
O país 

 

O Reino da Dinamarca é um pequeno país localizado no 

norte da Alemanha banhado pelo oceano Atlântico. O país 

é um território de origem viking. A partir do século XV, o 

Império Dinamarquês começa a decair. Até 1848 o país vive 

sob um regime absolutista e sua primeira Constituição libe-

ral é redigida em 1849. A Dinamarca foi um dos países que 

declarou neutralidade na Primeira Grande Guerra. A princí-

pio, o país não foi muito afetado pelo conflito, pelo contrá-

rio, teve um considerável aumento de suas exportações até 

finais de 1916. Contudo, em outubro de 1917, a Grã-

Bretanha estabeleceu um bloqueio às exportações para a 

Dinamarca, o que desencadeou uma situação de privação 

alimentar, que foi gradativamente se agravando até no-

vembro do ano seguinte. Finalizada a guerra, tem-se que 

em 1920, a agricultura dinamarquesa começa a ganhar for-

ças e o processo de industrialização expressa bons resulta-

dos. 

 

O país e a Liga das Nações 

 

A Dinamarca entrou na Liga das Nações em 1920, pouco 

tempo depois de sua criação, e adequou sua política de de-

fesa de acordo com as recomendações da organização. 

Como o país não foi alvo de ameaças no período da Grande 

Guerra, não havia por que manter um exército e uma mari-

nha armados. Isto não significa, pois, que o exército foi to-

talmente abolido. O Reino da Dinamarca foi uma nação que 

apoiou amplamente os ideais de paz que eram base da Li-

ga, tanto que a Sociedade Dinamarquesa da Paz teve seu 

nome alterado para Sociedade Dinamarquesa da Paz e da 

Liga das Nações. Em 1920, a Dinamarca participou das ses-

sões contrárias ao tráfico de escravos brancos, de mulheres 

e crianças, com a participação da primeira mulher na orga-

nização. 

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

 

Durante a Primeira Grande Guerra, a Dinamarca declarou 

neutralidade militar, porém acabou cedendo a algumas 

exigências alemãs. A Dinamarca minou os estreitos na en-

trada do mar Báltico em favor da Alemanha, o que gerou 

um desconforto diplomático com os britânicos. Os ingleses 

tinham fortes receios que a Dinamarca reexportasse merca-

dorias para os alemães, fato que desencadeou o bloqueio 

naval em 1917. Em 1920, fronteiras do país são delimitadas 

por um referendo entre Alemanha e Dinamarca. Em relação 

à Polônia, os países não possuem aproximações diplomáti-

cas.  
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