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O país 

 A República da Polônia está localizada na Europa central, possuindo cerca de 312.680 km² de 

extensão territorial, fazendo fronteira com a Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, 

Bielorrússia, Kaliningrado (Rússia) e ao norte com o Mar Báltico. Estima-se que a população seja 

composta por aproximadamente 38.660.271 de habitantes, que tem como idioma oficial a 

língua polonesa. O PIB do país é de aproximadamente US$ 169.718 bilhões, com um IDH de 

aproximadamente 0,778, sua economia se mostra forte dede a queda do governo comunista. 

No que tange a sua política, é uma nação que funciona na organização de um regime de 

república parlamentar. A nação é um dos membros fundadores da Organização das Nações 

Unidas (ONU), da União Europeia (EU), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), dentre outras.  

 O país e a OTAN 

 Para o país foi bastante vantajoso aderir a OTAN, pois garantiu segurança assim como uma 

maior projeção da Polônia no cenário internacional. A Polônia afirma que sua adesão à 

organização se deve ao fato do seu desejo de querer uma Europa segura, o que é garantido pela 

tendo em vista o artigo 5º do Tratado que estabelece que um ataque a um dos membros é um 

ataque a todos. A Polónia contribui para as operações e missões da NATO desde 1996, 

assumindo o papel ativo no Kosovo deste ano. 

Relações com o Conflito do Kosovo 

A Polônia compartilha sua origem eslava com a Sérvia, tendo assim uma raiz comum. Desse 

modo, o governo se mostra a favor das operações lideradas pela OTAN trazer a condição de 

cessar-fogo no conflito. O país tende a ser favorável a causa Sérvia, contudo a Polônia se mostra 

a disposição para o envio de tropas para manter a paz, segurança e estabilidade do Kosovo. Com 

o fim de combater os ataques e qualquer repressão que houver no Kosovo. A situação interna 

da Polônia no que tange ao Conflito do Kosovo é bastante peculiar, visto que a opinião polaca 

sobre as operações da OTAN no Kosovo é bastante mista, contudo, o governo decidiu apoiar a 

OTAN nas primeiras intervenções com o fim de cessar os ataques de Milosevic e as violações aos 

Direitos Humanos. Tendo entrado pela primeira vez no Kosovo neste ano para tentar colocar 

um fim à violência generalizada e travar o desastre humanitário, as tropas do país nas missões 

para o Kosovo, continuam a manter uma forte presença em todo o território. 


