autodeterminação para os 

assuntos internos, o Tirol do Sul apresenta movimento secessionista o qual almeja a 

separação da Itália e anexação à Áustria – território do qual fez parte durante o Império 

Austro-Húngaro.189 Propriamente a respeito do movimento de independência da 

Catalunha, a Ministra de Relações Exteriores da Áustria, Karin Kneissl, demonstrou 

simpatia pela independência catalã, afirmando a necessidade de saber como resolver o 

impasse, bem como de respeito pelos resultados da eleição. Além disso, Kneissl solicitou 

a Madri e aos envolvidos no processo de independência que vislumbrassem todos os 

cenários e soluções possíveis, aliás, tais processos aconteceram em toda história da 

Europa. 190 

No que se refere ao ressurgimento de movimentos com caráter fascista, a Áustria, 

como berço de Hitler, um dos maiores líderes da extrema-direita, buscou meios de frear 

a propagação de tais ideais, tal como a lei Verbotsgesetz¸ que tem entre seus objetivos a 

proibição da ideologia nazista. Não obstante, é perceptível o fortalecimento de grupos 
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com os referidos ideais, e que visam a revogação da supracitada lei, tais como o 

Burschenschaften, além de partidos como o Partido da Liberdade da Áustria (FPö).191  

O retorno destas ideologias na Áustria apenas tem esta aparência, entretanto, o 

que se vê é a continuidade desde a época que remonta o Holocausto. É o que se depreende 

da figura de Herbert Schweiger, ex-oficial da Waffen SS que não se arrepende da história 

e ainda guarda grande orgulho, atuando em diversos eventos para a propagação da 

ideologia.192 Outrossim, o cenário em que se inseriu as eleições de 2016, marcado por 

uma estreita derrota de Nobert Hofer, candidato do FPö, demonstra que a Áustria, mesmo 

com todo passado que detém, vem dando espaço ao reaparecimento de ideologias de 

extrema direita, mas que dessa vez tem como grande alvo os mulçumanos.193    

No tocante à atuação da OSCE junto à Áustria, durante as eleições de 2010, o 

ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights enviou missão de 

avaliação para acompanhar a eleição presidencial, sendo a primeira missão do ODIHR na 

Áustria com esse intuito. Com base no relatório final, a eleição foi administrada de forma 

eficiente e profissional, proporcionando um alto nível de confiança pública.194 Referida 

missão ocorreu em eleições de outros anos, como as Parlamentares de 2017, em que foi 

analisado o cumprimento dos compromissos da OSCE, bem como padrões internacionais 

para eleições democráticas, e a legislação nacional. Além disso, outros aspectos como de 

financiamento de campanha, administração eleitoral, registro de candidatos, entre outros, 

foram alvo da avaliação. 195     
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REPÚBLICA DA BELARUS 

Рэспубліка Белару́сь ou Республика Белару́сь 

 

A República da Belarus, com capital na cidade de Minsk, é localizada na Europa 

Oriental, e faz fronteira com a Letônia, Lituânia, Polônia, Rússia e Ucrânia. Possui como 

forma de governo uma República Presidencial – apesar de ser conhecida como a última 

ditadura da Europa196 – composta por duas casas legislativas, quais sejam o Conselho da 

República e a Câmara dos Representantes. No que tange às figuras de Chefe de Estado e 

de Governo, tem-se o Presidente Alyaksandr Lukashenka - Alexander Lukashenko que 

alcançou o poder em 1994 e desde então o detém, sendo este assistido pelo Primeiro 

Ministro, atualmente Andrey Kabyakow. 197 

 Em retomada histórica, antes de alcançar a independência em 1991, era conhecida 

como Rússia Branca, além de ser uma das três repúblicas eslavas inseridas na União 

Soviética, da qual fez parte por sete décadas198. Sendo assim, devido as diversas partições 

de território que sofreu, bem como as mudanças de domínio, a Belarus partilha grande 

parte de sua história com países vizinhos, principalmente em relação a Rússia com a qual 

chegou a assinar um Tratado de Fundação do Estado da União. As marcas do passado 

bielorrusso junto à União Soviética reverberam até os dias atuais por meio da ascensão 

de partidos de caráter comunista e da presença de governo com cunho autoritário. 

 A República da Belarus não se posicionou a respeito de movimentos separatistas 

e de independência da Catalunha. Entretanto, o Presidente Lukashenko em 2013 durante 

evento, afirmou que mesmo na denominada “Europa unida” o desejo das nações de 

alcançar a autodeterminação não diminuiu, citando o caso da Catalunha espanhola. 

Alegou ainda que os países europeus não estão satisfeitos com os resultados da construção 

da casa europeia que vem sendo construída, a qual considera que está explodindo. 199  
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No tocante ao ressurgimento de movimentos com caráter nacionalista, a Belarus 

possui uma situação e construção histórica que distingue de muitos países da Europa. Em 

1988 foi estabelecido um movimento civil denominado Belarusian Popular Front (BPF) 

- “Adradžennie”, o qual visava o renascimento e democratização nacional, além de 

posteriormente ter exigido a independência frente a URSS. No decorrer dos anos de 1990, 

o colapso da URSS e a Perestroika deram início a organizações com caráter nacionalista, 

no entanto, devido ao posicionamento forte e intransigente, tal movimento perdeu força. 

200  

Em continuidade, durante o primeiro mandato em 1994, o presidente já implantou 

medidas de desestímulo ao nacionalismo, tal como a introdução da língua russa como 

segunda língua oficial, bem como da substituição de símbolos nacionais; vivenciando um 

declínio ainda maior em 2000, em virtude da política pró-russa de Lukashenko. 

Atualmente, atuam dois partidos que decorreram do BPF, quais sejam o Belarusian 

Popular Front e o Conservative Christian Party BPF. Sendo assim, atualmente as 

organizações nacionalistas se apresentam em pequena quantidade e sem impacto na 

política bielorrussa. 201     

No âmbito da OSCE, a Belarus teve em sua capital Minsk a sede do Grupo de 

Assessoria e Monitoramento, o qual objetivava assistir as autoridades bielorrussas na 

promoção de instituições democráticas, o cumprimento de compromissos da OSCE, bem 

como o monitoramento e execução de relatórios da missão. Referida Missão teve seu 

início em janeiro de 1998 e foi fechada em 31 de dezembro de 2002202. Ademais, frente 

a conjuntura que envolve o cenário político da República da Bielorrússia, a OSCE atuou 

de forma analisar possíveis fraudes nas eleições, principalmente as ocorridas no ano de 

2010 em que Lukashenko venceu com pouco menos de 80% dos votos. Tal situação 

chamou a atenção dos monitores ocidentais, nos quais se inclui a missão da OSCE na 

região, declarando uma fraude aparente na contagem de votos. Durante essas eleições, o 

líder do grupo de monitoramento da OSCE, Geert-Hinrich Ahrens, afirmou ser 

impossível uma análise positiva daquelas eleições. Nesse mesmo sentido foi o 

posicionamento de Tony Lloyde, que também estava envolvido nas atividades de 
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monitoramento, enfatizou ainda a situação repleta de ataques violentos e prisões da 

maioria dos candidatos à presidência, bem como de ativistas, declarando que este seria o 

pano de fundo no qual seriam julgadas as eleições. 203 

  

REPÚBLICA DA CROÁCIA 

Republika Hrvatska  

 

A Republika Hrvatska – Croácia localizada na Europa, mais precisamente na 

Península Balcânica, possui como capital a cidade de Zagreb, e faz fronteiras com a 

Hungria, Eslovênia, Sérvia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina. Teve sua independência 

da Iugoslávia declarada em 1991, apesar disso permaneceu por quatro anos em combates 

esporádicos a fim de cessar a ocupação dos exércitos sérvios.204 Em abril de 2009 a 

Croácia aderiu à Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN, e em 2013 tornou-

se parte da União Europeia. Ademais, a República da Croácia possui como forma de 

governo uma República parlamentar multipartidária com uma casa legislativa. Em 

continuidade, a figura de Chefe de Estado é representada pelo Presidente Kolinda Grabar-

Kirarović, enquanto o Chefe de Governo é o Primeiro Ministro Andrej Plenković. 205 

 Em remonte histórico, a Croácia compôs depois de 1945 a República Socialista 

Federal da Iugoslávia, entretanto, a insatisfação croata frente à estrutura unificada, e 

também em relação à centralização econômica foi um impulso ao que mais tarde 

culminaria na independência croata. Apesar dos projetos de descentralização propostos 

pelo governo iugoslavo no início da década de 1960, medidas criadas por um partido 

reformista croata incentivaram o florescimento de uma Primavera Croata entre os anos 

de 1969 e 1971, a qual desencadeou em apelos para uma maior autonomia croata. Após 

uma longa construção, a Croácia obteve o reconhecimento de sua soberania e 

independência em 1991. 206  
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     No tocante aos movimentos separatistas, a Croácia apresenta grande relação, 

aliás, como supracitado, deixou de fazer parte do domínio da Iugoslávia. Não obstante, 

no que diz respeito aos movimentos de independência da região da Catalunha, o governo 

não concorda que esta região possa fazer o que a Croácia fez há aproximadamente 25 

anos. Sendo assim, em entendimento comum aos países integrantes da União Europeia, a 

Croácia não se posicionou claramente. Em declaração emitida pelo Ministério de 

Assuntos Estrangeiros e Europeus comentou que a questão da Catalunha é assunto interno 

da Espanha, e que devem ser utilizadas soluções democráticas e pacíficas, e ainda de 

acordo com os valores europeus. Ademais, no mesmo pronunciamento, mesmo 

considerando que a proclamação de independência catalã não respeitou os ditames 

constitucionais da Espanha, defendeu o respeito ao Estado de Direito e a proteção dos 

direitos de todos os cidadãos que moram na Catalunha. 207 

 Relativamente ao ressurgimento de movimentos de cunho fascista, o cenário 

político da Croácia demonstra que a extrema direita a cada dia se faz mais presente. Em 

janeiro de 2016, o governo de coalizão conservador nomeou como ministro da cultura 

Zlatko Hasanbegovic, descrito como fascista, e que tem em sua história a fundação do 

movimento nazista Ustase nos anos 1990, e declarações questionáveis como a que 

declarou como “uma frase vazia” a cultura antifascista na Croácia. Em decorrência deste 

cenário, o retorno do nacionalismo exacerbado é uma realidade, e discursos que 

prometem ações para proteger os croatas, passam a ser cada vez mais utilizados. Referida 

situação em conjunto com a tensão geopolítica e aumento da imigração devido à crise dos 

refugiados constituem a base para o fortalecimento de ideais extremistas. 208   

 No âmbito da OSCE, como um dos estados participantes, a Croácia durante o 

período de julho de 1996 a dezembro de 2007 foi sede para uma das missões da OSCE, 

que visavam entre outros, a proteção dos Direitos Humanos, bem como das pessoas 

pertencentes a minorias nacionais. Além disso, durante a missão foi prestada assistência 

e assessoria na implementação de legislação, monitoramento de funcionamento de 

instituições, a fim de garantir o caráter democrático. Outrossim, a Missão visava oferecer 

uma cooperação efetiva à UNTAES - United Nations Transitional Authority in Eastern 
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Slavonia, Baranja and Western Sirmium, com intuito de construção de confiança e 

reconciliação.209  

 

 

REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA 

Republika Slovenija  

 

 A República da Eslovênia é um pequeno país localizado no sul da Europa 

Central. Sua capital e cidade mais populosa é Liubliana, sendo, atualmente, uma 

República parlamentarista. O país possui uma população total estimada em 1.972.126 

milhões de habitantes210. Historicamente, as terras eslovenas faziam parte do Império 

Austro-Húngaro até a dissolução deste último ao final da Primeira Guerra Mundial.211 

Em 1918, os eslovenos, sérvios e croatas formaram um novo Estado multinacional, 

batizado de Iugoslávia, em 1929.  

  Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Eslovênia, compôs a 

República Socialista Federativa da Iugoslávia, em conjunto com a Sérvia, Croácia, 

Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. A região dos Balcãs ocidentais serviu 

de palco para uma instabilidade motivada por choques étnicos, religiosos e nacionalistas, 

tendo a Eslovênia iniciado a fragmentação da Iugoslávia, a partir da declaração de 

independência. Além disso, com o fim da Guerra Fria, foi o primeiro país a se separar da 

Iugoslávia, através de Referendo, estabelecendo a sua independência212 em 1991.213 

Sendo relevante pontuar que a Eslovênia era a república mais próspera da Iugoslávia.  

 No que se refere às questões transnacionais, destaca-se que desde o colapso da 

Iugoslávia, em 1990, a Eslovênia e a Croácia reivindicam a soberania sobre a baía de 

Piranski e quatro aldeias, e a Eslovênia se opôs à reivindicação da Croácia de uma zona 

econômica exclusiva no Mar Adriático. Em 2009, no entanto, a Croácia e a Eslovênia 
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assinaram um acordo de arbitragem internacional vinculativo para definir as suas 

fronteiras terrestres e marítimas contestadas, o que levou a Eslovênia a levantar as suas 

objeções à adesão da Croácia à União Europeia214. Ademais, é cabível destacar que a 

Eslovênia é um país de trânsito, tendo sido estimadas 477.791215 chegadas de 

refugiados216 e migrantes entre janeiro de 2015217 e dezembro de 2016.   

 É importante apontar que a Eslovênia faz parte da União Europeia desde 2004 e, 

além disso, é o único país ex-comunista que faz parte, ao mesmo tempo, da União 

Europeia, da Zona do Euro, do Acordo de Schengen218, da Organização para a Segurança 

e Cooperação na Europa (OSCE), do Conselho da Europa e da Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (OTAN). No que tange à economia219 do país, a Eslovênia possui um 

dos maiores PIBs per capita da Europa Central (US$ 34,100 per capita, em 2017), apesar 

de ter sofrido uma prolongada recessão entre 2008 e 2009 em decorrência da crise 

financeira global. Assim, atualmente, a Eslovênia é considerada economicamente forte e 

com uma democracia estável. 

 No que se refere ao movimento de independência da Catalunha, o ministro 

esloveno informou à Espanha que rejeitava a violência praticada no dia do Referendo (1º 

de outubro de 2017) e defendeu o direito à autodeterminação como um direito universal. 

O governo esloveno apoia o direito de autodeterminação da Catalunha e elogia a postura 

pacífica, porém decidida do povo catalão. Assim, o governo esloveno exige uma solução 
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<http://www.dw.com/pt-br/eslov%C3%AAnia-e-s%C3%A9rvia-fecham-fronteiras-para-refugiados/a-

19102960> Acesso em 08 mai. 2018.  
217 Destaca-se que, em 2015, autoridades da União Europeia declararam estado de emergência nos Bálcãs 

devido ao aumento do fluxo migratório, a Eslovênia se tornou o principal ponto de trânsito de refugiados, 

e também o segundo país (após a Hungria) a fechar suas fronteiras com arame farpado. Esse fechamento 

das fronteiras foi orquestrada por um partido político esloveno, que ganhou a campanha eleitoral na agenda 

do Estado de Direito, direitos humanos e política centrista, adotando o discurso da segurança, do medo e 

do ódio a um inimigo externo: o migrante. Abriu-se, então, um espaço para a retórica do ódio e ações de 

partidos políticos de extrema-direita, grupos fascistas e patrióticos organizados. Disponível em: 

<http://www.criticatac.ro/lefteast/new-faces-of-fascism-the-changing-nature-of-right-wing-policies-in-

slovenia/> Acesso em 09 mai. 2018.  
218 Trata-se de uma convenção firmada entre 30 países europeus signatários sobre uma política de abertura 

de fronteiras e livre circulação de pessoas sem a necessidade de apresentação de passaportes nas fronteiras 

– sendo necessário, contudo, portarem um documento legal de identificação. A área criada em decorrência 

desse acordo é conhecida como “espaço Schengen”. Tal espaço não se relaciona com a livre circulação de 

mercadorias.  
219 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Slovenia. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/si.html> Acesso em: 08 mai. 2018. 
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pacífica para o caso da Catalunha através de negociações entre os governos espanhol e 

catalão. 220 

 Na Eslovênia, como parte integrante da sua transição do socialismo para o 

capitalismo, surgiram políticas organizadas de ódio, advinda tanto de partidos políticos 

institucionais como, por exemplo, o Partido Nacional Esloveno de extrema-direita 

(Slovenska nacionalna stranka), quanto de grupos neonazistas organizados. Tais grupos 

ascenderam desde os anos 1990, com políticas variando de atividades fechadas a ataques 

públicos de ódio contra pessoas, organizações e estruturas anticapitalistas e antirracistas.  

 No entanto, muitos desses ataques passaram despercebidos ou foram 

caracterizados como violência nas ruas221, embora alguns tenham ganhado mais atenção, 

como os ataques neonazis em 2001222 contra um ativista internacional negro, e em 

2009223, contra um bar LGBT e um jornalista em Liubliana. Ademais, ainda em 2009, 

grupos patrióticos tentaram intensificar o ódio antimuçulmano e tentaram organizar um 

protesto224 contra a construção da primeira mesquita em Liubliana, mas foram impedidos 

pelas amplas atividades antifascistas, que incluíam um grande número de diferentes 

pessoas, lutando por cidade aberta e tolerante. 

 Importante pontuar que a OSCE atuou na Eslovênia através do Escritório para 

Instituições Democráticas e Direitos Humanos (EIDDH/OSCE) com a Missão de 

Avaliação Eleitoral, no ano de 2011, a fim de avaliar o ambiente pré-eleitoral, bem como 

os preparativos para a eleição e se o processo eleitoral estava em termos de cumprimento 

dos compromissos da OSCE, e demais normas internacionais para eleições democráticas.  

 Ademais, em particular, buscaram observar a implementação de regulamentos 

sobre o financiamento de partidos e financiamento de campanhas, a eficácia da reparação 

legal e o acesso aos meios de comunicação pelos partidos políticos parlamentares e não 

                                                           
220 PÁTRIA PAULISTA. Eslovênia pode vir a reconhecer independência da Catalunha. 2017. 

Disponível em: <https://patriapaulista.com/eslovenia-pode-vir-reconhecer-independencia-da-catalunha/> 

Acesso em 08 mai. 2018. 
221 LEFTEAST. New faces of fascism: the changing nature of right wing policies in Slovenia. 

Disponível em: <http://www.criticatac.ro/lefteast/new-faces-of-fascism-the-changing-nature-of-right-

wing-policies-in-slovenia/> Acesso em 09 mai. 2018.  
222 MLADINA. Rasizem po slovensko. Disponível em: <http://www.mladina.si/93704/> Acesso em 09 

mai. 2018.  
223 MMC. Brutalen napad v Ljubljani. Disponível em: <http://www.rtvslo.si/crna-kronika/foto-brutalen-

napad-v-ljubljani/206177> Acesso em 09 mai. 2018.  
224 LEFTEAST. New faces of fascism: the changing nature of right wing policies in Slovenia. 

Disponível em: <http://www.criticatac.ro/lefteast/new-faces-of-fascism-the-changing-nature-of-right-

wing-policies-in-slovenia/> Acesso em 09 mai. 2018.  
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parlamentares. Ao final, emitiram um Relatório disponível no site225 da Organização. Já 

em 2017, a OSCE atuou na Eslovênia nas Eleições Presidenciais226 de 22 de outubro. Já 

no ano de 2018, a OSCE empreendeu uma Missão de Avaliação de Necessidades227 no 

mês de março, para observar as Eleições Parlamentares e avaliar o ambiente pré-eleitoral, 

emitindo, também o Relatório de Missão de Avaliação de Necessidades.  

 

 

 REPÚBLICA DA IRLANDA 

 Éire 

 

A República da Irlanda ou Éire (em irlandês) é uma república constitucional 

governada por uma democracia parlamentar. O país é bastante desenvolvido, tendo 

índices ótimos no que se refere ao desenvolvimento humano228, ao grau de democracia e 

liberdades (como a de imprensa, econômica e política). Sua capital é Dublin e a população 

estimada do país é de 5,011,102 milhões de habitantes229. No início de sua colonização 

era um país dividido em cinco regiões distintas (Ulster, Connacht, Meath, Leinster e 

Munster), o que facilitava a invasão por outros povos230.  

 A questão irlandesa se iniciou quando a Inglaterra invadiu seu território, firmando 

o Tratado de Windsor (1175), segundo o qual a Irlanda seria regida por leis inglesas.231 

Além disso, com a Reforma Protestante, a Inglaterra passou a adotar a religião anglicana 

                                                           
225 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Elections in Slovenia. 

Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/slovenia> Acesso em 08 mai. 2018.  
226 Nessa missão, foi enviada uma Equipe de Peritos Eleitorais, a fim de avaliar o processo eleitoral, os 

padrões internacionais para eleições democráticas, bem como as alterações no quadro jurídico em relação 

à participação eleitoral de pessoas com deficiência, por exemplo. Ao final, também emitiram um Relatório 

da visita. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/slovenia/347186> Acesso em 08 mai. 

2018.  
227 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. 2018 Early Parliamentary 

Elections. Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/slovenia/377308> Acesso em 09 mai. 

2018.  
228 Em 2015, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Irlanda era de 0,923, sendo considerado 

muito elevado e, por esse motivo, é o 8º país com melhor IDH do mundo. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/ei.html> Acesso em 11 mai. 2018.  
229 De acordo com dados coletados em julho de 2017. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/ei.html> Acesso em 11 mai. 2018.   
230 Tais como os povos vikings e, principalmente, os celtas. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/historia/a-questao-da-irlanda/> Acesso em 11 mai. 2018.  
231 A região foi conquistada por Henrique II, o qual firmou o Tratado de Windsor. Além do domínio do 

território pelos ingleses, essa conquista significava que os irlandeses teriam que pagar tributos à Inglaterra. 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/a-questao-da-irlanda/> Acesso em 11 mai. 2018.  
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como oficial, contudo, a Irlanda era de maioria católica. Já existia um sentimento 

nacionalista232 irlandês por questões políticas e territoriais devido às diversas invasões, 

além da própria questão religiosa, pois buscavam manter a religião católica, passando a 

ser uma forma de protesto contra os ingleses.  

 Em decorrência disso, diversas revoltas ocorreram, tendo como episódios 

importantes: a eclosão da Revolução de 1798 liderada pelo grupo nacionalista “Irlandeses 

Unidos”, a qual conseguiu alguns direitos políticos para os católicos; uma epidemia de 

tifo e de fome generalizada (1847 e 1848); e, também, a independência233 da Irlanda que 

foi declarada em 1921. O último episódio foi alcançado com a atuação do movimento 

nacionalista “Sinn Féin” (Nós Sozinhos ou Nós mesmos), fundado em 1905, o qual 

conseguiu criar condições para a proclamação de independência da Irlanda234. A 

Inglaterra quando reconheceu a independência, em 1921, não reconheceu como 

independente a região do Ulster (atual Irlanda do Norte), a qual ainda ficaria sob domínio 

inglês.235 Apenas em 1937, quando a Constituição Irlandesa foi promulgada é que a 

independência foi de fato atingida e a Irlanda passou a ser chamar Eire.  

 Nos anos 1930, as imagens da política irlandesa mostravam o principal partido de 

oposição, em uniforme quase militar, fazendo saudações fascistas. Nesse período 

também, o país ficou quase à beira de outra guerra civil, mas dessa vez com a retórica do 

fascismo versus comunismo.236 Assim, em 1932, foi fundada a Associação dos 

Camaradas do Exército (ACA237), popularmente chamado de blueshirts, pelo fato de 

usarem camisas azuis em imitação aos movimentos fascistas europeus. Inicialmente, era 

composto por ex-soldados do Exército do Estado Livre Irlandês, tendo sido formada em 

                                                           
232 INFOESCOLA. A questão da Irlanda. Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/a-

questao-da-irlanda/> Acesso em 11 mai. 2018.  
233 Em maio de 1921, a Irlanda foi oficialmente dividida em duas, respeitando uma lei previamente aprovada 

no parlamento britânico, que garantiu que os seis condados da Irlanda do Norte permanecessem como parte 

do Reino Unido, As negociações resultaram na assinatura do Tratado Anglo-Irlandês em 6 de dezembro de 

1921. O acordo, após dez meses, finalmente acertou a transição democrática para a independência do país, 

criando o chamado Estado Livre Irlandês o qual, embora continuasse como um domínio, ainda ligado à 

Comunidade Britânica de Nações (Commonwealth), era na prática uma nação emancipada.  
234 Nesse ínterim, entre 1918 e 1921, surgiu um grupo guerrilheiro irlandês que objetivava a independência 

da Irlanda e depois a sua unificação com a região do Ulster, a qual ainda ficou sob domínio inglês. O Irish 

Republican Army (IRA) foi responsável por uma série de atentados aos protestantes residentes na Irlanda, 

principalmente, na região de Ulster (mais tarde, Irlanda do Norte). Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/historia/a-questao-da-irlanda/> Acesso em 11 mai. 2018.  
235 Idem.  
236 THE IRISH HISTORY. The Blueshirts – Fascism in Ireland? Disponível em: 

<http://www.theirishstory.com/2012/05/18/the-blueshirts-fascism-in-ireland/#.WwA-C-4vzIX> Acesso 

em 11 mai. 2018.  
237 Em inglês, Army Comrades Association.  



 

 
55 

resposta à vitória do Partido Fianna Fáil238 (“Soldados da Irlanda”) eleito em 1932 para 

liderar o Estado Livre Irlandês. O novo governo suspendeu a Lei de Segurança Pública, 

além de ter suspendido a proibição de várias organizações, incluindo o Exército 

Republicano Irlandês (IRA239). 

  O IRA começou uma campanha de hostilidade contra os associados ao antigo 

governo ligados ao Partido Cumann na nGaedheal 240(“Sociedade dos Gaélios”). Tendo 

em vista esse aumento das atividades do IRA, o Comandante do Exército Nacional fundou 

o ACA, no início de 1932. A ACA como o próprio nome sugeria, foi projetado para os 

veteranos do exército irlandês, ou seja, era uma sociedade para ex-membros do exército 

do Estado Livre. Ademais, os blueshirts (ACA), sentiram sua liberdade de expressão 

reprimida e começaram a fornecer segurança aos eventos do Partido Cumann na 

nGaedheal, o que acarretou em sérios confrontos entre o IRA e a ACA.  

 Em janeiro de 1933, o governo do Fianna Fáil convocou uma eleição surpresa e a 

venceu confortavelmente. Contudo, a campanha eleitoral aconteceu em meio a grandes 

tumultos entre apoiadores do IRA e da ACA. Ainda no mesmo ano, com a ascensão de 

Eoin O’Duffy à liderança da ACA, tal movimento de direita irlandês começou a utilizar 

o distinto uniforme de blueshirt. O’Duffy renomeou a ACA como Guarda Nacional, além 

de ter reformulado a organização, adotando elementos do fascismo europeu, tais como a 

saudação de braço reto, os uniformes e grandes comícios. A filiação à nova organização 

ficou limitada apenas a pessoas irlandesas ou cujos pais professavam a fé cristã. O’Duffy, 

por ser um grande admirador de Benito Mussolini, elencou diversos objetivos241 para o 

seu movimento nacionalista. Ademais, por causa da sua atração por movimentos 

nacionalistas autoritários, os blueshirts são descritos, por alguns historiadores, como 

“fascistas encobertos”. Até mesmo alguns membros, anos mais tarde, lutaram por 

                                                           
238 O Fianna Fáil é um partido político conservador da República da Irlanda.  
239 Em inglês, Irish Republican Army ou IRA (1919-2005), foi um grupo separatista paramilitar católico e 

reintegralista, que pretendia separar a Irlanda do Norte do Reino Unido e reanexar-se à República da 

Irlanda. Outrora recorreu a métodos terroristas, principalmente ataques bombistas e emboscadas com armas 

de fogo, e tinha como alvos tradicionais protestantes, políticos unionistas e representantes do governo 

britânico. O IRA tinha ligações com outros grupos nacionalistas irlandeses e um braço político: o partido 

nacionalista Sinn Féin.  
240 Foi um partido político de ideologia conservadora no Estado Livre Irlandês, que formou o governo de 

1923 a 1932. 
241 Os objetivos eram, entre outros: 1) Promover a reunificação da Irlanda; 2) Opor-se ao comunismo e 

defender os princípios cristãos na esfera pública; 3) Promover e manter a ordem social; 4) Tornar o serviço 

público voluntário organizado e disciplinado; 5) Despertar em todo o país um espírito de disciplina, zelo e 

realismo patriótico.  
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Francisco Franco (líder da ditatura franquista na Espanha) durante a Guerra Civil 

Espanhola. 242  

  No que tange à independência catalã, o governo irlandês disse que não reconhece 

a declaração unilateral de independência da Catalunha. Segundo o Departamento de 

Relações Exteriores da Irlanda em comunicado: “Estamos todos preocupados com a crise 

na Catalunha [...] a Irlanda respeita a integridade constitucional e territorial da 

Espanha e nós não aceitamos ou reconhecemos a Declaração Unilateral de 

Independência da Catalunha.” 243 Ademais, para o governo irlandês, a resolução da crise 

atual precisa estar dentro da estrutura constitucional da Espanha e através das instituições 

democráticas da Espanha e, além disso, apoia os esforços para resolver esta crise através 

de meios legais e pacíficos.  

 Todavia, o Partido Sinn Féin244 quer que o Parlamento catalão seja reconhecido 

pelo governo irlandês, declarando seu apoio público ao movimento separatista na 

Catalunha. O eurodeputado Matt Carthy afirmou que a recusa do Departamento das 

Relações Exteriores de reconhecer os desejos do povo da Catalunha como “uma farsa”, 

pois segundo Carthy, o direito das nações à autodeterminação é fundamental e é um 

ponto-chave do direito internacional. Ainda segundo o eurodeputado, quando em 1919, 

teve início a Guerra de Independência da Irlanda, a qual culminou com sua independência 

em 1921, nenhum estado reconheceu a República Irlandesa, pois os britânicos 

consideravam ilegal, o que resultou em uma guerra, divisões e partições da Irlanda. Por 

esse motivo, “é uma farsa que em relação à Catalunha, este governo ignore a história do 

próprio país”. 245 

  No que tange à sua participação na OSCE, a Irlanda foi um membro fundador da 

Organização e é considerado como um elemento vital da segurança europeia. As 

                                                           
242 THE IRISH HISTORY. The Blueshirts – Fascism in Ireland? Disponível em: 

<http://www.theirishstory.com/2012/05/18/the-blueshirts-fascism-in-ireland/#.WwA-C-4vzIX> Acesso 

em 11 mai. 2018. 
243 THE JOURNAL.IE. Sinn Féin calls on Irish government to recognise Catalan Independence. 

Disponível em: <http://www.thejournal.ie/catalan-independence-ireland-3669418-Oct2017/> Acesso em 

17 mai. 2018. 
244 O Sinn Féin é um dos movimentos políticos nacionalistas mais antigos na Irlanda, tendo sido fundado 

em 1905, por Arthur Griffith a fim de unir os grupos informais nacionalistas de resistência pacífica ao 

domínio britânico.  
245 THE JOURNAL.IE. Sinn Féin calls on Irish government to recognise Catalan Independence. 

Disponível em: <http://www.thejournal.ie/catalan-independence-ireland-3669418-Oct2017/> Acesso em 

17 mai. 2018.  
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prioridades da Irlanda na OSCE coincidem com as da União Europeia.246 Além disso, 

atribui peso significativo ao fortalecimento e salvaguarda do trabalho da OSCE na 

dimensão humana. Os membros da delegação irlandesa participam ativamente dos 

trabalhos de diversas comissões da OSCE. Em especial, o EIDDH/OSCE, foi convidado 

a participar da observação das eleições na Irlanda em 2007, 2011 e 2016. O objetivo da 

missão era avaliar o ambiente pré-eleitoral e os preparativos para as eleições 

parlamentares.247 Em 2012, a Irlanda assumiu a presidência da OSCE pela primeira vez, 

tendo como objetivo o equilíbrio e a coerência entre as três dimensões da OSCE248.  

 

REPÚBLICA DA MACEDÔNIA OU ANTIGA REPÚBLICA 

IUGOSLAVA DA MACEDÔNIA (FYROM) 

Република Македонија ou Поранешна Југословенска Република 

Македонија 

 

A República da Macedônia é um país balcânico que fez parte da Iugoslávia 

socialista até a sua independência pacífica em 1991. Atualmente, é uma república 

parlamentarista, a qual faz fronteira com o Kosovo, com a Sérvia, a Bulgária, a Grécia e 

a Albânia. A sua cidade mais populosa é a Escópia, a qual também é sua capital. A 

população da Macedônia, em julho de 2017, chegava a 2.103.721 habitantes.249 Seu 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,748, sendo considerado elevado. Desde 

a sua independência, em 1991, a Macedônia vem progredindo no que tange à liberalização 

da sua economia e na melhoria do ambiente de negócios, já que suas baixas taxas de 

impostos e zonas econômicas livres ajudam a atrair investimentos.250  

 Atualmente, a Macedônia é membro das Nações Unidas, do Conselho da Europa 

e da OSCE, sendo candidata a integrar a União Europeia e a OTAN. Contudo, a principal 

controvérsia nesse país está no fato de que ao proclamar a sua independência da República 

Socialista Federal da Iugoslávia, em 1991, a República da Macedônia entrou em conflitos 

                                                           
246 DEPARTAMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE.  Permanent Mission of Ireland Osce. 

Disponível em: <https://www.dfa.ie/osce/> Acesso em 11 mai. 2018.  
247 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA.. Elections in Ireland. 

Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/ireland> Acesso em 11 mai. 2018.  
248 DEPARTAMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE. Ireland’s piorities at the OSCE and the 

Mission’s role. Disponível em: <https://www.dfa.ie/osce/ireland-at-the-osce/ireland-at-the-osce/> Acesso 

em 11 mai. 2018.  
249 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Macedonia. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html> Acesso em 17 mai. 2018. 
250 Idem. 
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permanentes com seus vizinhos. A Bulgária contestou sua identidade e língua nacionais, 

a Sérvia contestou sua identidade religiosa, as etnias albanesas presentes na Macedônia 

insistiam em ser reconhecidas como nação. Além disso, enfrentou forte oposição da 

Grécia, que considera o nome “Macedônia” como parte da cultura grega. A objeção grega 

ao nome da Macedônia e sua insistência quanto ao tema deve-se ao fato de existir uma 

província ao norte da Grécia com esse mesmo nome. 251  

Por isso, imediatamente após a Macedônia declarar independência, a Grécia 

tentou bloquear os esforços macedônicos para obter a adesão na Organização das Nações 

Unidas. Assim, a Grécia apenas concordou com a admissão da República da Macedônia 

na ONU, em 1993, com o nome provisório de “Antiga República Iugoslava da 

Macedônia (FYROM)252”, já que a posição oficial da Grécia é de que a palavra 

“Macedônia” é grega e só deveria ser usada para designar a região do histórico reino da 

Macedônia, o qual se encontra quase inteiramente no território da Grécia. Todavia, desde 

2004, os Estados Unidos e mais de 130 outras nações reconheceram a Macedônia pelo 

seu nome constitucional, República da Macedônia. 253 

Recentemente, uma crise política de quase três anos na Macedônia terminou em 

junho de 2017, após um período de seis meses de formação governamental que se seguiu 

a uma disputada eleição legislativa em dezembro de 2016. A crise começou após as 

eleições legislativas e presidenciais de 2014, tendo se intensificado em 2015, quando o 

partido da oposição começou a liberar conteúdo de escutas que revelavam uma corrupção 

generalizada e abusos por parte do governo. 254 

Ademais, a disputa nominal e territorial entre Macedônia e Grécia é aproveitada 

por nacionalismos extremos, pois membros do partido neo-nazista grego Aurora Dourada, 

alguns integrantes do conservador Nova Democracia e clérigos linha-dura da Igreja 

Ortodoxa estiveram juntos em um protesto realizado em 21 de janeiro de 2018, em 

Salônica, a segunda maior cidade da Grécia, em oposição ao uso do termo Macedônia 

                                                           
251 Ibidem. 
252 A sigla FYROM refere-se às iniciais de Former Yugoslav Republic of Macedonia. O tema é bastante 

delicado na Grécia, pois é visto como uma questão de identidade e uma ofensa tanto à história quanto à 

cultura do país. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/revista/989/macedonia-um-nome-em-

disputa-ha-25-anos> Acesso em 04 mai. 2018.  
253 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook:  Macedonia. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html> Acesso em 17 mai. 2018 
254 Idem. 
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pelo país vizinho. Apesar de nem todos os participantes do evento serem ligados à 

extrema-direita, o tom nacionalista255 mostra-se evidente.  

Ademais, a Macedônia possui como um dos seus maiores partidos, o VMRO-

DPMNE (Organização interna Macedônia Revolucionária), o qual é proclamado como 

democrata-cristão, mas é considerado nacionalista, anti-comunista e conservador. Tal 

partido tem sido duramente criticado por sua política de “antiquização256”, na qual o país 

procura reivindicar figuras antigas da Macedônia como Alexandre, o Grande, e Filipe II 

da Macedônia a fim de enaltecer o nacionalismo macedônico. Além disso, diplomatas 

estrangeiros alertaram que a política reduziu a simpatia internacional pela República da 

Macedônia no que tange à disputa com a Grécia sobre o nome “Macedônia”. O SDSM, 

principal partido da oposição, se opõe ao projeto e alegou que os monumentos no projeto 

poderiam ter custado de seis a dez vezes menos do que o governo pagou, o que pode já 

ter ultrapassado os 600 milhões de euros.  

No que tange à questão catalã257, tratada no Tópico A do Guia de Estudos, para o 

Ministro das Relações Exteriores da Macedônia, Nikola Dimitrov, esta deve ser tratada 

no âmbito da Constituição da Espanha. O país se posicionou afirmando que os eventos 

relacionados ao Referendo para independência na Catalunha são preocupantes, contudo a 

questão só poderia ser resolvida dentro da ordem constitucional da Espanha e através do 

diálogo político, sendo um assunto bastante complexo para que seja expresso qualquer 

outro posicionamento. Dimitrov não se comprometeu a responder qual seria a posição da 

Macedônia, caso a Catalunha declarasse independência.  

                                                           
255 Mais informações acerca do nacionalismo na região dos Bálcãs. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/%0D/ln/n63/a02n63.pdf> Acesso em 04 mai. 2018.  
256 Antiquização é um é um termo usado principalmente para descrever criticamente as políticas de 

identidade conduzidas pelos governos nacionalistas liderados por VMRO-DPMNE da República da 

Macedônia no período entre 2006 e 2017. No discurso contemporâneo macedônio a antiquização refere-se 

às políticas identitárias baseadas no pressuposto de que existe uma ligação direta entre os macedónios 

étnicos e os macedónios da antiguidade de hoje. 
257 META.MK NEWS AGENCY. The Catalan issue should be resolved within the framework of the 

Constitution of Spain, Dimitrov believes. Disponível em:<http://meta.mk/en/the-catalan-issue-should-

be-resolved-within-the-framework-of-the-constitution-of-spain-dimitrov-believes/> Acesso em 04 mai. 

2018.  
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A OSCE possui uma missão258 permanente na Escópia, capital da República da 

Macedônia259, há 25 anos, a qual busca trabalhar com autoridades locais260 se 

comprometendo a fortalecer o Estado de Direito, promovendo as relações interétnicas, 

eleições democráticas, fortalecendo a boa governança, bem como o policiamento 

democrático. Como exemplo, a OSCE possui uma missão de observação eleitoral na 

Escópia, desde 1998, a fim de que o EIDDH/OSCE261 avalie a conformidade das eleições 

com os compromissos da OSCE, obrigações internacionais e normas para a democracia. 

Sendo relevante destacar que a última missão de observação eleitoral na Escópia 

aconteceu em 2017262. 

    
REPÚBLICA DA POLÔNIA 

Rzeczpospolita Polska 

 

A República da Polônia é um país da Europa Central, com capital em Varsóvia, 

possuindo fronteiras comuns com a Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, 

Bielorrússia, Mar Báltico, o Oblast de Kaliningrado263 e a Lituânia. O país é uma 

república parlamentar, com capital em Varsóvia, com, aproximadamente, 38.476.269 

habitantes264. A Polônia adota o sistema semipresidencialista, sistema de governo em que 

o presidente partilha o Poder Executivo com um primeiro-ministro e um gabinete, sendo 

os dois últimos responsáveis perante a legislatura de um Estado.   

                                                           
258 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA.  Mission to Skopje. 

Disponível em: <https://www.osce.org/mission-to-skopje> Acesso em 04 mai. 2018.  
259 A OSCE também usa a nomenclatura “Antiga República Iugoslava da Macedônia” para se referir ao 

país.  
260 A missão mantém uma rede de comunicação com representantes políticos, membros da sociedade civil, 

líderes religiosos e autoridades policiais. Disponível em: <https://www.osce.org/mission-to-skopje>  

Acesso em 04 mai. 2018.  
261 O EIDDH/OSCE realiza a observação eleitoral nos Estados participantes da OSCE para avaliar em que 

medida as eleições respeitam as liberdades fundamentais e se caracterizam pela igualdade, universalidade, 

pluralismo político, confiança, transparência e responsabilização. Ademais, o Escritório busca melhorar os 

processos eleitorais através das suas recomendações, revisão a legislação eleitoral, fornecendo perícia 

técnica e apoiando as atividades dos grupos de observadores de cidadãos. Disponível em: 

<https://www.osce.org/odihr/elections> Acesso em 04 mai. 2018.  
262 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Former Yugoslav Republic  

of Macedonia. Disponível em:<https://www.osce.org/odihr/elections/fyrom> Acesso em 04 mai. 2018.  
263 Trata-se de um enclave que pertence à divisão federal da Federação Russa.  
264 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Poland. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html> Acesso em 05 mai. 2018. 
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A história da Polônia como Estado começou em meados do século X. No século 

XVI, a Comunidade Polaco-Lituana governou um vasto território na Europa Central e 

Oriental. Já durante o século XVIII, os distúrbios internos enfraqueceram a nação e, em 

uma série de acordos entre 1772 e 1795, a Rússia, a Prússia e a Áustria dividiram a 

Polônia entre si. Apenas em 1918, a Polônia veio a recuperar a sua independência. Porém, 

durante a Segunda Guerra Mundial foi invadida pela Alemanha e pela União Soviética.265 

Após o fim da Segunda Guerra, entre 1945 a 1989 a Polônia viveu uma etapa em que foi 

estabelecido um Estado socialista sob o nome de República Popular da Polônia. 266 

Perto do fim da referida Guerra, as forças da Alemanha nazista foram expulsas do 

território polonês, tendo em vista o avanço do Exército Vermelho da União Soviética. A 

Conferência de Yalta267, em fevereiro de 1945, aprovou um governo provisório de 

coalizão pró-comunista liderado por Josef Stalin. Indubitavelmente, a questão da Polônia 

foi o tema mais controverso dessa Conferência, já que por temerem o avanço soviético na 

Europa Central, o primeiro ministro britânico, Winston Churchill, e o presidente norte-

americano Franklin D. Roosevelt, planejavam para a Polônia um governo legitimamente 

democrático, escolhido através de eleições livres. Contudo, Stalin ressaltava o poder 

democrático que ele já havia constituído na Polônia desde 1939. Assim, consensualmente, 

optaram por uma solução que agradasse ambos os lados: o governo constituído pelos 

soviéticos foi ampliado para alguns membros apontados pelos aliados. 268 

 Dessa maneira, o novo governo estabelecido em Varsóvia aumentou seu poder e 

após dois anos, o Partido dos Trabalhadores Polacos, que se tornou o Partido Operário 

Unificado Polaco após a fusão com o Partido Socialista Polonês, sob o comando de 

Bolesław Bierut, assumiu o controle do país, tornando-se, assim, parte da esfera de 

influência do novo poder soviético na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial.269 

A morte de Stalin, em 1953, permitiu um governo mais liberal para os comunistas 

poloneses, tendo a Polônia, nos anos 1960, desfrutado de um período de relativa 

estabilidade. Contudo, nos anos 1970, acompanhada da crise do petróleo, o governo 

anunciou grandes aumentos nos preços dos alimentos básicos, o que gerou uma onda de 

                                                           
265 Idem.  
266 CASA DA POLÔNIA. Disponível em: <http://www.culturapolonesasp.com.br/index.php/site-map> 

Acesso em 05 mai. 2018. 
267 DEUTSCHE WELLE. 1945: Conferência de Yalta sela ordem do pós-Guerra na Europa. Disponível 

em: <http://www.dw.com/pt-br/1945-confer%C3%AAncia-de-ialta-sela-ordem-do-p%C3%B3s-guerra-

na-europa/a-1478863> Acesso em 05 mai. 2018.  
268 Idem. 
269 Ibidem.  
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protestos públicos. Em 1978, com a nomeação de Karol Wojtyla, como Papa João Paulo 

II, maior líder da Igreja Católica à época, houve um efeito eletrizante sobre a oposição ao 

comunismo na Polônia. Em adição a esse fato, em 1980, o sindicato independente 

Solidarność (Solidariedade) foi fundado e uma grande dívida externa era acumulada pela 

Polônia.  

Diante desse contexto de dificuldades, o governo comunista foi forçado a negociar 

com a oposição e o Solidarność tornou-se um partido autorizado a participar das eleições. 

O partido venceu as eleições de 1991, pondo um fim na República Popular da Polônia, a 

qual passou a se chamar República da Polônia.270 Após o fim do comunismo na Polônia, 

foi iniciada uma “terapia de choque” no início dos anos 1990, a fim de transformar a 

economia de estilo socialista em uma economia de mercado, de cunho capitalista. Em 

1991, a Polônia juntou-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), já em 

2004, tornou-se membro da União Europeia e, em 2007, aderiu ao Espaço Schengen, o 

que permitiu maior liberdade de circulação em suas fronteiras. 271  

 Assim, ao longo dos anos, a Polônia veio adotando uma política de liberalização 

econômica. Durante a desaceleração econômica de 2008/2009, a Polônia foi o único país 

da UE a evitar uma recessão, em parte devido à política fiscal frouxa do governo 

combinada com o compromisso de reduzir os gastos no médio prazo. Atualmente, tem a 

sexta maior economia da União Europeia e há muito tempo tem a reputação de ser um 

país favorável aos negócios, com políticas macroeconômicas sólidas.272 Além disso, a 

organização sem fins lucrativos, Freedom House, afirmou que ouve várias melhorias em 

direitos humanos na Polônia, tais como liberdade de expressão, liberdade na internet (sem 

censura), liberdades civis e direitos políticos de 1ª classe.  

No que tange à questão do movimento de independência da Catalunha273, após a 

polícia espanhola ter reagido com violência contra as pessoas que estavam votando no 

Referendo em 1º de outubro de 2017, o Ministro das Relações Exteriores da Polônia, 

pediu diálogo e compromisso. Além disso, afirmou que a Polônia respeita plenamente os 

                                                           
270 CASA DA POLÔNIA. Disponível em: <http://www.culturapolonesasp.com.br/index.php/site-map> 

Acesso em 05 mai. 2018.  
271 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Poland. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html> Acesso em 05 mai. 2018. 
272 Idem. 
273 RADIO POLAND. Poland urges compromise between Catalonia and Spain. Disponível em: 

<http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/328511,Poland-urges-compromise-between-Catalonia-and-Spain> 

Acesso em 05 mai. 2018.  
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princípios da soberania, integridade territorial e unidade do Reino da Espanha e, por isso, 

a resolução da disputa separatista entre o Reino da Espanha e a Catalunha, é um assunto 

interno da Espanha. Ademais, a Polônia acredita que o governo espanhol e as autoridades 

catalãs vão resolver as relações de acordo com a Constituição espanhola e as leis 

aplicáveis, por meio de diálogo e compreensão, a fim de que não seja necessário o uso da 

força e os protestos nas ruas.  

A Polônia possui um forte nacionalismo, o qual afirma os poloneses como uma 

nação e promove a sua unidade cultural. Para Norman Davies, historiador britânico-

polônes, o nacionalismo é uma “doutrina para criar uma nação, despertando a 

consciência das pessoas sobre sua nacionalidade e mobilizando seus sentimentos em um 

veículo para a ação política”. Além disso, um importante elemento do nacionalismo 

polonês foi a sua identificação com a religião católica romana. Roman Dmowski foi um 

político polonês chamado de “pai do nacionalismo”, além de ser líder do movimento 

político Democracia Nacional. Após sua morte, jovens criaram o Acampamento Radical 

Nacional, uma festa que aconteceu em 1934, influenciada pelas ideias do fascismo 

italiano. 

Após a Segunda Guerra e, tendo iniciado o comunismo na Polônia, o regime 

nacionalista adotou, modificou e usou para a sua ideologia oficial e propaganda alguns 

conceitos nacionalistas desenvolvidos por Dmowski. Como os Democratas Nacionais 

acreditavam em um Estado etnicamente homogêneo, mesmo se isso significasse uma 

redução no território, essas ideias passaram a ser aceitas pelos comunistas poloneses, 

agindo com a permissão de Stalin. Na década de 1980, organizações de cunho nacionalista 

com posições opostas começaram a surgir e, após o colapso comunista, ideologias de 

extrema-direita começaram a se tornar visíveis com a atuação, por exemplo, do partido 

político pan-eslavo da União Nacional Polonesa (PWN-PSN). Esse partido foi um dos 

maiores grupos, no início dos anos 1990, tendo feito manchetes internacionais por causa 

do seu antissemitismo e anticatolicismo. Em 1995, a organização não 

governamental, Liga Anti Difamação estimou o número de skinheads de extrema-

direita na Polônia em 2.000 integrantes, o quinto maior número depois da Alemanha, 

Hungria, República Tcheca e Estados Unidos.  

Em 1993, o Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) ou Acampamento Radical 

Nacional, foi fundado novamente, compartilhando o mesmo nome. Esse movimento de 

extrema-direita na Polônia é frequentemente descrito como fascista e neonazista. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League
https://en.wikipedia.org/wiki/White_power_skinhead
https://en.wikipedia.org/wiki/White_power_skinhead
https://en.wikipedia.org/wiki/White_power_skinhead
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Atualmente, é registrada como uma “associação de interesse comum” e também é 

conhecida como iniciadora de marchas durante o Dia Nacional da Independência da 

Polônia (11 de novembro). A data, que é conhecida como um marco da independência do 

país há alguns anos, se tornou uma espécie de data comemorativa para movimentos 

nacionalistas. 

Recentemente, no dia 11 de novembro de 2017, em torno de 60,000 pessoas 

marcharam em uma procissão de celebração da independência, a qual foi organizada 

também pela ONR. Algumas pessoas do grupo Black Block carregavam faixas que diziam 

“Europa Branca”, “Polônia Branca” “Europa será Branca”, “Fora Refugiados”, 

“Holocausto Islâmico” ou “Sangue Limpo”, canções patrióticas, pessoas vestidas com 

uniformes da Primeira Guerra Mundial e tochas vermelhas simbolizando a bandeira 

polonesa. 274 Os milhares de manifestantes, muitos com os rostos cobertos, marcharam 

em meio a uma fumaça vermelha pela capital polonesa Varsóvia.  

Ademais, demonstrações xenófobas, antissemitas, anti-muçulmanos e anti-LGBT 

estavam presentes e foram registradas pela mídia internacional275, pois muitos 

carregavam a bandeira nacional branca e vermelha, enquanto outros exibiam bandeiras 

representando uma falange, um símbolo de extrema-direita datado da década de 1930.276 

A televisão estatal polonesa, tentando retratar a marcha como um passeio patriótico 

normal, entrevistou um dos participantes ao vivo diante da câmera, perguntando-lhe 

alegremente por que ele havia vindo e a resposta foi: "Tirar os judeus do poder".  

O atual partido populista-nacionalista polonês Prawo i Sprawiedliwość (PiS)277 

ou Lei e Justiça, foi um dos partidos a acolher e encorajar a marcha como uma ação 

“patriótica”. A polícia polonesa, por sua vez, ao invés de proteger o público contra os 

neofascistas, prendeu 50 membros de um grupo pró-democracia que organizou um 

                                                           
274 THE WASHINGTON POST. Why neo-fascists are making a shocking surge in Poland? Disponível 

em: <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/13/why-neo-fascists-are-

making-a-shocking-surge-in-poland/?noredirect=on&utm_term=.a09c7f08f144> Acesso em 18 mai. 2018.  
275 EXAME. Na Polônia, festa da independência vira marcha da extrema-direita. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/na-polonia-festa-da-independencia-vira-marcha-da-extrema-direita/> 

Acesso em 18 mai. 2018.  
276 THE GUARDIAN. ‘White Europe’: 60,000 nationalists march on Poland’s independence day. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/white-europe-60000-nationalists-

march-on-polands-independence-day> Acesso em 18 mai. 2018.  
277 O PiS é um partido populista de direita, nacional-conservador e democrata-cristão da Polônia, o qual, 

atualmente, é o maior partido no parlamento polaco. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_e_Justi%C3%A7a> Acesso em 18 mai. 2018.  
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contraprotesto278. Ademais, de acordo com o jornal britânico The Guardian, a marcha foi 

composta por pessoas e líderes nacionalistas de diferentes partes da Europa, entre eles 

estavam Sthephen Lennon do grupo britânico e islamofóbico English Defence League e 

o italiano Roberto Fiore, o qual se orgulha de ser visto como fascista e fundou o Forza 

Nuova (Força Nova), organização que se opõe aos direitos da comunidade LGBT e às 

políticas para refugiados. 

 Somando-se a isso, o Ministro do Interior polonês, Mariusz Błaszczak, chegou a 

dizer que a alegação de que faixas racistas foram vistas na marcha era “questão de 

opinião” e que a mídia internacional se comportava como um “ativista político”. Para o 

Ministro, “foi uma bela vista [...] estamos orgulhosos dos poloneses que vieram 

participar da celebração ligada ao feriado da independência”. No entanto, o governo da 

Polônia finalmente se manifestou formalmente contra o teor da marcha. Andrzej Duda, 

presidente polonês, disse que não há lugar para “nacionalismo doente” e para a 

“xenofobia” no país, além de ter denunciado o discurso de ódio visto nas ruas de Varsóvia. 

Já Jaroslaw Kaczynski, líder do partido conservador que está hoje no poder, o Lei e Justiça 

(PiS), condenou as manifestações racistas, mas não endereçou a marcha. O PiS chegou 

ao poder em 2015 com a ajuda dos eleitores jovens que estão cada vez mais alinhados 

com a extrema-direita na Polônia.279 

 A Polônia é um dos participantes mais ativos ao diálogo280 da OSCE, o qual possui 

missões do EIDDH/OSCE, desde 2007, para avaliações eleitorais.281 Contudo, o governo 

polonês, à época, chegou a afirmar que não iria permitir que a OSCE tratasse a Polônia 

como “um país de terceiro mundo”, para justificar sua negativa ao envio de observadores 

para as eleições daquele ano. O porta-voz do governo, Jan Dziedziczak afirmou que “a 

OSCE não está agindo de modo correto”, pois desde 1989 “a Polônia tem uma longa 

tradição democrática, que ninguém questiona”.282 Contudo, o EIDDH/OSCE enviou uma 

                                                           
278 THE WASHINGTON POST. Why neo-fascists are making a shocking surge in Poland? Disponível 

em: <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/13/why-neo-fascists-are-

making-a-shocking-surge-in-poland/?noredirect=on&utm_term=.a09c7f08f144> Acesso em 18 mai. 2018. 
279 THE GUARDIAN. ‘White Europe’: 60,000 nationalists march on Poland’s independence day. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/white-europe-60000-nationalists-

march-on-polands-independence-day> Acesso em 18 mai. 2018. 
280 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OS POLAND. Organization for Security and 

Cooperation in Europe. Disponível em: 

<https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/security_policy/osce/> Acesso em 18 mai. 2018. 
281 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Elections in Poland. 

Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/57942> Acesso em 18 mai. 2018.  
282 TERRA. OSCE: Polônia diz ser tratada como país de 3º mundo. Disponível em: 

<http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI1930522-EI8142,00-

OSCE+Polonia+diz+ser+tratada+como+pais+de+mundo.html> Acesso em 18 mai. 2018. 
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missão de avaliação eleitoral tanto em 2007, quanto em 2011, 2015 e 2017, tanto para 

eleições parlamentares quanto para presidenciais. Ademais, em setembro de 2017, a 

Polônia elaborou uma Declaração Nacional sobre Boas práticas na área do apoio ao 

desenvolvimento da sociedade civil283.  

 Por fim, através do EIDDH/OSCE, a Polônia reporta regularmente à Organização 

dados de crimes de ódio. Os dados oficiais mostram um aumento de 263 casos de crimes 

de ódio registrados pela polícia em 2015, para o exorbitante número de 874 casos, no ano 

de 2016. Os números também incluem incidentes de discurso de ódio, que são 

considerados crimes sob o direito penal polonês. Em sua maioria, os casos são de racismo 

e xenofobia, mas também foram relatados casos de antissemitismo e de crimes contra a 

população LGBT, o que mostra o grave crescimento dos crimes de ódio nesse país. 284 

 

  
 REPÚBLICA DA SÉRVIA 

Република Србија ou Republika Srbija 

  
 

A Sérvia, oficialmente, República da Sérvia, é um estado soberano localizado no 

sudeste da Europa, na região balcânica, cuja capital é a cidade de Belgrado. Faz fronteira 

com a Hungria, Romênia, Bulgária, Macedônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, 

Montenegro e reivindica uma fronteira com a Albânia através do território disputado do 

Kosovo285. Este último é um estado parcialmente reconhecido e território disputado no 

sudeste da Europa, o qual declarou sua independência da Sérvia em fevereiro de 2008. A 

                                                           
283 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Statement of Poland. 

Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/340301?download=true> Acesso em 18 mai. 2018. 
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ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Hate Crime Reporting: 
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como um país independente por 111 dos 193 países membros da ONU, entre eles os Estados Unidos, 
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Sérvia é uma república constitucional parlamentar, que conta com 7,111,024 habitantes286 

e com Índice de Desenvolvimento Humano considerado alto (0,776)287. 

Historicamente, os eslavos colonizaram os Bálcãs no século VI, tendo surgido o 

primeiro principado sérvio. Tal principado evoluiu para um Grande Principado no século 

XI e, em 1217, o Reino e a Igreja Ortodoxa Sérvia foram estabelecidos, sob o domínio da 

dinastia mais importante da Sérvia na Idade Média: o Nemanjić. Em 1345, o Império 

Sérvio foi estabelecido e abrangia grande parte dos Bálcãs. Contudo, em 1540, o Império 

Otomano288 anexou a Sérvia. Assim, os reinos sérvios desapareceram em meados do 

século XVI, dilacerados por disputas internas e, também pela conquista otomana. Apenas 

em 1817, com o sucesso da Revolução Sérvia289 contra o domínio otomano, houve o 

nascimento do Principado da Sérvia290, o qual alcançou sua independência de fato em 

1867 e reconhecimento pelas Grandes Potências no Congresso de Berlim em 1878. Após 

a vitória nas Guerras dos Bálcãs291 (1912-1913), a Sérvia recuperou a Vardar 

Macedônia292, o Kosovo e a Raška293.  

No início de 1918, a região de Vojvodina294 proclamou a secessão da Áustria-

Hungria a fim de se unir ao estado pan-eslavo dos eslovenos, croatas e sérvios. Assim, o 

Reino da Sérvia aderiu à união em dezembro do mesmo ano e o país foi nomeado como 

o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Contudo, esse nome foi modificado para 

                                                           
286 A população estimada não inclui a população do Kosovo. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/ri.html> Acesso em 19 mai. 2018.  
287 IDH referente ao ano de 2015.  
288 O Império Otomano, também denominado Império Turco ou Turquia, era um estado que controlava 

grande parte do sudeste da Europa, Ásia ocidental e norte da África entre os séculos XIV e XX. Disponível 

em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire> Acesso em 19 mai. 2018.  
289 A Revolução Sérvia foi uma revolta nacional e uma mudança constitucional que ocorreu entre 1804 e 

1835. Durante esse período, o território evoluiu de uma província otomana para um território rebelde, 

depois para uma monarquia constitucional até chegar a Sérvia moderna. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Revolution> Acesso em 19 mai. 2018.  
290 O Principado da Sérvia foi um estado semi-independente nos Bálcãs que surgiu como resultado da 

Revolução Sérvia, que durou entre 1804 e 1817. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Serbia> Acesso em 19 mai. 2018.  
291 As Guerras dos Bálcãs consistiram em dois conflitos que ocorreram na Península Balcânica em 1912 e 

1913. A guerra preparou o terreno para a crise dos Balcãs em 1914 e, assim, serviu como um "prelúdio para 

a Primeira Guerra Mundial". Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Wars> Acesso em 19 

mai. 2018. 
292 Vardar Macedônia foi o nome dado ao território do Reino da Sérvia e do Reino da Iugoslávia, 

correspondendo aproximadamente à atual República da Macedônia. Disponível: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Vardar_Macedonia> Acesso em 19 mai. 2018.  
293 Raška era uma região no sudoeste da Sérvia, no Kosovo e ao norte de Montenegro. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1ka_(region)> Acesso em 19 mai. 2018.  
294 Vojvodina é uma província autônoma da Sérvia, localizada no norte do país, na planície da Panônia. 

Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Vojvodina> Acesso em 19 mai. 2018.  
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Iugoslávia em 1929.295 A Sérvia alcançou suas fronteiras atuais no final da Segunda 

Guerra, quando se tornou uma unidade federal dentro da República Popular Federal da 

Iugoslávia (proclamada em 1945).  

Em 1989, Slobodan Milošević tornou-se presidente da República da Sérvia e seus 

apelos ultranacionalistas à dominação sérvia levaram à violenta dissolução da Iugoslávia 

seguindo linhas étnicas. Em 1991, a Croácia, a Eslovênia, e a Macedônia declararam 

independência, seguida pela Bósnia em 1992. As repúblicas restantes da Sérvia e 

Montenegro (1992-2006) declararam uma nova República Federativa da Iugoslávia, em 

abril de 1992, e sob a liderança de Milošević, a Sérvia liderou várias campanhas militares 

que falharam, as quais tinham como objetivo unir os sérvios étnicos com as repúblicas 

vizinhas, a fim de formar a "Grande Sérvia". As repúblicas da Sérvia e Montenegro 

estabeleceram uma federação, em 1992, denominada República Federal da Iugoslávia 

(FRY). Milošević se tornou presidente da FRY em 1997 e, em 1998, uma insurgência de 

etnia albanesa296 na província de Kosovo resultou na Guerra do Kosovo297 com massacres 

e expulsões de albaneses em massa. Ademais, o Conselho de Segurança da ONU 

autorizou uma administração interina da ONU e uma força de segurança liderada pela 

OTAN para o Kosovo.   

Em 2000, as eleições levaram à derrubada de Milošević e a instalação do governo 

democrático. A Sérvia tornou-se novamente um estado independente em 2006, após o 

rompimento de sua união298 com Montenegro. Em fevereiro de 2008, após quase dois 

anos de negociações inconclusivas, o Kosovo declarou-se independente da Sérvia - uma 

ação que a Sérvia se recusa a reconhecer. A pedido da Sérvia, a Assembleia Geral da 

ONU (AGNU), em outubro de 2008, solicitou uma opinião consultiva do Tribunal 

                                                           
295 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Serbia. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/ri.html> Acesso em 19 mai. 2018. 
296 As tensões entre as comunidades albanesas e sérvias do Kosovo surgiram no século XX e explodiram 

em grandes violências, culminando na Guerra do Kosovo de 1998 a 1999, que resultou na retirada das 

forças armadas sérvias e no estabelecimento da Missão de Administração Interina das Nações Unidas no 

Kosovo. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo> Acesso em 19 mai. 2018.  
297 A Guerra do Kosovo aconteceu entre a República Federal da Iugoslávia (nessa época já República de 

Sérvia e Montenegro) que controlavam o Kosovo e o grupo rebelde albanês do Kosovo conhecido como 

Exército de Libertação do Kosovo (KLA), com ataques aéreos da OTAN, resultando na retirada das forças 

militares sérvias do Kosovo. Disponível em: <https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-

factbook/geos/ri.html> Acesso em 19 mai. 2018.  
298 A Sérvia e Montenegro, oficialmente a União Estatal da Sérvia a Montenegro, foi um país da Europa, 

criado a partir das repúblicas federais remanescentes da Iugoslávia após sua separação em 1992. Disponível 

em: < https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia_and_Montenegro> Acesso em 19 mai. 2018.  
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Internacional de Justiça (CIJ) sobre se a declaração unilateral de independência do 

Kosovo estava em conformidade com o direito internacional.  

Em uma decisão considerada desfavorável à Sérvia, a CIJ emitiu uma opinião 

consultiva em julho de 2010 afirmando que o direito internacional não proibia as 

declarações de independência. Ademais, a Sérvia e o Kosovo assinaram o primeiro acordo 

de princípios que rege a normalização das relações entre os dois países em abril de 2013 

e estão em vias de implementar as suas disposições. Em 2015, a Sérvia e o Kosovo 

chegaram a quatro acordos adicionais.299 O presidente atual da Sérvia, Aleksandar Vučić, 

promoveu uma meta ambiciosa de adesão da Sérvia à União Europeia até 2025, já que 

sob sua liderança como primeiro-ministro, em janeiro de 2014, a Sérvia abriu negociações 

formais para a adesão. Contudo, a posição do país sobre o Kosovo tem sido um dos 

principais obstáculos em sua própria tentativa de ingressar na União Europeia.  

No que se refere à declaração de independência da Catalunha, o ministro das 

Relações Exteriores da Sérvia, Ivica Dačić, em outubro de 2017, acusou as potências 

mundiais de se valerem de duplos padrões ao se recusarem a aceitar o referendo sobre a 

independência da Catalunha, enquanto acolhem amplamente o Kosovo separado. Dačić 

afirmou estar “incomodado com os padrões duplos da comunidade internacional [...] A 

UE nunca dirá que cometeu um erro com o reconhecimento do Kosovo, mas essa decisão 

sairá pela culatra. A caixa de Pandora foi aberta”. Ademais, o presidente da Sérvia, 

Aleksandar Vučić, convocou ministros e chefes de segurança para negociações depois 

que a porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, disse que comparações entre 

a Espanha e a Sérvia não poderiam ser feitas em um contexto muito específico. O 

presidente questionou em conversa como o presidente grego Prokopis Pavlopoulos, 

"Como pode ser que o referendo seja inválido na Catalunha e no Kosovo, a 

independência poderia ser feita sem um referendo?”. 300 

Por isso, o Referendo catalão, em 1º de outubro de 2017, trouxe de volta 

lembranças da situação do Kosovo em 2008. Aleksandar Vučić criticou a União Europeia 

por sua “hipocrisia” por causa da posição aparentemente diferente da União Europeia em 
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<https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/ri.html> Acesso em 19 mai. 2018. 
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relação ao recente voto de independência da Catalunha e em face da secessão do Kosovo 

da Sérvia em 2008. Tendo questionando o seguinte: “Como é que você [União Europeia] 

declarou a secessão do Kosovo da Sérvia legal, violando o direito internacional e as 

fundações da lei europeia.” Em outras palavras, a União Europeia tinha essencialmente 

“abençoado” a secessão do Kosovo. A Sérvia, embora tenha apoiado a Espanha neste 

caso, não reconheceu o direito dos catalães a um referendo sobre a independência. 301 

 Embora a Sérvia/Iugoslávia fosse e ainda seja um ambiente geralmente 

conservador, poder-se-ia dizer que o fascismo, em uma definição estrita, era um 

movimento relativamente pequeno dentro dele. Os primeiros grupos fascistas 

ideologicamente bem definidos na Sérvia e na Iugoslávia surgiram na primeira metade de 

1930. Esses grupos menores se uniram em 1935, e foi assim que o Movimento Nacional 

Iugoslavo - Zbor (Rally) foi formado, liderado pelo advogado sérvio Dimitrije Ljotić, o 

qual recebeu considerável assistência financeira e política alemã durante o período entre 

guerras. 302 

 O movimento Zbor representou uma espécie de partido socialista nacional, pois 

seus princípios eram a luta contra os maçons, contra os judeus, contra os comunistas e 

contra o capitalismo ocidental. Contudo, Ljotić era uma figura impopular na Sérvia, 

devido às suas simpatias pró-alemãs e ao fanatismo religioso. A quantidade limitada de 

apoio recebido pelo Zbor em si resultou do fato de que o sentimento radical de direita não 

era forte entre a população sérvia. A razão para isso foi que políticas de extrema-direita 

estavam associadas à Alemanha. 303 

 Sendo extremamente anti-alemães, a maioria dos sérvios étnicos rejeitou as ideias 

fascistas e nazistas de imediato. No que tange ao período da Segunda Guerra Mundial, 

em 1939, quase todas as publicações da Zbor foram proibidas. Em 6 de abril de 1941, as 

forças do Eixo invadiram a Iugoslávia e, ao ocupar a Sérvia, os alemães proibiram a 

atividade de todos os partidos políticos, exceto o Zbor. No mesmo ano, o Zbor organizou 

a Grande Exposição Antimaçônica em Belgrado com apoio financeiro alemão. A 

                                                           
301 INTLAWGRRLS. Catalan Independence Referendum and the Kosovo “Precedent”. Disponível em: 

<https://ilg2.org/2017/10/02/catalan-independence-referendum-and-the-kosovo-precedent/> Acesso em 19 

mai. 2018.  
302 DEVURIĆ, Sava. History of Organized Fascism in Serbia. Disponível em: 
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303 Idem. 
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exposição procurou expor uma suposta conspiração judaico-maçônica e comunista para 

dominar o mundo através de várias exibições com propaganda antissemita.  

 A extrema-direita na Sérvia concentra-se, em especial, em fatores nacionalistas e 

religiosos, tendo como partidos políticos ativos o Partido Radical Sérvio (SRS) e o 

Movimento Sérvio Dveri.  O SRS é um partido de cunho nacionalista e conservador e foi 

fundado, em 1991, pelo político sérvio Vojislav Šešelj, o qual em abril de 2018 foi 

condenado por crimes contra a humanidade, cometidos durante as Guerras de 

Independência da Croácia e da Bósnia, pelo Tribunal Internacional da ex-Iugoslávia 

(TPIJ). Já o Dveri foi formado em 1999 como uma organização cristã juvenil de direita, 

tal organização promove uma pronunciada ideologia nacionalista sérvia, opondo-se 

ferozmente à proclamação unilateral de independência do Kosovo e aos direitos dos 

homossexuais. 

 Em outubro de 2010, a primeira parada do Orgulho Gay foi realizada em Belgrado, 

na qual milhares de manifestantes “anti-homossexuais” entraram em confronto violento 

com as unidades policiais que protegiam os participantes do desfile. Um dos grupos de 

extrema-direita que organizou o protesto contra os gays foi Dveri, e um membro da 

organização afirmou, à época, que o protesto era em "defesa da família e do futuro do 

povo sérvio".304 Em 2011, com medo de confrontos mais violentos, as autoridades 

decidiram cancelar o evento, uma decisão que foi criticada por grupos de direitos 

humanos como a Anistia Internacional.  

 Entre 2011 e 2015, o Movimento Sérvio Dveri foi ganhando força para participar 

das listas eleitorais para as eleições parlamentares, tendo em 2014 considerado opções 

para a formação de um “Bloco Patriótico”, a fim de conseguir entrar no Parlamento com 

o limite mínimo de 5%. Contudo, no referido ano não conseguiu atingir a margem. Só em 

2016, com a efetivação do “Bloco Patriótico”, o partido de extrema-direita, Dveri atingiu 

5,04% de votos populares, em coalizão com o Partido Democrático da Sérvia (DSS), 

conseguindo sete assentos no Parlamento sérvio. 305  

 A Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) possui uma 

Missão permanente na Sérvia, no intuito de construir instituições democráticas fortes, 

independentes e responsáveis. Assim, a Missão trabalha com instituições governamentais, 

                                                           
304 THE ECONOMIST. Hate in Belgrade. Disponível em: <https://www.economist.com/eastern-
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com a sociedade civil, bem como com a mídia, nas áreas de direitos humanos, aplicação 

de leis, entre outras áreas.306 A Missão foi estabelecida em 2001, a partir de convite do 

governo da então República Federal da Iugoslávia. Ademais, as principais áreas de 

atividade da missão são o fortalecimento das instituições, promovendo o Estado de 

Direito, reformando a força policial em uma polícia de serviço, bem como buscam apoiar 

o desenvolvimento de uma mídia livre. Portanto, a OSCE afirma que para atingir as metas 

foi montado um sistema bem harmonizado com regras impostas por um justo e equitativo 

sistema de justiça, sem espaço para discriminação ou privilégios. 307 

 

REPÚBLICA DA TURQUIA  

Türkiye Cumhuriyeti 

 

A Turquia, oficialmente, a República da Turquia, é um país transcontinental na 

Eurásia. Ancara é a capital, enquanto Istambul é a sua maior cidade do país e o principal 

centro cultural e comercial. Sua população total está estimada em 80.845.215 

habitantes308. É uma república constitucional parlamentar que conta com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), em 2014, considerado alto (0,761). O país faz 

fronteiras com oito países (Grécia, Bulgária, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque e 

Síria) e é cercada por mares em três lados, sendo eles o Mar Egeu, o Mar Negro e o Mar 

Mediterrâneo. A Turquia aderiu à ONU em 1945 e em 1952 tornou -se membro 

da OTAN. 309  

Historicamente, a área da Turquia tem sido habitada por antigas civilizações da 

Anatólia310, bem como por assírios, gregos, trácios, armênios, entre outros povos. Depois 

de Alexandre, o Grande ter conquistado estas terras, a área foi helenizada, um processo 

que continuou sob o Império Romano até a transição para o Império Bizantino. O 
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Disponível em: <https://www.osce.org/mission-to-serbia> Acesso em 19 mai. 2018.  
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308 De acordo com dados de julho de 2017. Disponível em: <https://www.cia.gov/library/Publications/the-
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309 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook:  Turkey. Disponível em: 
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Sultanato dos turcos seljúcida311 governou a Anatólia até a invasão mongol, em 1243, 

quando se desintegrou em principados turcos. A partir do final do século XIII, os 

otomanos começaram a unir estes principados turcos na Anatólia e depois criaram um 

império que abrangia grande parte do Sudeste da Europa, Ásia Ocidental e Norte da 

África. O Império Otomano tornou-se uma potência mundial permanecendo poderoso e 

influente por mais de dois séculos.  

O Império Otomano decidiu se juntar às Potências Centrais312 durante a Primeira 

Guerra Mundial. Durante a guerra, o governo otomano cometeu genocídios contra seus 

súbditos armênios, assírios e gregos. Após a guerra, o conglomerado de territórios e povos 

que anteriormente compunham o Império Otomano foi dividido em vários novos estados. 

Assim, com a Guerra da Independência Turca, a qual teve fim em 1923, a Turquia 

moderna foi fundada, a partir dos remanescentes do derrotado Império Otomano, por 

Mustafa Kemal Atatürk, considerado um Ataturk ou “pai dos turcos”.  

Sob a liderança de Kemal Atatürk, o país adotou reformas sociais, legais e 

políticas radicais. Após um período de governo de partido único, um experimento com 

políticas multipartidárias levou à vitória das eleições de 1950 do Partido Democrata da 

oposição e à transferência pacífica de poder. Desde então, os partidos políticos turcos se 

multiplicaram, mas a democracia foi fraturada por períodos de instabilidade e golpes 

militares (1960, 1971, 1980), que em cada caso acabaram resultando no retorno do poder 

político formal aos civis.313Ademais, é importante destacar a Turquia já interveio 

militarmente no Chipre em 1974 para impedir uma tomada grega da ilha e, desde então, 

tem atuado como estado patrono da "República Turca do Norte de Chipre", que somente 

a própria Turquia reconhece.  

 No que tange ao povo curdo, grupo étnico com cerca de 30 milhões de indivíduos 

no mundo, em sua maioria – aproximadamente 14 milhões - vivendo na Turquia e o 

restante espalhado em outros países, iniciaram uma insurgência separatista em 1984, com 

ajuda do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PPK ou KGK). Esse Partido 

antifascista, fundado em 1978, vem se engajando contra o estado turco, em busca de um 
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Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sultanate_of_Rum> Acesso em 19 mai. 2018.  
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Curdistão autônomo e por mais direitos culturais e políticos para os curdos na Turquia. O 

PPK é listado como uma organização terrorista internacional por vários estados e 

organizações, incluindo os Estados Unidos. A Turquia rotula a organização como sendo 

étnica separatista a qual usa o terrorismo e a ameaça para alcançar seus objetivos. Mas, 

em 2013, o governo turco e o PKK conduziram negociações destinadas a acabar com a 

violência, só que, intensos combates recomeçaram em 2015. 

 Com relação à Declaração de independência da Catalunha, em 2017, o ministro 

da Turquia, Omer Celik, afirmou que a decisão do Parlamento catalão está “errada”, e 

que a Turquia continuará apoiando a integridade territorial da Espanha. Celik aduz que 

“Não achamos a declaração de independência da Catalunha legítima [...] e que a 

Turquia apoiará a integridade territorial, constituição e unidade política.”. Ademais, o 

ministro disse que a medida catalã “não servirá a nada, mas prejudicará principalmente 

os catalães, pois o que a Catalunha fez foi criar dificuldades em um sistema bem-

sucedido”.  

 Assim, em comunicado oficial, a Turquia afirma infere que “Nós respeitamos a 

integridade territorial e a constituição da Espanha e a vontade do povo espanhol”. 

Acrescentando que “a decisão "unilateral" do Parlamento catalão não está de acordo 

com a Constituição e as leis espanholas, bem como com a vontade do povo espanhol” e 

que a “decisão, que é inconstitucional, não seja insistida e que uma solução possa ser 

encontrada no quadro da democracia e do Estado de Direito”. 314 

 Em abordagem ao Tópico B do nosso Guia de Estudos, é preciso destacar que o 

nacionalismo turco é uma ideologia consolidada, a qual promove e glorifica o povo turco, 

seja como grupo nacional, étnico ou linguístico. O Kemalismo foi uma ideologia 

implementada por Mustafa Kemal Atatürk, a qual fundou a República da Turquia, e 

apresenta o nacionalismo (milliyetçilik) como um dos seus seis pilares fundamentais. A 

ideologia kemalista define a "Nação Turca" (Türk Ulusu) como uma nação de Povo Turco 

que sempre ama e procura exaltar sua família, país e nação, que conhecem seus deveres 

e responsabilidades para com o Estado Democrático, fundado em direitos humanos, e nos 

princípios estabelecidos no preâmbulo da constituição da República da Turquia. Por isso, 
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a nação turca é definida por Kemal como: "O povo que constitui a República da Turquia 

é chamado de nação turca.”. 315 

 Dentre as várias facções insurgentes que atuam, hoje, ao nível do terrorismo 

internacional, os combatentes turcos, que compõem a organização paramilitar de 

extrema-direita denominada Lobos Cinzentos (Bozkurtlar), têm se sobressaído. 

Conhecidos como Clubes Idealistas, ou Corações Idealistas (Ülkü Ocakları), a 

organização foi fundada na década de 1960. Os combatentes desta organização, que são 

ideologicamente originários da extrema-direita, são ligados ao Partido do Movimento 

Nacionalista turco, baseiam-se no panturquismo316, e têm como objetivo unir todos os 

turcos em um único território. Os Lobos Cinzentos, inicialmente, estiveram sob a 

liderança de seu fundador, o Coronel Alparslan Türkeş, que foi abertamente um 

admirador das ideias do líder nazista alemão, Adolf Hitler. O grupo se notabilizou entre 

os anos de 1976 a 1980, durante o período de violência que atingiu a Turquia, estendendo-

se a 1981, quando Mehmet Ali Ağca, com ligações aos Lobos Cinzentos, tentou 

assassinar o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano. 

 Em um contexto mais atual, na Guerra da Síria, os Lobos Cinzentos têm 

contribuído para dinamizar o conflito, em curso desde 2011. Segundo informações, os 

ultranacionalistas turcos ingressaram como combatentes na Guerra Civil da Síria, para 

defender os turcomanos, a minoria étnica turca que se encontrava na mira da Rússia. Por 

isso, os radicais não escondem a oposição à Rússia, que não é considerada, por eles, como 

um país amigo. De certo modo, as relações entre a Turquia e a Rússia se deterioraram, 

nomeadamente, após um avião russo Sukhoi Su-24 ter sido abatido pela Força Aérea da 

Turquia, acusado de ter violado o espaço aéreo turco, em 2015 Além disso, tais 

extremistas reivindicaram o atentado em Bangkok, Tailândia, que fez aproximadamente 

16 vítimas fatais e feriu 81 pessoas, no mesmo ano. Atualmente, consta ainda que os 

Lobos Cinzentos estão marcando sua presença na Criméia, ao sul da Ucrânia, 

encontrando-se em negociações com os nacionalistas ucranianos. 317 

                                                           
315 TURKISH NATIONALISM. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_nationalism> 

Acesso em 19 mai. 2018.  
316 Panturquismo é um movimento político que surgiu na década de 1880 entre os intelectuais turcos do 

Império Russo e do Império Otomano, com o objetivo de unificação cultural e política de todos os povos 

turcos. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Pan-Turkism> Acesso em 19 mai. 2018.  
317 CEIRI NEWSPAPER. Lobos Cinzentos: a presença dos ultranacionalistas turcos nos conflitos 

atuais. Disponível em: <https://jornal.ceiri.com.br/lobos-cinzentos-presenca-dos-ultranacionalistas-

turcos-nos-conflitos-atuais/> Acesso em 19 mai. 2018.  



 

 
76 

 Em julho de 2016, uma tentativa de golpe militar abalou a Turquia e gerou tensões 

em várias regiões do país. O governo não afirmou que o golpe foi bem sucedido e trocou 

acusações sobre quem estaria por trás da iniciativa de remover do poder o Partido da 

Justiça e do Desenvolvimento (AK Parti), entre eles o clérigo muçulmano Fethullah 

Gülen, uma das principais vozes da oposição. Ele é, atualmente, a principal voz da 

oposição ao governo de Recep Tayyip Erdoğan, mas, até 2013, era um dos seus aliados, 

quando um escândalo de corrupção atingiu o governo. O presidente Erdoğan está no poder 

desde 2014, mas recentemente tem recebido diversas críticas internacionais por restringir 

liberdades civis318 e as vozes da oposição. 319  

 Em março de 2018, Turquia e Holanda tiveram suas relações diplomáticas 

estremecidas, após a retirada de um dos diplomatas holandeses da Turquia. A imprensa 

turca informou que um funcionário do consulado holandês foi exposto durante atividades 

de espionagem, já o Ministério do Exterior holandês disse que o diplomata deixou a 

Turquia para sua própria segurança devido à publicidade.320 Assim, a Holanda retirou 

oficialmente seu embaixador na Turquia e disse que nenhum novo embaixador turco será 

aceito em Haia. Essa decisão marca o aprofundamento de uma discussão que começou 

quando os holandeses proibiram os ministros turcos de fazer campanha entre a diáspora 

turca em 2017321. 

 A OSCE atua através do EIDDH nas eleições turcas desde o ano de 2002. 

Recentemente, em 2017, a Organização emitiu um relatório sobre o referendo 

constitucional que aconteceu no mês de abril do ano passado. O EIDDH/OSCE 

recomenda a revisão o quadro jurídico para garantir o respeito pelos direitos e liberdades 

fundamentais. Deve-se garantir a participação livre e igualitária de todas as partes 

interessadas, incluindo a sociedade civil, em todos os aspectos do processo de referendo.  

                                                           
318 Depois que Erdogan assumiu a presidência, uma série de meios de comunicação foram fechados, leis 

rígidas de controle de internet foram aprovadas e pessoas que criticaram o governo publicamente têm sido 

presas e acusadas de traição. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/veja-quem-e-

quem-na-crise-politica-e-militar-na-turquia.html> Acesso em 19 mai. 2018. 
319 G1. Veja quem é quem na crise política e militar na Turquia. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/veja-quem-e-quem-na-crise-politica-e-militar-na-

turquia.html> Acesso em 19 mai. 2018. 
320 ALJAZEERA. Dutch diplomat pulled out of Turkey over spy allegations. Disponível em: 

<https://www.aljazeera.com/news/2018/03/dutch-diplomat-pulled-turkey-spy-allegations-

180327094212372.html> Acesso em 19 mai. 2018.   
321 BBC NEWS. Turkey-Netherlands row: Dutch ambassador withdrawn. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-42943825> Acesso em 19 mai. 2018.  
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 O relatório afirma que o referendo ocorreu em um campo de jogo desigual e os 

dois lados da campanha não tiveram oportunidades iguais. Ademais, recomenda que as 

autoridades implementem salvaguardas para garantir uma separação clara entre o estado 

e os partidos políticos e impedir que os funcionários públicos usem a vantagem de seu 

escritório para fins de campanha. Além disso, o relatório observa que o domínio de um 

dos lados na cobertura da mídia, bem como as restrições da mídia, reduziu o acesso dos 

eleitores a uma pluralidade de pontos de vista.322 Por fim, o EIDDH/OSCE também atua 

na Turquia através da emissão de relatórios sobre crimes de ódio e, além disso, ambos 

assinaram um acordo com a Academia Nacional de Polícia da Turquia para implementar 

o programa Treinamento contra o Crime de Ódio para a Aplicação da Lei (TAHCLE), a 

fim de instruir a polícia sobre a prevenção de crimes de ódio destinados a mulheres e 

pessoas LGBT, sendo um passo extremamente relevante diante do controverso contexto 

político-social turco.323 

 

REPÚBLICA DO CHIPRE  

Κυπριακή Δημοκρατία ou Kıbrıs Cumhuriyeti 

 

 

O Chipre é uma república presidencialista localizada ao leste do Mar 

Mediterrâneo. Esse país insular encontra-se, mais precisamente, ao sul da Turquia; a oeste 

da Síria e do Líbano; ao noroeste de Israel; ao norte do Egito e a leste da Grécia. Possui 

um IDH bastante alto (0.856), ocupando o 33º lugar no ranking de desenvolvimento 

humano324. Ademais, o país, localizado no Médio Oriente, tem como capital Nicósia e 

possui como língua oficial o grego. Atualmente possui um pouco mais que 1 milhão de 

habitantes, dos quais a maioria são cristãos ortodoxos325 

                                                           
322 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA.  OSCE/ODIHR final 

report on Turkey’s constitutional referendum recommends reviewing legal framework to secure 

fundamental rights and freedoms. Disponível em: 

<https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/324806> Acesso em 19 mai. 2018.  
323 ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Hate Crime Reporting: 

Turkey. Disponível em: < http://hatecrime.osce.org/turkey> Acesso em 19 mai. 2018.  
324 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Cyprus. Disponível em: 

<http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CYP>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
325 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Cyprus. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
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Antiga colônia britânica, o Chipre tornou-se independente em 1960. Desde então, 

o país divide-se internamente em duas comunidades distintas: os cipriotas gregos e os 

cipriotas turcos. Em 1974, o governo grego derrubou o presidente eleito e, em virtude 

disso, a Turquia reagiu com uma intervenção militar, ocupando esta parcela do território 

até os dias atuais. Acerca disso, importante relatar que a porção grega se organiza na 

forma de uma democracia presidencial, ao passo que a região turca se estrutura como uma 

democracia semipresidencial326. 

Sob este prisma, deve-se observar que ao longo dos quarenta anos desta divisão, 

já foram discutidas diversas tentativas de reunificação, entretanto, nenhuma foi próspera 

até agora. Dentre elas, destaca-se a que ocorreu em 2002, conduzida pelo então secretário-

geral das Nações Unidas, Kofi Annan327. Recentemente, em 2016, representantes de 

ambos os lados se reuniram para negociações328, contudo, a divisão permanece até hoje. 

 Acerca da independência da região da Catalunha, o Chipre emitiu um 

comunicado do seu Ministério das Relações Exteriores afirmando não reconhecer a 

declaração unilateral de independência, condenando a violação do Estado de Direito da 

Espanha e denunciando a falta de respeito à unidade e à ordem constitucional 

espanhola329. Isto posto, nesse contexto de disputas nacionalistas, é importante mencionar 

que o próprio Chipre também tem conflitos. Internamente, assim como a Catalunha, a 

referida República Turca do Chipre do Norte (RTNC), de fato, só é reconhecida pela 

Turquia, não possuindo nenhum outro reconhecimento internacional.  

No tocante aos movimentos nacionalistas, destaca-se que no início do ano, ambos 

os lados da ilha realizaram eleições presidenciais. Na República do Chipre, o conservador 

                                                           
326 Idem. 
327 Para mais detalhes sobre essa tentativa, bem como para acessar um breve histórico sobre a questão 

divisória do Chipre, acessar este link: TERRA. Zeitgeist: A divisão do Chipre. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/noticias/zeitgeist-a-divisao-do-

chipre,10c446abdcfca729ee147323c516aa8758xn4v7r.html>. Acesso em: 30 abr. 2018.   
328 EURONEWS. Processo de unificação de Chipre na reta final. Disponível em: 

<http://pt.euronews.com/2016/11/20/processo-de-unificacao-de-chipre-na-reta-final>. Acesso em: 30 abr. 

2018.  
329 UOL NOTÍCIAS. Chipre não reconhece independência da Catalunha e expressa preocupação. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2017/10/27/chipre-nao-reconhece-

independencia-da-catalunha-e-expressa-preocupacao.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 27 abr. 2018.  
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Nicos Anastasiades foi reeleito330 e prometeu reunificar o Chipre331. Já na porção turca, 

os conservadores também foram vencedores. Sobre estes últimos, destaca-se que os 

conservadores turcos são partidários da criação de dois Estados, ao passo que os demais 

partidos sociais-democratas defendem uma solução federalista332. Por fim, importante 

relatar que as autoridades cipriotas turcas capturaram um navio anti-imigrantes de 

extrema-direita, que buscava reconduzir os migrantes, ao fim do ano passado333. 

Tendo em vista sua posição geográfica, bem como sua experiência de longa data 

dentro da Organização – visto que foi um dos 35 Estados signatários do Ato Final de 

Helsinque –, é fato que o Chipre reforça a atuação da OSCE no âmbito Mediterrâneo334. 

Ademais, o Chipre nomeou um oficial militar para a sua Missão Permanente em Viena, 

para acompanhar as questões militares da OSCE no Fórum para a Segurança e 

Cooperação335. 

 

REPÚBLICA ESLOVACA  
 
Slovenská republika 

 

 A Eslováquia localiza-se na Europa Central, sendo limitada pela Áustria e pela 

República Checa a oeste, pela Polônia ao norte, pela Ucrânia ao leste e pela Hungria ao 

sul. O país possui um IDH relativamente alto (0.845), ocupando o 40º lugar no ranking 

de desenvolvimento humano336. Além disso, sua capital é Bratislava e o idioma oficial do 

                                                           
330 NOTÍCIAS AO MINUTO. Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos 

votos. Disponível em: <https://www.noticiasaominuto.com/mundo/951306/nicos-anastasiades-reeleito-

presidente-do-chipre-com-quase-56-dos-votos>. Acesso em: 30 abr. 2018.  
331 DN. Presidente reeleito Nicos Anastasiades promete unir o Chipre. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/lusa/interior/presidente-reeleito-nicos-anastasiades-promete-unir-o-chipre-

9097492.html>. Acesso em: 30 abr. 2018.  
332 UOL. Forças conservadoras vencem eleições na República Turca do Norte do Chipre. Disponível 

em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/01/08/forcas-conservadoras-vencem-eleicoes-

na-republica-turca-do-norte-do-chipre.htm>. Acesso em: 30 abr. 2018.  
333 JN. Chipre captura navio anti-imigrantes da extrema-direita. Disponível em: 

<https://www.jn.pt/mundo/interior/chipre-captura-navio-anti-imigrantes-da-extrema-direita-

8665932.html>. Acesso em: 30 abr. 2018.  
334 CYPRUS’ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Cyprus and the OSCE. Disponível em: 

<http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/AFBE321A272C8D22C2257F9C0042B2E6?OpenDocum

ent>. Acesso em 27 abr. 2018.  
335 CYPRUS’ MINISTRY OF DEFENCE. OSCE. Disponível em: 

<http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/page35_en/page35_en?OpenDocument>. Acesso em: 13 mai. 

2018.  
336 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Slovakia. Disponível em: 

<http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SVK>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
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país é o eslovaco. O Estado, que se organiza como uma república parlamentarista 

abrigando mais de cinco milhões de habitantes, sendo em sua maioria católicos 

romanos337. 

 Após a desintegração da Grande Morávia338, o território eslovaco foi governado 

pelo Reino da Hungria durante aproximadamente mil anos. A partir de então, sob o 

regime do Império Austro-húngaro, o nacionalismo da região se desenvolve e os laços 

culturais com os checos, também dominados pelo mesmo império, aumentam. Com a 

queda do Império Austro-Húngaro, na 1ª Guerra Mundial, emerge a República 

Tchecoslováquia, unindo ambos os povos339. Entretanto, sob a influência nazista, a 

Eslováquia chegou a se tornar – por um breve período – uma república fantoche da 

Alemanha. 

 Com o fim da 2ª Guerra Mundial, a Tchecoslováquia foi reconstruída e, desde 

então, ficou sob a influência da União Soviética durante as quatro décadas seguintes. 

Após vários movimentos como a Primavera de Praga (1968)340 e a Revolução do Veludo 

(1989)341 a Tchecoslováquia realizou eleições democráticas em 1990 e, posteriormente, 

devido à questões étnicas, se desdobrou em duas nações diferentes: a Eslováquia e a 

República Tcheca342.   

 No tocante aos movimentos por independência da Catalunha, a Eslováquia apoia 

o governo central da Espanha, conforme registrado pela visita do Secretário de Estado do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus da República Eslovaca, Lukáš 

Parízek, a Madri343. Ademais, ressalta-se que os primeiros ministros da Eslováquia e da 

República Tcheca, Andrej Babiš and Robert Fico, respectivamente, afirmaram que a 

                                                           
337 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Slovakia. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
338 Foi um reino eslavo que compreendeu os atuais territórios da Morávia, na República Checa, da 

Eslováquia e o noroeste da Hungria. 
339 INFOESCOLA. Eslováquia. Disponível em: <https://www.infoescola.com/europa/eslovaquia/>. 

Acesso em: 14 mai. 2018.  
340 Movimento que buscou implantar reformas e romper com o sistema político soviético, de caráter 

conservador e centralizador. Posteriormente foi reprimido pelo Pacto de Varsóvia, isto é, o bloco de países 

socialistas do Leste Europeu em conjunto com a União Soviética. 
341 Revolução não agressiva que culminou na deposição do governo soviético e nas eleições posteriormente.  
342 CONSULADO A. H. MINAS GERAIS. História da Eslováquia. Disponível em: 

<http://slovakiaconsulatemg.org/historia-da-eslovaquia/>. Acesso em: 18 mai. 2018.  
343 MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS OF THE SLOVAK REPUBLIC. State 

Secretary Parízek holds working consultations in Madrid. Disponível em: 

<https://www.mzv.sk/pt/web/en/news/detail/-/asset_publisher/oLViwP07vPxv/content/statny-tajomnik-l-

parizek-uskutocnil-pracovne-konzultacie-v-madride-/10182>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
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separação pacífica da Tchecoslováquia poderia ser um exemplo para a Espanha de um 

meio de resolver a situação da independência da região344. 

 Não obstante, importante ressaltar que o país possui diversos casos sistemáticos 

de discriminação contra ciganos (conhecidos por Roma) e indivíduos de etnia não 

europeia. Nesse sentido, destaca-se que o membro do parlamento, Milan Mazurek, 

recentemente fez declarações islamofóbicas e de cunho racista345. Além disso, a situação 

se torna ainda mais assustadora a partir dos diversos casos de mulheres ciganas que são 

alocadas em alas separadas na maternidade, bem como de crianças ciganas que são 

matriculadas em escolas “especiais” ou são segregadas das demais no âmbito escolas 

regulares346. Somam-se a isso, denúncias do excesso de força policial contra esses grupos 

e o fato de que ao fim de 2017, a Eslováquia aceitou apenas 16 dos 902 requerentes de 

asilo encaminhados ao país347.  

 No que se refere a sua atuação no âmbito da OSCE, enquanto a Eslováquia 

ocupava a presidência do Fórum para Segurança e Cooperação (FSC), o Embaixador 

Radomír Boháč afirmou que o país esforçou-se para ser um facilitador imparcial das 

discussões, de maneira a reconstruir a confiança348. Ademais, a OSCE também esteve 

presente acompanhando as últimas eleições parlamentares, em março de 2016349.  

  

 

 

                                                           
344 EL NATIONAL. The Czech Republic and Slovakia offer themselves as an example for Catalan 

Independence. Disponível em: <https://www.elnacional.cat/en/news/czech-republic-slovakia-example-

catalonia-spain_226764_102.html>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
345 THE SLOVAK SPECTATOR. MP for far-right party is accused of defamation of race. Disponível 

em: <https://spectator.sme.sk/c/20710939/member-of-parliament-for-far-right-party-is-accused-of-

defamation-of-race.html?ref=av-center>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
346 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. US State Department points to corruption and 

treatment of Roma. Disponível em: <https://spectator.sme.sk/c/20810078/us-state-dept-report-criticises-

slovakia-for-corruption-and-treatment-of-roma.html>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
347 UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE. Discrimination against Roma remains 

widespread in Slovakia says Amnesty International report. Disponível em: 

<https://spectator.sme.sk/c/20766918/discrimination-against-roma-remains-widespread-in-slovakia-says-

amnesty-international-report.html>. Acesso em: 14 mai. 2018. 
348 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Slovakia concludes its 

Chairmanship of the OSCE Forum for Security Co-operation. Disponível em: 

<https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/375286>. Acesso em: 14 mai. 2018. 
349 ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Elections in Slovakia. 

Disponível em: <https://www.osce.org/odihr/elections/slovakia>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
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REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 

Bundesrepublik Deutschland  

 

A República Federal da Alemanha localiza-se na Europa Central, sendo 

limitada pelo mar do Norte e pelo mar Báltico, ao passo que dentro do continente, faz 

fronteira com Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Países 

Baixos. Possui um IDH bastante alto (0.926), ocupando o 6º lugar no ranking de 

desenvolvimento humano350. Este país, cuja organização política é uma república 

parlamentar federal, tem como capital Berlim e idioma oficial, o alemão. Por fim, possui 

cerca de 80 milhões de habitantes, sendo estes em sua maioria católicos romanos351. 

Em relação aos avanços independentistas da Catalunha, a Alemanha alinha-se 

junto a União Europeia e aos Estados Unidos, de forma que não reconhece a declaração 

de independência catalã e que apoia o governo central espanhol. Sob esta ótica, o governo 

alemão se mostrou preocupado com o avançar dos impasses e afirmou que o processo de 

separatismo viola a soberania e a integridade territorial da Espanha352. Ademais, desejou 

que as partes envolvidas se mantivessem abertas ao diálogo e à redução das tensões. Por 

fim, ressalta-se que no fim de março de 2018, o ex-presidente da Catalunha, Carles 

Puigdemont, foi detido na Alemanha353. 

No que se refere às ideologias fascistas, é fato que tais movimentos de extrema-

direita ressurgiram no contexto alemão especialmente a partir de 2015, com a chegada de 

refugiados sírios e afegãos. Nesse sentido, é fato que tal situação vem se fortalecendo, o 

que deixa a Alemanha cada vez mais receosa. Prova disso é que em abril deste ano, por 

                                                           
350UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Germany. Disponível em: 

<http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DEU>. Acesso em: 14 mai. 2018.  
351 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Germany. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html>. Acesso em: 14 mai. 2018. 
352 VALOR. EUA, França e Alemanha não reconhecem independência da Catalunha. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/internacional/5173934/eua-franca-e-alemanha-nao-reconhecem-

independencia-da-catalunha>.  Acesso em: 24 abr 2018.  
353 EL PAÍS. Ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont é detido na Alemanha. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/25/internacional/1521973804_797756.html>.  Acesso em: 24 abr. 

2018.  
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exemplo, celebrou-se um festival neonazista no dia do aniversário de Hitler354 em Ostritz, 

ao leste do país.  

Não suficientemente, é perceptível que os resquícios de uma Alemanha 

totalitarista do passado ainda repercutem fortemente no presente, vez que o partido 

ultranacionalista Alternativa para a Alemanha (AFD), utilizando-se de discursos 

islamofóbicos e anti-imigracionistas355, passou a ocupar o Parlamento pela primeira vez 

desde 1945. Assim, a evidência do fortalecimento de tais grupos constitui uma ameaça à 

segurança bem próxima, especialmente na Alemanha.  

A política externa alemã se pauta sob a paz, a segurança, a democracia e os direitos 

humanos356. Nesse sentido, no âmbito da OSCE, ao assumir a presidência pela segunda 

vez à época dos atentados terroristas de Paris e da anexação da Crimeia pela Rússia, o 

país teve como diferencial sua disposição em assumir responsabilidades frente ao 

gerenciamento de crises e conflitos, sua dedicação à dimensão humana – ou seja, no que 

se refere aos direitos humanos e as liberdades básicas – e o fortalecimento da OSCE 

enquanto fórum de diálogo e cooperação357.  

O compromisso alemão com a referida Organização é de longa data. Essa nação 

compõe o rol dos 57 Estados participantes presentes na Organização para Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE), tendo assumido a presidência dessa Organização 

Internacional em 2016, sob o lema “renovando diálogos, reconstruindo confiança e 

recuperando segurança” 358. Nos dias atuais, a Alemanha se mostra ainda mais engajada 

no âmbito da OSCE, colaborando tanto financeiramente, vez que é o segundo maior 

contribuinte, como no tocante à mão-de-obra, como se observa nas missões de campo e 
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nas missões para observação das eleições359. Não obstante, ressalta-se que a OSCE 

acompanhou as eleições parlamentares alemãs de 2017. 

 

REPÚBLICA FRANCESA 

République française  

 

A França localiza-se na Europa Ocidental, sendo fronteiriça à Bélgica e 

Luxemburgo ao norte; à Alemanha a noroeste; à Suíça e Itália ao leste; à Espanha, 

Andorra e Mônaco ao sul. Não suficientemente, o país destaca-se por englobar também 

diversas ilhas e territórios ultramarinos em outros continentes. Ademais, o Estado ocupa 

a 21ª posição no mundo do ranking de desenvolvimento humano, possuindo um IDH 

considerado bastante alto (0.897)360. Este país organiza-se como uma república 

semipresidencial, cuja capital é Paris, e possui uma população de mais de 67 milhões de 

habitantes361.  

 No tocante ao movimento independentista catalão, antes mesmo da declaração 

unilateral ter sido materializada, isto é, quando apenas era uma ameaça dos separatistas, 

a França já havia dito que não iria reconhecer a Região. Não obstante, à época, a ministra 

de Relações Exteriores da França, Nathalie Loiseau, afirmou que a eventual declaração 

de independência implicaria na retirada imediata da Catalunha da União Europeia362. Em 

suma, o país considera que esta questão é um problema interno da Espanha, e reforçou a 

ilegalidade do rompimento com Madri363.  
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A questão catalã gerou até mesmo repercussões internas na França, visto que em 

Nantes ativistas pró-regionais marcharam pedindo pela reunificação com a Bretanha e 

uma maior independência do governo central, invocando o direito à autodeterminação364. 

Ademais, destaca-se também a atuação do grupo terrorista ETA, que reivindicava a 

independência do antigo país Basco, cujo território se distribuía entre Espanha e França. 

O conflito se estendeu até o início de 2018, época em que o grupo entregou suas armas 

ao governo francês365. 

No tocante ao fortalecimento de grupos políticos de extrema-direita, a Frente 

Nacional (FN), nas eleições de 2017, praticamente duplicou seu número de votos em 

quinze anos366. O partido, marcadamente cético frente à União Europeia e defensor de 

rígidas políticas migratórias, vem buscando apagar a imagem racista e antissemita que 

possuía367, conquistando cada vez mais apoio popular a partir de seus discursos 

nacionalistas e apelo às massas periféricas368. Ademais, o quadro político geral se mostra 

particularmente ameaçador fora das urnas também, visto que o fundador da FN, Jean-

Marie Le Pen, recentemente fez comentários de cunho filonazista369. Sobre as eleições, 

há ainda a suspeita de que o governo de Vladimir Putin tenha divulgado notícias falsas 

sobre o candidato do partido de centro, favorecendo o partido de extrema-direita370. 

No tocante à OSCE, a política externa francesa é intrinsecamente conectada a dos 

Estados-membros da União Europeia, que se pronuncia de forma uníssona dentro daquela 

Organização Internacional371. De forma mais concreta, a OSCE, por meio do Escritório 
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para Instituições Democráticas e Direitos Humanos (EIDDH/OSCE), atuou diretamente 

nas Eleições Presidenciais e Parlamentares francesas no ano passado a convite da 

Representação Permanente da França. A partir disso, arrolou considerações sobre o 

financiamento das campanhas e a mídia372. 

 

REPÚBLICA HELÊNICA 

Ελληνική Δημοκρατία  

 

A Grécia é localizada no sul da Europa e faz fronteira com a Albânia a noroeste; 

com a Antiga República Iugoslava da Macedônia (FYROM) a e a Bulgária ao norte e 

com a Turquia no Nordeste. Atualmente ocupa a 29ª posição no ranking de 

Desenvolvimento Humano, possuindo um IDH bastante alto373. Sediada na região dos 

Bálcãs, organiza-se como uma república parlamentarista, cuja capital é Atenas, e possui 

mais de dez milhões de habitantes, sendo estes em sua maioria gregos ortodoxos374. 

A Grécia rejeitou a declaração unilateral de independência da Catalunha, se 

posicionando a favor da integridade territorial e do diálogo dentro do marco 

constitucional. Neste prisma, o porta-voz do governo grego, Dimitris Tsanakópulos, 

comunicou a preocupação com a situação na Espanha e reforçou que a Europa só poderá 

avançar unida375.  

No que se diz respeito à proliferação de movimentos nacionalistas, não seria 

surpreendente que a Grécia, imersa na crise dos refugiados e com sua economia 

prejudicada, presenciasse o surgimento de grupos com reivindicações extremistas. 

Entretanto, este quadro é bem tímido atualmente se comparado com o período entre 2012 

e 2015. Nessa época, o partido Aurora Dourada, que defende um regime autoritário e 
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políticas anti-imigração, ganhou mais força no cenário político, chegando, inclusive, a 

eleger 21 deputados nas eleições legislativas de maio de 2012376.  

Recentemente o grupo, que defende “uma Grécia para os gregos” 377, demonstrou 

apoio às políticas migratórias de Trump, presidente dos Estados Unidos. Por fim, ressalta-

se que apesar de que tais ideais não estarem tão presentes politicamente, ano passado, a 

Rede de Registro de Violência Racista (RVRN) registrou um aumento de ataques racistas 

e crimes de ódio cometidos na Grécia, especialmente nas ilhas onde se transitam mais 

refugiados378. 

Dentro da OSCE, a Nação apoia o trabalho desenvolvido pelo Alto Comissariado 

das Minorias Nacionais (ACMN/OSCE) e não mede esforços para promover relações de 

boa-vizinhança conforme o espírito da OSCE379. Além disso, a Grécia apoia os esforços 

do Grupo Minsk380 e se mostra compromissada com a restauração da paz na Bósnia e 

Herzegovina, participando ativamente da Missão de Monitoramento da União Europeia 

(MMUE). Adicionalmente, a Grécia já presidiu a Organização em 2009381 e, hoje em dia, 

defende o respeito por fronteiras estabelecidas, minorias nacionais e o Direito 

Internacional como única forma de garantia da estabilidade e paz.  
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REPÚBLICA ITALIANA 

Repubblica Italiana  

 

A Itália se encontra na porção centro-sul europeia, fazendo fronteira com França, 

Suíça, Áustria e Eslovênia ao longo dos Alpes. O país tem um alto índice de 

desenvolvimento humano (0.887), ocupando o 26º lugar no ranking de desenvolvimento 

humano382. O Estado organiza-se como uma república parlamentar unitária, cuja capital 

é Roma, e possui como idioma oficial o italiano. Além disso, possui mais de 62 milhões 

de habitantes, sendo sua maioria cristãos. 383 

No tocante à independência da Catalunha, a Itália não a reconhece e considera que 

a declaração unilateral de 2017 consubstancia num “gesto gravíssimo e fora do amparo 

da lei”. Sob esta linha de raciocínio, o governo italiano espera que o diálogo retome o 

respeito à Constituição Espanhola e condena fortemente o processo separatista384. Em 

relação às reivindicações por mais autonomia, sublinha-se que a pouco tempo atrás, a 

região de Tirol do Sul também desejava separar-se da Itália alegando não possuir 

identificação com o país385 

 Além disso, três semanas após a realização do Referendo de independência 

catalão, duas regiões do Norte do país, Lombardia e Vêneto também realizaram consultas 

populares386. Entretanto, apesar do curto lapso temporal, os plebiscitos realizados não 

possuem muitas semelhanças com o da Catalunha387. Embasados constitucionalmente, 

tais referendos tinham como objetivo ampliar a autonomia fiscal pelas regiões, que estão 

entre as mais ricas da região. Nessa perspectiva, ressalta-se também que a votação foi 
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convocada pelo partido Liga Norte (atualmente conhecido como Liga), eurocético, de 

extrema-direita e xenófobo388.  

Nesse contexto, há que se falar de uma ameaça que ressurgiu em meio à crise dos 

refugiados e da economia: o fascismo. Nessa península, que teve suas eleições gerais em 

março deste ano, o período eleitoral foi marcado por uma mensagem de discurso de ódio 

– isto é, que se utilizava de estereótipos, insultos, conteúdo racista e discriminatório e 

incitação à violência – a cada hora, aproximadamente389. Dentre os grupos de extrema-

direita com retóricas deste tipo, destaca-se o CasaPound, assumidamente fascista390, o 

Força Nova e o Irmãos de Itália.  

A pauta neofascista efervesceu na iminência da votação, principalmente a partir 

do episódio no qual um militante neofascista abriu fogo contra vários imigrantes391. Não 

obstante, nas eleições, o CasaPound não obteve o mínimo necessário para ocupar o 

Parlamento, entretanto, seu número de votos praticamente decuplicou392. Nesse sentido, 

os fatos relatados demonstram a ameaça à segurança e o ressurgimento do fascismo, 

respectivamente. 

Em 2016, por meio de uma decisão unânime entre os Estados participantes, esta 

Nação foi eleita para ocupar a presidência da OSCE, adquirindo, portanto, o dever de 

coordenar as tomadas de decisão e o estabelecimento de suas prioridades393. A respeito 

disso, destaca-se que a Itália é um dos principais contribuintes da Organização tanto em 
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termos financeiros, ocupando o terceiro lugar na escala dos que mais colaboram, quanto 

em recursos humanos, sendo líder nessa última questão394.   

Ademais, no tocante à abordagem político-militar, este ano, sob a supervisão 

italiana, será dedicada atenção particular para um “diálogo estruturado sobre os desafios 

e riscos atuais e futuros relativos à segurança no âmbito da OSCE” 395, visando 

reestabelecer a confiança entre os Estados participantes e reviver o espírito do Ato Final 

de Helsinki. Por fim, ressalta-se que a OSCE esteve presente durante as eleições 

parlamentares do país em março de 2018396. 

 

REPÚBLICA MOLDOVA 

Republica Moldova 

  

A Moldávia é um país do Leste Europeu (Europa Oriental), que faz fronteira com 

a Ucrânia ao norte, leste e sul, e com a Romênia a oeste. Sua capital é Chisinau. Este 

Estado se constitui em uma República Parlamentarista e adota o romeno como língua 

oficial, possuindo uma população estimada em 3.474.121 de habitantes397. A religião 

predominante nessa República é o Cristianismo Ortodoxo Russo. Ademais, segundo 

dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (PNUD), a 

Moldávia é um dos países de menores IDH (0,699) da Europa, estando na 107ª posição 

do ranking mundial, sendo considerado um país de médio desenvolvimento humano398. 

 Sua história se relaciona com a passagem de diversos povos por essa região, uma 

vez que possui posição geográfica bastante estratégica, localizando-se entre a Europa e a 
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Ásia. Por essa razão, sua população é composta por diversas etnias, sendo as principais 

delas de moldavos, ucranianos, russos e búlgaros. 399 

Com o Tratado de Bucareste (1812), o qual pôs fim à guerra russo-turca (1806-

1812) ocorrida sobre o território que hoje conhecemos como Moldávia ficou definido que 

a metade leste daquele território, a Bessarábia, passaria a ser controlada pelos russos, 

enquanto a outra metade, o seu oeste, ficaria sob o domínio turco-otomano. Ocorre que 

em 1878 os otomanos reconheceram a independência da Romênia, região que também 

fazia parte do Império Turco-Otomano, onde esta passou a ter controle do lado ocidental 

da Moldávia. Mais adiante, em 1918, a Romênia assumiu também o controle da 

Bessarábia – parte russa da Moldávia. Assim, o Tratado de Paris de 1920 reconheceu a 

união da Bessarábia com a Romênia, fato este que não agradou a União Soviética, a qual 

não reconheceu a anexação e, em resposta, criou a República Moldava Autônoma, no 

lado leste, em 1924. 400 

Em 1940, a Romênia cedeu o leste da Moldávia para os Soviéticos, estabelecendo-

se, desse modo, a República Socialista Soviética da Moldávia. Em 1941, no entanto, os 

romenos recuperaram este território num ataque conjunto com a Alemanha, em meio a 

Segunda Guerra Mundial. Todavia, com o fim da guerra, a Moldávia fora devolvida aos 

Soviéticos. Por fim, a Moldávia declarou sua independência da União Soviética em 27 de 

agosto de 1991, passando a ser membro das Nações Unidas em 1992. 401 

Importante lembrar que esse território tem uma região conhecida como 

Transnístria que recentemente, no ano de 1990, declarou-se independente com o apoio 

dos russos, passando a ter como nome oficial República Moldava da Pridnestróvia, sendo 

Tiraspol sua capital. Em 1991 houve uma guerra civil nessa área, cujo cessar-fogo se deu 

no ano de 1992. Atualmente o conflito se encontra “congelado”, mas em 2006 houve um 

referendo sobre a independência deste território em que o resultado foi favorável à 

separação da Moldávia e união com a Rússia402.  

                                                           
399MOLDOVENII. History of Moldova. Disponível em: 

<http://m.moldovenii.md/en/section/11/content/2324> Acesso em 25 abr. 2018. 
400BBC. Moldova Timeline. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1113586.stm> Acesso em 25 abr. 2018. 
401ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Moldavia. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/place/Moldavia> Acesso em 25 abr. 2018. 
402BBC. Trans-Dniester profile. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-europe-18284837> 

Acesso em 25 abr. 2018. 
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 O governo local não se pronunciou oficialmente sobre a questão da independência 

da Catalunha, entretanto se sabe que esta região é contra a ideia separatista, inserindo a 

ideia de respeito à unidade nacional. Desse modo, por também sofrer internamente uma 

crise separatista na região da Transnístria, como observado acima, a República Moldova 

se manifesta a favor da preservação da unidade territorial. 

Recentemente, a Moldávia tem criado leis que facilitam a integração dos 

migrantes, embora o número destes seja bem pequeno por não ser uma região muito 

atrativa para quem busca melhores condições de vida, bem como de estrangeiros e das 

minorias étnicas da região. O Governo local trabalha na luta contra a discriminação, 

possuindo vários mecanismos para reforçar as leis anti-discriminação, bem como busca 

facilitar a entrada de estrangeiros naquele país. 403 

A Moldávia é um dos países membros da OSCE. Esta, inclusive, possui uma 

missão para resolver o conflito da Transnístria, onde se encontram dentre suas atividades 

o controle de armas, a observância dos Direitos Humanos, bem como o fortalecimento do 

Estado de Direito na República Moldova. Além disso, esta missão também visa apoiar 

processos eleitorais e proteger a liberdade de expressão da imprensa na região (Ver 

relatório da OSCE sobre o conflito da Transnístria404). 

 

REPÚBLICA PORTUGUESA 

 

  

A República Portuguesa está localizada no extremo oeste da Europa, na 

Península Ibérica, bem como em alguns arquipélagos no Oceano Atlântico – Açores e 

Madeira. Portugal tem como capital a cidade de Lisboa, encontrando seus limites 

territoriais com a Espanha a norte e a leste, e com o Oceano Atlântico a sul e a oeste. Sua 

forma de governo se constitui em uma República Constitucional Unitária 

Semipresidencialista. A língua oficial é o português. Com uma população de pouco mais 

                                                           
403ESCRITÓRIO PARA INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Republic of Moldova: A 

Migrant Integration Policy Index assessment. Disponível em: 

<https://www.osce.org/odihr/201021?download=true> Acesso em 25 abr. 2018 
404ORGANIZAÇÃO PARA SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA. Transdniestrian conflict: 

origins and issues. Disponível em: <https://www.osce.org/moldova/42308> Acesso em 25 abr. 2018. 
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de 10 milhões de habitantes405, em sua maioria católica, Portugal ocupa a 41ª posição no 

mundo do Ranking de Desenvolvimento Humano, de acordo com dados do PNUD, tendo 

um IDH considerado muito alto (0.843) 406. 

 Portugal se tornou independente logo no século XII, passando a investir no 

comércio marítimo e, mais tarde, na colonização do novo mundo407. Foi o responsável, 

dessa forma, pela colonização do Brasil, a partir de 1500, quando as naus de Pedro 

Álvares Cabral alcançaram o local que conhecemos hoje como Porto Seguro/BA. 

Ademais, sua história está intimamente ligada com seu país vizinho, a Espanha. Como 

exemplo disso, durante os anos de 1580 a 1640 ocorreu a União das Coroas Ibéricas de 

Portugal e da Espanha, resultado da Guerra de Sucessão da Coroa Portuguesa. 408 

 O país luso sofreu com a ditadura militar comandada pelo governo de Salazar e 

seu sucessor Marcelo Caetano. Este período conhecido como Salazarismo (1932-1974) 

fez a sociedade portuguesa sofrer com as medidas autoritárias do poder central - de cunho 

fascista – que implantou a censura em várias áreas da sociedade, e reprimia violentamente 

seus opositores. 409 

 Recentemente, em meio à declaração unilateral de independência da Catalunha, o 

Chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, entrou em contato com o Rei da 

Espanha, Felipe VI, informando que o governo luso não reconhece a independência da 

Catalunha, aduzindo que deve ser preservada a Constituição Espanhola e a unidade da 

Espanha.410 

 Ainda, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna de Portugal 

(RASI), no ano de 2017 houve um aumento dos movimentos de extrema-direita neste 

país, os quais buscam propagar a ideia de devolver a Europa para os europeus, 

                                                           
405DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Portugal perdeu mais de 30 mil habitantes em 2016. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/sociedade/interior/portugal-perdeu-mais-de-30-mil-habitantes-em-2016---ine-

8566685.html> Acesso em 25 abr. 2018. 
406UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. International Human Development 

Indicators. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/countries> Acesso em 25 abr. 2018. 
407Novo mundo é o termo utilizado pelos historiadores para se referir à América, uma vez que este 

continente estava começando a ser descoberto pelos europeus, notadamente os espanhóis, franceses 

portugueses e holandeses. 
408DIÁRIO DE NOTÍCIAS. História de Portugal muito resumida. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/historia-de-portugal-muito-resumida-

2125907.html> Acesso em 26 abr. 2018. 
409ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Portugal. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/place/Portugal> Acesso em 26 abr. 2018. 
410TSF RÁDIO NOTÍCIAS. PR: Portugal não reconhece a independência da Catalunha. Disponível 

em: <https://www.tsf.pt/politica/interior/catalunha-marcelo-transmitiu-a-felipe-vi-que-portugal-nao-

reconhece-declaracao-de-independencia-8879291.html> Acesso em 25 abr. 2018. 
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intensificando a discriminação com os estrangeiros residentes no continente europeu. O 

governo português, por sua vez, informou que está observando todos os fatores de 

risco411. Além disso, vale salientar que Portugal já foi condenado duas vezes pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) por violar o art. 14 da Convenção Internacional 

de Direitos Humanos, o qual prevê a proibição da discriminação.412 

Este país é membro ativo da OSCE tendo, inclusive, assumido a presidência desta 

Organização no ano de 2002.413 Segundo o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros 

Português, Augusto Santos Silva, “Portugal tem sido um contribuinte líquido de 

segurança, na Europa e no mundo. O nosso propósito é continuar a sê-lo. E sê-lo cada 

vez mais” 414. 

 

REPÚBLICA TCHECA 

Česká republika 

  

A República Tcheca está localizada na Europa Central, sendo limitada ao norte 

pela Polônia e Alemanha, ao leste pela Eslováquia, ao sul pela Áustria, e a oeste pela 

Alemanha. Possui um IDH muito alto (0.878) - 28ª colocado no ranking de 

Desenvolvimento Humano415. Sua capital é a cidade de Praga e o idioma oficial desta 

República é o tcheco. A forma de governo desse país se constitui em uma República 

Parlamentarista. Atualmente tem uma população total estimada em mais de 10 milhões 

de habitantes416, sendo a maioria cristã. 417 

                                                           
411SAPO. Grupos de extrema-direita ganham força em Portugal. Disponível em: 

<https://sol.sapo.pt/artigo/606205/grupos-de-extrema-direita-ganham-forca-em-portugal> Acesso em 26 

abr. 2018. 
412EXPRESSO. Tribunal Europeu já condenou Portugal duas vezes por discriminação. Disponível em: 

<http://expresso.sapo.pt/internacional/2017-10-25-Tribunal-Europeu-ja-condenou-Portugal-duas-vezes-

por-discriminacao#gs.M1ZY4PQ> Acesso em 26 abr. 2018. 
413PÚBLICO. Portugal assume presidência da OSCE. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2002/01/01/politica/noticia/portugal-assume-presidencia-da-osce-56809> 

Acesso em 26 abr. 2018. 
414DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Portugal e a segurança europeia. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/portugal-e-a-seguranca-europeia-

5396563.html> Acesso em 26 abr. 2018 
415UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. International Human Development 

Indicators. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/countries> Acesso em 25 abr. 2018. 
416WORLD BANK. Population Total Data. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> Acesso em 27 abr. 2018. 
417THE ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES. Czech Republic. Disponível em: 

<http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_65_2.asp> Acesso em 27 abr. 2018. 
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 Após a dissolução do Império Austro-Húngaro ao fim da Primeira Guerra 

Mundial, a República Tcheca, que fazia parte daquele Império, se juntou à Eslováquia e 

formaram a República Independente da Tchecoslováquia no ano de 1918. Posteriormente, 

durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram e tomaram este novo país, 

ficando sob o domínio nazista entre os anos de 1939 e 1945. Neste último ano, a 

Tchecoslováquia foi reconstituída e, três anos mais tarde, passou a ser membro da União 

Soviética, por meio de um golpe aplicado pelos comunistas, que tomaram o poder na 

região. 418 

 Durante esse domínio soviético ocorreu, em 1968, uma reação reformista do 

Partido Comunista Tcheco na Tchecoslováquia, alcançando o poder, que ficou conhecido 

como Primavera de Praga. Seus líderes objetivavam realizar mudanças na estrutura 

política, econômica e social daquele país, uma vez que estavam insatisfeitos com a forma 

que o governo soviético conduzia politicamente aquele território. Entretanto, em 21 de 

agosto daquele mesmo ano, as tropas do Pacto de Varsóvia419 invadiram e retomaram a 

região. Em 1993, a Tchecoslováquia foi desmembrada em duas novas nações 

independentes: República Tcheca e Eslováquia.420 

 No ano passado, em virtude do movimento de independência da Catalunha e sua 

posterior declaração unilateral de independência, o governo da Tchéquia se manifestou 

contrário à independência da região catalã, demonstrando forte apoio ao governo 

espanhol, uma vez que deve ser preservada a ordem constitucional vigente na Espanha. 

421 

 Este país enfrenta diversos problemas com relação à discriminação das minorias, 

uma vez que há a presença de diversos movimentos de extrema direita que pregam o 

antissemitismo, incluindo entre eles os skinheads neonazistas. Demonstram claramente 

que são contra a presença dos ciganos, conhecidos como roma, naquela República, 

perseguindo-os e pregando que estes deveriam ir para a câmara de gás. Em 2013, um 

                                                           
418CONSULADO GERAL DA REPÚBLICA TCHECA EM SÃO PAULO. História da República 

Tcheca. Disponível em: 

<https://www.mzv.cz/saopaulo/pt/informacoes_sobre_a_republica_tcheca/historia_do_pais/historia_da_re

publica_tcheca.html> Acesso em 27 abr. 2018. 
419O Pacto de Varsóvia correspondeu a uma aliança militar formada pelos países socialistas do Leste 

Europeu e da União Soviética. 
420ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Czech Republic. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/place/Czech-Republic> Acesso em 27 abr. 2018. 
421DEUTSCHE WELLE. Países não reconhecem independência da Catalunha. Disponível em: 

<http://www.dw.com/pt-br/pa%C3%ADses-n%C3%A3o-reconhecem-independ%C3%AAncia-da-

catalunha/a-41146904> Acesso em 27 abr. 2018. 
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grupo de skinheads armados foram detidos pela polícia local prestes a realizar um ataque 

contra os ciganos na cidade de Ostrava.422 Pouco antes, em 2008, na cidade de Brno, 

extremistas de direita tentaram impedir a realização da Parada do Orgulho Gay, atirando 

ovos e fogos de artifício, além de faixas com ameaças ao grupo423. 

Esta República é um dos países participantes da OSCE. Recentemente, em 2014, 

sete inspetores desta Organização foram sequestrados por um grupo separatista pró-russo 

na cidade de Slaviansk, na Ucrânia, um deles era tcheco. Ao final, todos foram libertados. 

424 

 

ROMÊNIA 

România 

  

A Romênia se localiza no sudeste da Europa, possuindo uma população de quase 

20 milhões de habitantes425 predominantemente cristã (98,5%)426. Este país faz fronteira 

com o Mar Negro, Hungria, Moldávia, Ucrânia, Bulgária e Sérvia. O idioma oficial da 

Romênia é o romeno, sua capital é Bucareste, e seu sistema de governo é uma República 

Unitária Semipresidencialista.427 Segundo levantamento do PNUD, esta região ocupa a 

50ª posição no ranking de Desenvolvimento Humano, possuindo um IDH considerado 

muito alto (0.802) 428. 

 A história romena tem muita semelhança com a da Moldávia, seu vizinho. Os 

romenos estiveram durante muito tempo sob o domínio do Império Turco-Otomano. Em 

1878 os otomanos reconheceram a independência deste país, que passou a ter controle 

                                                           
422CARTA CAPITAL. De nazismo a fascismo. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/revista/770/de-nazismo-a-fascismo-3331.html> Acesso em 27 abr. 2018. 
423G1. Extremistas de direita tentam impedir parada gay na República Tcheca. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL617351-5602,00-

EXTREMISTAS+DE+DIREITA+TENTAM+IMPEDIR+PARADA+GAY+NA+REPUBLICA+TCHEC

A.html> Acesso em 27 abr. 2018. 
424DEUTSCHE WELLE. Separatistas impõem novas condições para libertar inspetores da OSCE. 

Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/separatistas-imp%C3%B5em-novas-

condi%C3%A7%C3%B5es-para-libertar-inspetores-da-osce/a-17601721> Acesso em 27 abr. 2018. 
425WORLD BANK. Population Total Data. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> Acesso em 27 abr. 2018. 
426THE ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES. Romania. Disponível em: 

<http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_185_2.asp> Acesso em 27 abr. 2018. 
427ROMANIA TOURISM. Facts and Statistics About Romania. Disponível em: 

<http://romaniatourism.com/fast-facts.html> Acesso em 27 abr. 2018. 
428UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. International Human Development 

Indicators. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/countries> Acesso em 27 abr. 2018. 
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sobre a região oeste da atual Moldávia. Anos mais tarde, em 1918, a Romênia se uniu à 

Bessarábia – parte russa da Moldávia429 - Banato, Transilvânia e Bucovina, formando o 

Reino da Romênia, por meios dos Tratados de Paris (1920), Trianon (1920) e Saint-

German-em-Laye (1919), respectivamente. Em 1944, a União Soviética invadiu esta 

região incorporando-a ao seu regime, mantendo uma presença militar na área, que 

permaneceu até 1958. Adiante, dois anos depois, Nicolae Ceausescu implantou um 

regime totalitário comunista na Romênia, formando a República Socialista da Romênia. 

Este regime teve seu fim em 1989 com a Revolução Romena deste ano, onde os 

revolucionários executaram o então líder comunista - Nicolae Ceausescu - juntamente 

com sua esposa, derrubando aquele regime. Nos anos 1990, a Romênia passou por um 

período de democratização, passando a integrar diversas organizações internacionais, 

bem como estreitar os laços com o restante do mundo430. Dessa forma, a Romênia 

atualmente é país participante da OSCE. 

 Recentemente, no ano de 2017, o governo romeno manifestou apoio à integridade 

da Espanha, transmitindo sua rejeição à declaração unilateral de independência da 

Catalunha, declarando que deve ser respeitada a soberania e a integridade territorial 

espanhola. Ainda, informou que a Espanha é um importante aliado romeno, reiterando 

que o Direito Internacional deve ser respeitado, uma vez que este não permite a 

modificação da soberania territorial sem acordo com o Estado implicado431. 

 Em 2009, o governo moldavo acusou a Romênia de estimular os protestos de 

oposição contra o governo daquele país, os quais ocasionaram tumulto na capital da 

Moldávia, Chisinau, através do qual os manifestantes invadiram o Parlamento requerendo 

a unificação da Moldávia com a Romênia. O Ministério do Exterior russo, em face de tais 

acontecimentos, declarou que existe um plano da Romênia de prejudicar a soberania da 

Moldávia. 432 

                                                           
429O Tratado de Bucareste (1812) pôs fim à guerra russo-turca (1806-1812) ocorrida sobre o território que 

hoje conhecemos como Moldávia, ficando acordado que a metade leste daquele território, a Bessarábia, 

passaria a ser controlada pelos russos, enquanto a outra metade, o seu oeste, ficaria sob o domínio turco-

otomano. Mais tarde, com o reconhecimento da independência da Romênia no ano de 1878 pelos otomanos, 

o lado oeste passou a fazer parte do território romeno. 
430ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Romania. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/place/Romania> Acesso em 27 abr. 2018. 
431UOL. Romênia expressa apoio à integridade da Espanha na crise da Catalunha. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2017/10/28/romenia-expressa-apoio-a-integridade-da-

espanha-na-crise-da-catalunha.htm> Acesso em 27 abr. 2018. 
432BBC. Moldávia culpa Romênia por protestos da oposição. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/04/090408_moldaviaromeniafn> Acesso em 27 abr. 2018. 
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 Outro ponto relevante, é que na Romênia tem um partido de extrema direita 

denominado Partido da Grande Romênia, o qual propaga ideias antissemitas, contrárias 

aos ciganos, chamados de roma, e à Hungria, país vizinho433. Vale destacar que em 2013 

o então Presidente romeno, Traian Basescu, foi acusado de racismo por ter afirmado 

publicamente que “as mulheres ciganas dão à luz cinco crianças, enquanto as romenas 

não o fazem”, demonstrando claro descontentamento com a tendência da redução da 

população romena e, consequentemente, alteração da composição étnica do país, uma vez 

que os ciganos estavam crescendo mais do que os romenos no quesito populacional. 434 

 

SANTA SÉ APOSTÓLICA 

Sancta Sedes Apostolica 

  

Primeiramente, é importante frisar que Santa Sé Apostólica e Vaticano não se 

confundem. Aquela é a personificação jurídica deste, sendo o Papa o seu representante 

máximo, cumulando as funções de Chefe de Estado, Igreja e Governo. A Santa Sé possui, 

desse modo, uma identidade própria com características bem específicas – sui generis.435 

Com relação ao Estado da Cidade do Vaticano, este foi criado através do Tratado 

de Latrão, em 1929, localizando-se dentro do território da cidade de Roma, na Itália. 

Constitui-se em Estado teocrático governado, atualmente, pelo Papa Francisco, sendo a 

sede da Igreja Católica. É dotada de soberania, tem como línguas oficiais o latim e o 

italiano e possui cerca de 800 habitantes apenas436. 

A Santa Sé, portanto, é quem possui a pessoa de Direito Internacional Público do 

Estado da Cidade do Vaticano, com poder de discutir e celebrar Tratados Internacionais 

com os demais Estados. Ainda, possui um corpo diplomático – Núncios Apostólicos – 

                                                           
433BBC. Extrema-direita europeia planeja formar novo partido. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/01/070108_europadireitarc.shtml> Acesso em 

27 abr. 2018. 
434SPUTNIK NEWS. Presidente da Romênia é acusado de racismo. Disponível em: 

<https://br.sputniknews.com/portuguese.ruvr.ru/2013_06_30/presidente-da-romenia-acusado-de-racismo-

9504/> Acesso em 27 abr. 2018. 
435COSTA, Camila Rodrigues da. A Santa Sé - Estado Cidade do Vaticano com pessoa de direito 

internacional público e sua influência no Brasil. Disponível em: 

<https://camilarc.jusbrasil.com.br/artigos/144373887/a-santa-se-estado-cidade-do-vaticano-com-pessoa-
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436FILHO, Clovis Antunes Carneiro de Albuquerque. Vaticano, Santa Sé e a Nunciatura Apostólica - 

Breves comentários. Disponível em: <http://www.ambito-
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que são enviados pela Santa Sé para representá-la junto às Organizações Internacionais e 

Estados, podendo estar presente nos procedimentos pela solução pacífica de conflitos. 

Dessa forma, a Santa Sé Apostólica é membro da comunidade internacional, participando 

como observador permanente, observador em base informal, membro ativo ou passivo, 

hóspede de honra e delegado especial. 437 

Acerca do movimento de independência da região da Catalunha, a Santa Sé 

Apostólica se manifestou contra movimentos seccionistas, afirmando que não os 

reconhece, uma vez que só reconhece aqueles baseados na autodeterminação dos povos 

que sejam resultantes de um processo de descolonização438. Recentemente, o Abade de 

Montserrat, região catalã, Josep Maria Soler, afirmou que eventual estado catalão seria 

reconhecido pelo Vaticano. Em seguida, a Nunciatura Apostólica na Espanha desmentiu 

a afirmação feita pelo Abade, aduzindo que são meras opiniões pessoais daquele, mas que 

não refletem em absoluto a posição da Santa Sé. 439 

A Santa Sé Apostólica é contra qualquer forma de discriminação e intolerância, 

declarando que a educação é a chave para a construção da tolerância e não discriminação 

na Europa, devendo as autoridades dos Estados promoverem diálogos públicos 

construtivos para a redução dos extremismos. Dessa forma, prega a união dos povos, 

baseando-se no respeito mútuo para o progresso social e a construção da paz mundial. 440 

Importante ressaltar que essa pessoa jurídica tem relações diplomáticas com 185 

nações441, atuando em diversas Organizações Internacionais, em especial como 

observadora permanente nas Nações Unidas e na OSCE. Seu atual representante na 

Organização para a Segurança e Cooperação da Europa é Dom Janusz Urbańczyk. 

 

                                                           
437DE SOUZA, Salmo Caetano. A Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano: distinção e 

complementaridade. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 100, p. 287-314, 

2005. 
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441VATICAN NEWS. Santa Sé mantém relações diplomáticas com 185 Estados. Disponível em: 
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se.html> Acesso em 26 abr. 2018. 



 

 
100 

UCRÂNIA 

Україна 

 

A Ucrânia está localizada na Europa Oriental, fazendo fronteiras com Rússia, 

Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, Mar de Azov e Mar 

Negro. Possui uma população estimada em mais de 45 milhões de habitantes442, onde a 

maioria reside na capital Kiev. A religião predominante entre os ucranianos é o 

cristianismo (83,6% da população)443. Ainda, segundo dados do PNUD, a Ucrânia se 

encontra na 84ª posição do ranking de Desenvolvimento Humano, com um 

desenvolvimento humano considerado alto (0.743)444.  A forma de governo neste Estado 

é de uma República Semipresidencialista e a língua oficial é o ucraniano. 

A história desse território está relacionada com diversas dominações, 

especialmente as da Polônia-Lituânia (Séculos XIV – XVII), Cossacos (Séculos XVII – 

XIX) e, por último, da União Soviética (Século XX), na qual passou a se chamar 

República Socialista Soviética da Ucrânia.445 Em 1991, com o colapso da URSS, a 

Ucrânia realizou um referendo popular onde a maioria dos eleitores (90%) quiseram a 

independência.446 Assim, posteriormente, a Ucrânia se tornou independente. Vale 

ressaltar, ainda, que naquele mesmo ano, o Acordo Secreto de Minsk (Pacto de Belaveja) 

reconheceu a independência da Ucrânia, o fim da União Soviética e estabeleceu a 

Comunidade dos Estados Independentes (CEI), uma associação de países que antes eram 

repúblicas da União Soviética.447 Nesse mesmo país foi onde aconteceu o maior acidente 

nuclear da história, no ano de 1986, na cidade de Chernobyl. 448 

Recentemente, mais precisamente entre os anos de 2004 e 2005, houve uma série 

de protestos políticos pelo território ucraniano contra as acusações de corrupção e fraude 

                                                           
442WORLD BANK. Population Total Data. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> Acesso em 28 abr. 2018. 
443THE ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES. Ukraine. Disponível em: 
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eleitoral durante as eleições presidenciais da Ucrânia de 2004, que supostamente tinham 

favorecido o candidato Viktor Yanukovych. Esse movimento ficou conhecido como a 

Revolução Laranja, cor que representava o candidato da oposição, Viktor Yushchenko. 

Assim, uma segunda eleição foi determinada pela Suprema Corte, a qual Yushchenko 

obteve 52% dos votos a seu favor, sendo declarado o novo presidente da Ucrânia. 449 

Em 2010, Viktor Yanukovych foi, enfim, eleito presidente ucraniano, e reeleito 

em 2012. Ocorre que no final do ano de 2013, houve um movimento nacionalista que 

exigia, entre outros pedidos, uma maior integração da Ucrânia com o resto da Europa, 

uma vez que o atual presidente estava se relacionando mais estreitamente com os russos, 

se opondo à associação com a União Europeia; bem como a renúncia do presidente, sob 

as alegações de violação dos direitos humanos e corrupção no seu governo. Foi o 

Euromaidan, que culminou com o então presidente fugindo para a Rússia e os opositores 

assumindo o poder local. A partir disso, estourou uma crise no país que perdura até os 

dias atuais. 450 

Desse modo, a Revolução Ucraniana, liderada pelos euromaidan, teve seu início 

no ano de 2014, instaurando um governo interino e a restauração da Constituição anterior. 

Ocorre que os anti-maidan, grupo ultranacionalista favorável aos russos e opositores aos 

revolucionários, passaram a se manifestar por todo o país contra os euromaidan e o atual 

governo interino, defendendo uma relação mais próxima da Rússia. 451 

Ato contínuo, no mesmo ano de 2014, o parlamento da região da Crimeia452 foi 

tomado pelo grupo pró-Rússia. Assim, o novo governo instaurado nesta região foi 

considerado ilegal pelo poder central, gerando uma crise institucional naquele país. Na 

sequência, este novo governo aprovou sua independência com relação ao território 

ucraniano, e manifestou favorável interesse em se anexar ao território russo, sendo 
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confirmado através de referendo popular que obteve quase 97% de votos a favor da 

independência e da união com a Rússia. 453 

A Rússia, por sua vez, com o agravamento da crise separatista na Ucrânia, enviou 

tropas para a região, alegando defender os interesses de seus cidadãos em caso de 

violência armada na região da Crimeia. Vladimir Putin, presidente russo, assinou em 

março de 2014, ratificado em janeiro de 2015, o Tratado sobre a Anexação da República 

da Crimeia à Rússia. Os Estados Unidos e a Comunidade Internacional, por outro lado, 

condenaram a ação russa. 454 

O governo ucraniano se manifesta contrário a qualquer hipótese separatista de um 

território pertencente a um Estado unificado, como é o caso da Espanha. Assim, o governo 

central de Kiev não é favorável ao movimento de independência da região catalã, 

apoiando as ações do governo de Madri para assegurar o respeito à Constituição 

espanhola. Na Ucrânia, por fim, há diversos movimentos fascistas, notadamente 

anticomunista e xenofóbico contra chineses, russos, judeus e negros, liderados pelo 

partido de extrema-direita ultranacionalista Svoboda, que defende a União Pan-

Ucraniana. 455  

A Ucrânia faz parte da OSCE, sendo um de seus países participantes. Em 2014, 

em virtude da crise nesta região, esta Organização enviou missão para a área com o 

objetivo de avaliar o conflito, observar se os direitos humanos e das minorias estão sendo 

protegidos, verificar se a liberdade de expressão vem sendo respeitada, bem como se há 

alguma intervenção externa atuando naquele território.456 Nesse mesmo ano, sete 

observadores da OSCE foram sequestrados e tornados reféns por um grupo separatista 

pró-russo na cidade de Slaviansk, na Ucrânia.457 Ao final, todos foram libertados. 

 Ainda em 2014, um Boeing 777-200ER da Malaysia Airlines que fazia a rota 

Amsterdã – Kuala Lumpur, de identificação MH17, foi abatido por um míssil quando 
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sobrevoava o leste do território ucraniano, vindo a cair perto da cidade de Grabove, oblast 

de Donetsk, causando a morte de 298 pessoas458. Segundo a CIA, serviço de inteligência 

norte-americano, o míssil provavelmente foi disparado pelos separatistas pró-russos459. 

Por outro lado, dirigentes russos acusaram a Ucrânia pelo acontecimento. Em abril de 

2017, um dos observadores desta Organização morreu, e outros dois ficaram feridos, na 

cidade de Lugansk, em decorrência da explosão de uma mina quando da passagem do 

automóvel em que estavam. 460 
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