
O país 

O Reino da Noruega é um país nórdico da Europa setentrio-
nal que ocupa a parte ocidental da Península Escandinava, 
a ilha de Jan Mayen e o arquipélago ártico de Svalbard, 
através do Tratado de Svalbard. Sua extensão territorial é 
385.155 km². O país apresenta como língua oficial o norue-
guês. Desde a aprovação da Constituição em 1814, o Reino 
da Noruega adota como forma de governo uma Monarquia 
Constitucional Unitária, com um sistema parlamentar de 
governo, em que o Rei é o chefe de Estado,  e o primeiro-
ministro é o chefe de governo.  O período de 1905 a 1914 
caracterizou-se na Noruega pelo rápido crescimento eco-
nômico. O governo norueguês, dominado por ministros 
liberais, tornou-se um dos mais avançados da Europa em 
questões temáticas de cunho social, como a semana de 48 
horas, auxílio-desemprego, pensões de aposentadoria e leis 
que admitiam numerosos direitos individuais, inclusive o 
divórcio, em 1913, as mulheres norueguesas obtiveram o 
direito ao voto. 

 

O país e a Liga das Nações 

O Reino da Noruega é um membro não permanente do 
Conselho, principal órgão político e decisório, integrante da 
Liga das Nações. É considerado um país sem grandes tradi-
ções militares, e proclama sua neutralidade frente à Primei-
ra Guerra Mundial, conservada desde um acordo feito com 
a Suécia e Dinamarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

O Reino da Noruega apesar de quase sempre ter mantido 
uma certa neutralidade frente aos conflitos, forneceu assis-
tência naval para o Reino Unido durante a Primeira Guerra 
Mundial.  Em relação a Alemanha os países mantém boas 
relações diplomáticas desde 1905, e em relação a Polônia a 
Noruega não mantém grandes aproximações diplomáti-
cas.Durante o período da Primeira Guerra Mundial, a defe-
sa norueguesa e a política externa para todo o período são 
caracterizadas por políticos que não vêem nenhuma amea-
ça contra o Reino da Noruega. Devido a essa razão, se ex-
plica parcialmente o motivo pelo qual o reino insistia em 
uma neutralidade e na manutenção de grandes forças  ar-
madas. Justificativa pela qual o Reino da Noruega utilizava 
para não investir no setor, tendo em vista os desafios 
econômicos enfrentados pelo país. Dado um histórico de 
justiça social, pode-se dizer que mesmo diante tal imparcia-
lidade, o Reino da Noruega demonstra uma tentativa de 
conciliação entre a Alemanha e a Polônia. 
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