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CARTA DOS DIRETORES
Caríssimos (as),
Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas promovido pela Equipe do
Instituto DiploMUN. Ao longo das próximas sessões, trataremos do tópico "A crise da
Iugoslávia (1993)”. Como já deve ser de conhecimento público, o evento acontecerá no
modelo “ONU Brasil - Conselho de Segurança Histórico”. Em um debate diferenciado, a
presidência será gerida pelas mesas, enquanto os delegados debaterão suas resoluções para
a problemática. Apesar de não ser muito popular, o tópico em debate exige certa cautela dos
senhores, por ser um tópico de grande relevância para a sociedade contemporânea e
formação cidadã dos senhores.
Visando um funcionamento hegemônico do debate, é necessário que os (as) senhores (as)
leiam cautelosamente este documento - Guia de Estudos -, incluindo todas as partes que
envolvem tal documento, que será excepcional para complementar seu estudo e formação
integral. Outra via, devido às tecnologias que serão utilizadas durante o desenvolvimento do
projeto, recomendamos que os senhores participem de toda e qualquer tutoria que
posteriormente será disponibilizada e leiam o documento referido como - Guia de Regras e
Procedimentos-. Lembramos também que as regras de respeito serão rigidamente seguidas
nesta casa para com todos os presentes, compondo assim pilares saudáveis de correlação e
respeito.
Relembre que o nosso comitê começará no ano de 1993, então sejam cautelosos com qualquer
tipo de anacronismo, ou seja, não utilizem fatos que passem de tal data, para um bom
funcionamento das sessões (inclusive, consideram que o guia também está sendo escrito
nessa mesma temporada). Ao longo dos dias, o tempo “Time Skip” - Taime Esquip - será
utilizado constantemente para notificá-los da passagem de tempo entre sessões.
A Mesa Diretora do Conselho de Segurança Histórico das Nações Unidas vos deseja uma
excelente experiência durante o comitê, que vocês desfrutem desta oportunidade
socioeducativa para desenvolver ao máximo suas capacidades comportamentais.
Reafirmamos que nos encontramos a disposição para sanar suas dúvidas e colaborar para
que sua experiência seja a melhor possível. Por fim, enviamos nossas melhores energias para
este momento complexo que todos nós passamos, incentivando-os a manterem-se, na medida
do possível, em segurança.
Ademais, até o comitê. :)

Apresentação dos diretores
Olá, caríssimos, sejam bem-vindos ao CSNUH! Eu sou a Flora Malaquias, todavia fiquem
a vontade para me chamar de Flor! Tenho 18 anos e estou no primeiro ano de faculdade,
cursando Economia e Negócios Internacionais. Sou uma aquariana raiz com ascendente em
câncer, e isso fala mais sobre mim do que eu sou capaz de explicar. Mas fiquem tranquilos
que, apesar de certa frieza, me disponibilizo a ser a maior aliada de vocês; seja para sanar
dúvidas, seja para ser um ombro amigo. Desde 2015, estou no mundo das simulações (e sim,
eu tinha 11 anos), e desde então sempre levei os modelos diplomáticos como minha pequena
forma de mudar o mundo. Na Diplo Model United Nations não será diferente! Sem mais
delongas, espero que os senhores sejam muito produtivos. Mil abraços a distância e vos
espero no comitê.
Olá, senhores delegados! Meu nome é Hanna Andraus, e eu serei uma das diretoras de
vocês. Eu tenho 16 anos, sou geminiana com ascendente em virgem, e de quebra, sou
apaixonada pelo zodíaco. Estou muito ansiosa pra viver esses dias incríveis com vocês, afinal
tenho um carinho muito grande pelo Conselho de Segurança, e principalmente por esse tema.
Espero que vocês aproveitem ao máximo a oportunidade de reconstruir o passado,
consequentemente alterando o presente, e possivelmente o futuro. Divirtam-se, e
aproveitem!
Bem-vindos senhores ao CSNUH, espero que tenham a melhor experiência possível!!! Meu
nome é Guilherme Medrado Almeida, entretanto todos me chamam apenas por
Medrado então podem me chamar também, tenho atualmente 19 anos e curso Engenharia
Mecânica, sou ariano com ascendente em libra, relaxem eu sou boa pessoa. Podem contar
comigo sobre qualquer dificuldade, desde dúvidas até uma orientação ou uma ajuda, só
precisa chamar. Contando brevemente sobre mim estou desde 2018 no mundo das
simulações, já passei por todas as posições então tenho uma história nesse mundo
considerável, entretanto sempre aprendo algo com as MUNs e espero que aconteça o mesmo
com vocês, no mais espero-lhes no comitê e boa sorte!!

INTRODUÇÃO
Ao final da segunda guerra mundial, nasce a esperança por tempos de paz, onde todos os
conflitos haveriam de acabar, onde todos pudessem dormir tranquilos sem nenhuma ameaça
sobre suas vidas. Entretanto, o que o mundo não esperava era que uma série de guerras civis
iriam eclodir ao longo dos anos, sendo uma delas a da Iugoslávia.
Desde 1945, a Iugoslávia vivia sob o regime comunista, estabelecido pelo ditador Josip Broz,
o marechal Tito, que fundou a República Federal Socialista da Iugoslávia. Após sua morte,
em 1980, e o enfraquecimento de Moscou, o regime comunista foi perdendo força no país. As
divergências entre a Sérvia, principal república da Iugoslávia, e as outras repúblicas se
agravaram, e novas rupturas surgiram junto a uma série de conflitos sanguinários e
massacres, trazendo à tona a necessidade de uma intervenção externa.
Nesse minuto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas entra em ação. Dentro do órgão
mais poderoso da nossa recém-criada Nações Unidas, os delegados terão a possibilidade de
retornar ao passado e reescrever a história que já sabemos onde termina. Posto isso, separem
seus trajes históricos e preparem seus argumentos, pois o mais temido conselho da ONU,
poderá mudar a história de gerações. O destino haverá de ser diferente? Só os delegados dessa
geração poderão nos dizer.
É importante reforçar que o comitê se passa em 1993, portanto, há a obrigatoriedade de
seguir a linha do tempo na qual o CSNU está inserido. Ademais, pedimos para que os
senhores se atentem com possíveis anacronismos, tendo conhecimento à época que o
conselho irá se passar.

O COMITÊ
O século XX foi um período de avanço tecnológico sem precedentes, descolonização
generalizada, e destruição quase inimaginável e em massa. Logo no início do século, o
panorama internacional viu as primeiras guerras verdadeiramente globais e a alavancagem
de novos equipamentos militares pelos líderes mundiais para causar extensa destruição e
sofrimento. A Segunda Guerra Mundial – que consumiu e devastou nações da Europa, Ásia,
África e América do Norte e Latina – deixou aproximadamente 50 milhões de militares e civis
mortos, tornando-se o conflito mais devastador da história da humanidade.
Em resposta a essas atrocidades, plenipotenciários de 50 nações se reuniram em 1945 em São
Francisco com a intenção de se imporem em nome do futuro, com o intuito de salvar o mundo
de toda herança vinda desse panorama. A visão deles era um sistema internacional que
valorizasse a soberania do Estado, garantisse a responsabilização de todas as pessoas que
cometessem atos flagrantes contra a humanidade, expandisse e estabelecesse o estado de
direito internacional e permitisse a colaboração e discussão internacional em todos os níveis
e em todas as questões. Tais esforços para determinar padrões e responsabilidades universais
muito além dos acordos internacionais anteriores, como a Convenção de Genebra,
representaram uma mudança significativa em relação ao sistema westfaliano, que
predominou no cenário das relações internacionais por quase 300 anos.
O resultado foi o agora infame fórum de construção da paz e cooperação – e muitas vezes
controverso – das Nações Unidas. No centro dessa organização internacional está o Conselho
de Segurança das Nações Unidas (CSNU), conselho no qual presenciamos nossas reuniões.
Como um dos seis principais órgãos das Nações Unidas, sendo o único verdadeiramente
mandatório deles, foi fundado no dia 24 de outubro de 1945, logo após o fim da Segunda
Guerra Mundial, em conjunto com a criação da ONU. O mesmo dispõe da responsabilidade
de manter a paz e segurança internacional. Posto isso, conforme a Carta das Nações Unidas,
o conselho em questão tem quatro princípios: Manter a segurança e paz mundial; desenvolver
relações diplomáticas entre os países; para cooperar com conflitos internacionais, e em
promover o respeito dos direitos humanos; para ser um centro para harmonização das ações
das nações.
O órgão é composto por cinco membros permanentes – Estados Unidos da América, Reino
Unido, República Francesa, República Popular da China e a Federação Russa. Tais países
foram apelidados de P5 (em inglês, Permanent Five), são os cinco Estados soberanos aos
quais a Carta das Nações Unidas de 1945 concede um assento permanente no Conselho de

Segurança da ONU com exceção da República Popular da China que foi inserida em 1971. Tais
membros eram todos aliados na Segunda Guerra Mundial e também são todos Estados com
armas nucleares Dentro do conselho, esses países possuem o poder do veto que se caracteriza
pelo poder de rejeitar um tópico, ou um documento inteiro. Caso um dos países P5 exerça seu
poder de veto em alguma cláusula, ela automaticamente entra em revisão e logo após a
retomada, o mesmo documento, com os ajustes necessários, é votado novamente. Esse veto
só poderá ser utilizado em: Medidas Provisórias e Propostas de Resoluções. Além destes, o
conselho também é composto por dez membros não permanentes, eleitos rotativamente por
mandatos de dois anos a partir dos blocos regionais.
O CSNU possui autorização expressa para investigar e interferir caso necessário qualquer
controvérsia ou situação suscetível de causar atrito, conflitos entre países, ou no contexto
internacional, conforme regula o art. 34 da Carta das Nações Unidas. O art. 94.2 da Carta,
atribui poderes ao CSNU de extrema importância para resolução pacífica dos conflitos
internacionais. É atribuída ao CSNU a prerrogativa de criar, por intermédio de resoluções,
comissões e órgãos subsidiários, com funções específicas de auxiliar os trabalhos do
Conselho. Conforme definido pelos Artigos XXIV e XXV da Carta das Nações Unidas, o CSNU
opera com a “responsabilidade primária pela manutenção da paz e segurança internacionais”,
e todos os Estados membros da ONU “concordam em aceitar e realizar as decisões do
Conselho de Segurança”. Além de todos esses conceitos, é necessário explicitar o papel dos
delegados dentro de tal comitê.
Os representantes das nações devem, a todo tempo, respeitar a soberania de cada Estado
presente nas respectivas conferências, tendo em vista que mesmo que estejam num conselho
recluso, não lhes cabe invadir o princípio de autoridade de cada país. Posto isso, por ser um
órgão mandatório, as medidas devem ser tomadas com mais cautela, visto que estarão
sujeitas a uma análise com menos membros e irreversível. Assim, todas as ações tomadas
pelo CSNU devem ser de acordo com o Capítulo VII: Ações relativas a Ameaças à Paz,
Violações da Paz e Atos de Agressão são juridicamente vinculantes para seus membros, ao
contrário de todas as Nações Unidas e da maioria dos órgãos supranacionais, sendo um
conselho que sempre lidará com as principais crises mundiais.
Dessa forma, é em conjunto com o CSNU que os(as) senhores(as) delegados(as), irão
enfrentar esse embate, em 1993, a Crise da Iugoslávia. Assim, espera-se que os senhores
possam debater o tema da maneira mais abrangente possível, capturando todos os aspectos
dessa guerra civil. Ademais, um dos aspectos basilares do funcionamento deste órgão é o seu
teor incisivo em mediações e intervenções de conflitos, podendo se abranger desde a

movimentação de tropas de alguma missão criada até o bloqueio de zonas aéreas, ou seja, o
comitê opera a estratégia de guerra necessária para que direitos sejam assegurados e vidas
sejam salvas. Entretanto, o Conselho de Segurança não pode diretamente operar auxílio
humanitário, mas pode fazê-lo indiretamente, ou seja, não pode promover o envio de
suprimentos, mas pode promover a estruturação de zonas específicas próprias para a
recepção de assistência humanitária por parte de cidadãos e sociedades degradadas por
alguma crise dentro do ambiente de conflito com o qual os países estão se engajando.
Posto isso, para compreender a questão atual, é importante entender as raízes do problema e
voltar a séculos passados.

A PROBLEMÁTICA
Para entender a crise da Iugoslávia, é necessário ter conhecimento de embates prévios, haja
vista que a região dos Bálcãs foi, e ainda é, palco para diversos conflitos. Dessa forma, após o
fim da Segunda Guerra Mundial, seis repúblicas e duas províncias se juntaram, formando a
República Federal Socialista da Iugoslávia, as quais eram, respectivamente: Sérvia,
Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia, Kosovo e Vojvodina. Tal
pátria viveu um regime comunista, e foi governada com mão de ferro por Josip Tito Broz.
A morte de Tito, em 1980, e o enfraquecimento do sistema comunista ao longo da década
seguinte com a queda do muro de Berlim, fez com que os comunistas começassem a perder o
controle do país. Com isso, divergências do passado começaram a se agravar. O país se tornou
favorável para vários tipos de discursos, do nacionalismo sérvio à crença de que era chegada
a hora para eslovenos, croatas, bósnios e kosovinos fundarem seu próprio país, emancipandose.
Com isso, os primeiros a adotar medidas foram Eslovênia e Croácia, que via um referendo,
atingiu sua independência em 1991. Consequentemente, tal decisão desagradou o presidente
sérvio, focando primeiramente na Eslovênia, criando uma guerra que durou cerca de 10 dias,
que logo se cessou a partir da assinatura de um acordo.

Formação Histórica
Após a queda do império romano, nasceu em seu antigo território uma das maiores
problemáticas que seguem se perpetuando até os dias de hoje. Como historicamente já temos
o conhecimento, durante o império romano, diversas nações e grupos étnicos acabaram se
diluindo na grande onda do grande império, tendo seus territórios e culturas dissolvidos por
ele. Contudo, o que no início funcionou para a elevação deste império, se tornou sua maior
sina, pois quanto mais o império avançava, menos o espírito romano era espalhado e nações
que estavam adormecidas acordam para suas culturas. Um desses grupos é o que nós
chamamos de Eslavos.
No início, não geraram tanta preocupação, contudo, ao longo do tempo, a pequena região
que ocupavam nos Balcas se tornou insuficiente para a nação, sobretudo pelo fato de que, os
eslavos começaram a se dividir entre diversos grupos étnicos que divergiam entre si,
principalmente por questões religiosas. Sendo estes grupos: Os servios, que eram cristãs
ortodoxas; os croatas que eram cristaos católicos; Os Bósnios que eram muculmanos, que

falavam o mesmo idioma servio e croata, alem das minorias dos eslovenos, albaneses,
macedônios, montenegrinos que também compunham a diversidade da região.
Após o século XVI, a região passou a ser extremamente influenciada pelos impérios austro
hungaro e otomano. Contanto, ambos impérios foram dissolvidos ao perderem a primeira
guerra mundial. Desde o século 18, discutia-se muito a necessidade de abrigar pessoas de
nacionalidade eslava, então, após o fim da primeira guerra mundial, as grandes potências que
restaram após o conflito, impuseram a união do grupo dos eslavos do sul. Em 1918, o Reino
dos Sérvios, croatas e eslovenos foi formado.
Contudo, desenharam-se as fronteiras, considerando mais a necessidade política do que a
étnica, além de que, pelo fato de que os sérvios haviam lutado em favor da Tríplice Ententealiança desenvolvida durante a primeira guerra mundial entre França, Rússia e Reino Unido
- então os mesmos receberam poder majoritário no território.

Pós Primeira Guerra Mundial
Em fatos, dentro deste mesmo território habitavam nações que haviam tido envolvimento na
Primeira Guerra Mundial, mas para piorar a situação, tais nações haviam lutado uma contra
as outras durante a guerra, muitas vezes na tentativa de utilizar o conflito para resolver
problemas que já existiam. Por exemplo, os croatas lutaram na guerra ao lado dos austríacos
Húngaros, contra os sérvios, que por sua vez estavam dos lados dos aliados. Eles não o
fizeram só por aliança, mas também pelo fato de que tais grupos lutavam pelas suas fronteiras
Em 1929, o Reino dos Sérvios, croatas e eslovenos mudou e passou a se chamar Reino da
Iugoslávia, sendo também conhecida como A Primeira Iugoslávia. Após assumir o poder em
1929, o Rei Alexandre I da Iugoslávia, filho do rei Pedro I da Sérvia, encerrou os partidos
políticos no país e assumiu a frente do poder executivo da nação, tornando-se assim uma
grande ameaça ao “medo totalitário'' que já existia na Europa. Em um sistema de monarquia,
seu maior objetivo era conter todo o movimento separatista que estava acontecendo na
região, de forma a ser totalitário nos poderes e em seus interesses em prol dos servios.
Contudo, ele acabou encontrando forte oposição vinda de países que faziam parte do Eixo
Facista, a Itália e a Alemanha, que haviam lutado fortemente contra os sérvios na primeira
guerra. O início da segunda guerra mundial reacendeu os conflitos internos que aconteciam
dentro da Iugoslávia, pois, como dito anteriormente, o país foi formado de acordo com a
necessidade política de outros países, excluindo as necessidades étnicas existentes.

Em 1941, o Eixo Facista invadiu o Reino, e as divisões existentes no país ficaram ainda mais
claras., pois o país se dividiu entre a Alemanha, Itália, Bulgária e Hungria, inclusive
nacionalistas croatas e eslovenos, decidiram apoiar o Eixo facista, fundando um partido que
destruiu a Sérvia. O fato de que os sérvios estavam sendo massacrados em seu proprio
territorio fez nascer grande oposição no país, sendo os principais, os Chetniks de Mihajlovic,
que eram uma guerrilha nacionalista e mornaquista servia e os Partisans de Josip Broz Tito,
que eram sociais comunistas, sendo ambos rivais entre si.

Pós Segunda Guerra Mundial
Com o fim da segunda guerra mundial em 1945, os fascistas foram completamente
derrotados, não só os principais poderes Europeu (Alemanha, de Hitler, Itália de Mussolini e
Espanha de Franco), como na Iugoslávia onde o patido nacionalista perdeu espaco para
partido partisan tomar poder no país, e o projeto inicial da Iugoslávia como um país unido
renasceu.
Fundou-se o país como República Federativa Socialista da Iugoslávia, também conhecida
como a segunda Iugoslávia, tendo como seu líder o próprio Josip Tito. A Federação iugoslávia
era formada por seis repúblicas: Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia do
Norte, Montenegro e Sérvia. Revolucionando todo o panorama mundial que vivia em um
conflito incerto, Tito fundou seu sistema socialista próprio, que apesar de ser uma política de
esquerda, não seguia o sistema proposto pela União Soviética, sendo mais aberto ao Ocidente
Mas em fatos, o mundo vivia e entrava em um modelo de medo vermelho, forma generosa de
chamar o pânico existente a qualquer tipo de modelo socialista a ser adotado. Como já
podemos imaginar, os Estados Unidos e Reino Unido não viram tal adoção como um adjetivo
positivo por dois fatores.
Primeiro de tudo, os mesmos já temiam a criação do modelo sovietico. Como haveriam de
lidar não só com este modelo, mas também com o fato de que outros países estavam criando
seus próprios socialismos. Segundo o país era socialista, mas não apoiava os soviéticos. Mas
também não apoiava o eixo capitalista. Meio a tamanho conflito, como haveria do país que
foi o epicentro da criação da base para a sequência de guerras mundiais, não apresentar ou
decidir em qual lado estaria?

Não Alinhados
Dentro destes tempos tenebrosos, onde os países haviam tomado seus postos e a República
Federativa Socialista da Iugoslávia nada. Então, o país foi revolucionário e, 1961, deu a
iniciativa no movimento dos países não alinhados - movimento demonstra que diversos não
possuíam interesse em fazer parte de qualquer movimento político e bélico naquele período
de silêncio bélico, ou seja, não se alinhou ao capitalismo dos estados unidos ou ao socialismo
sovietico, se mantendo com o posto neutro e diplomático do conflito.
Esse movimento de fundamental importância para diversas nações no globo uma vez que era
a possibilidade de se unir contra as superpotências, tendo se iniciado em 1955 pela
conferência de Bandung dirigentes de 24 países se uniram para debater sua situação e
poderem se ajudar sendo criado os dez princípios de bandung essa conferência, tendo em
1961 através da iniciativa em tito a Primeira Conferência dos Chefes de Estado e de Governo
Não Alinhados, sendo o seu principal debate a corrida armamentista entre EUA e URSS.
Durante a Guerra Fria, o movimento teve grande relevância para os países que alinharam ao
conceito de que não existia um mundo bilateral. Como a história e os diversos projetos de

reconstrução nos contam, anteriormente, havendo uma guerra mundial, todos os países
haveriam de encontrar seus lados, se não quisessem ser dizimados.
O Modelo Não Alinhado provou que, dentro de uma guerra, sempre deveria haver os
diplomatas e mediadores, que acima de tudo, terão a vantagem de que poderão negociar de
ambos os lados, pela paz e economia dos mesmos.
Mas será que tal tomada agradou a todos os olhos?

O Modelo Socialista – Titoismo
Tito foi cirúrgico ao propor um modelo socialista menos centralizado na Iugoslávia, visto que
um modelo nesse estilo estava entre as necessidades de tal nação etnicamente plural. O ponto
alto de Tito vai de acordo com a longa temporada de estabilidade política e social do país, que
estava em sua maioria muito satisfeito com o sistema. Tal estabilidade refletiu também em
outros setores, como o cultural e educação, que também evoluíram muito durante o período
no qual Tito estava nas rédeas do país, que acolheu para si o título de Iugoslavo. O modelo
nomeado de Titoísmo se inspiravam em diversas partes, sendo espelhado no socialismo de
face humana de Dubček, possuindo uma am princípio de autogestão, onde a sociedade e o
país inteiro deveria ser auto-suficiente, gerando a Teoria do Trabalho Associado que tornava
os operários donos das fábricas e com repartição dos lucros entre si, isso estimulou a
produtividade apesar ser criticado e aproximado ao corporativismo.
Juntamente a isso foi extremamente laiczante, separando de maneira efetiva a religião do
estado, entretanto manteve a liberdade de culto, isso era importante para o princípio de
convivência harmônica que era expresso pelo lema “Fraternidade e unidade”, havendo
políticas de inserção até mesmo no governo.
Durante o governo de Nikita Kruschev houve uma tentativa de normalizar as relações com os
Iugoslavos e se aproximar do Movimento dos não alinhados, entretanto nunca houve o
desenvolvimento esperado pela URSS, e a relação se degradou devido às atitudes
conservadoras de Leonid Brejnev apesar que nunca se chegou perto da degradação durante a
época stalinista, sendo isso seguido pela Primavera Croata que gerou uma maior
flexibilização econômica da Iugoslávia na década de 1970 apesar das outros princípios terem
se tornado menos praticados, mesmo sendo propagado o patriotismo iugoslavo.
Contudo, todos os sistemas possuem suas falhas e o modelo socialista Iugoslávia possuía sua
economia como sua maior pendência. Entre as repúblicas, que formavam o que conhecemos
como Iugoslávia II, havia grande desigualdade econômica. O Norte contava com países com

um maior desenvolvimento enquanto o Sul contava com menos desenvolvidos, gerando certo
“ciúme” entre eles. Além de que, os planos iugoslavos para amenizar as dívidas externa do
país, após a guerra mundial eram inacabados, e acabavam por ser menos resolvidos, visto que
o país tentava evitar envolvimento com as duas potências da época (que estavam oferecendo
suporte econômico para outros países).

Morte de Tito - O fim de uma era
O modelo Tito era a base da evolução do país, sem o modelo tudo viria abaixo. Em 1980, Josip
Broz Tito veio a falecer. Ainda que o sistema socialista tenha se mantido, o conceito de
Irmandade e Unidade parecia ter falecido junto a Tito. Essa perda fez com que aqueles
passados discursos nacionalistas crescessem cada vez mais, se tornando grande tensão para
a união do país. Desemprego, inflação e dívida externa passaram a fazer parte do cotidiano
do povo iugoslavo, gerando grande questionamentos e motivações no país, pois os mesmos
se deleitavam em uma qualidade de vida, e do nada, voltaram a pobreza que viviam antes de
Tito
Discursos da oposição ao socialismo iugoslavo se fortaleceram com a crise do socialismo
sovietico. As pessoas começaram a temer um efeito dominó do país, e que acontecesse a
mesma separação e revolução em massa que estava acontecendo na União Soviética. O medo
de um conflito com os Estados Unidos revolucionou o país.
Em 1991, a Croácia e a Sérvia pedem independência da Iugoslávia, gerando o longo conflito
que compõem a pauta da reunião 3196 do Conselho de Segurança. Nesse mesmo bloco de
independência, a Macedônia do Norte pede independência em 1992 e recentemente, em
fevereiro de 1993, a Bósnia-Herzegovina realizou seu primeiro referendo que tinha como
objetivo principal sua independência da Iugoslávia, que acabou gerando um conflito que está
assassinando milhares de pessoas dentro deste território.
Neste presente momento, a região da Iugoslávia se tornou um grande barril de pólvora. Como
já é de nosso conhecimento, tais repúblicas que a compõem ou compunham, possuem
diversos grupos étnicos e a chave para um longo conflito. Cabe ao Conselho de Segurança dar
vida nessa história e, quem sabe, trazer aos Balcãs uma paz nunca antes vista.

Síntese histórica da região
Como uma forma de revisar e entender os acontecimentos históricos que levaram a guerra
civil a qual estamos tratando, trouxemos uma linha do tempo gradativa dos pontos mais
importantes da Iugoslávia.


A Sérvia histórica (Kosovo) povoou-se de albaneses (muçulmanos), iniciando dentro
da região um conflito religioso.



Na Bósnia-Herzegovina, apareceram os eslavos muçulmanos, grupo muculmano de
outra linhagem, levando atrito à região dos albaneses.



Os sérvios retiraram-se para o norte, onde se construiu Krajina, uma das centrais do
reino.



Os sérvios de Montenegro conseguiram manter a independência, gerando neste outro
conflito histórico na região.



Com o enfraquecimento dos turcos, no século XIX, a Bósnia-Herzegovina passou a ser
domínio austríaco.



Em 1878, Sérvia e Montenegro conseguiram a sua independência do Império
Otomano.



Em 1912, Sérvia, Montenegro, Grécia e Bulgária derrotaram as forças do Império
Otomano – Turquia.



Em 1912, os sérvios dominaram os últimos territórios dos turcos.



Em 1913, a Bulgária declarou guerra aos seus antigos aliados e foi derrotada.



O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco
Ferdinando, por um estudante em Sarajevo, foi o ingrediente que faltava para o
começo da Primeira Guerra Mundial.



Com o fracasso dos austríacos na Primeira Guerra, os eslavos constituíram o reino dos
sérvios, croatas e eslovenos.



Em 1929, esse reino passou a se chamar Reino da Iugoslávia.



Em 1941, diante do perigo da Iugoslávia entrar em favor dos aliados, por causa da
pressão popular, os alemães e seus aliados ocuparam o país.



Com isso, o território iugoslavo foi dividido entre Alemanha, Itália, Bulgária e
Hungria.



Ante Pavelic fundou o movimento fascista e nacionalista na Croácia, abarcando a
Bósnia-Herzegovina. Os sérvios foram desumanamente trucidados.



A resistência sérvia era controlada pelos Chetniks de Mihajlovic e os Partisans de Josip
Broz Tito.



Ao fim da guerra, a monarquia foi abolida. Tito transformou a Iugoslávia na República
Popular Federativa da Iugoslávia, vencendo as eleições.



O ideal socialista e o carisma de Josip Broz Tito se sobrepuseram às questões nacionais
e aumentaram as tensões internas.



Tito morreu em 1980. A economia, depois de um período de crescimento, entrou em
crise. Desemprego, inflação e dívida externa passaram a fazer parte do cotidiano do
povo iugoslavo.



Em 25 de junho de 1991, depois de um plebiscito, os parlamentos da Eslovênia e da
Croácia declararam a independência. Slobodan Milosevic, eleito presidente da Sérvia
em 1989, não aprovou a autonomia das duas repúblicas. Estourou, então, a guerra
civil.

A guerra civil
Como mencionado previamente, a independência das províncias gerou agitações no
território, provocando uma sangrenta guerra civil. De tal maneira, é necessário entender o
curso que a guerra tomou durante os anos e os atos que banharam a mesma até os dias atuais,
para que medidas novas e mais eficazes sejam tomadas. Com isso, é necessário ter em mente
que diversas resoluções foram aprovadas durante os primeiros anos da guerra pelo CSNU,
entretanto, as tensões não diminuíram. O Centro Internacional de Justiça Transicional,
enquadra o conflito da seguinte maneira:
"A declaração de independência da Eslovênia da República da Iugoslávia
em 1991 marcou o início do desmantelamento da ex-Iugoslávia. A
Croácia e a Bósnia e Herzegovina (BiH) seguiram o exemplo. Os
combates entre a Eslovénia e o Exército Popular Iugoslavo duraram
apenas 10 dias, mas as guerras brutais travadas na Croácia e na BiH
(iniciadas em 1991 e 1992 respectivamente) prolongaram-se. Os
conflitos incluíram ataques generalizados contra civis, expulsões de
populações, violações sistemáticas e o uso de campos de concentração.
A maioria dos massacres ocorreu na BiH, Croácia e Kosovo. Cerca de
140.000 pessoas foram mortas na região durante os conflitos e quase 4
milhões de outras foram deslocadas. Cada país da antiga Iugoslávia
apresenta seus próprios desafios à responsabilização por abusos de
direitos humanos, mas os conflitos da última década também exigem
respostas regionais."
(“ICTJ FormerYugoslavia Justice Facts 2009 English”, 2010)
A Força de Proteção das Nações Unidas (UNPROFOR), foi a primeira força de paz das Nações
Unidas na Croácia e na Bósnia e Herzegovina durante as Guerras Iugoslavas. A força foi
formada em fevereiro de 1992. Cedric Thornberry foi diretor de Assuntos Civis da
UNPROFOR no início da missão em fevereiro de 1992. No final de seu primeiro mandato em
março de 1993, a UNPROFOR teve pouco sucesso em restaurar a paz na Croácia, obtendo a
remoção parcial do Exército Popular Iugoslavo em maio de 1992. No entanto, a agitação civil
era tal que o terror, a discriminação e a "limpeza étnica" ainda estavam presentes. As forças
sérvias locais conseguiram completar a limpeza das áreas do UNPA (United Nations

Progressive Alliance), iniciada em 1991, que deixou apenas 279 croatas vivos de uma
população pré-guerra de 102.000.
A situação era problemática principalmente por causa da não cooperação das autoridades
sérvias locais e por causa de grandes ofensivas militares croatas posteriores. Além disso, a
situação para a qual a UNPROFOR foi projetada mudou significativamente. A parte croata
agora se recusou a negociar sua soberania sobre os UNPAs e Zonas Rosa, o que a parte sérvia
não aceitaria. O estabelecimento da "República da Krajina Sérvia" complicou ainda mais a
situação.
Dessa maneira, a distribuição de ajuda humanitária foi interrompida devido à falta de
cooperação e até ações hostis como a construção de minas e utilização de armas de fogo
pequenas, em algumas partes no campo, especialmente das forças sérvias da Bósnia. No
entanto, de novembro de 1992 a janeiro de 1993, um total de cerca de 34.600 toneladas de
suprimentos de socorro foram entregues a cerca de 800.000 beneficiários em 110 locais em
toda a Bósnia-Herzegovina.
Em 6 de julho de 1993, novas tensões surgiram após a decisão do governo croata de reabrir a
estratégica ponte de Maslenica em 18 de julho – a Croácia foi cortada pela metade enquanto
a ponte estava nas mãos dos sérvios. As forças da UNPROFOR mandatadas para monitorar a
retirada das forças croatas da área não puderam ser destacadas, devido à recusa de acesso
por parte das autoridades croatas. Os sérvios bombardearam a ponte que foi parcialmente
destruída em 2 de agosto. Em 12 de agosto, as negociações para um cessar-fogo começaram
em Genebra, mas não tiveram sucesso. Eventualmente, as forças croatas recuaram para suas
posições antes da incursão.
Em meados de março, aviões não identificados lançaram bombas sobre vilarejos nas
proximidades de Srebrenica, violando pela primeira vez as "zonas de exclusão aérea". Os
sérvios bósnios foram acusados de responsabilidade pelo atentado, mas negaram. Em 31 de
março, foi votada uma resolução autorizando as nações que contribuem para a UNPROFOR
a tomar "todas as medidas necessárias" para impedir voos militares dos beligerantes nas
zonas de exclusão aérea ("Operação Deny Flight"). Aviões franceses, holandeses e americanos
foram mobilizados para fazer cumprir a resolução.
Desde março de 1993, unidades paramilitares sérvias mataram muitos civis, destruíram
habitações, impediram o ACNUR de entregar ajuda humanitária e forçaram milhares de
refugiados bósnios a fugir para a cidade de Srebrenica. 30 ou 40 pessoas morriam
diariamente por ação militar, fome, exposição ao frio ou falta de tratamento médico. A
Resolução 819 tentou resolver esse problema declarando Srebrenica uma "Área Segura". A

Resolução 836 autorizou a UNPROFOR "atuando em legítima defesa, a tomar as medidas
necessárias, inclusive o uso da força, em resposta a bombardeios contra as áreas seguras por
qualquer das partes ou à incursão armada nelas ou em caso de obstrução deliberada dentro
ou ao redor dessas áreas a liberdade de movimento da UNPROFOR ou de comboios
humanitários protegidos".

Consequências do conflito
Quando paramos para pensar na crise que está acontecendo dentro da Iugoslávia, devemos
lembrar de um pilar: Diferente da maioria dos conflitos que aconteceram durante a guerra
fria, os precedentes do conflito da Iugoslávia começaram antes mesmo da Europa ser uma
Europa.
Uma das situações mais preocupantes vai de encontro com o fato de que a violência a ser
utilizada dentro do conflito é extrema. Os sérvios utilizaram violência extrema durante as
guerras que aconteceram, lutando como a nação majoritária e privilegiada desde a base para
se manter no poder. Milhares de muçulmanos foram assassinados, expulsos de suas casas e
até os temidos campos de concentração foram usados. De acordo com observatórios das
Nações Unidas dentro deste território, também há ações de “limpeza étnica” por parte dos
sérvios, o que nos faz um "deja-vu" histórico dos limites (ou falta deles) e o perigo do uso
deste conceito dentro de governos. Cerca de dois milhões de habitantes tiveram que sair das
zonas de conflito. Com isso, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas (maioria de
muçulmanos) foram exilados ou se refugiaram em outros países. A quantidade de mortos na
guerra chegou ao número de 200 mil pessoas, número que se expande cada dia mais dentro
do território.
As forças de paz da ONU tiveram que atuar no conflito, com o objetivo de buscar a paz e evitar
maiores consequências negativas e violentas, sendo estas vistas com maus olhos dentro do
território. Como já é de ciência, assumir uma posição dentro de um país na situação da
Iugoslávia vive uma linha tênue de imparcialidade e a tomada de um lado. Qual seria a
posição de liberdade ao se tomar dentro de uma nação onde até dentro dos pequenos grupos
étnicos há divisões? Mas de qualquer forma, os soldados das Nações Unidas seguem sendo
fundamentais no tocante à manutenção da paz após o fim da guerra. Após a assinatura do
Acordo de Dayton, também conhecido como Protocolo de Paris, que foi intermediado pelos
Estados Unidos.

De acordo com o tratado de paz, o território da Bósnia-Herzegovina foi dividido em duas
unidades de administração. Uma área, com 51% do território (Federação da Bósnia e
Herzegovina), ficou com a administração dos bósnios muçulmanos e bósnios croatas. A outra
área administrativa (República da Sérvia) possui 49% do território da Bósnia-Herzegovina e
é governada pelos sérvios.

POSICIONAMENTOS GERAIS
De maneira geral, por estar num nicho muito específico, a guerra civil Iugoslava acaba se
tornando uma "incógnita" para países que não estão na região, ou que não estão envolvidos
no conflito. A guerra levou a região a se envolver em não só um conflito étnico, como um
conflito religioso. Isto fez com que muitos, dentro de suas próprias nações, terminassem em
conflito com seus próprios grupos étnicos. Por conta disto, o mundo que já se encontra
dividido, dentro do conflito político de uma guerra silenciosa.
A variação entre grupo étnico, partido político, religião, economia divide o mundo, em um
conflito congelado. Haverá de se avaliar aquela a diferença entre um mundo polar. Deveria
ser o mundo um conceito abstrato, de uma terra pré-definida, ou as quase três milhões de
vidas na região dos balcãs que já foram perdidas dentro desse conceito abstrato de mundo?
Entretanto, é importante ressaltar que cada posicionamento dado por um país membro do
CSNU é levado em conta e será primordial para o desenvolvimento do debate. Como já pode
ser visto em diversas fotos, a sala de reunião do conselho de segurança é uma das únicas salas
de reunião que possui o formato redondo, onde todas as nações poderão se encarar face a face
para debater as questões do mundo.
A terra e as cadeiras do Conselho de Segurança têm algo em comum: Ambas têm o formato
redondo, mas são cheias de lado. Por isso, independente da região de sua nação, ou de sua
participação no conflito, cada voto/veto importa. Os senhores deverão fazer uma
introspecção dentro de suas nações, e entender que todos, sem exceção, possuem voz e olhar
neste conselho redondo.
Com isso, foi através de reuniões como essa que nos anos de 1991 e 1992 que as 15 cadeiras
do CSNU decidiram levar os capacetes azuis às zonas de perigo, de forma a preservar a
população que estava envolvida na guerra. Por fim, não se atenham a barreiras geográficas e
geopolíticas, apenas juntem-se, e honrem a primeira cláusula da carta aos direitos humanos:
"Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos."

PERGUNTAS QUE UMA RESOLUÇÃO DEVE
RESPONDER
Espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às seguintes perguntas:
1.

Existe um limite para uma intervenção do CSNU? Até onde a ONU pode interferir no
assunto?

2. A independência das províncias é a melhor opção? Se sim, por quê?
3. Quais diretrizes podem ser adotadas pela recém-abalada Organização das Nações

Unidas para evitar a eclosão de crises futuras e guerras civis?
4. Como a ONU pode colocar um fim à onda de violência observada na Guerra Civil

Iugoslava?
5. Como o Conselho de Segurança das Nações Unidas pode elaborar planos de

reconstrução e reestruturação para a região afetadas pela Guerra Civil Iugoslava?
6. Como o Conselho de Segurança das Nações Unidas pode lidar com o contingente

populacional afetado pelo conflito?
7.

Como o Conselho de Segurança das Nações Unidas pode reavaliar ou redefinir o
conceito de “guerra justa” para evitar o aumento de casualidades em conflitos futuros?

CONCLUSÃO
Caros delegados, esperamos que a partir do que foi exposto neste guia, em conjunto com seus
estudos, os senhores façam bom proveito das sessões as quais teremos dentro desse Conselho.
Mais uma vez é importante ressaltar a necessidade da adequação dos senhores, e de seus
respectivos países ao ano a qual estamos nos referindo, ou seja, 1993. Com isso, declaramos
nossa total disponibilidade para tirar quaisquer dúvidas a respeito da temática em si, ou do
andamento do comitê.
Ademais, é importante ressaltar que os senhores terão o poder em suas mãos de decidir o
presente e o futuro de milhares de pessoas. Como vocês podem ver nas mídias presentes, a
nação iugoslava sangra em todos os lados. A região dos Balcãs se tornou um grande barril de
pólvora e as consequências desse conflito podem ser inestimáveis. O povo sangra senhores,
não deixem que esse sangue escorra em vossas mãos. Utilizem toda a diplomacia e
possibilidade que os convém para que isso não aconteça.
Lembrem-se que, essa terra redonda sempre estará cheia de lados. Os senhores deverão ter
em mente que todo acordo a ser feito deve ser dentro da linha tênue que vive a política externa
de todos os países que aqui se fazem presentes. E principalmente, deverão ser seguidos, de
forma a não levar o país a mais uma barreira de desenvolvimento.
Acima de qualquer coisa, a Mesa Diretora do CSNUH espera que os senhores tenham empatia
por essa situação que perdura a tanto tempo. Que os senhores se lembram diariamente dos
erros dos passados, para que eles não se repitam no futuro. Atentem-se a jurisprudência do
CSNU, pesquisem e divirtam-se! Mas o mais importante: resolvam a crise da Iugoslávia.
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