
O País  

A Austrália é um país localizado na Oceania e possui 
7.741.22o km², é considerado o sexto maior país, a sua capi-
tal é Canberra.  Esse país possui ótimos índices de desen-
volvimento, proporcionando o acesso a saúde, qualidade de 
vida, educação pública, esperança de vida, etc. A Austrália 
é o segundo país com o maior índice de desenvolvimento 
humano,  sendo que a expectativa de vida é até os 81 anos, 
atrelado a isso percebe-se um grande numero de grupos 
étnicos.  

 A Austrália dispões de uma das economias mais desenvol-
vidas e de acordo com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) ela possui a  17° maior economia global. A Austrália 
também faz parte de diversas Organizações Internacionais, 
as quais podemos citar, Organização das Nações Unidas 
(ONU), Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), G-20, Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), dentre ou-
tras.  

Austrália e o UNICEF   

O UNICEF Austrália em conjunto com o Centro Nacional de 
Legislação da Juventude Infantil (NCYCC) co-lidera o Grupo 
de Trabalho dos Direitos das Crianças da Austrália (ACRT), 
esse grupo abrange mais de 100 organizações especializa-
das e focadas nas crianças. Esse Grupo- ACRT- se dirige a 
Unicef de cinco em cinco anos com novas atualizações a 
respeito da situação das crianças, esse grupo também apre-
senta medidas que podem auxiliar o governo australiano a 
melhorar a vida dos menores. O relatório apresentado pelo 
Centro Nacional de Legislação da Juventude infantil de 
2011 possuía oito temas e entre eles estava incluso o de 
medidas especiais de proteção que apresenta medidas a 
serem tomadas em casos de, por exemplo, exploração se-
xual, venda,  tráfico e outras formas de exploração.   

 

  

Austrália  e o Recrutamento de Crianças   

A Austrália não possui um histórico de utilizar crianças em 
conflitos armados. Por ser um país mais desenvolvido, a 
juventude desse país é mais preservada do que em outros 
lugares. Mesmo não apresentando um recrutamento de 
crianças atualmente, esse país desenvolve medidas para 
precaver os jovens e preservar os seus Direitos Humanos.  

A Austrália coloca tal tópico com uma alta prioridade em 
seu país. Para tanto, é considerado como um passo signifi-
cante intitular tal problema para o Gabinete Especial do 
Secretario Geral sobre Crianças e Conflitos Armados. O país 
afirma que a ONU deve continuar a utilizar dos seus meios 
para que tais esforços sejam alcançados e também reconhe-
ce o papel da UNICEF como indispensável para tal situação - 
proteção infantil e também apoia o trabalho do Conselho 
de Segurança. 
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