
O País 
A Bósnia e Herzegovina é uma república federal dos Balcãs,  
sua capital é Sarajevo e a nação é dividida em duas entida-
des politicamente autônomas—República Sérvia e  Federa-
ção da Bósnia e Herzegovina . Esse país possui 51. 197 km² e 
situa-se no sudeste da Europa.  A população desse país é 
bem diversificada etnicamente, e ele também apresenta 
três línguas oficiais: Bósnia, Sérvio e Croata.  Esse país ain-
da é muito dependente da agricultura , sendo que a maior 
parte da sua população reside em áreas rurais e a sua eco-
nomia foi bastante devastada com a Guerra da Bósnia o 
que fragilizou as indústrias e retardou o crescimento econô-
mico.  A Bósnia e Herzegovina possui um alto índice de de-
senvolvimento humano, assim como uma elevada expecta-
tiva de vida e uma baixa população subnutrida. Esse país  
participa de diversas Organizações Internacionais, algumas 
são: Organização das Nações Unidas (ONU), Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 
Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), 
Banco de Compensações Internacionais (BIS).    

Bósnia e Herzegovina e o UNICEF 

O UNICEF na Bósnia e Herzegovina foi criado após o fim da 
Segunda Guerra Mundial como resposta ao caos que estava 
instaurado. O UNICEF Bósnia e Herzegovina estava e está 
empenhado em defender os direitos das crianças de viver e 
de alcançarem seus objetivos na vida. Sendo assim, durante 
o período do pós-guerra, o UNICEF  ajudou a formar profis-
sionais aptos a lidar com as crianças e as famílias traumati-
zadas. Atualmente o UNICEF Bósnia e Herzegovina possui 
um plano de usar intervenções estratégicas como base para 
acelerar as realizações universais dos Direitos das Crianças, 
promovendo uma maior inclusão, especialmente das mais 
vulneráveis.  

  

  

 Bósnia e Herzegovina e o Recrutamento de Crianças  

Entre 1992 e 1995, aproximadamente 2.000 crianças luta-
ram na guerra da Bósnia. Desse número, um total de 661 
soldados entre 10 e 18 anos foram mortos durante o confli-
to, de acordo com os dados coletados em uma pesquisa em 
Sarajevo. Dos que sobreviveram, a maioria sofreu estresse 
pós traumático.   
A Bósnia e Herzegovina assinou as convenções e tratados 
internacionais aos quais proibiam o envolvimento de crian-
ças em conflitos armados, porém o cenário atual não é con-
dizente com a posição de comprometimento do país no ato 
de assinatura dos documentos.  
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