
O País 

A República da Índia localizada na região centro sul da Ásia, 
tem uma estimativa de 1,4 bilhões de habitantes e é o país 
mais populoso do mundo. O seu governo é baseado em 
uma republica parlamentarista onde o atual governo é lide-
rado pelo primeiro ministro Narendra Modi. Seu idioma 
oficial é o hindi, e a religião predominante é o hinduísmo, 
seguido do islamismo e do cristianismo.   

A índia participa de Organizações internacionais como o 
Banco Mundial, Comunidade Britânica, OMC, FMI, ONU. 

O País e o UNICEF 

A tentativa de reduzir o número de mortes infantis, melho-
rar os acessos a área de saúde, inclusão escolar e na tentati-
va de identificar vilões dos direitos da criança fez com que a 
Índia criasse várias parcerias com o UNICEF.   

Em 2000, o UNICEF implementou na Índia um programa de 
controle de anemia em adolescente, o cuidado com a crian-
ça vem sendo tratado em grandes proporções nos últimos 
anos, através da lei que proíbe o casamento infantil, a ques-
tão da lei de discriminação de gênero e outros temas preo-
cupantes. 

Em 2014, o UNICEF criou ainda mais uma campanha que 
visa implementar uma melhoria no saneamento básico in-
diano. Essa conscientização sensibiliza sobre os perigos a 
saúde associados ao mesmo.  

 

 

 

 

 

 

Índia e o Recrutamento de Crianças  

A Índia ainda utiliza do recrutamento ilegítimo de crianças 
como soldados, no norte o partido popular revolucionário, 
formado por rebeldes, tem sequestrado crianças do sexo 
masculino que procuram oportunidade de trabalho, essas 
crianças sofrem diversas pressões psicológicas e são força-
das a viver nas duras condições de combatente. A Índia não 
aderiu aos termos da conferência de Paris contra recruta-
mento de crianças soldados, onde o país se coloca a deter-
minar ilegal o uso de crianças como soldado. 
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