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O país  

A Islândia está localizada na porção norte do continente europeu, fazendo parte do conjunto de 

países chamados de países nórdicos. Por ser uma ilha, este país não divide fronteiras físicas com 

nenhuma outra nação. Sua extensão territorial é de 102.819 km² e sua população de 277.381 

de habitantes é de maioria absoluta cristã. O idioma oficial é o islandês. Sua política constitui 

em uma República com forma mista de governo. Apresenta um PIB de US$ 8,928 bilhões 

apresentando uma economia relativamente estável, com um crescimento de 5% relativo ao ano 

anterior. É membro Organização das Nações Unidas (ONU), do Conselho da Europa, Banco 

Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização para a Segurança e Cooperação da Europa (OSCE). Nas Organizações Internacionais 

que faz parte, a Islândia tem um importante papel predominante de apoio logístico e tático. 

O país e a OTAN 

 Faz parte dos membros fundadores da OTAN e tem uma considerável participação em sua 

formulação e em suas operações. Apesar de apresentar limitações geográficas e populacionais, 

seu desempenho na Organização do Tratado do Atlântico Norte sempre foi muito ativo, sendo 

mais acirrado no período da Guerra Fria. Sua participação, então se dá como apoio para as bases 

da OTAN, que estão presentes no território desde a fundação da organização. Além disso, a 

República da Islândia tem expressiva colaboração com os Estados Unidos da América e também 

serve de base para suas tropas. 

Relações com o Conflito do Kosovo  

A Islândia se mostra extremamente preocupada com as violações aos direitos humanos dos 

kosovares-albaneses, cometidas pelos exércitos sérvios e iugoslavos, mas também dos 

kosovares-sérvios, cometidos pelo Exército pela Liberação do Kosovo (ELK). Além dessas 

violações, o crescente número de refugiados da guerra também preocupa o governo da Islândia. 

Na questão dos refugiados, a Islândia vê com urgência o fim da guerra do Kosovo para a 

reinserção destes em seus lares. Por estes motivos, o país está em concordância com o 

estabelecimento da paz, ainda que por meio da força. Há outros pontos relevantes para o pós-

guerra, como o desenvolvimento da democracia, a recuperação econômica e a reconstrução das 

áreas afetadas pela guerra. Para tanto, a Islândia levante a possibilidade de participação e 

envolvimento de outras Organizações Internacionais. 


