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VÁRIOS GRUPOS ÉTNICOS: Eslovenos, Croatas, Bósnios, Sérvios, Húngaros, Albaneses,
Montenegrinos, Macedônios e várias minorias étnicas.
 RIVALIDADES: políticas, históricas, econômicas, religiosas e culturais.
HISTÓRICO:
 1912 -1913 – GUERRAS BALCÂNICAS: A Sérvia almejava unir os sérvios da Croácia, Bósnia,
Macedônia e Montenegro.
“ IDEAL DA GRANDE SÉRVIA”
 PÓS 1ª GUERRA MUNDIAL: Criação do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos.
 1929: A região passou a ser denominada de Iugoslávia.
 1945: O marechal Josip Broz Tito derrubou a monarquia e estabeleceu uma república socialista
”
governou com mãos de ferro”.
 1980: morte de Tito – intensificação de movimentos separatistas.
 1991; Eslovênia, Croácia e Macedônia se declaram independentes.
 1992: independência da Bósnia-Herzegóvina – início de uma sangrenta guerra civil.
BÓSINOS (MUÇULMANOS)
X
SÉRVIOS(ORTODOXOS)






1995: processo de paz (Acordo de Dayton) – intervenção de tropas da OTAN.
1997: o exército da Sérvia promoveu uma limpeza étnica na província de Kosovo com a expulsão dos
albaneses.
2003: extinto o nome Iugoslávia – criação da República da Sérvia e Montenegro.
2006: Separação entre Sérvia e Montenegro.
2008: independência da província de Kosovo com apoio da OTAN.
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QUESTÃO DA ESPANHA:

ESTADO ESPANHOL: TERRITÓRIO MULTINACIONAL – vários grupos étnicos que possuem suas próprias
identidades nacionais.
1978 – a nova constituição espanhola criou 17 comunidades autônomas: sendo quatro delas consideradas “
NACIONALIDADES HISTÓRICAS” → Catalunha, Galícia, País Basco e Andaluzia
PAÍS BASCO – FRONTEIRA ENTRE A
ESPANHA E A FRANÇA
HISTÓRICO:
- 1939-1975: DITADURA FRANQUISTA NA ESPANHA ( FRANCISCO FRANCO)
Proibiu a cultura basca – língua e cores da bandeira
-1959: SURGIMENTO DO ETA ( PÁTRIA BASCA E LIBERDADE) – passou a promover ações terroristas
reivindicando a independência do País Basco.
-1978: a nova constituição espanhola permitiu maior autonomia ao País Basco
- 2002 – após o 11/09 atentado as torres gêmeas – o ETA passou a ser criticado pela opinião publica
internacional.
-2011 - O grupo ETA abandonou a luta armada.
SEPARATISMO DA CATALUNHA
Em 1º de outubro de 2017, foi realizado um referendo na Catalunha, região da Espanha, questionando a
população sobre a separação desse território e a declaração de sua independência. A realização desse referendo
havia sido proibida pela justiça espanhola, que o considerou inconstitucional. No dia da votação, a resposta do
governo espanhol a esse movimento separatista foi violenta, deixando centenas de feridos.
O referendo realizado em outubro de 2017, na Catalunha, trouxe o seguinte questionamento para a
população: “Quer que a Catalunha seja um Estado independente em forma de república?” Esse questionamento
vincula-se ao desejo de separação da Espanha, para transformar essa região em um território autônomo e
independente. O separatismo é basicamente um conceito que, ligado a um sentimento nacionalista, leva um povo
sem Estado a buscar a constituição de um para si. No caso do separatismo catalão, há como base a afirmação da
cultura e do idioma daquela região, mas, além disso, existe principalmente uma grande insatisfação econômica.
A Catalunha é a região mais rica da Espanha e responde por aproximadamente 19% de toda a produção
de riquezas do país. A grande insatisfação está no fato de esse território contribuir mais com o governo do que
receber, assim, a falta do retorno econômico desejado contribuiu para o crescimento desse sentimento
nacionalista recente nos catalães.
FATORES QUE LEVARAM A TENTATIVA DE INDEPENDÊNCIA:
 A crise econômica na zona do EURO ( PIIGS).
 O governo catalão é contra os repasses de verbas ao governo de Madri.
 Catalunha é a região mais rica da Espanha ( corresponde a 19% do PIB).
 Reivindicação de maior autonomia fiscal.
 Forte nacionalismo catalão.
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A QUESTÃO DA UCRÂNIA:

OESTE – UCRANIANOS

LESTE – MAIORIA DE ORIGEM RUSSA.

UCRÂNIA:
- População: 46 milhões
- Área: 64000 km².
- Pertencia a URSS.
- Parte da população de origem russa(leste)
- Herdou parte do arsenal bélico da URSS.
- URSS – repassa a península da crimeia para ucrânia em 1954 (Nikita Kruschev - ucraniano).
- Crimeia : +- 2 milhões de habitantes ( 60% russos, 25% ucranianos e 15 tártaros)
- Capital: simferopol
- Porto de sebastopol: base militar da Rússia ( sede da frota do mar negro)
CRISE ATUAL:
2010: Viktor Vanukovich é eleito presidente
- Origem russa (pró – Rússia)
- Aliança Econômica com a Rússia.
- Presidente ucraniano é politicamente favorável a Rússia
2013: Protesto em favor da união europeia.
2014: Aprovada lei anti-protesto
- População toma prédios públicos reivindicando a saída de Viktor Yanukovich e governo reagiu com
extrema violência
- Resultado:
Exército russo ocupa a península da crimeia anexando ao seu território.
Queda de Viktor Yanukovich
Obs.: 80% do gás russo exportado para Europa para em território ucraniano.
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4) QUESTÃO IRLANDESA:

A ilha da Irlanda abriga a Irlanda do norte ou Ulster ( Belfast) e a República da Irlanda ou Eire ( Dublin)
Ulster: 1,9 milhão de habitantes ( 58% protestante e 42 % católicos)
Eire: 4,7 milhões de hab – 90% católicos
Histórico:
1922 – os 26 condados do sul declaram-se independentes e os seis condados do norte permaneceram sobre o
controle do Reino Unido
Década de 60 – O IRA ( Exército Republicano Irlandês ) passou a reivindicar a unificação da irlanda, através de
atentados terroristas.
1972 – Bloody Sunday ( Domingo Sangrento) – uma manifestação de católicos na Irlanda do norte sofreu um
ataque do exército do Reino Unido.
2005 – O IRA abandonou a luta armada
2008 – O Reino Unido retirou o exército da fronteira entre as duas Irlandas, sinalizando um processo de paz.
Obs.: Reino Unido – Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte
5) A QUESTÃO DA CHECHÊNIA
República pertencente a federação russa localizada
no cáucaso entre o mar cáspio e o negro
Histórico:
1924 – 1953 – PERÍODO DE JOSEF STÁLIN: milhares de
chechenos foram deportados para outras regiões da
Rússia. Stálin colonizou a região com imigrantes russos.
1991 – fim da URSS – a Chechênia se declara
independente.
1994 – tropas russas invadiram a Chechênia e foram
derrotadas( 1ª Guerra da Chechênia)
1999 – tropas russas invadem a Chechênia e ocupam a
capital ( implantaram um governo pró-Rússia)
2004 – rebeldes chechenos invadiram uma escola em
Beslan ( capital da Ossétia do Norte)- Exército russo invadiu
a escola promovendo o massacre de Beslan.
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