
O País 
Localizada no extremo sul africano, possui fronteira com a 
África do Sul a sul e sudeste, além de Namíbia e Zimbabwe. 
A República do Botswana dispõe de uma população de 
aproximadamente 2,4 milhões de habitantes, sendo esta 
majoritariamente urbana, concentrada no lado oeste com 
foco aos arredores da capital.  

Economicamente a Botswana prevalece com a economia 
de prestação de serviços, seguido do setor industrial onde 
tem como seu foco o mercado de diamantes. Culturalmen-
te a Botswana tem sua como língua matriz a Setswana, 
seguido do Sekalanga e do Shekgalagadi; sua religião é 
dividida entre o cristianismo e o Badimo (religião regional 
da Botswana).  

As relações internacionais do país envolvem a participação 
do mesmo na ONU (Organização das Nações Unidas), FMI 
(Fundo Monetário Internacional), Banco Mundial, OMC 
(Organização Mundial do Comércio), UA (União Africana), 
SADC e Comunidade Britânica. 

O País e o UNICEF 

De acordo com o relatório do UNICEF do último ano a situ-
ação do bem-estar infantil é boa no país em nível agregado, 
comparado com os países da África Subsaariana. Os dados 
de 2016 mostram ainda o sofrimento causado pela desnu-
trição. 

Várias parcerias entre Botswana e UNICEF foram feitas nos 
últimos anos, como a tentativa de aderir ao Movimento 
Scaling Up que busca diminuir o nível de desnutrição no 
país, e o movimento em conjunto com a mesma para tentar 
registrar todas as crianças do país em cartório. O que faz 
com que algumas das crianças sejam desenvolvidos sem 
qualquer ajuda. 

Botswana e o Recrutamento de Crianças  

A Botswana foi um dos países que escolheu pela não ade-
rência da conferência dos princípios de Paris contra o recru-

tamento infantil, apesar disso ratificou os seguintes docu-
mentos referentes a Convenção dos Direitos das crianças: 
Convenção sobre os Direitos das Crianças– 1994;  Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relati-
vo ao envolvimento de crianças em conflitos armados – 
2004; Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar das Crian-
ças – 2001.  
 
  Apesar da dificuldade de se conseguir dados, a UNICEF 
consegue identificar o trabalho infantil e tráfico de crianças 
no país, e tem trabalhado juntamente com o governo para 
evitar tais situações. As crianças ainda têm pouca voz no 
país, apesar da ratificação dos documentos de proteção aos 
seus direitos. 
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