
O país 

 

A República da Finlândia está localizada no norte da Euro-

pa, faz fronteira com a Suécia, Noruega e com a União So-

viética. Foi inicialmente povoada pelos lapões, depois ocu-

pada por nômades estonianos e húngaros no começo da 

era cristã e, em 1157 foi tomada pelos suecos que evangeli-

zaram o país. Durante a Era Napoleônica, a Suécia precisou 

ceder a Finlândia ao czar Alexandre I, especificamente em 

1809, e nesse período, a Finlândia, que não era uma entida-

de nacional, passou a ser um Grão-ducado autônomo. Em 

1917, o país proclama sua independência e pouco tempo 

depois se depara com uma tentativa de tomada do poder 

pelos bolcheviques finlandeses, aliados dos russos. A Fin-

lândia enfrenta uma guerra civil que perdura por alguns 

meses. Em 1919 se declara República da Finlândia e elege 

K.J. Ståhlberg o primeiro presidente.  

 

O país e a Liga das Nações 

 

A Liga das Nações, em 1920, configura-se como parte fun-

damental da política de segurança finlandesa. No que diz 

respeito ao conflito entre Suécia e Finlândia referente às 

ilhas de Aaland, a Liga das Nações detém um papel primor-

dial. Com a declaração de independência da República da 

Finlândia, a população de Aaland requisita à anexação a 

Suécia, em função de uma maior proximidade linguística e 

cultural. O fato da Finlândia e, consequentemente, das 

Ilhas de Aaland, terem pertencido a Suécia desde o século 

XVII até a concessão do país à Rússia no século XIX, explica 

essa proximidade. A Liga das Nações detém competência 

legal para recomendar os Estados envolvidos. Esse impas-

se, portanto, está sob a apreciação da organização. 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

 

A política externa da Finlândia datada a partir de sua inde-

pendência, foi inicialmente voltada para a cooperação com 

a Estônia, Letônia e Polônia. É válido destacar também que 

os finlandeses coroaram, em outubro de 1919, um mês an-

tes do armistício que pôs fim a Primeira Grande Guerra, um 

príncipe alemão como seu rei, Frederic Charles de Hesse. 

Finalizada a guerra, o rei foi obrigado a abdicar frente às 

pressões dos aliados, o que demonstra um distanciamento 

do país em relação à Alemanha. 
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