
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

O país: 

Dossiê 

República Federativa da Iugoslávia 
 

 

A Iugoslávia ou República Federativa da Iugoslávia é um Estado que se encontra na região das Balcãs, 

fazendo fronteira com Croácia e Bósnia-Herzegovina ao oeste, Macedônia e Albânia no sul, Romênia 

e Bulgária a leste e Hungria no norte. Sua extensão territorial é de 102.350 km² e possui uma 

população de, aproximadamente, 11.206 milhões de habitantes. A forma de governo, desde 1992, 

adotada é o de Republica Federativa. A economia do país se encontra em uma em crise, devido a 

alguns fatores , como a instabilidade política que cercou o país após a morte de Tito, ex – presidente 

da Iugoslávia, ou o começo do processo de desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia nunca possuiu 

destaque econômico e não é considerado como sendo uma potência, chegando a ser, durante a sua 

história, um dos países mais pobres da Europa. Em relação às Organizações Internacionais, tal país não 

faz parte nem mesmo da Organização das Nações Unidas (ONU) atualmente. 

O país e a OTAN: 

A Iugoslávia nunca foi membro da OTAN. É importante saber que a relação entre ambos é conflituosa 

durante a década de 1990, já que os membros da OTAN, principalmente os Estados Unidos, não 

concordam com as ações de Milosevic, o qual tenta reprimir e massacrar as minorias residentes no 

território Iugoslavo. Exemplo disso é a Guerra na Bósnia, quando a OTAN, com a autorização da ONU, 

bombardeou alvos Sérvios, devido a grande magnitude em que se encontrava o conflito armado. 

Relações com o Conflito do Kosovo: 

A Iugoslávia, assim como em outras oportunidades, está praticando massacres terríveis sobre a 

população do Kosovo, por conta do movimento de separação que este passou a empregar, com o ELK 

(Exército de Libertação do Kosovo) encabeçando a tentativa de promover a independência desta 

província. O posicionamento da Iugoslávia é claro: ela é contra esta separação. Deixar que isto 

aconteça significa um aceleramento e a concretização da desintegração do seu Estado. Com a OTAN 

querendo intervir no Kosovo, em prol de proteger os kosovares e para conter as forças de Milosevic, 

o presidente da Iugoslávia, faz com que a Iugoslávia também seja contra o envolvimento da OTAN no 

conflito, tanto pacificamente, assim como militarmente. Os acordos diplomáticos podem não ser bons 

para a Iugoslávia, já que a proposta da OTAN é de ocupar todo o território de seu Estado, de forma a 

desrespeitar a sua soberania, característica básica de qualquer Estado. Além disso, as várias ameaças 

de uso de força feitas pelo ocidente, fez com que a Iugoslávia visse a OTAN com maus olhos. O fato 

de que a OTAN está decidida em intervir militarmente e cumprir suas ameaças, com o intuito de conter 

e atacar as forças iugoslavas, caso a sua proposta de acordo não seja aceita pelas partes do conflito, 

faz com que, automaticamente, tal organização seja vista como um inimigo das forças de Milosevic. 


