
O País 

A Bolívia é uma república presidencialista localizada no 
centro-oeste da América do Sul, ao sudoeste do Brasil. Tem 
uma área de 1.098.591 km², população de 11.138.234 habi-
tantes e PIB de 83.5 bilhões de dólares. Possui capital em 
duas cidades, La Paz (sede do governo) e Sucre (capital 
constitucional) e a língua oficial do país é o espanhol. A reli-
gião principal é o catolicismo romano e o atual presidente 
Juan Evo Morales Ayma. Faz parte da Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), FMI, OMI, MER-
COSUL (membro associado), ONU (desde 1945), Conselho 
de Segurança da ONU (temporariamente), União de Na-
ções Sul-Americanas (UNASUL), Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
dentre outras Organizações Internacionais.  

 O País e o UNICEF 

O UNICEF e a Bolívia trabalham em conjunto desde 1950 
com o principal objetivo de proteger a vida de crianças, 
adolescentes, mulheres e indígenas, promovendo desen-
volvimento de tais grupos e garantindo suas proteções le-
gais. Ademais, o UNICEF apoia a luta contra a pobreza e 
promove uma cultura de direitos dos grupos acima citados. 
De 2013 a 2017 foi firmado entre a Bolívia e o UNICEF um 
Plano de Ação que visa assegurar a vigência dos direitos das 
crianças, colocando-os no centro das políticas públicas do 
país.  

Bolívia e o Recrutamento de Crianças  

De acordo com a constituição colombiana todos os bolivia-
nos têm o dever fundamental de exercer serviço militar, 
sendo a idade mínima para tal 18 anos. O recrutamento 
obrigatório se dá com 19 anos de idade e o voluntário pode 
ser realizado por indivíduos desde seus 15 anos, sendo estes 
alocados em serviços pré-militares. Esta é uma opção atra-
tiva pelo acesso fácil à treinamento e educação, sendo rea-
lizado por 1.200 jovens homens e mulheres em 2004.  Con-
tudo, de acordo com a ONG Coalisão para Acabar com o 

Uso de Crianças Soldado, 40% das forças armadas colombi-
anas são constituídas por menores de 18 anos, sendo meta-
de destes menores de 16 anos. São especialmente visados, 
aqueles adolescentes mais pobres. Além disso, o governo 
afirma não existir uma legislação doméstica a respeito do 
envolvimento de crianças em conflitos armados por não 
haver crianças refugiadas ou conflitos armados no país. 
Apesar disso, em 2004 o governo reconheceu perante ao 
Comitê das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança que 
jovens de 14 a 17 anos de idade realizavam serviço militar. 
No mesmo ano também foi relatado que menores de 18 
anos estavam participando ilegalmente de operações anti 
narcóticos no Chapare. No ano seguinte também foi repor-
tadoo que crianças nessa região continuavam a ser assedia-
das por oficiais em operações antí-tráfico e de erradicação 
da coca. Ademais, ONGs locais organizaram treinamento 
de crianças para fazerem parte da polícia rural local e das 
forças armadas. Apesar disso, a Bolívia ratificou em 1990 a 
Convenção sobre os Direitos da Criança e, em 2004, seu 
Protocolo Facultativo Sobre o Envolvimento de Crianças em 
Conflitos Armados.  
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