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1. APRESENTAÇÃO DA MESA

1.1 Helberty Vinicios Coelho Filho - Diretor
Olá, senhores delegados e senhoras delegadas, meu nome é Helberty Vinicios

Coelho Filho, tenho 22 anos e sou o diretor da OSCE 2020, quando nos encontrarmos

virtualmente em nossos debates estarei no sétimo período do curso de Relações

Internacionais. Desde pequeno, meus pais sempre me falaram que o bem mais valioso que

o ser humano poderia adquirir é o conhecimento e assim fui criado, sempre valorizando

muito o saber acadêmico e a experiência que ganhava ao decorrer dos anos. Durante meu

ensino médio, fui monitor das matérias de ciências humanas e, após me formar, fui professor

particular, época em que sonhava em ser professor e sigo me esforçando para atingir este

objetivo.

Minha história com o MINIONU começa no ano de 2018. Como sou de uma pequena

cidade do interior de Minas Gerais, nunca tinha ouvido falar sobre o projeto e só fui

descobri-lo quando entrei para a graduação de Relações Internacionais. Comecei minha

trajetória sendo voluntário no comitê Liga das Nações 1929, sobre a divisão da Silésia, e, no

ano seguinte, me candidatei ao cargo de Diretor Assistente para o comitê CNU 1995, sobre

a guerra da Bósnia. Durante as simulações, fiquei encantado ao ver que todo o esforço que

empenhei no decorrer do ano serviu para o crescimento acadêmico de pessoas tão jovens e

me trouxe de volta o sentimento de quando era professor particular.

Como podem perceber, todas as minhas participações dentro do MINIONU têm algo

em comum: a segurança e a manutenção da paz no continente europeu. A Europa é um

território muito explorado no campo das Relações Internacionais, porém na maioria das

vezes tendo como foco a região da Europa Ocidental, e assim deixando a Europa oriental de

lado. Entretanto, toda a minha trajetória acadêmica me levou a amar essa região. Portanto,

meu intuito com este comitê é que vocês conheçam um pouco mais sobre esta parte do

mundo e descubram como é uma região com uma história e cultura extremamente rica.

1.2 Aline Cristina de Souza - Diretora Assistente
Meu nome é Aline Cristina de Souza, tenho 19 anos e estou cursando o segundo

período de Relações Internacionais na PUC Minas. Sou Diretora Assistente do MINIONU do

comitê OSCE sobre a crise ucraniana. Me candidatei à vaga porque gostaria de contribuir e

aprender mais com o tema que será debatido durante o projeto, colocar em prática minha

experiência com debates e ajudar os delegados a desenvolverem suas habilidades de

argumentação.
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1.3 Mariana Puertas Lippi - Diretora Assistente
Meu nome é Mariana Puertas Lippi, tenho 20 anos e estou no meu 2º período do

curso de Relações Internacionais na instituição Pontifícia Universidade Católica de Minas

Gerais (campus Coração Eucarístico), e farei parte do MINIONU como Diretora Assistente

do comitê OSCE (2020): A Crise Ucraniana. Acredito que fazer parte deste evento me

proporcionará um contato mais próximo com debates relevantes da agenda internacional,

podendo ampliar meu conhecimento e buscar soluções, coletivamente, para problemas

mundiais. Participar da simulação é uma oportunidade para meu crescimento pessoal e

profissional, colocando à prova minha capacidade de relacionamento e diálogo.

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

2.1 A História da Região

A península da Crimeia foi dominada por diversos povos ao longo de sua história,

tais como os gregos, Unos, Romanos, Sumérios, Godos e os Rus. Os Rus são os

antecedentes do atual povo russo, chegaram na península da Crimeia no século X,

aproximadamente no ano de 988, quando a atual cidade de Sebastopol foi conquistada.

Ademais, nesse mesmo período, foi construída a primeira catedral ortodoxa na região, a

catedral de São Vladimir, sendo este o marco do início da cristianização na região. Logo

após isso, um povo de origem turca chegou ao local e o dominou, assim foi até o século

XVII, época na qual o império russo já tinha se formado e se consolidado como uma das

potências locais. Alegando que a região historicamente era sua, o Império Russo declarou

apoio aos cossacos, um povo de origem do sudeste europeu que mais tarde se firmou no sul

da Rússia asiática. Assim teve início da guerra da Crimeia (1853-1856) Após a tomada da

região por parte dos cossacos, estes se tornaram parte da população russa (FIGUEIREDO,

2019).

Desde o século XVII, o governo russo percebeu as dificuldades em seu comércio

marítimo, devido ao fato de que nenhum de seus portos tinha saídas para mares quentes,

sendo que as únicas saídas para o mar do território são para mares congelados, como é o

caso do Oceano Ártico. Percebendo tal dificuldade, o Czar Pedro I percebeu tal dificuldade

em seu governo e tentou encontrar uma saída para esse problema, vendo como a solução

mais fácil o controle dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Ao dominar tais estreitos, a

Rússia teria controle total de toda a rota do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Porém,

para ter o poderio de tal estreito, a Rússia deveria ter primeiramente o controle de todo o

Mar Negro, e a Crimeia foi escolhida como ponto inicial da dominação do Mar devido sua

posição peninsular, assim facilitando ações de ataque (FIGUEIREDO, 2019).
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Tal ato somente se concretizou no ano de 1783 quando a Imperatriz Catarina, a

Grande, conquistou a região da Crimeia e a anexou ao território russo, desencadeando

assim diversos conflitos armados entre russos e turcos pela região, em razão da

reivindicação histórica de ambas às partes sobre o território. Após a anexação da Crimeia

por parte da Imperatriz Catarina a Grande, a região esteve sob domínio russo até o ano de

1991 (FIGUEIREDO, 2019).

2.2 Dissolução da URSS

Após a Guerra Civil Russa (1917-1922) a Ucrânia se tornou uma república

autônoma, que compunha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Nesse

contexto, no ano de 1954, o ex-primeiro-ministro da URSS, Nikita Khrushchov, transferiu os

poderes executivos que a Rússia exercia sobre a Crimeia para a Ucrânia (devido à sua

proximidade com a região), tornando a logística da administração mais fácil e eficiente.

Apesar de não ter sido um problema no início da formação do Estado, anos depois, após a

dissolução da URSS em 1991, a proclamação da independência ucraniana e a incorporação

da região da Crimeia à nova república desencadearam dois problemas (GALEOTTI, 2017).

O primeiro seria a criação de um novo Estado nacional, que possuiria o terceiro

maior arsenal nuclear da época - herança da URSS -, que, mesmo não tendo controle

operacional, ainda era considerado uma possível ameaça. Nesse sentido, foi requerido aos

Estados que compunham a antiga URSS, e que possuíssem resquícios de seu arsenal

nuclear, que assinassem um acordo abrindo mão das ogivas que estivessem sob seu

controle, para que, em troca, garantissem sua integridade territorial por parte dos governos

da Rússia, Estados Unidos da América e o Reino Unido (GALEOTTI, 2017).

O segundo problema seria a divisão da frota que se encontrava estacionada no Mar

Negro, pois, ao dividir a região, a Rússia manteve cerca de 80% das tropas ali alocadas. E

então, além de deter o direito de usar bases navais ali já estabelecidas, a Ucrânia propôs a

cooperação mútua na utilização das mesmas, bem como o aluguel de bases para os russos,

tendo isso durado até o ano de 2013 (GALEOTTI, 2017).

De acordo com a constituição ucraniana, a região da Crimeia é considerada como

uma região semiautônoma, ou seja tem liberdade de manter laços políticos e econômicos

com outros países mesmo que Kiev seja contra, logo a população local tem mantido contato

com Moscou, desde então tanto o governo ucraniano e o russo tem estimulado o sentimento

nacionalista na região a fim de que a população
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2.3 Euromaidan

A população ucraniana é extremamente polarizada, sendo a parcela da população

que habita na região leste do país a favor de uma aproximação política e econômica com a

Rússia e o russo sendo considerado como língua oficial. Já o povo que habita na região

oeste deseja uma aproximação com a União Europeia, tanto em questões políticas, visando

uma independência das demandas vistas como abusivas que o governo russo impõe

frequentemente à Ucrânia, quanto uma integração econômica e talvez a entrada ao bloco da

União Europeia (MIELNICZUK, 2014).

Em novembro de 2013, o presidente Viktor Yanukovych da Ucrânia decide não

assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia em função de priorizar acordos

com a Rússia, gerando protestos por parte dos ucranianos que foram às ruas protestar

contra presidente o Yanukovych, resultando em uma repressão violenta às manifestações

por parte do governo. Em função das repressões violentas às manifestações, Yanukovych

acabou sendo afastado e um governo interino foi montado (FIGUEIREDO, 2019).

2.4 Ascensão de movimentos ultranacionalistas

Os movimentos ultranacionalistas na Ucrânia começaram a ganhar força no território

ucraniano a partir da Revolução Laranja, uma série de protestos políticos que ocorreram no

país entre novembro de 2004 e janeiro de 2005, decorrentes das denúncias de fraude nas

eleições ucranianas de 2004. A partir dessas denúncias, partidos de extrema-direita com

políticas ultranacionalistas, como o Svoboda (Liberdade), começaram a ganhar mais

adeptos a suas ideias radicais, mas a ascensão dos grupos ultranacionalistas ganha força a

partir de 2013, quando aumenta a disparidade ideológica entre o governo e os cidadãos

(SNYDER,2015).

Quando o governo de Viktor Yanukovych se negou a assinar o tratado de cooperação

com a União Europeia (UE), uma série de manifestações começaram a acontecer no

território ucraniano, especialmente na capital Kiev e ao oeste do país. A série de protestos

cresceu e os partidos da oposição ao governo de Yanukovych decidiram se juntar aos

protestos pregando seus ideais de radicalização. Apesar da entrada de grupos de

extrema-direita nas manifestações, a revolta popular continuou pacífica, até que, em 17 de

janeiro, os manifestantes começaram a se rebelar violentamente contra a polícia, recorrendo

a bombas caseiras e porretes (SNYDER,2015).

O Svoboda pode ser considerado principal progênie dos movimentos de

extrema-direita da atual crise ucraniana. Fundado em 1991, o partido é atualmente liderado
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por Oleh Tyahnybok e tem ideais considerados neonazistas; é um dos mais controversos

partidos ultranacionalistas da Ucrânia e, apesar de ser contrário às alianças com o governo,

o partido possui membros no parlamento. Muito conhecido por originalmente utilizar a

heráldica alemã nazista “Wolfsangel” como seu símbolo, o partido se juntou à organização

paramilitar “Patriotas da Ucrânia”. O Svoboda prega pelo que chama de “dessovietização”

da Ucrânia, e possui ideais anti-imigrante e a idolatria a figuras fascistas do passado do

país, como o líder nacionalista Stepan Bandera, considerado um herói ucraniano, que lutava

pela independência ucraniana, mas que ajudou ativamente o terceiro Reich, tendo ligações

com o exército alemão nazista durante a Segunda Guerra Mundial e lutando contra os

soviéticos(SNYDER,2015).

Com a onda de manifestações crescendo, a ascensão de grupos de nacionalismo

exacerbado cresceu muito na Ucrânia e, com essa grande elevação, surge uma formação

política chamada de Pravy Sektor (Setor da Direita), que ficou rapidamente muito conhecida

e que começou a ganhar muitos adeptos, entre eles: apoiadores do partido Svoboda,

patriotas ucranianos, a Assembleia Nacional da Ucrânia, a Autodefesa Nacional Ucraniana

(UNA-UNSO) e o Tryzub (exército ucraniano). O Pravy Sektor possui uma ideologia

considerada neonazista, e possui restrições étnicas para participantes, sendo que apenas

ucranianos podem se tornar membros do movimento (SNYDER,2015).

A crise ucraniana ficou conhecida na história recente como o momento mais tenso

das relações entre o governo russo e as potências ocidentais desde o fim da Guerra Fria.

Considerando a ascensão de discursos com cunho extremamente nacionalista e feições

nazifascistas em todo o território europeu, na Ucrânia tal tendência se concretizou no partido

Svoboda, que possui um caráter xenofóbico e preza pela “pureza racial” ucraniana, assim

sendo contrário a qualquer população não ucraniana em seu território. Esse partido obteve

apoio de cerca de 10% da população durante as eleições parlamentares de 2010

(SNYDER,2015).

Em 2014, pouco após o início dos protestos do Euromaidan que tomaram uma

enorme proporção por toda a Ucrânia, a população de origem ucraniana criticava a posição

amigável e a grande aproximação econômica à Rússia em detrimento da União Europeia.

Assim, os nacionalistas ucranianos começaram a atacar e ameaçar os cidadãos ucranianos

de origem russa, desencadeando um movimento separatista que ficou conhecido como as

repúblicas livres de Donetsk e Lugansk. Tais movimentos desejavam ser anexados pelo

governo russo, gerando uma série de agressões ao povo ucraniano oriundo da Rússia por

parte de nacionalistas extremistas, forçando-os a buscar proteção (BONET, 2016).
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2.5 Revoltas no Leste ucraniano

Desde março de 2014, o leste ucraniano foi palco de um conflito armado, que

começou com a revolta pró-europeia de Maidan após a recusa do governo ucraniano em

assinar um acordo que aproxima o país da União Europeia, preferindo estreitar laços com a

Rússia; e isso deflagrou uma série de protestos. A chegada da oposição pró-europeia à

presidência gerou revolta no Leste e no Sul do país, onde uma onda separatista levou a

população russófona à luta pela secessão. A península da Crimeia foi anexada pela Rússia,

e regiões como Donetsk e Lugansk têm sido palco de confrontos entre os rebeldes

separatistas e forças leais ao governo de Kiev.

O conflito na Ucrânia é fortemente marcado por questões de cunho étnico, linguístico

e cultural que dividem a Ucrânia em dois grandes grupos identitários: enquanto o

centro-oeste do país defende a aproximação com a Europa, as populações do sul e do leste

ucraniano defendem maior influência de Moscou na região, ou até mesmo a futura

incorporação à Federação Russa. Na Crimeia, a maioria da população é composta por

russos étnicos e mais de 80% falam russo como a língua nativa. De acordo com o censo de

2001, em nenhum outro lugar da Ucrânia os russos constituem a maioria da população. No

leste e sul do país também moram principalmente pessoas com raízes ucranianas. Na

Cracóvia, 26% se consideram russos, e em Donetsk, 38%. Porém, a preferência pelo idioma

russo nas regiões leste e sul da Ucrânia não deve ser considerada sinônimo de um desejo

de união maior com a Rússia (GALBERT, 2015).

Logo depois da queda do presidente, Oleksandr Turchynov, o próximo governante,

suspendeu as negociações econômicas com a União Europeia, que possibilitariam a

possível adesão do país ao bloco. Kiev acompanhou a anexação por parte da Rússia da

península ucraniana da Crimeia, e depois a tomada de controle no início de abril por parte

de manifestantes pró-russos, ou seja, contra as autoridades pró-europeias, de edifícios

oficiais em Donetsk e Lugansk, no leste do país. Os protestos receberam o nome de

Euromaidan, em alusão à reivindicação da população local da volta das negociações com

Bruxelas, e duraram até fevereiro de 2014, marcados pela repressão policial e escalada da

violência, culminando na fuga de Yanukovych para a Rússia (GALBERT, 2015).

Após a fuga do então governante, instaurou-se um parlamento interino em Kiev, e

uma das medidas apresentadas era a proposta de rebaixar o status oficial da língua russa

no país. Em resposta a esta proposição, uma série de protestos pró-Rússia começaram em

cidades do Leste e do Sul da Ucrânia, bem como na península da Crimeia. Da mesma

forma, os protestos nas regiões de Donetsk e Lugansk passaram a ter um caráter

separatista e a buscar por maior aproximação e integração com a Rússia. Apesar de o
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governo russo negar, constantemente, o envolvimento no conflito, há evidência de

envolvimento de forças russas na região. Foi identificada pela OTAN a presença de 45 mil

“pequenos homens de verde”, soldados que não carregam a insígnia do exército russo, mas

que são russófonos e estão armados com arsenal russo e ocupam a região do leste da

Ucrânia, assim como na Crimeia (GALBERT, 2015).

Na frente diplomática, antes da efetivação de um acordo entre Kiev e os separatistas

houveram longas negociações dada a delicadeza do tema, além disso, antes desse acordo

teve início o processo de paz da Normandia (Normandy Format), no qual Rússia, Ucrânia,

Alemanha e França mantiveram – e ainda mantém – diálogos sobre a questão. E então em

2014 assinaram em Minsk, com a participação da Rússia e da Organização para a

Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), um acordo que traçava o mapa do caminho

para a resolução política do conflito. O acordo, assinado por Ucrânia, Rússia e

representantes das repúblicas separatistas da Ucrânia, consistia em doze pontos e previa:

1) um cessar-fogo imediato; 2) a anistia aos rebeldes que se desarmassem; e 3) um

corredor para ajuda humanitária e refugiados. No entanto, o acordo fracassou e as

hostilidades entre as partes combatentes continuam (GALBERT, 2015).

Em 2015, o pacto foi reafirmado por Kiev e pelos rebeldes após uma mediação

franco-alemã e o apoio do presidente Vladimir Putin, sendo conhecido por "Minsk 2". O

acordo permitiu o início de vários cessar-fogo, que foram eventualmente violados em toda a

linha da frente, deixando-o, de fato, suspenso. Mesmo após a tentativa de algumas tréguas

em 2016, o que reduziu consideravelmente o nível de violência, alguns episódios de conflito

que se seguiram aumentaram o número de vítimas no conflito (TSVETKOVA, 2015).

Segundo o último relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos

Humanos (ACNUDH), divulgado em 12 de março de 2020, o conflito já causou a morte de

13 mil a 13,2 mil pessoas. Estima-se que este total seja composto pela morte de ao menos

3,350 mil civis, 4,1 mil soldados ucranianos, e 5,650 mil de outros grupos armados. No

entanto, o mesmo relatório aponta para uma forte tendência de queda no número de vítimas.

Em 2019, registrou-se a morte de 27 civis, 40,6% a menos que no ano de 2018, sendo então

o ano com menor número de baixas desde o início das hostilidades (TSVETKOVA, 2015).

Apesar do arrefecimento recente das hostilidades entre separatistas e forças

governamentais, o conflito estende-se há seis anos. Como desdobramento dos protestos

iniciados em 2013, na Praça Maidan, em Kiev, e da anexação da Crimeia pela Federação

Russa, a Guerra em Donbass evidencia a disputa interna entre narrativas pró-União

Europeia e pró-Rússia. Nesse sentido, o entendimento das razões que desencadearam o

movimento separatista passa pela necessidade de um olhar histórico da construção da

identidade ucraniana após a dissolução da União Soviética, bem como do posicionamento

russo em relação aos países do chamado espaço pós-soviético. Como demonstrado pelo
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cessar-fogo negociado em 2019, na Normandia, um acordo de paz entre as partes

necessitará da participação em conjunto entre o Kremlin e líderes europeus (TSVETKOVA,

2015).

2.6 A anexação da Crimeia

Em dezembro de 2014, o exército russo, sob a alegação de proteger os cidadãos

russos que habitam a região, envia soldados mascarados e sem identificação para a

península, de acordo com o dossiê publicado pela Human Rights Watch, houve prisões

arbitrárias, brutalidade por parte dos soldados russos e abuso de autoridade. Após a ação

das forças militares russas na região, foi realizado na Crimeia um referendo em 16 de março

de 2014, que propunha fazer com que a população escolhesse se iria fazer parte do

território russo, ou permanecer como parte da Ucrânia e 96% dos votos expressaram a

vontade da população de incorporar-se à Rússia, processo concluído pelo tratado de adesão

da Crimeia à Federação Russa assinado em 18 de março de 2014.

Ainda em 2014, a população russa da Crimeia pediu proteção aos militares russos

estacionados em bases da região, contra agressões de ucranianos, assim o fizeram e foram

além tomaram as principais instalações militares na região da Crimeia, acarretando

manifestações pró-Rússia e anti-Rússia por todo o território da Ucrânia. Além disso, diversos

soldados da alta patente da Marinha ucraniana desertaram para o lado russo, levando

consigo uma grande parcela dos navios de guerra ucranianos (BONET, 2016). Como o

referendo ocorreu durante uma ocupação militar, diversos estados membros da União

Europeia e os Estados Unidos da América acusaram de ser uma ocupação ilegal, já o

governo russo disse que reconhece o desejo da população da Crimeia e cumpriu o desejo

da maioria ao anexar a região.

Como consequência dessa anexação, as tensões entre Ucrânia e Rússia

aumentaram, ocasionando no maior desentendimento entre as partes envolvidas no conflito

já registrada na história, onde tem crescido a concentração militar russa próximo à fronteira,

assim causando uma série de revoltas do povo ucraniano. Nessas revoltas a população

ucraniana afirma que os russos estão realizando uma ocupação ilegal na área e que a

Crimeia é historicamente território ucraniano desde a fundação do reino de Kiev no século X,

por outro lado, os russos alegam que só estão na região para proteger a população russa

local e que conforme o referendo o território pertence-lhes (GALEOTTI, 2017).

A relação entre Kiev e Moscou se tornou ainda mais tensa após o novo governo

ucraniano, agora liderado pelo presidente Petro Oleksiyovych Poroshenko, demonstrar que

deseja uma aproximação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Desde

o início da ocupação militar na Crimeia a OTAN acusa o governo russo de desestabilizar
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militarmente o leste europeu e o acusa de violar a soberania da Ucrânia, de modo que

cortou suas atividades militares com o governo russo e tentou se aproximar militarmente de

Kiev (NATO,2020).

2.7 O conflito

Logo após a anexação do território da Crimeia, a ONU se mobilizou durante a sessão

da Assembleia Geral do ano de 2014. No plenário, a pauta foi discutida pelos membros e,

por 100 votos a favor, 11 contrários, 58 abstenções e 28 ausências, foi aprovada a proposta

de resolução 68/262 que descrevia como ilegal a ocupação russa no território da Crimeia.

Vladmir Putin se negou a retirar as tropas da região.

A comunidade internacional se mobilizou e condenou prontamente a atitude do

governo russo e um relatório feito pelo Escritório do Alto-Comissário das Nações Unidas

para os Direitos Humanos (EACDH), citou prisões arbitrárias, desaparecimentos,

maus-tratos e torturas cometidos pelos agentes estatais russos (ONU,2017).

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

3.1 O Comitê: OSCE 2020

Tendo em vista os fatos abordados, este projeto propõe a simulação de um comitê da

OSCE no ano de 2020. No ano de 2014, a Assembleia Geral decidiu que o referendo para a

anexação da Crimeia para o território russo era ilegal; além disso, o conselho de segurança

se encontra travado neste debate devido ao poder de veto da Rússia. Assim, este comitê

visa discutir entre as partes beligerantes, organizações internacionais e também com a

comunidade internacional, meios para o fim do conflito armado.

Os debates e deliberações destinadas à adoção de decisões têm por objetivo

melhorar, criar e fazer um acompanhamento do acervo político da OSCE em suas três

dimensões: político-militar; humana; e econômica-ambiental. Estas três dimensões

respondem ao enfoque amplo que a OSCE outorga à segurança, definindo-a como

instrumento primário de alerta preventivo, prevenção de conflitos, administração de crises e

reabilitação pós-conflitos em sua zona. Mesmo assim, os 57 países membros gozam de

igualdade sobre a base de um enfoque cooperativo no desenvolvimento de suas funções

como organização regional para a segurança e a cooperação em todo o seu espaço

geográfico (GALBREATH,2007).
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4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES
Entendem-se como os principais atores do debate: Rússia, Ucrânia, Estados Unidos

e a União Europeia - os quais terão maior responsabilidade de nortear as decisões.

4.1 Rússia

O governo russo anexou o território da Crimeia, alegando que a população da região

desejava ser parte do território russo e também que precisavam de proteção contra os

agressores ucranianos. O território da Crimeia é um ponto estratégico tanto econômico

quanto militar que pode ser utilizado para expandir sua zona de influência pelo Mar Negro e

proporcionar rotas comerciais marítimas em portos de águas quentes. Além disso, toda a

região do Cáucaso e do Mar Negro são zonas de interesse diretas do governo russo,

servindo como tampão impedindo o avanço da OTAN (FIGUEIREDO, 2019).

4.2 Ucrânia

Depois da dissolução da URSS, a Ucrânia se encontrava com um problema em

mãos, uma parte relevante de sua população era de origem russa, falava russo e tinha

grandes características culturais russas incorporadas, com a sua própria cultura. Assim o

governo ucraniano está estimulando e incitando a população a exaltar a cultura e a etnia

ucraniana em detrimento da cultura e população russa (FIGUEIREDO, 2019).

Após a queda do presidente Victor Yanukovych, a maioria da população ucraniana

não vê com bons olhos uma aproximação com o governo russo e temem que se a anexação

da Crimeia passe sem retaliações, o que pode criar um precedente perigoso. Nesse

sentido, revoltas como a das repúblicas Populares Donetsk e Lugansk, isso está levando a

Ucrânia a um comprometimento do seu próprio território e a uma possível pulverização do

estado nacional (MIELNICZUK,2014).

4.3 Estados Unidos da América

Juntamente da OTAN, tentam expandir sua zona de influência por todo o globo e

minar o poder de potenciais ameaças. Nesse contexto, a Rússia, que é um dos maiores

rivais dos Estados Unidos em termos militares, têm expandido seu território e isso pode ser

uma possível ameaça para os interesses globais dos EUA. Nos últimos anos o governo

estadunidense tem minado economicamente a Rússia com fortes sanções econômicas e

coagindo seus aliados a fazerem o mesmo, agora com os estados Bálticos se aliaram à

OTAN e tem causado uma certa tensão com Moscou (MIELNICZUK,2014).
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4.4 União Europeia

A União Europeia possui uma relação confusa com Moscou, tendo em vista que

diversos estados europeus, entre eles o governo alemão, são favoráveis a um diálogo

pacifico com o Kremlin. Além disso, quase toda a Europa continental é extremamente

dependente de recursos naturais russos, como o gás natural e o carvão, porém estados do

leste europeu temem a presença russa, como por exemplo os estados bálticos e a Polônia ,

que sofreram bastante com a presença russa em seu território durante a Guerra Fria

(MIELNICZUK,2014).

5. QUESTÕES RELEVANTES PARA AS DISCUSSÕES
● Sob qual jugo deve permanecer o território e a população da Crimeia?

● Como integrar os governos da Rússia e da Ucrânia para que um conflito similar não

ocorra novamente?

● Seria relevante a presença de algum ator externo no território disputado para verificar

que nenhum dos lados venha a desobedecer a um possível tratado de paz?

● Qual seria o papel dos agentes externos dentro desse contexto?
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Tabela de Delegações

Alto Comissariado das Nações Unidas para

Direitos Humanos (ACNUDH)

Observador

Anistia internacional Observador

Estados Unidos da América Votante

Federação Russa Votante

Human Rights Watch Observador

Organização do Tratado Atlântico Norte

(OTAN)

Observador

Organização do Tratado de Segurança

Coletiva (OTSC)

Observador

República da Armênia Votante

República da África do Sul Observador

República da Bielorrússia Votante

República do Cazaquistão Votante

República da Estônia Votante

República da Índia Observador

República da Letônia Votante

República da Lituânia Votante

República da Turquia Votante

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do

Norte

Votante

República Federal da Alemanha Votante

República Federativa do Brasil Observador

República Francesa Votante
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República Popular da China Observador

Representante da República Popular de

Donetsk

Observador

Representante da República Popular de

Lugansk

Observador

Ucrânia Votante

União Europeia Observador



17

REFERÊNCIAS

BONET, Pillar. Crimeia, a obsessão de Putin. EL PAÍS, [S. l.], p. 1-1, 26 jul. 2016. Disponível
em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/29/eps/1467215735_437122.html. Acesso em:
17 fev. 2021.

CONSELHO EUROPEU. Conselho Europeu. Anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol:
UE prorroga sanções por um ano. Anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol: UE prorroga
sanções por um ano, [s. l.], 18 jun. 2018. Disponível em:
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-cri
mea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/. Acesso em: 6 nov. 2019

GALBERT, Simond. The Impact of the Normandy Format on the Conflict in Ukraine: Four
Leaders, Three Cease-fires, and Two Summits. Center for strategic and international
studies, [S. l.], p. 1-1, 23 out. 2015. Disponível em:
https://www.csis.org/analysis/impact-normandy-format-conflict-ukraine-four-leaders-three-cea
se-fires-and-two-summits. Acesso em: 14 jul. 2021.



18

Galbreath, David J. (2007). The Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE). New York, NY: Routledge.

GALEOTTI, Mark. The Modern Russian Army 1992–2016. [S. l.: s. n.], 2017. 64 p.

HORVATH, Robert. The euromaidan and the crisis of the russian nacionalism. The
euromaidan and the crisis of the russian nacionalism, Google Scholar, 23 nov. 2014.
Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905992.2015.1050366.
Acesso em: 23 out. 2019.

MIELNICZUK, Fabiano. A CRISE UCRANIANA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS. Conjuntura Austral, [S.l.], v. 5, n. 23, p. 4-19, maio 2014.
ISSN 2178-8839. Disponível em:
<https://www.seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/46849/29136>. Acesso em: 26 out.
2019. doi: https://doi.org/10.22456/2178-8839.46849.

NATO. NATO relations with Ukraine. North Atlantic Treaty Organization, [S. l.], p. 1, 11 nov.
2020. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm. Acesso em: 19
fev. 2021.

ONU. Assembleia geral das nações unidas. Proposta de resolução 68/262. Registro em: 27
mar. 2014.

ONU. Relatório da ONU expõe violações de direitos humanos graves na Crimeia. ONU
News, [S. l.], p. 1-1, 25 set. 2017. Disponível em:
https://news.un.org/pt/story/2017/09/1595631-relatorio-da-onu-expoe-violacoes-de-direitos-h
umanos-graves-na-crimeia. Acesso em: 19 fev. 2021.

SNYDER, Timothy. Don‘t let Putin get Ukraine. The New York Times, [S. l.], p. 1-1, 23 jul.
2015. Disponível em:
https://www.nytimes.com/2014/02/04/opinion/dont-let-putin-grab-ukraine.html?smid=tw-share
&_r=0. Acesso em: 1 ago. 2021.

TSVETKOVA, Maria. Special Report: Russian soldiers quit over Ukraine. Thomson Reuters,
[S. l.], p. 1-1, 10 jun. 2015. Disponível em:
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-soldiers-specialreport/special-report-russian-
soldiers-quit-over-ukraine-idUSKBN0NV06Q20150510. Acesso em: 23 jul. 2021.


