
O País 

A Bósnia Herzegovina é uma república federal dos Balcãs, 
resultante da dissolução da Iugoslávia, limitada a norte e 
oeste pela Croácia, a leste e a sul pela Sérvia, e a sul pe-
lo Montenegro. Sua capital é a cidade de Sarajevo. Diversos 
povos já dominaram esta região; governantes do Império 
Romano, do Império Bizantino, do Reino da Croácia, 
do Reino da Hungria e do Reino da Sérvia foram ali estabe-
lecidos. Os turcos otomanos foram os governantes da atual 
Bósnia e Herzegovina entre a segunda metade do século 
XV e o ano de 1878. O Império Austro-Húngaro dominou a 
região em 1878. Com o término da Primeira Guerra Mundi-
al, o Reino da Iugoslávia anexou a Bósnia e Herzegovina em 
1918. A Bósnia e Herzegovina tornou-se independente em 
1992. Depois de ser proclamada a independência do país, 
eclodiu uma guerra civil, resultando num genocídio que 
causou a morte de 200 mil pessoas. Sua economia é focada 
na agricultura e indústrias metalúrgicas. O país é membro 
da Organização das Nações Unidas (ONU), do Conselho da 
Europa e do Acordo Centro-Europeu de Livre Comércio 
(CEFTA). 

 
A Bósnia Herzegovina e o Terrorismo 

Durante a Guerra da Bósnia entre 1992-1995 os chamados 
Mujahideen (guerreiros santos) Bósnios eram voluntários 
muçulmanos estrangeiros que lutaram no lado bósnio du-
rante a Guerra da Bósnia 1992-1995. Eles chegaram na Bós-
nia e Herzegovina com o objetivo de lutar pelo Islã e em 
nome dos muçulmano. Os Mujahideen estrangeiros foram 
obrigados a deixar os Balcãs sob os termos do Acordo de 
Dayton 1995, mas muitos ficaram. O relatório do Departa-
mento de Estado dos EUA sugeriu que cerca de 30 militan-
tes estrangeiros vivendo na região representam um grupo 
extremista com ligações diretas ou indiretas ao terrorismo. 
Estes grupos teriam forte ligação com a al-Qaeda, que in-
clusive utilizaram o território Bósnio para treinamento e 
como forma de passagem à Europa. 
 

 

O contraterrorismo bósnio  

O governo da Bósnia e Herzegovina mantem uma postura 
cooperativa antiterrorista e continua a fazer lento progres-
sos em aumentar a sua capacidade de combate ao terroris-
mo desde 2014. O governo geralmente participa na busca 
de suspeitos terroristas estrangeiros na Bósnia-
Herzegovina e ademais, realizaram operações de procura e 
captura, embora haja um problema de cooperação interna. 
Ideologias extremistas islâmicas e grupos extremistas naci-
onalistas regionais ambos permanecem potenciais fontes 
de extremismo violento na Bósnia-Herzegovina. 
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