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O país  

O Reino da Noruega é uma nação monárquica constitucional, que está localizado ao norte da 

Europa, faz fronteira com a Rússia, Finlândia e Suécia, possuindo cerca de 323.877 km² de 

extensão territorial. Estima-se que a população seja composta por aproximadamente 4.416.913 

de habitantes, com o idioma oficial sendo o norueguês. A economia nacional é bastante 

diversificada apresentando um dos maiores PIBs do mundo, sendo de aproximadamente US$ 

162.286, um IDH bastante elevado de aproximadamente 0,822 ocupando as melhores posições 

do mundo. A Noruega é classificada como o país mais desenvolvido do mundo no que tange os 

relatórios de desenvolvimento humano. A Noruega é membro fundador da Organização das 

Nações Unidas (ONU), da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), do Conselho da 

Europa e da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), dentre outras organizações 

internacionais, entretanto não é membro da União Europeia (UE).  

O país e o OTAN 

 Como membro fundador a Noruega tem participado ativamente na OTAN desde sua assinatura 

em 1949. A Noruega tem desempenhado um papel importante como mediador de vários 

processos de paz e reconciliação, afirmando que a adesão à organização é um dos elementos 

centrais da política externa da Noruega, que utiliza das organizações internacionais para 

promover a manutenção da paz, o desarmamento, o controle de armamentos e a prevenção de 

conflitos, através de uma boa relação e cooperação internacional. 

Relações com o Conflito do Kosovo 

 A nação enxerga no Kosovo um caso especial, que desse modo deve ser tratado como. Sendo 

assim, tende a pensar o conflito do Kosovo como necessário para o processo de reconhecimento 

de sua independência. Este posicionamento reflete no apoio do país as intervenções da OTAN 

no Kosovo, sendo favorável aos bombardeios e intervenção da organização dentro da República 

Iugoslávia, salvaguardando a necessidade de evitar os ataques de Milosevic a população no 

território do Kosovo. A Noruega está preocupada com o processo de paz e segurança de todos 

os kosovares, disponibilizando assistência de natureza humanitária. 


