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O país 

 A Itália ou República Italiana está localizada no centro-sul da Europa e faz fronteira, ao norte, 

com França, Suíça, Áustria e Eslovênia. O seu Estado possui uma extensão territorial de 301.340 

Km² e uma população com 56,92 milhões de habitantes. A forma de governo adotada pelos 

italianos é a democracia parlamentar. O seu PIB é de US$ 1,249 trilhões. A Itália é membro das 

seguintes Organizações Internacionais: União Europeia (EU), Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Conselho da Europa, Organização das Nações Unidas 

(ONU) e Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), entre outros. 

O país e a OTAN  

A Itália é membro da OTAN desde a sua fundação, em 1949. Ao longo dos anos 70 como 

membro, a política adotada em relação à OTAN tem sido sempre assertiva, positiva. Após o fim 

da Guerra Fria, os italianos têm dado apoio em relação ao alargamento dessa Organização 

Internacional. É na Itália que se encontra um dos maiores centros é o de comando da OTAN: 

“Allied Joint Force Command” (Comando de força da aliança conjunta). Para este Estado a 

organização deve ser vista como o principal meio para o diálogo político entre os países do 

transatlântico. Desde o início dos nos 90, os italianos têm mostrado como bons aliados e 

dispostos a ajudar nas missões da OTAN, inclusive aquelas relacionadas à península balcânica. 

Relações com o Conflito do Kosovo  

A Itália tem consciência da importância que uma estabilidade na região dos Balcãs tem. Tanto é 

que a Itália deu grande suporte na missão da OTAN na Bósnia. A tendência é a mesma em se 

tratando de uma continuação na intervenção da mesma no Kosovo. A Itália está sendo 

diretamente afetada por conta da situação do Kosovo, tendo em vista que o grande fluxo de 

refugiados no território italiano era algo que poderia trazer instabilidade interna para este país. 

Sugestões já foram feitas por parte do governo italiano para que a OTAN possa, de alguma 

forma, intervir na situação do Kosovo, como alocar tropas no território albanês para assistir 

estes refugiados. Portanto, a Itália defende a intervenção. No entanto, os italianos, ao contrário 

do que faz os Estados Unidos, por exemplo, condenam tanto os kosovares, assim como a 

Iugoslávia pelo que está acontecendo. Sendo assim, os italianos não defendem qualquer tipo de 

ameaça e ataque em direção à Milosevic. Eles acreditam que, além disso, possa haver um acordo 

diplomático entre Kosovo e Iugoslávia, caso o ELK (Exército de Libertação do Kosovo) seja 

isolado. Ao mesmo tempo, acreditam que a independência do Kosovo é impraticável, mas que 

o mesmo possa ter de volta o seu grau de autonomia como sendo província da Iugoslávia. Enfim, 

a Itália acredita que Iugoslávia e Kosovo podem entrar em um acordo diplomático e a OTAN 

continuaria a intervenção com este intuito, no entanto, caso esta continue com características 

militares e de ataque, para não perder prestigio e seguir mostrando disponibilidade para a 

OTAN, eles tendem a oferecer ajuda militar para uma intervenção militar no Kosovo. 


