
O País 
Antígua e Barbuda é uma democracia parlamentarista su-
bordinada a uma monarquia constitucional, que possui reli-
gião majoritariamente protestante. Está localizada no Cari-
be,  entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico Norte . 
Tem como capital a cidade de  Saint John’s, inglês como 
língua oficial, mas também se fala Criolo antigo. Possui 
442,6km², população de 94.731 habitantes e PIB de 2.39 
bilhões de dólares. A chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II 
(desde 1952), a qual é representada pelo governador Ro-
dney Williams. Já o chefe de governo é o primeiro ministro 
Gaston Browne. Faz parte da Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricultura (FAO), BIRD, FMI, OIT, 
ONU (desde 1981), Organização das Nações Unidas para a 
Educação (UNESCO), OMC e outras Organizações Interna-
cionais.  

 

O País e o UNICEF 

O UNICEF tem um programa na parte oriental das ilhas do 
Caribe que visa a melhoria do desenvolvimento infantil, 
eficiência e reformas na educação, visto que meninas são 
menos escolarizadas do que meninos e um aprimoramento 
da segurança de mulheres e crianças. Além disso pretende-
se melhorar a inclusão social, monitoramento dos direitos 
infantis e proteção das crianças em caso de emergência, o 
acesso à saneamento e água potável de qualidade . 

 

Antígua e Barbuda e o Recrutamento de Crianças  

Há um crescente reconhecimento do problema de criança 
soldado na Antigua e Barbura, contudo  há pouca docu-
mentação a respeito do tema, pois não há leis que exigem 
relatórios sobre o estado das crianças. Tradicionalmente o 
abuso de crianças soldados é tratado como algo vergonho-
so para a família, daí a falta de documentação. Assim, não 
há registros da participação de menores de 18 anos nas 
forças armadas nacionais. Oficialmente, também não há 

registro da obrigatoriedade do recrutamento nas Forças 
Armadas do país, contudo a lei prevê o recrutamento volun-
tário que só pode ser realizado com a maioridade (18 anos). 
Além disso, nota-se que as Forças Armadas não fazem o 
recrutamento de crianças soldado, mas quando voluntário, 
o recrutamento e uso de crianças, ou seja, daqueles meno-
res de 18 anos, acontece. Isso ocorre visto que no país é per-
mitido por lei se alistar às forças de defesa antes de atingir a 
maioridade (18 anos), o que ocorre de forma voluntária nas 
escolas.  Antígua e Barbuda ratificou a Convenção sobre os 
Direitos da Criança em 1993, mas não assinou o Protocolo 
Facultativo sobre os Direitos da Criança em Conflitos Arma-
dos, apesar de ter sido  recomendada pelo Comitê das Na-
ções Unidas sobre os Direitos das Crianças.   
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