
O País 
 
A Alemanha é um país localizado na Europa central, com 
cerca de 81,8 milhões de pessoas, sendo assim o país mais 
populoso da União Européia. Ademais, a República tem por 
idioma oficial o alemão. O país é uma republica 
parlamentarista federal e sua capital é Berlim. A Alemanha 
é o país com maior poder político e econômico do 
continente europeu, com grande importância histórica, 
cultural e no desenvolvimento de campos teóricos e 
técnicos. O páis é atualmente a quarta maior economia 
mundial, um país desenvolvido e líder em diversos setores 
industrial. O país faz parte da Organização das Nações 
Unidas (ONU), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), do Grupo dos Sete (G7), da União Europeia, 
entre outros. 
 
A Alemanha e o Terrorismo 
 
Durante a Guerra Fria o país foi alvo de significativos aten-
tados terroristas, realizados por grupos alemães de extre-
ma direita e de extrema esquerda, como a Red Army Fac-
tion (RAF). Fundada em 1970, a RAF foi considerada um dos 
maiores grupos terroristas da Europa e foi responsabilizado 
por 34 mortes em território alemão, mas o grupo foi dissol-
vido em 1998. A Alemanha também foi vitima de organiza-
ções terroristas estrangeiras pois nos últimos anos, grupos 
de extrema direita, esquerda e militantes islâmicos, têm 
sido suspeitos de fazer planos de ataques no país e terem 
responsabilidade confirmada em ataques terroristas no 
país. Durante as Olimpíadas de Munique de 1972, um grupo 
de militantes palestinos sequestraram e assassinaram 11 
atletas de Israel, em um dos ataques mais marcantes da 
história do país. A Alemanha vive atualmente em estado de 
alerta, devido as constantes ameaças terroristas e recente-
mente os serviços secretos alemães possuem informações 
que indicam que os jihadistas planejaram atentados contra 
as estações de trens de Berlim e de Dresden, no leste do 
país. As forças de segurança têm sido redobradas e o país 

está tomando todas as medidas para proteger a população 
de forma efetiva. 
 
O contraterrorismo alemão 
 
Devido a tal histórico conturbado com relação ao terroris-
mo, desde os anos 70 a Alemanha formou a cultura política 
do país em não negociar com terroristas. O terrorismo tam-
bém levou à formação da unidade de contraterrorismo 
GSG9. O governo alemão criou leis mais rígidas e imple-
mentou outras mais restritivas referentes a grupos islâmi-
cos considerados perigosos logo após os atentados de 11 de 
setembro nos EUA. Em 2015 leis que restringiam viagens de 
possíveis combatentes jihadistas e penalizava mais rigoro-
samente quem financiasse o terrorismo, foram criadas pelo 
governo alemão.  Ademais, o financiamento de terrorismo 
tornou-se um crime. 
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