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O país  

A República da Alemanha está no sudeste da Europa, precisamente na região balcânica. Faz 

fronteira com República Tcheca, Polônia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, 

Suíça e Áustria. Sua extensão territorial é de 357.022 km² e sua população de 82,1 milhões de 

habitantes é de maioria cristã. O idioma oficial é o alemão. Sua forma de governo é uma 

República parlamentarista. Apresenta um PIB de US$ 2,2 trilhões, em uma atual estabilização da 

economia após a queda da União Soviética. É membro Organização das Nações Unidas (ONU), 

do Conselho da Europa, União Europeia, da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). 

O país e a OTAN  

A Alemanha é um membro oficial da OTAN de grande representatividade. Desde sua adesão ao 

Tratado do Atlântico Norte em 1955, quando ainda era dividida em Alemanha oriental e 

ocidental, esta última sempre aceitou ter bases da OTAN em seu território, uma vez que era 

considerada a mais provável porta de entrada de uma possível invasão soviética. Baseando-se 

no artigo 5º do Tratado (que estabelece que um ataque a um dos membros é um ataque a 

todos), a Alemanha é um importante colaborador logístico e bélico da OTAN. Entretanto, não 

houve ainda uma participação efetiva da Alemanha em intervenções da OTAN apesar de prestar, 

principalmente, apoio humanitário às missões da ONU. 

Relações com o Conflito do Kosovo  

A República Federal da Alemanha, por seu passado conflituoso em guerras, sempre atrai grande 

atenção quando demonstra interesse em participar efetivamente de guerras. As Forças Armadas 

Alemãs (Bundeswehr) atuam em duas perspectivas: a internacional e a nacional. Na sua 

perspectiva internacional, estas se apresentam ativas em missões de cunho humanitário 

seguindo mandato da ONU e também enviando forças para missões da OTAN na Bósnia (Ifor) 

em 1995 e 1996, realizando contenções de conflitos. Em 1994, houve uma agitação dentro do 

parlamento alemão relacionada à participação em guerras em países não membros da OTAN. 

Isto ocorreu pela aprovação do governo, sem consulta ao parlamento, a participação em 

missões no exterior. Até então, a Bundeswehr tinha um papel de defesa nacional e de auxílio 

humanitário internacional. Por esta aprovação governamental, o parlamento recorreu ao 

Tribunal Federal Constitucional, para esclarecer se a participação em guerras não feriria sua 

constituição, e para determinar se o parlamento deveria ou não ser consultado. A decisão do 

tribunal foi a de que qualquer participação sob o mandato da ONU ou da OTAN com qualquer 

cunho (humanitário ou bélico) seria legal e instituiu ao parlamento alemão a última palavra 

sobre intervenções. 


