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 O País   

A Colômbia é um país localizado na América do Sul  com 
1.138.910 km². A Colômbia encontra-se em um período de 
transição demográfica devido a declínios em suas taxas de 
fecundidade, mortalidade e crescimento populacional. 
Além disso, a desigualdade de renda desse país encontra-se 
entre uma das piores do mundo e mais de um terço da po-
pulação vive abaixo da linha da pobreza. A Colômbia é a 
maior fonte de origem de refugiados da América do Sul 
desde o século XIX. A língua oficial desse país é o espanhol 
e a capital é Bogotá.   
A Colômbia é o quarto maior produtor de petróleo da Amé-
rica Latina e o quarto maior produtor mundial de carvão, 
contudo a economia colombiana desacelerou em 2017 devi-
do a queda dos preços globais do petróleo. Esse país parti-
cipa de diversas organizações internacionais entre as quais 
podemos citar: Organização das Nações Unidas (ONU), 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), União Latina, etc.  
  
 Colômbia e o UNICEF    
 
O UNICEF Colômbia trabalha para gerar mudanças positi-
vas na vida de crianças e adolescentes. O plano atual dos 
seus trabalhos vai de 2015 até o  final de 2019 e tem como 
objetivo garantir que crianças e adolescentes desfrutem de 
seus direitos por meio do acesso equitativo aos serviços 
sociais, melhorar a aprendizagem e viver protegidos de 
todos os tipos de violência. Eles trabalham em toda a Co-
lômbia mas especialmente nos departamentos onde as 
crianças tem menos oportunidades. O programa age a par-
tir de quatro áreas fundamentais: proteção da Infância, 
educação inclusiva, sobrevivência e desenvolvimento infan-
til, inclusão social e monitoramento dos direitos das crian-
ças. 

Colômbia  e o Recrutamento de Crianças    
 
Na Colômbia foram registrados recrutamento de crianças 
pelo grupo FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia). A partir disso, negociações de paz entre o Governo 
Colombiano e as FARC vem sendo estabelecidas com o in-
tuito de erradicar essa pratica que se tornou recorrente no 
país. O grupo deu declarações anunciando que iria parar de 
recrutar crianças menores de 17 anos e que tinha intenções 
de libertar todas as crianças menores de 15 anos.   
As Nações Unidas verificaram 289 casos de recrutamento e 
uso de crianças por grupos, aos quais possuíam algum tipo 
de associação com a FARC. Foram verificados também ca-
sos de recrutamento associados ao Exército Popular de Li-
bertação.  Nessa país, foi relatado a morte de 12 crianças e a 
mutilação de 10. Isso foi resultado de minas terrestres, que 
são uma das principais preocupações desse país.  


