
O país 

 

O Império Alemão está localizado na Europa Central e foi 
constituído em 1871 no processo de unificação empreendi-
do por Otto Von Bismark, o processo que se deu tardia-
mente em relação a maioria dos países europeus foi res-
ponsável pela entrada tardia alemã no processo de expan-
são colonial. No final do século XIX a Alemanha se desen-
volveu a tal ponto que passou a ser uma ameaça à hegemo-
nia comercial britânica. Nesse sentido, as correntes políti-
cas ideológicas, especificamente o nacionalismo detém 
uma grande importância, pois crescia nos alemães o inten-
so desejo de expansão territorial. Com o fim da Primeira 
Grande Guerra, o Império alemão considerado o grande 
culpado por todo o conflito, sofreu severas punições asse-
guradas pelo Tratado de Versalhes em 1919, como indeni-
zação às potências vencedoras, devolução da região 
da Alsácia-Lorena à França, a perda de colônias na África e 
Ásia, que foram partilhadas entre a Bélgica, França e Ingla-
terra, entre outras punições. Tal fato desencadeou uma 
intensa crise econômica no país caracterizado pela hiperin-
flação, bem como uma crise política, uma vez que o Partido 
Social Democrata não conseguiu controlar a situação e tão 
pouco cumprir com as promessas de uma vida melhor. 
 

O país e a Liga das Nações 

 

O fato de o Império Alemão ter sido condenado como o 
principal agressor da Grande Guerra justifica sua não ad-
missão na Liga das Nações. Embora a organização tenha 
sido criada com o intuito de evitar outra guerra na Europa e 
no mundo, o que, teoricamente envolve todas as nações, os 
membros permanentes são representados pelas potências 
vencedoras. Uma série de pré-requisitos é necessário para 
ingressar à Sociedade das Nações, e no momento, com a 
Alemanha sendo condenada pelo Tratado de Versalhes, ela 
não está de acordo com os ideais de paz pregado pela Liga.  

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

 

Por séculos, a Silésia tem sido influenciada por uma mistura 
de cultura alemã e polonesa. Durante o ano de 990 ao sécu-
lo XIV a Silésia pertenceu à Polônia, depois passou ao domí-
nio Boêmio, Império Austro-Húngaro e prussiano, e em 
1871 com a unificação da Alemanha, a Silésia passou inte-
grar esse novo império. É válido destacar que durante 1137 
a 1335 migração germânica foi incentivada com o intuito de 
desenvolver a região. Em 1919, foi instituído pelo Tratado 
de Versalhes que toda a região voltaria ao domínio polonês, 
como forma de reparação aos danos e prejuízos da causa-
dos na Guerra. Salienta-se nesse ponto que a maioria da 
população era constituída por alemães, embora as áreas 
industrializadas fossem dominadas pelos poloneses. Esta 
decisão de repassar a Silésia aos Poloneses foi então revo-
gada. A região é extremamente desejada pela Alemanha, 
em função das suas riquezas minerais e industriais, que 
seriam essências na reconstrução alemã pós-guerra.   
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