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Carta aos delegados 

Queridos Delegados e Delegadas do XVII ONU Jr.,  

Começamos por enfatizar o prazer imenso em recebê-los no Conselho de Segurança            

do XVII ONU Jr. para discutir acerca da questão da Caxemira. Tal conflito tem origens               

históricas, mas perdura até hoje e apresenta efeitos práticos na vida de quem vive na região. 

Prezamos, primordialmente, pelo crescimento pessoal e acadêmico dos nossos         

delegados e ansiamos que a experiência de participar do modelo mais antigo do Rio de               

Janeiro seja para vocês tão enriquecedora quanto para nós. Com vistas a alcançar tal objetivo,               

é de nodal importância ressaltar que esperamos construir uma relação saudável nos 4 dias de               

discussão para que o comitê siga da melhor maneira possível, possibilitando uma amizade             

para além das salas de debate. Dessa forma, nós, diretores, disponibilizamo-nos de modo             

sempre acessível a tirar quaisquer dúvidas que venham a surgir a partir dos estudos do               

presente guia e da argumentação nos dias do modelo – sintam-se confortáveis para buscar              

qualquer um de nós. 

A proposta do Conselho de Segurança do XVII ONU Jr. é aprofundar o conhecimento              

dos delegados sobre um conflito que se mantém desde o colonialismo britânico, questionando             

os impactos concretos, para as populações locais, das intervenções nos séculos passados das             

grandes potências na Ásia. Para isso, promoveremos vivências de um debate em âmbito             

internacional, nos padrões da ONU, para que possam perceber que toda guerra tem dois lados               

e, com isso, encontrarem a melhor solução para o tema. Ressaltamos a urgência humanitária              

da problemática, bem como a relevância no contexto supranacional devido à posse por ambos              

os países diretamente envolvidos no conflito, Índia e Paquistão, de armas nucleares. 

Por fim, encorajamos que leiam o guia em sua integridade, dado que está repleto de               

informações fundamentais para que o debate ocorra de forma fluída. Estamos ansiosos para             

recepcioná-los. Bons estudos! 

Alissa Ishakewitsch 

Isabelle Mello 

Jean Pirola 

Luciano Marchi 

Thaisa Viana 
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1. Sobre o Conselho de Segurança 

 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um dos mais importantes órgãos da              

ONU, sendo fundamental tanto para a articulação externa da organização quanto para a             

própria funcionalidade interna. Fundado em 1945 , o Conselho de Segurança é um dos seis              1

órgãos fundadores da ONU. O CS é fundamental para a resolução de diversos problemas ao               

redor do globo e é um dos únicos de caráter mandatório – ou seja, tem plena capacidade de                  

intervir, operar e coordenar quaisquer ações, deliberadamente, se aprovadas pelo Conselho. 

O Conselho de Segurança é composto por quinze países, configurando-se cinco deles            

permanentes . Os demais membros, denominados rotativos, são eleitos pela Assembleia Geral           2

das Nações Unidas para mandatos de 2 anos. Os cinco países permanentes têm tal posição               

dada sua importância no cenário mundial – não necessariamente econômica, mas, sim, fruto             

da predominância no período político pós-Segunda Guerra. Vale ressaltar que todos os            

membros permanentes foram acusados de imperialismo durante esse período. 

Quanto a sua função, citada nos capítulos V, VI, VII e VIII da Carta das Nações                

Unidas, salienta-se a garantia da paz e da segurança internacional, visando sempre à liberdade              

e diversidade dos povos. Além disso, atua em busca, ou manutenção, da paz por suas ações                

coordenadas e incisivas em conflitos armados ou não. Todavia, tal autoridade clara,            

pluralidade de ações e poder pleno é, muitas vezes, questionado. Assim como também são              

questionados os cinco países permanentes.  

O Conselho de Segurança foi falho em diversos casos, como, por exemplo, em se              

tratando do genocídio em Ruanda em 1994, em que houve negligência por parte do órgão e                

diversas vidas foram perdidas. Entretanto, em muitas outras ocasiões, o CS tomou medidas             

eficazes que chegaram à paz social. 

 

2. Introdução 

 

1 Fundado em 24 de Outubro de 1945, e tendo sua primeira reunião em 17 de Janeiro de 1946 
 
2 Os membros permanentes, também denominados de P5 são: Estados Unidos da América, Federação Russa,               
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Francesa e República Popular da China. 
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2.1. A descolonização 

A partir de 1858, instaurou-se o Raj Britânico: colônia do Reino Unido que             

configurava a maior parte continental do sul asiático. Esse território representa toda a atual              

Índia, Paquistão, Bangladesh e Mianmar. Ademais, uma parcela dessa região pertencera a            

alguns impérios, como o Mogol e Marata – os quais, diferentemente do britânico, não eram               

colonialistas. 

Diversos fatores, concomitantemente – entre eles a colonização –, foram precursores           

do desconforto que gerou tensão nacional. Com o passar dos anos, a violência e o               

imperialismo acarretaram conflitos e, juntamente aos atritos religiosos – decorrentes de a            

colônia ser majoritariamente hindu, mas possuir muitos budistas e muçulmanos –,           

provocaram um mal-estar local. 

No que tange ao colonialismo, os atuais países têm pouco a agradecer aos seus              

exploradores: milhões de mortes devido à fome, falta de políticas públicas e desatenção aos              

conflitos internos religiosos. O Império britânico, que visava somente à comercialização,           

garantiu o desafeto da população local.  

Em relação à violência sociocultural do império britânico, enfatiza-se a aplicação de            

um regime que não permitia aos hindus o direito ao voto. Em consequência desse ataque,               

Mahatma Gandhi surge no cenário internacional, lutando não só pelo direito hindu, mas por              

toda a libertação das amarras colonialistas. 

Quanto às questões religiosas, grande parte dos conflitos internos não foi solucionada,            

mas remediada pelos britânicos, que forçaram a população local a dividir uma região que não               

era de conforto a todas as religiões. Tais rusgas incentivaram uma guerra local, visto que os                

muçulmanos reivindicavam um território, enquanto os hindus outro. Além disso, os budistas,            

a minoria, também exigiam seu espaço. 

Diante desses atritos indissociáveis, a figura de Mahatma Gandhi foi fundamental,           

com seu plano de desobediência civil , com o qual conseguiu apoio das massas. Em 1947, o                3

Império britânico decretou sua derrota e deu a liberdade para a região. Assim, dividiu-se o               

Paquistão para as regiões muçulmanas e a Índia para os hindus – como essa divisão territorial                

abrangia somente as maiorias de seus respectivos territórios, milhões de muçulmanos foram            

3 Agir de forma pacífica para um bem comum, ou de forma violenta em últimos casos, mas nunca não                   

agir. 
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da Índia ao Paquistão, assim como hindus foram do Paquistão à Índia. É válido destacar,               

nesse sentido, que o território do Mianmar já havia sido separado pelo império em 1937, mas                

por questões econômicas. 

Com isso, iniciam-se os problemas da Caxemira. Haja vista que a região era um              

principado, cabia ao chefe de Estado qual lado tornar. O líder do país era hindu – em antítese                  

a sua população islâmica – logo, para evitar conflitos, optou por tornar-se independente.             

Contudo, isso foi ineficaz: os paquistaneses agregaram a região ao seu território e o chefe de                

Estado da Caxemira, com medo de perdê-lo em decorrência da invasão, sucedeu-o à Índia –               

caracterizando-se como a gênese de um conflito histórico. 

 

2.2. A Caxemira 

 

A Caxemira é uma região do norte do subcontinente indiano, hoje dividida entre a              

Índia, o Paquistão e a China. É habitada desde tempos pré-históricos e foi colonizada por               

povos arianos de origem indo-européia por volta de 1150 a.C. Atualmente, é palco de uma               

disputa territorial entre a Índia e o Paquistão e entre a Índia e a China. 

Para compreender a questão da Caxemira, é imperioso analisar sua dinâmica           

territorial e histórica. Localizado na região peninsular do Sul da Ásia, o subcontinente             

indiano, região em que a Caxemira está inserida, foi parte de diversos impérios –              

destacando-se, na pauta em questão, os Impérios Mogol e Britânico. A dominação da             

Inglaterra, seguinte à chinesa, manteve-se por décadas e serviu como pólvora para os             

conflitos posteriores, uma vez que centralizou, em um território de mesmo domínio, diversas             

etnias. Além disso, cercada pela Rússia, que estava em busca de áreas de influência durante a                

Guerra Fria, e pela China, em desacordo com os efeitos do imperialismo inglês, era evidente               

que, para conflitos, só faltava um estopim.  

Com o fim da colonização britânica em 1947, o subcontinente indiano foi            

fragmentado em dois países: Índia e Paquistão, de maiorias hindu e muçulmana,            

respectivamente. Por conta das diferenças entre essas religiões, as minorias religiosas de cada             

país temiam a instalação de regimes teocráticos que estimulassem a perseguição daqueles que             

não se submetessem aos seus dogmas, resultando em migrações em massa para países nos              

quais seriam maioria. Nesse contexto, a Caxemira – que já possuía conflitos internos,             

decorrentes de um reino de maioria muçulmana governada pelo marajá hindu Hari Singh –              
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sofreu grande pressão de grupos paquistaneses. Contudo, Singh anexou a Caxemira à Índia             

em troca de apoio militar, resultando na primeira Guerra Indo-Paquistanesa, tendo como            

consequência a perda de parte do antigo reino para o Paquistão como forma de resolução da                

ONU para o conflito – mas isso será tratado com mais detalhes adiante.  

Área estratégica, sobretudo durante a Guerra Fria, por diversos motivos – que serão             

discutidos em seguida – teve sua disputa acirrada por conta do apoio oferecido pelos Estados               

Unidos ao Paquistão e pela União Soviética à Índia. Sendo assim, diversos outros conflitos              

guiaram o rumo e redistribuíram a região da Caxemira durante o século XX. Em 1962, outra                

parte ingressou militarmente na disputa por territórios: a República Popular da China. O             

conflito em questão concedeu à China a administração da região Aksai Chin, anteriormente             

território pertencente à Índia. As guerras Indo-Paquistanesas de 1965 e 1971, por sua vez,              

representaram a ainda existente ambição de ambos os países pelo controle total da região,              

com a segunda tendo como resultado a fragmentação do Paquistão. A partir desse momento, a               

dinâmica das disputas na região foi alterada, visto que tanto o Paquistão quanto a Índia               

começaram uma corrida armamentista nuclear.  

Em suma, atualmente, a Índia reivindica a totalidade do antigo estado principesco            

dogra de Jammu e Caxemira e administra cerca de 43% da região, incluindo a maior parte de                 

Jammu, Caxemira e Ladakh – incluindo o glaciar de Siachen, que será abordado mais              

detalhadamente ao tratar-se da questão hídrica como uma das causas do conflito. O             

Paquistão, em contrapartida, contesta tal país e hoje controla cerca de 37% da Caxemira,              

principalmente a Caxemira Livre (Azad Kashmir) e as regiões setentrionais de Gilgit e             

Baltistão. Além disso, a China controla 20% da Caxemira, incluindo Aksai Chin, que ocupou              

na Guerra Sino-Indiana de 1962, e da área do Trans-Coracórum, ou vale de Shaksgam, cedida               

pelo Paquistão em 1963. 

 

3. Causas 

 

3.1. Disputa pela água  

 

Dentre as causas do conflito, é válido ressaltar a disputa pelos recursos hídricos, posto              

que a Caxemira é fonte de vários rios e afluentes do Indo – o mais longo e importante rio do                    

Paquistão. O Indo é a principal fonte de água para a economia de tal país, dado que abastece                  
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as províncias de Panjabe, maior região produtora agrícola paquistanesa, configurando-se sua           

maior fonte de água potável. No entanto, da Caxemira também fluem rios que irrigam o norte                

da Índia, como os Ravi, Beás e Sutlej. 

Para compreender melhor os motivos da relevância da questão hídrica,          

remontemo-nos ao Direito Internacional. Sendo assim, destaca-se a importância do rio           

público devido ao seu expressivo valor econômico, não só para a navegação, mas também              

com vistas ao uso como potencial hidráulico para a produção de energia elétrica. Por              

caracterizarem-se como recursos naturais de grande relevância, os problemas em torno de sua             

propriedade e do seu uso tomam, muitas vezes, proporções supranacionais. 

Tais rios públicos internacionais podem ser contíguos, quando servirem de limites           

entre Estados, ou sucessivos, quando banharem e atravessarem o território de dois ou mais              

Estados. No primeiro caso, as águas são divididas pelos Estados limítrofes, pelo seu talvegue,              

e as margens pertencem a cada Estado limite. Já no segundo caso, o controle corresponde ao                

domínio territorial do Estado que banha até a sua fronteira, ou seja, o rio pertence ao país até                  

ultrapassar seus limites territoriais, atravessando-os. No caso da Caxemira, referimo-nos ao           

segundo tipo. 

O rio Indo, por exemplo, atravessa o distrito de Ladakh na região da Caxemira              

controlada pela Índia, antes de chegar ao Paquistão. Dessa forma, conforme visto            

anteriormente, a Índia tem, em tese, total soberania quanto ao uso do rio em seu território. Por                 

conseguinte, o Paquistão mostra-se apreensivo quanto à possibilidade de uso pela Índia de             

sua vantagem estratégica por meio do bloqueio do curso de água, causando o             

estrangulamento da economia paquistanesa. 

Tal tópico adquire relevância dado o controle, pela Índia, do Glaciar de Siachen,             

localizado a leste da cordilheira do Caracórum, Himalaia, no estado de Ladakh. A região é               

estrategicamente importante devido ao Siachen ser a maior fonte de água doce do             

subcontinente indiano, onde nasce o Rio Nubra, afluente do Rio Indo – rio que irriga as                

planícies de Panjabe, no Paquistão. Além disso, é de interesse paquistanês e chinês por ser               

um possível ponto de entrada para a Caxemira, apesar das condições climáticas desfavoráveis             

(a região é conhecida como “terceiro polo” dado que as temperaturas podem atingir os              

-50°C). 

Vale ressaltar que não há consenso quanto a quem deveria pertencer de fato o controle               

da região do glaciar, haja vista a vaga demarcação do território pelo Acordo de Karachi de                
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1949. Tal acordo foi firmado pela Índia e pelo Paquistão, sob supervisão da ONU,              

estabelecendo, dentre outras coisas, o cessar-fogo entre ambos os países, dada a Primeira             

Guerra da Caxemira em 1947. Como resultado da guerra, o Estado principesco de Jammu e               

Caxemira foi dissolvido (lembrando que a Índia hoje reivindica a totalidade de tal território);              

o Paquistão assumiu o controle de cerca de um terço da parte noroeste da Caxemira, enquanto                

a índia tomou o controle do vale da Caxemira e da maior parte de Jammu. 

Nenhum dos países tinha, de fato, presença permanente no Glaciar de Siachen até             

1984, pois o clima é um grande empecilho para viver-se no local. Na década de 1980, o                 

Paquistão passou a permitir turismo na região, como uma forma de reafirmar seu controle, o               

que gerou resposta indiana, em 1984, por meio da Operação Meghdoot, cujo objetivo era              

tomar controle da área. Tais movimentações acarretaram o Conflito de Siachen e tiveram,             

como resultado, o controle indiano das regiões de maior altitude do glaciar e o paquistanês               

das de menor – ou seja, enquanto o Paquistão não podia subir, a Índia não podia descer.                 

Atualmente, a Índia controla a região, mas ambos os países declaram soberania. 

Em 1960, a Índia e o Paquistão assinaram o Tratado de Águas do Indo, que resolveu                

parte dos litígios quanto à partilha da água e estabeleceu a cooperação mútua entres os               

Estados. Ele surgiu das pressões paquistanesas por medo de serem prejudicados caso a Índia              

represasse ou desviasse o curso dos rios em uma possível guerra. Tal acordo garante à Índia o                 

direito de explorar três rios do lado oriental da bacia do Rio Indo e, ao Paquistão, os três do                   

lado ocidental. 

Recentemente, todavia, a construção da Hidroelétrica de Baglihar na Índia elevou o            

tom da discussão entre os dois países. O Paquistão defendia que as dimensões do projeto               

poderiam prejudicar o abastecimento da população paquistanesa. Posteriormente, uma         

comissão arbitral internacional decidiu que a usina é legal e não fere os termos do Tratado de                 

1960 – assim, os líderes paquistaneses assinaram, em junho de 2010, um acordo em que               

aceitam o laudo internacional. 

Assim, percebe-se que o Tratado de Águas do Indo não foi suficiente para uma              

solução pacífica do conflito, pois a discordância entre os dois países é manifesta.             

A Caxemira, como uma região do norte do subcontinente indiano, hoje dividida entre a Índia,              

o Paquistão e a China, que apresenta enorme potencial hídrico, é palco de um dos muitos                

conflitos mundiais que envolvem diretamente o tópico da soberania nacional, a qual deve ser              

evidenciada ao debater-se o tema. Sendo assim, deve considerar-se a proposta de            
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compartilhamento de recursos, o esgotamento e a escassez de riquezas naturais, bem como,             

principalmente, a forma que a dimensão hídrica afeta materialmente a população de ambos os              

Estados, não só diretamente, a partir do uso da água, mas indiretamente, com as violações dos                

direitos humanos decorrentes do conflito. 

  

3.2. Questão Religiosa  

Ideologicamente, pode-se afirmar que a religião é o fator de maior destaque nessa             

disputa. O censo (2011) feito em Jammu e Caxemira pela Índia indicou que 68,31% da               

população na região é muçulmana, enquanto os hindus representam 28,44%. Porém, em            

algumas regiões, como o Vale da Caxemira a proporção de islâmicos pode chegar até 95%.               

Como já citado neste guia (tópico 2.1), a pertença ao islamismo foi o elemento determinante               

para a formação do povo paquistanês, logo, torna-se claro um dos argumentos do Paquistão              

para a conquista do território. 

Por outro lado, a Índia argumenta que o território, em sua totalidade – incluindo 

Jammu, Caxemira, Ladakh, Aksai Chin, Gilgit, e Baltisan Partition –, fazem parte do Estado 

indiano por conta do acordo oficial com o último marajá que governou a Caxemira: Hari 

Singh Bahadur. Após esse acordo, no entanto, as terras foram redivididas com as 

transformações pós-Segunda Guerra Mundial entre China, Paquistão e a própria Índia. Após 

essa divisão, o Paquistão passou a controlar áreas onde atualmente temos Jammu e Caxemira 

Livre que possuem sua população quase 100% islâmica. No entanto, a região do Vale da 

Caxemira por exemplo, que possui 95% da sua população como islâmica continua a ser 

controlada pela Índia. 

A pauta religiosa segue tendo grande relevância na decisão do futuro da Caxemira. 

Após tantos conflitos, cabe ao senhores decidirem como irão gerenciar essa importante 

questão e como ela afetará (ou não) a territorialidade da região em questão. 

 

3.3. Questão Cultural  
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A Caxemira é historicamente conhecida por ser um ponto de encontro entre diversas             

culturas. O mosaico étnico-cultural da região é diverso e o processo de formação da              

identidade local não pode ser visto de forma individual, dado que advém de um complexo               

movimento de povoação do território. A região sofre influência de diversos povos que             

viveram e ainda vivem no local, como os Dards no Noroeste, o Ladakhis no Leste, os Gujjars                 

e Rajputs no Sul e Paharis no Sudeste. Além disso, a composição étnica da região também foi                 

influenciada por imigrantes do Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão,        

Geórgia, Azerbaijão – ainda durante seu período como território soviético – Turquia, Iraque,             

Irã, Afeganistão, e em sua história mais recente, Índia e Paquistão. (HUSSAIN, 1998)  

No entanto, mesmo com essa grande diversidade cultural e étnica, é possível observar             

processos de diversas intervenções culturais por diferentes grupos devido às disputas           

territoriais na região. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Índia começou um movimento              

de fortalecimento do Estado como nação independente do Império britânico, e, ao mesmo             

tempo, passou a exercer uma forte influência na parte sul, controlando o território nomeado              

como Jammu – considerada a maior porção do território da Caxemira. No mesmo período,              

muçulmanos expandiram suas áreas de dominação na região, especialmente ao norte,           

englobando parte do território e formando os chamados Territórios do Norte e Caxemira             

Livre – áreas que, posteriormente, seriam absorvidas pelo recém-criado Estado do Paquistão. 

Em virtude de a maior parte do território estar sob domínio da Índia, há,              

consequentemente, uma forte influência desse país, que, com seu distinto multiculturalismo,           

transformou a região em um ponto de relativa convivência entre os grupos étnicos culturais              

distintos. No entanto, com o aumento exponencial da tensão entre Índia e Paquistão pelo              

controle político da região, é possível observar políticas de repressão entre esses grupos             

étnicos, que culminaram em sua maior participação no conflito, além de suas próprias             

identidades passarem a ser utilizadas como base ideológica para a disputa.  

O conceito de etnia pode ser entendido como grupos que se diferenciam a partir de               

aspectos linguísticos, religiosos, nacionais, e até mesmo fenotípicos, englobando conceitos de           

tribo e raça. Na Caxemira, atualmente, há uma forte presença de agrupamentos étnicos             

derivados de grupos religiosos como; árabes muçulmanos – de maioria sunita vindos do             

Paquistão –, hindus indianos, budistas chineses, uma minoria sique e nacionalistas locais.            

Nota-se que os principais grupos étnicos da região, e também os mais atuantes politicamente,              
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são os principais protagonistas nas disputas territoriais, o que traz uma dimensão étnica e              

cultural para o conflito.  

Compreende-se que grupos étnicos estão em uma constante luta sobre sua identidade            

étnica – contra outros grupos étnicos ou não –, e estão sempre na busca de uma representação                 

política – para o atendimento de seus anseios por vezes ignorados por uma administração              

geral – ou de um objetivo comum – busca de autonomia, Estado independente ou              

autoafirmação frente a um outro grupo. (ANUNCIAÇÃO, 2013). Além disso, é possível            

compreender que conflitos étnicos também estão pautados no conceito de insegurança social            

– medo sentido por um grupo ou comunidade de algo que ameace sua sobrevivência.              

(WEAVER, 2008: 582). Nesse sentido, é possível observar que o conflito da Caxemira             

também traz aspectos sobre a questão da identidade étnica cultural dos grupos e emerge a               

partir de uma lógica de insegurança societal, no medo que as comunidades têm umas em               

relação às outras e na busca pela representação política e autonomia. (ANUNCIAÇÃO,            

2013). Observa-se, com isso, uma constante disputa pela hegemonia cultural e, por vezes,             

física, entre hindus indianos e muçulmanos árabes, também de radicais islâmicos           

paquistaneses contra hindus indianos, e nacionalistas locais – sem religião específica,           

nacionais da própria Caxemira – contra hindus e muçulmanos, na busca de um mínimo de               

autonomia. 

Em uma análise mais profunda dos principais grupos antagônicos da região, é            

possível observar um movimento desses grupos étnicos, especialmente os maiores e mais            

atuantes – como no caso dos hindus indianos –, na busca de uma hegemonia cultural para                

efetivo controle territorial da região. 

A política indiana, cansada após cinco décadas de conflitos étnicos e religiosos,             

recusa o nacionalismo secular de estilo Nehru, virando-se para um nacionalismo definido            

pela sua maioria hindu. (JAMES, OZDAMAR. 2005) Nesse contexto, nota-se também uma            

mudança em sua política externa, uma vez que essa se torna extremamente influenciada por              

divisões étnico-religiosas subcontinentes – majoritariamente preceitos hindus –, e por uma           

busca do país de neutralização de seus vizinhos. Nisso, na busca pela dominação da região               

em uma única unidade e em um único governo indiano na Caxemira, o país se coloca de                 

maneira muito mais rígida em relação ao Paquistão, muitas vezes atuando de forma agressiva              

e intolerante contra grupos que se identifiquem como árabes muçulmanos ou nacionalistas. O             
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multiculturalismo tolerante característico indiano dá lugar a um nacionalismo hindu, para           

criar uma barreira cultural na região e impedir o avanço paquistanês.  

Já por parte dos paquistaneses muçulmanos – que também são majoritários na região             

e parte principal do conflito, em sua busca pela construção de um governo regional que siga                

as linhas étnicos religiosas locais –, há uma interpretação de que existe uma luta pela               

segurança em nome da fé, como razão para movimentar atentados contra as demais             

comunidades religiosas existentes na Caxemira. (ANUNCIAÇÃO, 2013). Há uma concepção          

por parte do povo muçulmano na região – ainda mais reforçada pelo Paquistão – de um                

“Perigo para o Islã”, em que as demais culturas na região seriam rivais dos preceitos               

muçulmanos e estariam lutando contra sua expansão e afirmação no local. O Paquistão,             

portanto, cria uma forte política regional voltada para os ensinamentos do islã, constituída             

através do desejo de estabelecer a nação dos muçulmanos paquistaneses na Caxemira,            

vinculados por uma ideologia distinta, língua única e cultura superior aos povos “terceiros”.             

(ANUNCIAÇÃO, 2013). O Paquistão ainda conta com o apoio de diversos atores            

internacionais, especialmente as nações muçulmanas em forma da Liga Muçulmana, para o            

reforço dessa dita “salvação” da Caxemira frente aos grupos étnicos culturais não árabes             

muçulmanos. 

As questões identitárias e religiosas mais ligadas aos muçulmanos paquistaneses          

enfraquecem o status-quo do governo indiano na região. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que              

em meio a essa busca pelo estabelecimento de hegemonia pelo Paquistão e pela Índia na               

política do sul asiático, há uma crise de identidade dos povos na Caxemira. Existe uma               

repressão entre esses dois grupos majoritários e um silenciamento maior de grupos            

minoritários na região – que muitas vezes além de não serem representados politicamente por              

nenhum dos lados, ainda se veem em meio a disputa entre as políticas de reforço cultural                

indianas e paquistanesas, sendo totalmente excluídos de qualquer ação de afirmação de sua             

identidade étnica-cultural.  

A Organização das Nações Unidas reconhece a presença da diversidade cultural e            

étnica na região e acredita que Paquistão, Índia e China devem entrar em comum acordo para                

alcançar a paz e construir um ambiente de respeito às culturas locais. Para esses povos, é                

reconhecida a oportunidade de união com grupos hindus indianos, muçulmanos paquistaneses           

ou grupos minoritários – para uma independência da região - de acordo com suas respectivas               
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características e reconhecimentos étnicos-culturais, sempre respeitando os Direitos        

Fundamentais do Homem e o princípio de reconhecimento dos povos constituído na            

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

4. Histórico de Disputas 

 

Ao longo de 70 anos, a região da Caxemira tem sido alvo de disputas constantes entre                

Índia e Paquistão. Essas disputas acabaram por se desenrolar em três guerras, custando a vida               

de mais de 60 mil pessoas, um incontável número de violações aos direitos humanos e               

confrontos que perduram até os dias de hoje. Apesar da disputa atualmente estar baseada              

sobretudo no confronto entre esses dois Estados, o conflito tem bases ainda mais complexas e               

antigas, com seu início datando de um período anterior à formação dos países envolvidos.  

A região tem sua formação ainda no século IX com a ocupação do território pela               

população hindu e budista. A partir do século XIV, o Islã passa a ser a religião majoritária da                  

região pela conversão de grande parte da população local. Sob a liderança de Akbar              

Zain-ul-Abidin – líder muçulmano –, o território viveu um período de paz e prosperidade              

com políticas progressistas que visavam sempre a boa convivência entre as religiões. A partir              

do ano de 1819, a região é capturada pelo Império Afegão – também conhecido como               

Império Durrani – juntamente com o Império Sique do Punjab, os quais depõem o antigo               

governo muçulmano e iniciam um novo governo opressor anti-islã de liderança sique. 

Em 1845, a Primeira Guerra Anglo-Sique traz um novo destino para a Caxemira, que              

agora ficaria brevemente sobre a liderança do Reino Unido após a anexação da região à coroa                

britânica a partir do Tratado de Lahore. Sob a política de dividir e governar, o Reino Unido                 

em sua tarefa de estabelecer a Índia como protetorado acaba por vender a região da Caxemira                

ao Dogra hindu Raja Gulab Singh com o Tratado de Amritsar, sob a condição de               

reconhecimento da soberania inglesa na região. Singh assume a liderança e dá início ao              

governo da família Singh, o qual é caracterizado por forte opressão e violência, especialmente              

aos grupos muçulmanos, os quais foram condicionados ao trabalho escravo e à cobrança             

abusiva de impostos.  
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O reinado da família Singh e seu opressivo controle sobre as populações muçulmanas             

perdura até o ano de 1947 com a independência da Índia, a qual traz uma nova problemática                 

para a região. A partilha da Índia em novos territórios muçulmanos – o Paquistão e mais tarde                 

Bangladesh –, põe a região em um complicado cenário de disputa por território, o qual fica                

conhecido como Partilha Sangrenta. Em meio a um violento massacre de minorias e um              

grande fluxo de migração das novas fronteiras entre de hindus e muçulmanos, Hari Singh -               

último dos marajás no controle da região da Caxemira – busca uma posição de neutralidade               

frente aos novos países e adota uma política de negociação com os novos Estados visando a                

manter sua independência.  

A estratégia de Singh para se manter no poder acaba por fracassar e, em discordância               

com a política adotada por Singh e objetivando uma possível libertação da população             

muçulmana da liderança dos Singh, grupos muçulmanos locais iniciaram um levante contra o             

marajá e contra a possível anexação do território a Índia. A demissão do primeiro ministro               

defensor da independência da região dá sinais aos muçulmanos de que a anexação com a               

Índia seria feita, o que incentiva ainda mais rebeliões.

O Paquistão passa a adotar a postura de tomar a região a qualquer custo, mesmo com                

o uso da força, inclusive permitindo todo tratamento favorável ao marajá Singh e             

financiamento de grupos rebeldes na região. Após uma custosa tentativa de sufocar a rebelião              

e da invasão de tribos muçulmanas do Paquistão para ajudar essas populações muçulmanas             

na Caxemira continuarem a rebelião, Singh aceita a ajuda indiana para controlar a região e se                

manter no poder. É assinado o Instrument of Accession, o qual além de comprometer a Índia                

a estabilizar a região para manter o poder da dinastia Singh, também dispunha sobre a               

anexação temporária da região à Índia e um plebiscito após o conflito para deferir sobre a                

continuidade ou não da região em território indiano. 

O plebiscito vem por meio do Lorde Mountbatten como uma alternativa à proposta da              

Índia de que todas as províncias principescas aderissem à região que correspondesse à maior              

parte da sua população. No caso da Caxemira, a mesma iria para domínio paquistanês pela               

sua maioria muçulmana. O Paquistão rejeita a proposta visto que, segundo o líder paquistanês              

Muhammad Ali Jinnah, a Índia iria usar seu poder de coerção com tropas para a ameaçar a                 

população muçulmana e por isso seria mais justo a adoção do método de domínio              

correspondente com a população. A disputa acaba por ser levada a Assembleia Geral da ONU               
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que não dá uma solução satisfatória a tempo. O tratado, por sua vez, marca o início da                 

Primeira Guerra entre Paquistão e Índia no ano de 1947 a qual permaneceu até o ano de 1949.                  

Soma-se a isso a falta de acordo entre os países no tocante à questão da água, que faz com                   

que, em abril de 1948, a Índia corte o fornecimento de água para o Paquistão, se tornando um                  

dos motivos que fez com que a guerra prosseguisse até o próximo ano e que paquistaneses e                 

indianos não pudessem chegar a um acordo imediato. 

A disputa se encerra com um cessar fogo no ano de 1949 e a aprovação da resolução                 

de número 47 do Conselho de Segurança da ONU, a qual dispõe sobre a guerra e determina                 

que as tropas paquistanesas sejam retiradas e a presença das tropas militares indianas sejam              

reduzidas na região. Além disso, a resolução também determina uma fronteira dividindo a             

região em três partes, uma indiana, uma sob controle paquistanês e uma terceira independente              

– resultado do plano de Sir. Owen Dixon de dividir as regiões da Caxemira e de Jammu, a                  

qual acaba por deixar maior parte da região do Vale sob soberania indiana –, e ainda dispõe                 

sobre um plebiscito para que a população pudesse escolher seu destino.  

Apesar do fim temporário do conflito bélico em 1949, as tensões não se amenizaram.              

Logo no ano de 1950, durante a convocação da Assembleia Constituinte indiana, o Paquistão              

protesta na Assembleia geral da ONU que a Índia estaria violando as partes do tratado de paz.                 

A Índia, por sua vez, acusa o Paquistão de propaganda belicista na região e de incentivar a                 

disputa na região. Nos primeiros anos da década de 50, a questão passa a ser tratada pela                 

Commonwealth e a questão do plebiscito volta a se tornar pauta nas relações entre os dois                

países. Em 1954, os Estados Unidos assinam um pacto com o governo paquistanês no intuito               

de iniciar um novo acordo militar estratégico e financiar seu exército. Nehru, primeiro             

ministro da Índia, vê o pacto como uma rejeição natural a um novo plebiscito e toma o acordo                  

como uma ameaça ao governo indiano.  

No ano de 1962, tropas chinesas e indianas entram em confronto no território            

reivindicado por ambos ao nordeste da região, perto da fronteira com o estado chinês de               

Xiajiang. A China conquistou uma vitória rápida na guerra. Aksai Chin, parte da qual estava              

sob jurisdição chinesa antes da divisão britânica e da guerra Indo-Paquistanesa, volta para o              

controle chinês desde então. Outra área menor, a Caracórum foi demarcada como a Linha de              

Controle (LOC) entre a China e o Paquistão, embora parte do território do lado chinês seja               
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reivindicado pela Índia como parte da Caxemira. A linha que separa a Índia da China nesta               

região ficou conhecida como Linha de Controle Real. 

A tensão aumenta ano após ano com a utilização de grupos recrutados pelo Paquistão,              

voluntários ou não, para atuarem na Caxemira controlada pela Índia, infiltrados na região             

como incitadores da rebelião. Com treinamento militar fornecido pelo EUA, o Paquistão            

acreditava que poderia iniciar uma disputa de guerrilha com a Índia. A operação nomeada de               

“Operação Gibraltar” tem seu ápice após um relicário muçulmano desaparecer do santuário            

de Hazratbal. Somente no ano de 1964 o relicário reaparece, juntamente com uma onda de               

protestos contra artigos da constituição indiana que violam a determinação de fronteira            

imposta pela ONU. A tensão aumenta com cada um dos lados reivindicando o direito de total                

poder sobre a região até a explosão de uma nova guerra em 1965, com a alegação de que                  

militares paquistaneses cruzaram a fronteira com a Índia – o que é interpretado pela Índia               

como além de uma violação à resolução do Conselho de Segurança, seria uma tentativa de               

expansão do governo paquistanês.  

A Segunda Guerra Paquistão-Índia dura apenas um mês com uma nova resolução do             

Conselho de Segurança para cessar fogo e ambos voltarem as suas posições anteriores             

demarcadas pela resolução 47. O clima de tensão, mesmo após o armistício, se arrasta até o                

ano de 1971 com a Terceira Guerra Paquistão-Índia, a qual dura apenas treze dias e tem como                 

consequência a vitória indiana sobre o Paquistão e a independência do Paquistão Oriental             

com a formação do novo Estado de Bangladesh.  

Em 1972, é assinado o Acordo de Simla, liderado pela primeira ministra indiana             

Indira Ghandi e o líder paquistanês Zulfikar Ali Bhutto, o qual estabelece uma linha de               

cessar-fogo – nomeada como Linha de Controle (LoC) – e as duas partes se comprometem a                

renunciar o uso da força e a resolverem a disputa por meio da diplomacia. Embora o acordo                 

tenha como base o preceito da não-agressão entre os países, observa-se, a partir desse ano, o                

início de uma corrida nuclear entre os dois países e o surgimento de movimentos de poder                

paralelo na região, muitos financiados pelos próprios governos.  

Em 1989, por exemplo, logo após as eleições estaduais da parte indiana, surge o              

movimento de Resistência Armada da Caxemira, o qual busca a independência através de             

ações militares contra o governo indiano. A Índia reprime as ações do grupo com uma forte                
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atuação de suas tropas e acusa o Paquistão de financiar não apenas esses grupos, mas outros                

que iniciaram levantes ao longo do território da Caxemira indiana. O Paquistão, por sua vez,               

também condena os ataques e levanta a denúncia de financiamento de grupos terroristas por              

parte da Índia.  

A partir dos anos 90 uma série de denúncias levantadas pelo Paquistão acusam a Índia               

de abuso de poder e a responsabiliza pelo desaparecimento e morte de centenas de pessoas               

em ataques durante o ano de 1993 e 1994. Em 1998 as tensões aumentam após um teste                 

nuclear realizado pela Índia perto da fronteira com o Paquistão, sendo seguido de um teste               

nuclear, agora realizado pelo Paquistão, três semanas depois. No ano de 1999 as disputas se               

acirram ainda mais depois que militantes paquistaneses na região da Linha de Controle             

assumem as principais posições estratégicas da Caxemira administrada pela Índia, cortando a            

ligação entre o Vale da Caxemira com Laquade. A Índia reprime os militantes e mais uma                

vez culpa o Paquistão por apoiar os grupos pró-independência contra Índia. Neste ano, os              

países cortaram relações diplomáticas e a região viu-se, mais uma vez, à beira de uma guerra.  

Em 2001, a Índia encerrou uma operação militar contra as guerrilhas muçulmanas na             

fronteira, ao mesmo tempo em que ocorria um ataque ao parlamento indiano que deixou 38               

vítimas fatais. O ataque aumentou as tensões e levou o ministro chefe da Caxemira Farooq               

Abdullah a pedir por uma intervenção indiana na fronteira com o Paquistão.  

As relações entre os dois países são cortadas e sanções são aplicadas até o ano de                

2003 com um novo armistício. O Primeiro Ministro indiano Atal Behari Vajpayee oferece um              

novo acordo de amizade com o Paquistão, retornando com as negociações diplomáticas e             

propondo um cessar-fogo na região da LoC.  

 

5. Situação Atual 

O armistício assinado no ano de 2003 perdura até hoje e é base principal para as                

relações entre Índia e Paquistão. No entanto, apesar do armistício estar vigorando, ambos os              

países ainda acusam-se de violações do acordo e de normas internacionais. Além disso, ainda              

são reportadas provocações ao longo da fronteira, uma presença massiva de grupos terroristas             

na região e uma forte opressão de ambos os exércitos sobre as populações locais.  
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O surgimento de grupos terroristas islâmicos como o Lashkar e-Taiba – que busca a              

criação do Califado na Ásia meridional e a liberação dos muçulmanos na Caxemira –              

desperta a preocupação das autoridades indianas frente ao possível financiamento do grupo            

pelo Estado paquistanês. As ações de outro grupo terrorista, agora com sede no Paquistão,              

denominado Jaish-e-Mohammad, também volta a aumentar as tensões na região,          

principalmente após um ataque a bases indianas no ano de 2016. A Índia, em decorrência da                

desconfiança em relação ao governo paquistanês, encontrava-se obrigada a retaliar o ataque e             

a lançar “ataques cirúrgicos” em supostos campos de terrorismo do outro lado da LoC. 

Em janeiro de 2019, o Paquistão abateu dois jatos da força aérea indiana como forma               

de retaliação pelos ataques de mísseis indianos à província de Balakot no Paquistão. A Índia               

defendeu-se afirmando que os ataques eram parte de uma estratégia de combate ao grupo              

terrorista Jaish-e-Mohammad e resposta a um ataque paquistanês as suas bases de            

treinamento militar que deixou 40 mortos, aumentando ainda mais a tensão entre os dois              

países. Em abril, a Índia decide suspender o comércio fronteiriço com o Paquistão na região               

da Caxemira e permanece desde então até que, segundo o ministro do interior indiano, sejam               

adotadas medidas de maior controle alfandegário. 

Além das atividades terroristas no território e das provocações entre ambos os países             

ao longo de suas fronteiras, é possível observar ainda a forte opressão militar nos dois lados                

da Caxemira para com sua população.  

Apesar de a Índia afirmar a redução do efetivo militar na região, o que se observa                

ainda é uma forte presença autoritária e um número cada vez maior de mortos e feridos em                 

protestos não violentos. A morte de Burhan Wani – líder jovem de uma frente revolucionária               

para a Caxemira livre –, no ano de 2016, despertou uma série de protestos que foram                

brutalmente silenciados pelo exército indiano. Entidades ligadas aos Direitos Humanos          

confirmaram a violação de diversos artigos por parte do exército indiano e um total              

silenciamento dessas questões pela imunidade que esses soldados teriam, imunidade essa           

garantida pelo governo indiano. As acusações viriam desde estupro até casos de utilização de              

pessoas como escudos humanos – como no caso de Farooq Ahmed Dar e de outras centenas                

de pessoas que foram cegadas pelo exército indiano com o uso de munição para dispersão dos                

protestos. O Paquistão constantemente levanta a questão no Conselho de Direitos Humanos            
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da ONU enquanto a Índia se defende acusando o Paquistão de também cometer as mesmas               

violações na região de Jammu.  

Embora as tensões constantes e a dificuldade histórica de relacionamento e acordo            

sobre a região, Índia e Paquistão buscam comum acordo e se esforçam para a solução da                

questão. Em 2015, os países apresentaram candidatura conjunta para a Cooperação de            

Segurança de Xangai, na tentativa de se integrarem mais aos países da Ásia central e               

cooperarem com outros países no combate aos grupos terroristas. A candidatura ainda está             

sendo analisada e recentemente foi esquecida pela crise surgida no início do ano, porém, a               

iniciativa demonstra a disposição dos países na busca da paz para a Caxemira 

 

6. Política externa dos países 

 

África do Sul 

A República da África do Sul é um Estado localizado no extremo sul do continente               

africano, tendo fronteira com diversos países e com os oceanos Atlântico e Índico. O país               

possui uma das maiores populações da África, com 56 milhões de habitantes. A capital              

presidencial é Pretoria. 

Atualmente, o sistema político sul-africano adota o formato de uma república           

parlamentarista, onde há presidente, mas as ações do governo só são legitimadas pelo             

judiciário. Consequentemente, o executivo e judiciário são muito interligados. Em questões           

eleitorais, o país tem um único partido que domina a maioria absoluta das casas de poder,                

algo que põe em questionamento a democracia do país.  

Cyril Ramaphosa é o atual presidente e o ex-líder sindical da África do Sul. Integra o                

partido dominante Congresso Nacional Africano (CNA). Em 1997, Cyril havia afirmado ser            

um socialista, todavia tais políticas não são aplicadas em seu governo. 

Espera-se da África do Sul um posicionamento incisivo sobre o conflito na Caxemira             

para se solucionar mais brevemente o conflito. É importante relembrar que a África do Sul               

foi, assim como a Índia, foi colonizada pela Inglaterra – ou seja, ambos países compartilham               
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cicatrizes em comum. Ademais, não seria incomum o país pautar sua defesa por suas alianças               

econômicas, as quais possui relações mais fortes com Índia e China. 

 

Alemanha  

Apesar de não ser um dos membros permanentes no Conselho de Segurança, a             

Alemanha é considerada uma importante figura no sistema internacional e uma das grandes             

potências europeias, muito devido ao seu peso histórico, político e principalmente           

econômico.  

Reconhecida pelo seu bom relacionamento com a grande maioria dos países, a            

Alemanha tem como bases da sua política externa a cooperação multilateral na busca da              

segurança internacional sempre visando à paz, ao respeito aos Direitos Humanos e à             

democracia. Além disso, o país compreende que as instituições internacionais são           

importantes e devem ser locais de negociação e cooperação justas, e que de fato devem ser                

representativas. Sendo assim, é plausível o posicionamento do país na defesa de uma reforma              

no Conselho de Segurança, para que o mesmo possa ser ainda mais equilibrado e              

representativo.  

 Disto isto, é notável o estreitamento da parceria entre Índia e Alemanha ao longo dos               

anos devido seus objetivos em comum em relação a busca de um assento permanente dentro               

do Conselho de Segurança. Além disso, é possível observar uma grande cooperação entre os              

países em assuntos relacionados ao meio ambiente e ao combate ao terrorismo. É possível              

compreender com essa aproximação que, para a Índia, a Alemanha se tornou um grande              

parceiro comercial e político dentro da Europa e um forte aliado em suas questões              

internacionais, sendo aliás a Alemanha um dos primeiros países a apoiar a aliança nuclear              

entre EUA e Índia e o desenvolvimento do projeto nuclear indiano.  

É possível também observar uma boa relação entre o Paquistão e a Alemanha,             

especialmente nos últimos anos com a assinatura de novos acordos comerciais e um aumento              

na colaboração em assuntos militares e estratégicos.  

No tocante à questão da Caxemira, o governo alemão tem como posicionamento            

oficial a não interferência estrangeira na região e a neutralidade. Eventualmente, a Alemanha             

condena as ações do governo indiano e paquistanês, especialmente em relação às violações             
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aos Direitos Humanos. Nos últimos anos, o governo alemão tem apoiado a política indiana de               

combate ao terrorismo e incentivado a sugestão paquistanesa de manter conversas bilaterais            

com a Índia para a solução da questão. Para a Alemanha, a situação é extremamente               

preocupante e é necessário um diálogo cordial entre as partes. Ademais, as questões de              

Direitos Humanos devem ser observadas com cautela e serem consideradas de peso            

fundamental em qualquer resolução sobre o caso.  

 

Bélgica 

A política externa da Bélgica tem como uma das bases fundamentais o fortalecimento             

do papel da ONU no sistema e a promoção da paz e da segurança internacional. Além disso,                 

o país acredita no Conselho de Segurança como importante ferramenta no estabelecimento da             

paz e na busca pela solução de conflitos de forma pacífica. O país tem como bases de sua                  

política externa o diálogo, e reafirma seu compromisso com temáticas ligadas aos direitos             

humanos. 

No tocante a Caxemira o país tem uma participação tímida já no ano de 1948, sendo                

uma das delegações presentes durante a elaboração do projeto de resolução de número 47,              

que determina a retirada do Paquistão do território invadido durante a Primeira Guerra             

Indo-Paquistanesa, além da retirada das tropas indianas na região e o cessar fogo. A Bélgica               

se abstém a votação e desde então tem optado pela neutralidade quanto ao conflito.  

Essa neutralidade pode ser observada por um aumento de acordos econômicos tanto            

com o Paquistão quanto com a Índia nos últimos anos, além de um estreitamento de relações                

com ambos os países a partir do ano de 2007. 

Recentemente o país tem demonstrado, através de declarações tanto de seus           

embaixadores na ONU, preocupação quanto a escalada de tensão na região e alertado sobre a               

importância de se estabelecer um diálogo entre Índia e Paquistão para evitar novos             

confrontos.  

 

Costa do Marfim 
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A Costa do Marfim tem como principal base para sua política externa a cooperação              

internacional, o diálogo e a solução pacífica de conflitos. Tem profunda relação com a França               

e por isso tende a dialogar diretamente com a política externa do país europeu, além de seguir                 

tendências relacionadas a proteção dos direitos humanos e a cooperação internacional.  

Como um dos membros da União Africana o país também tem fortes laços com outros               

países do continente africano e tende a se alinhar politicamente com os mesmos, assim como               

qualquer outra resolução a qual disponha sobre soluções pacíficas e a busca de um diálogo               

equilibrado para na busca da paz internacional.  

Quanto a problemática relacionada a Caxemira a Costa do Marfim se mantem neutra e              

demonstra grande interesse em uma solução pacífica em que ambos os países possam assinar              

um acordo de país e a população local possa ser respeitada e finalmente tenha sua segurança                

resguardada. No tocante a relação com os países envolvidos a Costa do Marfim nos últimos               

anos tem recebido grandes investimentos da Índia e estreitado suas relações econômicas com             

o país. Com o Paquistão, por sua vez, o país tem mantido relações cordiais. 

 

China 

A República Popular da China é um dos membros permanentes do Conselho de             

Segurança da ONU, configurando-se um dos membros mais importantes para a organização e             

para o sistema internacional como um todo. Com seu regime de governo unipartidário, o              

Estado é um dos países mais atuantes no sistema internacional atualmente e vem expandindo              

sua projeção de poder para além da região do Extremo Oriente. Além disso, apresentou, nos               

últimos vinte anos, marcas de crescimento comercial que o impulsionam ainda mais para uma              

política externa voltada para a expansão de seus mercados e de sua área de influência. Os                

interesses chineses estão pautados na estabilidade do sistema e em sua projeção internacional.             

Em relação a região da Caxemira, a China não apenas tem boas relações com ambos os atores                 

presentes no conflito, especialmente o Paquistão com o suporte estratégico em uma das             

guerras, sendo também um importante ator na região. A posição oficial do governo chinês é a                

de que se deve buscar um comum acordo entre as partes de maneira pacífica, com foco na                 

estabilidade da região e na paz. Contudo, seu posicionamento também vincula-se à            

importância estratégica que a região tem para a China.  
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Em 1962, parte do território atualmente conhecido como Aksai Chin foi conquistada            

pela China em decorrência de uma disputa com a Índia na guerra sino-indiana. O território,               

pertencia à China até o ano de 1914, quando foi incorporado à Índia, ainda na condição de                 

colônia, após o estabelecimento de um limite fronteiriço entre a China e a Índia pelo Reino                

Unido – a chamada linha McMahon.  

A região, apesar de carente de recursos econômicos e naturais, é de extrema             

importância para a geopolítica chinesa. Além de ser a rota que liga o Tibete à província                

chinesa de Xinjiang, a região também se mostra importante pela proximidade com a Índia e               

com o Paquistão, servindo de porta de diálogo com os dois países. Ademais, a região é ponto                 

de passagem fundamental para os planos de construção de uma nova rota da seda por parte do                 

governo chinês, sendo o primeiro e principal ponto de saída das ferrovias do território chinês               

para o resto do mundo.  

Recentemente, o governo do Paquistão aumentou as tensões com a China a respeito             

da região após a assinatura de um acordo que cede a região de Laquade ao governo da China,                  

mesmo a região ainda sendo parte indiana.  

Ainda que a China apoie políticas de combate ao terrorismo, o país condena             

veementemente qualquer intervenção estrangeira na soberania de qualquer Estado e considera           

que a questão deve ser resolvida de forma a preservar as normas internacionais e as               

soberanias fronteiriças acima de tudo. Além disso, é notável que a questão para a China               

também se tornou um dos principais entraves para uma efetiva colaboração e integração com              

os países, uma vez que a disputa acaba por impedir a entrada dos países na Organização para                 

Cooperação de Xangai. 

 

EUA 

Sendo um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos            

da América é um dos principais atores na Organização das Nações Unidas desde sua              

fundação em 1946. Além da atuante presença como membro permanente do Conselho de             

Segurança, o EUA também exerce forte influência por ser responsável pela maior parte dos              

repasses de verbas para a organização.  
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Sua política externa muito se baseia na defesa das liberdades individuais e da             

democracia, nisso, os representantes oficiais do país historicamente apresentam posição          

favorável a aliados que respeitem os valores americanos de democracia, respeito à dignidade             

humana e liberdade. Oficialmente, a delegação norte americana ainda apresenta uma política            

favorável a defesa dos mais vulneráveis e pobres, oferecendo suporte as nações menos             

favorecidas.  

Nos últimos anos, no entanto, como consequência direta do atual governo de Donald             

Trump, o que se observa é uma mudança na política externa norte-americana, a qual tem se                

distanciado de questões humanitárias e adotado uma política muito mais incisiva e realista as              

questões internacionais. É notável um esvaziamento das delegações americanas nos fóruns da            

ONU e um constante ataque do EUA quanto ao multilateralismo e a presença do mesmo em                

questões internacionais.  

No tocante a Caxemira observa-se historicamente uma preferência do governo          

norte-americano em evitar tomar posição para que o conflito pudesse se manter de certa              

forma estagnado. O que se observa é uma profunda relação de cooperação estadunidense             

tanto com o Paquistão quanto com a Índia, em que se tem um reforço as alianças comerciais,                 

políticas e principalmente militares ao longo dos anos com ambos os países. As alianças              

militares ficam evidentes logo no ano de 2001 com a ajuda do Paquistão ao serviço de                

inteligência norte-americano e a guerra ao terror. Quanto à Índia, sua cooperação fica             

evidente ao longo de toda história com suas relações sendo estabelecidas logo após a              

independência indiana e ainda mais fortes com os tratados de cooperação militar após os              

atentados de 11 de setembro. Vale ressaltar, porém, que ambos os países já apresentaram              

dificuldades de relações com o EUA, muitas dessas as quais refletem até os dias de hoje,                

especialmente no que tange a questão nuclear.  

Importante ressaltar, que, embora se observe um afastamento do EUA quanto à            

questão, a região se mostra como ponto estratégico para a projeção geopolítica            

norte-americana. Essa importância estratégica da região acaba por contribuir para ações de            

política bilateral com os países envolvidos na problemática, o que acaba por influenciar na              

posição do EUA na questão. O que se observa é uma recente e gradual aproximação do                

governo norte-americano com a Índia e um afastamento do Paquistão. A redução das ajudas              

financeiras para o Paquistão e um maior diálogo com novos acordos com a Índia demonstram               
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como essa nova política vem sendo efetivada, em que nem mesmo a facilitação do Paquistão               

para o controle do Afeganistão vem sendo prioridade para o EUA uma vez que seu interesse                

vem se voltando para o controle das regiões do Indo-Pacífico.  

 

França  

A França tem um importante papel dentro do Conselho de Segurança, especialmente            

devido a sua posição como um dos membros permanentes da organização. Além disso, se              

destaca pela atuação menos incisiva que os outros membros do Conselho e por conta de sua                

tendência a buscar soluções com viés mais pacífico e diplomático, sempre sob a luz do               

Direitos Humanos e respeitando as liberdades individuais.  

Quanto à questão da Caxemira, a posição da França é a de que deve haver total                

comprometimento entre as partes e vigilância do Conselho de Segurança para que se tenha              

uma solução pacífica e flexível, que consiga atender aos anseios de ambos. O país tem uma                

relação amigável com os Estados envolvidos no conflito, inclusive sendo importante parceiro            

estratégico e militar do Paquistão. No ano de 2009, ofereceu suporte ao Paquistão oferecendo              

financiamento e tecnologia necessária para que o país pudesse expandir seu projeto nuclear. 

Recentemente, durante a escalada de tensão na região, a França defendeu a Índia e              

declarou ser legítima sua retaliação às ações paquistanesas depois que autoridades indianas            

afirmaram que o ataque tinha o propósito de apenas eliminar alvos de uma organização              

terrorista dentro do território paquistanês – organização essa que tem como principal alvo             

território indiano. O fato causou problemas nas relações entre o Paquistão e a França e               

aumentou o risco de conflito entre as potências asiáticas nuclearmente armadas. 

 

Guiné Equatorial 

A República da Guiné Equatorial é um Estado do centro-oeste africano que faz fronteira               

com Gabão, Camarões e Nigéria, além de costa com o oceano Atlântico. Tem umas dos               

maiores PIBs da África.  

A Guiné Equatorial nos dias atuais adota uma organização semipresidencialista com            

presidente e primeiro-ministro influentes na organização do país. O presidente do país é             
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Teodoro Obiang que está desde 1979 no poder e é taxado como um dos líderes mais ricos do                  

mundo e seu primeiro-ministro é Francisco Pascual Obama.  

O governo totalmente militar e nacionalista deve lutar para uma intervenção no território              

e por sua posterior independência. Todavia, não se pode duvidar que siga algum país aliado               

economicamente ou alguma nova aliança, assim sucedendo à parcialidade.  

 

Humans Right Watch 

A Human Rights Watch é uma Organização Não-Governamental que reporta e           

investiga possíveis violações aos Direitos Humanos em todo o mundo. Sua atuação se foca              

principalmente em denúncias relacionadas a Estados-Nação, grupos armados e corporações, e           

tem como objetivo principal pressionar esses atores do Sistema Internacional a reorganizarem            

suas políticas internas, leis e práticas, de forma a combater qualquer tipo de ação abusiva ao                

indivíduo.  

A organização tem representantes no mundo todo e, juntamente com outras ONGs,            

busca auxiliar e trazer justiça as vítimas que tiveram seus Direitos Humanos violados. A              

ONG ainda tem relação direta com a ONU uma vez que é constantemente chamada para               

participar de fóruns, reuniões e até sessões no Conselho de Segurança como membro ouvinte              

representante da sociedade civil. A Human Rights Watch ainda reafirma sua posição            

contrária a qualquer tipo de vinculação com empresas privadas e fundos governamentais,            

sendo a mesma uma organização totalmente dependente de voluntários.  

No tocante a questão da Caxemira, a Human Rights Watch tem constantemente            

alertado sobre a necessidade de uma solução pacífica para a problemática, de forma a              

preservar e afirmar a identidade de grupos locais na região. A ONG reafirma seu              

comprometimento com a defesa dos Direitos Humanos e traz uma série de denúncias de              

violações de Direitos Humanos na região.  

A ONG traz em seus relatórios graves denúncias de violações aos Direitos Humanos             

de todos os países presentes na região. Enquanto o Paquistão é acusado de perseguir grupos               

hindus em seu território, e a China é acusada de perseguição religiosa e política no Tibete e                 

em Xinjiang – regiões diretamente ligadas a região da Caxemira-, a Índia é vista como               

principal acusada.  
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A Índia tem apresentado nos últimos anos um comportamento extremamente          

agressivo para com a região, tanto com perseguição política quanto denúncias contra o             

exército indiano, acusado de práticas extremamente violentas contra a população local como            

torturas, estupros e castigos físicos em público. Recentemente o exército indiano tem sido             

acusado de usar escudos humanos para patrulhas nas cidades, e a lesão e o assassinato de                

diversos manifestantes contrários à política repressiva da Índia para com a região.  

 

India 

A República da Índia, localizada na Ásia Meridional, é o segundo país mais populoso              

do globo. Faz fronteira com Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar e China e, com              

isso, pôde-se observar sua grande importância comercial e territorial ao longo de seus anos de               

existência - sendo, portanto, grande alvo das grandes potências imperialistas e colonizadoras.  

Durante os séculos XIX e XX, muitas guerras civis, coloniais, emancipação e várias             

insurreições ocorreram. Eram guerras muito violentas, sangrentas e os conflitos eram longos.            

De um lado, o colonizado convencido de que a culpa de todos os seus problemas advinha do                 

sistema colonial; de outro lado, o colonizador respondendo brutamente de forma a mostrar a              

sua superioridade. 

O colonizador britânico controlava um grande contingente populacional tanto pela          

força, quanto pela educação. Realizavam o recrutamento de parte da elite indiana para que,              

através dos ensinamentos ocidentes (cultura, educação e costumes), fossem parceira no           

processo de colonização. No entanto, esse dispositivo virou um problema. Como o sujeito             

consome parte da ideia ocidental praticada pela metrópole, ele passa a tomar consciência do              

processo colonial e passa a questionar, então, pela adoção de ideias nacionalistas e pela              

própria educação européia, o papel do colonizador na área colonizada.  

Nesse sentido de relação de colonizador com o colonizado, a figura de Gandhi foi de               

extrema importância. A Índia foi palco de vários desses conflitos. Tendo vasta quantidade de              

religiões, conseguiu, por sua vez, sua independência da Coroa Britânica em 1947 e, a partir               

das consequentes novas partilhas, o problema da Caxemira se iniciou.  
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Sendo um dos atores principais e tendo relações diretas com a questão abordada, a              

Índia provavelmente adotará uma postura mais incisiva relacionada ao Paquistão. Tratará,           

portanto, de medidas que solucionem o conflito como um todo (para as duas partes), mas               

principalmente no que tange os grupos terroristas possivelmente financiados pelo governo           

paquistanês e os atritos que ocorrem na fronteira com o mesmo. Ademais, também terá forte               

opinião na disputa pelo território da Caxemira, uma vez que a considera parte integrante da               

cultura e história da Índia. Deste modo, é aconselhável que a delegação busque países com as                

mesmas ressalvas visando garantir seus interesses. 

 

Indonésia  

A política externa da República da Indonésia tem como bases a adoção de uma              

posição independente – sem total alinhamento às grandes potências mundiais – e a busca de               

uma participação ativa no sistema internacional. É ainda caracterizada por não ser uma             

política neutra, aliada aos interesses nacionais e cooperação com aqueles que buscam justiça             

social, abolição do colonialismo e imperialismo. Foi um dos países pioneiros do Movimento             

dos Não Alinhados no pós-guerra. 

Atualmente, o país tem como bases de atuação a prioridade no suporte do             

desenvolvimento nacional econômico, preservação da estabilidade interna e externa e a           

proteção da integridade e de sua soberania territorial. Além disso, o país acredita na              

cooperação internacional por meio das organizações que buscam estabelecer a paz, a            

liberdade e a justiça social, se comprometendo em participar de vários órgãos internacionais             

como a ONU, a ASEAN e a Organização para Cooperação Islâmica. 

Sobre a questão da Caxemira, a Indonésia põe-se totalmente favorável ao Paquistão,            

apoiando-o em todos os órgãos em que a problemática vem à tona. Na Organização para               

Cooperação Islâmica, a Indonésia foi favorável a barrar a entrada da Índia, apoiando             

alegações da delegação paquistanesa de violação dos Direitos Humanos pelo exército indiano            

na região. O suporte indonésio à reivindicação paquistanesa muito se dá pela sua grande              

parceria histórico militar e, recentemente, comercial, sendo da parte indonésia uma forma de             

antagonizar com a projeção de poder indiana na região e a expansão de poder chinesa. Além                

disso, é possível observar uma grande questão histórica entre a Indonésia e a Índia com               
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relação às ilhas Andaman e Nicobar, ainda que a Indonésia concorde com a Índia sobre a                

ameaça à ordem hegemônica que a presença chinesa no local poderia representar. 

 

Kuwait 

O Estado do Kuwait é um país localizado no Oriente médio, fazendo fronteira com o               

Iraque e a Arábia Saudita. Sua capital é a Cidade do Kuwait que dispõe de 2,1 milhões de                  

habitantes, enquanto o país, como um todo, tem apenas 4 milhões de habitantes. É um dos                

Estados mais bem desenvolvidos, não só do Oriente médio, mas como de todo mundo árabe.  

O Estado kuwaitiano organiza-se politicamente como um Emirado, sistema político          

que alavanca um homem da alta classe social à categoria de Emir (semelhante a um rei                

ocidental). Tal cargo lhe dá liberdade na administração da cidade. Contudo, ainda seguindo             

ideais democráticos o país mantém constituição e poder legislativo, em que uma Câmara e              

Primeiro-Ministro eleitos pelo povo postulam limites e obrigações do povo e do Emir.  

O atual governante Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah é um dos grandes nomes             

econômicos e políticos do mundo. Algumas de suas ações contraditórias são expostas pela             

mídia, como a prisão de pessoas que criticaram seu governo. É destacado por suas              

peculiaridades e extravagâncias, onde já chegou a doar 500 milhões de dólares para uma crise               

humanitária.  

Espera-se do Kuwait um posicionamento incisivo sobre a questão da Caxemira,           

atentando-se a questões religiosas, deve ser favorável à administração do Paquistão, podendo            

mudar de opinião ao longo do debate. Não seria surpresa caso fizesse propostas             

megalomaníacas. 

 

Médicos Sem Fronteiras 

A Médicos Sem Fronteira é uma organização de caráter humanitário, sem qualquer            

vínculo estatal ou corporativo, que tem como objetivo ajuda médica a locais assolados por              

grandes crises humanitárias – conflitos armados, epidemias, desastres naturais entre outros-.           

A organização tem como princípios básicos a neutralidade, imparcialidade, transparência e           

ética médica, sempre com foco no cuidado aos indivíduos. Sua atuação vai desde a ajuda               

emergencial, com auxílio médico e apoio logístico, até o levantamento de estudos de casos              
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sobre regiões que apresentem algum tipo de problemática grave. As missões são instaladas de              

acordo com as necessidades de cada local, sendo essas necessidades avaliadas pelo comitê             

central baseado em Genebra.  

No tocante a questão da Caxemira, a ONG nos últimos anos tem prestado atendimento              

à população local e levantou um estudo sobre como o conflito tem afetado a saúde mental da                 

população local. O estudo mostra as consequências do conflito na saúde mental da população              

local e como as mesmas acabaram por agravar a saúde física dessa população ao longo dos                

anos. A Médico Sem Fronteiras então, desde 2001, vem oferecendo suporte aos hospitais das              

províncias de Baramulla, Bandipora, Pulwama and Srinagar, para o cuidado dessa       

população. A organização está cada vez mais presente no local com o esforço por parte do               

governo indiano para maior integração dos serviços locais de cuidados para a saúde mental –               

com o Kashmir Mental Health Survey 2015 – e a ONG se tornou principal aliada para uma                 

maior eficiência do projeto em Bandipora.  

Enquanto sua participação no lado indiano tem sido bastante presente, e até mesmo             

louvada por governos locais, a atuação da organização no lado paquistanês apresenta            

dificuldades. No Paquistão, a Médico Sem Fronteiras vem apresentando dificuldades de           

atuação e em 2017 fechou projetos em algumas regiões tribais por decisão dos governos              

locais. O que se observa é um processo de imposição de obstáculos por parte do governo                

paquistanês para as atuações da organização não apenas na região da Caxemira como no país               

como um todo. 

A Médico Sem Fronteiras tem se mostrado cada vez mais presente e essencial para              

populações do mundo todo por alcançar lugares onde o Estado tem dificuldades de atuar.              

Mostrando sua importância ano após ano, a organização vem de forma a representar os              

anseios da sociedade civil quanto a defesa dos Direitos Humanos e os ideais humanitários.              

Assim, a ONG repudia veementemente qualquer incitação ao conflito e demonstra profunda            

preocupação com a escalada de tensões na região da Caxemira, além disso, ressalta a              

importância da busca de uma solução pacífica para que a população local possa ter paz.  

 

Nepal 
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A República Democrática do Nepal é um país do sul asiático ligado diretamente ao              

Tibete e à Índia. Sua capital é Catmandu, que também é a cidade mais populosa. O país                 

dispõe de, aproximadamente, 30 milhões de habitantes e sua língua oficial é o nepalês. 

O Nepal tem pouco mais de 10 anos como república – desde então os partidos               

comunistas, em grande parte de ideais maoístas similares ao socialismo chinês, são maiorias             

absolutas em suas esferas de poder. Sua atual presidente Bidhya Devi Bhandari pertencia a              

um dos partidos comunistas, porém desde 2015 segue independente, sem partido.  

O país tem relações sócio-político-econômicas com a China e com a Índia, além de              

uma parceria secular com o Paquistão. O posicionamento até então do país tem sido de               

aguardar e observar, contudo, dentro desse Conselho de Segurança, é possível que o país              

finalmente escolha se seguirá ideais socialistas ou suas antigas parcerias culturais com a             

Índia.  

 

Paquistão 

A República Islâmica do Paquistão é um Estado no sul asiático com,            

aproximadamente, 200 milhões de habitantes. Faz fronteira com a Índia, com o Afeganistão,             

Irã e com a República Popular da China. Sua capital é Islamabad, entretanto sua cidade mais                

populosa é Carachi.  

Nos dias de hoje, o país adota uma estrutura política de república parlamentarista,             

onde o presidente assume um papel majoritariamente simbólico. O atual primeiro-ministro,           

principal chefe político do país, é Imran Khan fundador do MPJ (acrônimo de Movimento              

Paquistanês pela Justiça). 

O MPJ, atualmente, é um dos partidos de maioria do país, tomando posicionamentos             

firmes e nacionalistas perante seu território. Estando totalmente ligado ao conflito, o            

Paquistão tomará provavelmente medidas incisivas contra a Índia, principalmente no que           

tange aos conflitos fronteiriços, e tentará buscar parcerias com a Rússia e a China, membros               

permanentes do Conselho de Segurança, para tomar o território que reivindica e garantir seus              

interesses. 

 

Peru  

30 



 

A República do Peru é um Estado sul-americano que faz fronteira com Equador,             

Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile, além da vasta paisagem com o Oceano Pacífico. Sua              

capital e também maior cidade é Lima, uma cidade costeira. Há cerca de 33 milhões de                

peruanos em solo originário.  

A república sistematiza-se em um modelo presidencialista, onde o presidente vigente            

tem poder restrito ao executivo e plena liberdade de intervenção do legislativo e judiciário              

sobre ele, em situações normais. O atual presidente do país é Martín Vizcarra do Partido               

Peruanos Por el Kambio (PPK), sigla que corresponde ao partido e também ao fundador              

Pedro Pablo Kuczynski. O partido é de direita conservadora, espectro político que domina             

totalmente o legislativo e executivo do país. 

Imagina-se um posicionamento peruano contundente e contrário à China. Todavia, o           

Peru possui grandes acordos econômicos com a China e não abriria mão de tal apoio               

financeiro por meros ideais.  

 

Polônia 

A República da Polônia é um Estado que faz fronteira com diversos países da Europa,               

estando próxima tanto de países ocidentais, como orientais. Tem como capital e cidade mais              

populosa Varsóvia.  

A Polônia nos dias atuais adota uma organização semipresidencialista com presidente           

e primeiro-ministro influentes na organização do país. O presidente do país é Andrzej Duda e               

seu primeiro-ministro é Mateusz Morawiec. Os dois conciliam como anticomunistas,          

extremamente conservadores e liberais.  

Espera-se dos polacos um posicionamento favorável ao Paquistão, entretanto por seu           

histórico com países islâmicos ou hinduístas, é bem provável que se isente de apoiar qualquer               

um dos dois Estados e clame por uma intervenção no conflito estabelecendo uma intercessão              

ou autonomia do território.  

 

Reino Unido  

Constituído por quatro países – Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte –               

o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte foi o principal expoente do imperialismo.               
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Outrora conhecido como “o império onde o sol nunca se põe”, a união política hoje conta                

com, não somente o território de seus países constituintes, mas também por 14 territórios              

ultramarinos.  

O Reino Unido é uma monarquia constitucional, cujo poder político está concentrado            

no parlamento britânico. Esse centraliza ambos os poderes legislativo e executivo e tem Boris              

Johnson como primeiro-ministro, líder do Partido Conservador. Figura polêmica no cenário           

europeu, Johnson se posicionou, no dia 20 de agosto de 2019, de forma solidária ao               

primeiro-ministro indiano Narendra Modi.  

Em se tratando da participação popular britânica quanto à atual disputa, milhares de             

civis protestam em repúdio às atitudes da Índia contra a autonomia da Caxemira – em               

oposição ao primeiro-ministro inglês. A posição civil contrária à Índia sucede, sobretudo, do             

rompimento da relação metrópole-colônia entre o Reino Unido e o subcontinente indiano,            

que provocou migração de retorno por parte da população de tal região para seu país de                

ascendência – ou seja, no Reino Unido, encontram-se não apenas indianos, mas também             

paquistaneses e nacionais de outros países que outrora foram colônia britânica.  

Diante de tal conflito e da emergência da situação, em pronunciamento no final de              

outubro deste ano , Johnson e o Parlamento inglês sustentaram que apoiam um acordo             4

bilateral entre as partes – Índia e Paquistão – que respeite as resoluções do Conselho de                

Segurança da ONU, visando a preservar os direitos humanos em jogo. Apesar de tal              

posicionamento, a expectativa é que, caso necessário, o Reino Unido apoie a Índia.  

 

República Dominicana 

A diplomacia da República Dominicana sempre foi, de certa forma, limitada ao seu             

círculo de maior proximidade, dando maior foco para as relações com países latinos e              

organizações regionais como a Organização dos Estados Americanos. É caracterizada por não            

ser uma potência com responsabilidades globais, porém não se encaixa como país pobre, o              

qual implicaria em manter uma representação diplomática generalizada. 

4 Disponível em: 
<https://www.news18.com/news/world/uk-maintains-kashmir-bilateral-issue-between-india-pakistan-position-re
mains-unchanged-boris-johnson-2367801.html>.  
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Nos últimos anos, tem apresentado uma tendência a manter-se mais presente em            

organismos internacionais, especialmente na Organização das Nações Unidas, sendo ativa em           

diversos órgãos como a Comissão Econômica para a América Latina (ECLA), a Organização            

Educacional, Científica e Cultural (UNESCO) e a Organização Internacional do Trabalho           

(OIT). 

A República Dominicana tem uma forte relação de cooperação com a Índia, sendo as              

mesmas estabelecidas desde o ano de 1999, notada especialmente após a ajuda humanitária             

indiana ao país depois da tempestade tropical Noel em novembro de 2007. Há ainda um               

estreitamento desses laços de cooperação no ano de 2015 com tratados bilaterais de cunho              

comercial para a exportação de commodities dominicanos para a Índia e uma colaboração no              

âmbito cultural, com o suporte do governo dominicano a diversos programas culturais            

promovidos pela Índia no país.  

  

Rússia 

A Federação Russa é um Estado continental que liga a Europa oriental até o extremo               

leste asiático. Detém cerca de 150 milhões de habitantes dispersos em seu vasto território,              

destaca-se sua capital e cidade mais populosa Moscou, que se localiza na porção europeia do               

país. É banhado em sua maior parte pelo Oceano Ártico. 

A Rússia, atualmente, adota uma organização semipresidencialista com presidente e          

primeiro-ministro influentes na organização do país. O presidente do país é Vladimir Putin e              

seu primeiro-ministro é Dmitri Medvedev. Apesar do passado de agente soviético do Putin o              

mesmo não tem posturas tão socialistas em seus governos. 

O Estado russo tem direitos constitucionais populistas, onde há possibilidade de           

religião, saúde e educação universal, entre outros ideais sociais. Portanto, mantém posturas de             

desgosto ao imperialismo estadunidense ou quaisquer infiltrações em locais que reivindica           

como território. 

Apesar da antiga rusga, a Rússia vem travando acordos com a OTAN (Organização             

do Tratado do Atlântico Norte) para resolver tal problema. Portanto, é de se esperar da Rússia                

uma luta para que tal região pertença à Índia e que traga sanções para o Paquistão.  

 

33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Referências bibliográficas 

AL JAZEERA NEWS. The Kashmir Conflict Explained. 27 de Junho de 2018. Disponível             

em: <https://www.youtube.com/watch?v=CDpEmvjx12I>. Acesso em: 19/07/2019 

ANUNCIAÇÃO, Arthur Sá. O Conflito em Caxemira Uma luta identitária e a            

perpetuação de um risco internacional. Tese de Mestrado em Relações Internacionais, na            

especialidade de Estudos para a Paz e Segurança, apresentada à Faculdade de Economia da              

Universidade de Coimbra. Coimbra. 2013.  

BARKAWI, Tarak. Cultura e combate nas colônias: o exército indiano na Segunda 

Guerra Mundial. Revista de História Contemporânea, California, p.325-355, abr. 2006. 

Disponível em:  

<https://www.jstor.org/stable/30036389?read-now=1&seq=6#metadata_info_tab_contents>. 

Acesso em: 26 jul. 2019. 

34 

https://www.youtube.com/watch?v=CDpEmvjx12I


 

BRITANNICA. Kashmir. Disponível em:    

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent#ref673547>. Data  

de acesso: 26 jul. 2019. 

BBC NEWS. Profile: Lashkar-e-Taiba. 3 de Maio de 2010. Disponível em:           

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3181925.stm>. Acesso em: 19/07/2019 

BBC NEWS. Kashmir's forgotten plebiscite By Victoria Schofield. 17 de Janeiro de 2002.              

Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1766582.stm>. Acesso em:     

19/07/2019 

BUZAN, WEAVER, WILDE , BARRY, OLE, JAAP de. Security: A New Framework for             

Analysis. Reino Unido: Boulder, Lynne Reinner Publishers, 1998.  

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Problemas Jurídicos dos Rios Internacionais.        

Biblioteca Digital FGV. Disponível em:     

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/59983/58304>. Acesso em:   

15 jul. 2019. 

CHABAD. Caxemira. Disponível em:    

<https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/652091/jewish/Caxemira.htm>. Acesso em: 16    

set. 2019. 

DHAN, L. N. An Outline of the History of Kashmir. 1984. Disponível em:             

<http://www.koausa.org/Crown/history.html>. Acesso em: 19/07/2019 

DW. Histórico da relação entre Índia e Paquistão. Disponível em:          

<https://www.dw.com/pt-br/histórico-da-relação-entre-%C3%ADndia-e-paquistão/a-4771711

7>. Acesso em: 16 set. 2019. 

EXAME. Índia e Paquistão tentam resolver disputa por exploração de água. Disponível            

em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/india-e-paquistao-tentam-resolver-disputa-por-exploracao

-de-agua/>. Acesso em: 15 jul. 2019. 

HARNE, Krunal. How is the Siachen Glacier strategically importante to India? Quora.            

Disponível em:  

<https://www.quora.com/How-is-the-Siachen-Glacier-strategically-important-to-India>. 

Acesso em: 16 jul. 2019. 

35 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3181925.stm
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/59983/58304
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/652091/jewish/Caxemira.htm
http://www.koausa.org/Crown/history.html
https://exame.abril.com.br/mundo/india-e-paquistao-tentam-resolver-disputa-por-exploracao-de-agua/
https://exame.abril.com.br/mundo/india-e-paquistao-tentam-resolver-disputa-por-exploracao-de-agua/
https://www.quora.com/How-is-the-Siachen-Glacier-strategically-important-to-India


 

HUSSAIN, Majid. Geography of Jammu & Kashmir State. Rajesh Publications, New Delhi.            

1998. Disponível em: <http://www.koausa.org/Geography/ethnic.html>. Acesso em:      

03/06/2019 

INFOESCOLA. O território da Caxemira. Disponível em:       

<https://www.infoescola.com/historia/o-territorio-da-caxemira/>. Acesso em: 16 set. 2019. 

JAMES, C. Carolyn. OZDAMAR, Ozgur. Religion as a Factor in Ethnic Conflict: Kashmir             

and Indian Foreign Policy. Terrorism and Political Violence, 17:447–467, Taylor & Francis            

Inc.2005.  

KASHMIR NEWS. History: The Roots. 2006. Kashmir Newz Communications 

website designed & devoloped by Sumaira Gulzar. Disponível em:         

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.kashmirnewz.com/hist

ory.html> Acesso em: 19/07/2019. 

ONNIG, James. O Tratado da água do Rio Indus: Um outro olhar sobre a Caxemira.               

Professor James Onnig. Disponível em:     

<https://professorjamesonnig.wordpress.com/2012/08/16/o-tratado-da-agua-do-rio-indus-um-

outro-olhar-sobre-a-caxemira/>. Acesso em: 15 jul. 2019. 

PARVAIZ, Athar. Civil Society. Conflicts Kills Culture in Kashmir. Disponível em:           

<http://www.ipsnews.net/2012/12/conflict-kills-culture-in-kashmir/> Acesso em: 03/06/2019 

RIBEIRO, Eric. A Expansão da Organização para a Cooperação de Xangai (OCX):Uma            

Coalizão Anti-Hegemônica?. I Seminário Internacional de Ciência Política Universidade         

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015 

TAVARES, Pedro Henrique. China – Rios importantes – Rio Indo. História para            

Iniciantes. Disponível em:   

<http://historia-para-iniciantes.blogspot.com/2009/09/china-rios-importantes-rio-indo.html>. 

Acesso em: 15 jul. 2019. 

THE TELEGRAPH. A Brief history of the Kashmir conflict. 2001. Disponível em:            

<https://www.telegraph.co.uk/news/1399992/A-brief-history-of-the-Kashmir-conflict.html> 

Acesso em: 26 jul. 2019. 

 

36 

https://www.infoescola.com/historia/o-territorio-da-caxemira/
https://www.infoescola.com/historia/o-territorio-da-caxemira/
https://www.infoescola.com/historia/o-territorio-da-caxemira/
https://www.infoescola.com/historia/o-territorio-da-caxemira/
https://www.infoescola.com/historia/o-territorio-da-caxemira/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.kashmirnewz.com/history.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.kashmirnewz.com/history.html
https://professorjamesonnig.wordpress.com/2012/08/16/o-tratado-da-agua-do-rio-indus-um-outro-olhar-sobre-a-caxemira/
https://professorjamesonnig.wordpress.com/2012/08/16/o-tratado-da-agua-do-rio-indus-um-outro-olhar-sobre-a-caxemira/
http://historia-para-iniciantes.blogspot.com/2009/09/china-rios-importantes-rio-indo.html
https://www.telegraph.co.uk/news/1399992/A-brief-history-of-the-Kashmir-conflict.html

