
O País   
  
A Alemanha é uma república parlamentar federal, a sua 
capital é Berlim e o país é composto por dezesseis Estados, 
que dispõem de grande autonomia. Esse país é localizado 
na Europa Central e possui uma área de aproximadamente 
357.022 km² e é o país mais populoso da Europa. A popula-
ção desse país é majoritariamente alemã, assim como a 
língua. Além do mais esse país vem desenvolvendo um alto 
padrão de vida associado à uma elevada economia o que 
proporciona à população um elevado desenvolvimento hu-
mano além de garantir o acesso à saúde, educação, lazer e 
etc.   
Esse país participa de mais de cinquenta Organizações In-
ternacionais, como FAO, G-7, UNESCO, entre outros, e tem 
o papel de liderança na União Europeia e na Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).  
  

Alemanha e o UNICEF   
 
O UNICEF Alemanha foi fundado em 1953 e hoje é um dos 
pilares mais importantes do trabalho do UNICEF em todo o 
mundo, trabalho esse que é realizado com conjunto com 
diversos outros parceiros. Na Alemanha o UNICEF tem co-
mo propósito a divulgação desse trabalho e dessa luta, fa-
zendo com que as crianças saibam da existência de institui-
ções que defendem os seus direitos. Sendo assim, o UNI-
CEF Alemanha preza pelas divulgações das suas ações e 
além disso, um fator bastante reiterado são as doações, 
que podem ser realizadas por indivíduos de qualquer país. 
Essas doações são de extrema importância, já que é somen-
te por meio dessas que o UNICEF pode continuar com o seu 
trabalho.    
  
Alemanha e o Recrutamento de Crianças    
  
O país declara que a violência contra crianças foi uma das 
maiores violações dos Direitos Humanos. Afirmou apoiar as 
atividades e iniciativas nos locais de conflitos pelo mundo e 

também afirmou que ajudaria na reabilitação das crianças 
que já haviam sofrido o recrutamento. A Alemanha apoiou a 
nomeação de um Representante Especial para Crianças em 
Conflitos Armados, porém, por mais que o país não esteja 
nas listagens do Conselho de Segurança sobre o recruta-
mento, existem denúncias de que o país vem recrutando 
cada vez mais crianças. As críticas acusam o país de hipocri-
sia devido ao seu envolvimento nas oposições de uso de 
crianças em conflitos armados.   
Como resposta a essas denúncias, o Ministério da Defesa 
informou que aproximadamente 2.128 menores de 18 anos 
que foram recrutados pelo exército em 2017 estavam lá  por 
meio do voluntariado. Dos membros, 448 dos jovens eram 
meninas e 90% do número de indivíduos recrutados ainda 
eram de menor mesmo após os 6 meses de treinamento. 
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