
O país 

O Império do Japão está situado no sudeste Asiático e 
Pacífico Sul. Estão incorporados ao Império várias partes do 
litoral da China, Kiaochow, Palau, Ilhas Marianas, Microné-
sia e Ilhas Marshall.  A língua oficial é o Japonês,  e sua po-
pulação média em 1921 aproxima-se dos  56 milhões, sua 
forma de governo é uma Monarquia Absoluta com Consti-
tuição. Depois dos primeiros vinte anos do período Meiji, a 
economia industrial expandiu rapidamente até por volta de 
1920, com a importação de tecnologias avançadas do Oci-
dente e vultosos investimentos privados.  

 

O país e a Liga das Nações 

O Império do Japão é um membro permanente do Conse-
lho, principal órgão político e decisório, integrante da Liga 
das Nações.  A guerra se tornaria bastante proveitosa ao 
Império do Japão, ao declararem guerra à Alemanha, pelo 
fato de que como recompensa pela participação na guerra, 
o Tratado de Versalhes consagraria ao país o Mandato do 
Pacífico Sul, sob supervisão da Liga das Nações, confiando 
ao Japão a administração de várias ex-colônias alemãs na 
Oceania.  Em 1919, o Império do Japão propôs uma cláusula 
de igualdade racial a ser incluída na convenção da Liga das 
Nações, na Conferência de Paz de Paris (1919). A cláusula 
foi rejeitada por países ocidentais e não foi objeto de maio-
res discussões na reunião geral da conferência. A rejeição 
foi um fator importante nos anos seguintes na mudança de 
posição japonesa de cooperação com o ocidente para a 
adoção de políticas mais nacionalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

O Império do Japão entrou na Primeira Guerra Mundial em 
1914, aproveitando-se da distração dos alemães com a 
guerra na Europa para expandir sua esfera de influência na 
República da China e no Pacífico. O Japão declarou guerra à 
Alemanha em 23 de agosto de 1914, sendo  que os países 
continuam a não manter relações diplomáticas no período 
pós guerra. Em relação a Polônia, desde 1919 os países 
mantém boas relações diplomáticas, sendo que a aproxi-
mação entre estes se dá principalmente como forma de 
enfraquecer a União Soviética. 
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