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O Congo é uma república semi presidencialista localizada 
na África Central, ao Nordeste de Angola, e sua capital é a 
cidade de Kinshasa. Possui 2.344.858 km² e uma população 
de 83.301.152 habitantes, os quais compõem mais de 200 
grupos étnicos. O PIB do país é de 66.99 bilhões de dólares 
(2017), sendo que entre os bens mais exportados estão o 
diamante, cobre, ouro e cobalto. É formado por 26 provín-
cias, sendo o catolicismo romano a religião predominante e 
o francês o idioma oficial. O atual presidente é o Joseph 
Kabila e o Congo faz parte da FAO, BIRD, FMI, Interpol, 
UNESCO, ACNUR, ONU, entre outras organizações inter-
nacionais.  

O País e o UNICEF  

No Congo, o UNICEF trabalha com programas envolvendo 
assistência emergencial para mulheres e crianças que fo-
ram vítimas de violência e na proteção de crianças vulnerá-
veis, resguardando seus direitos e a reintegração à socieda-
de. Promove, juntamente com seus parceiros, assistência 
médica, judicial e psicossocial. Já no campo de saúde e nu-
trição, trabalha para a melhoria de saúde básica devido a 
uma alta taxa de mortalidade infantil e se esforça para tor-
nar o combate à HIV/AIDS uma prioridade no país. Já na 
educação, o UNICEF trabalha para que haja uma melhoria 
na qualidade da educação básica do país. Por fim, há o es-
forço para prover saneamento e água de qualidade para a 
população do Congo, incluindo educação sanitária, prote-
ção de fontes de água e construção de banheiros.  

República Democrática do Congo e o Recrutamento de 
Crianças 

A legislação do Congo não prevê idade obrigatória para o 
recrutamento no exército nacional, mas determina que a 
idade mínima para se alistar voluntariamente é de 18 anos. 
Apesar de, oficialmente, o recrutamento de crianças pelo 
antigo Exército do Congo ter sido finalizado em 2003,  re-
porta-se que todos os partidos do país fazem uso de crian-
ça soldado. Estima-se que 7.000 crianças ainda vivenciam 

essa realidade que ocorre há mais de 20 anos no país, tanto 
nas forças armadas do Governo, quanto em grupos arma-
dos, sejam nacionais ou estrangeiros, onde são usadas co-
mo combatentes, guardas, carregadores ou escravos sexu-
ais. Já as meninas são comumente tratadas como “esposas 
dos soldados” e sexualmente abusadas e, apesar de corres-
ponderem a 1/3 das crianças soldado, apenas 7% foram 
soltas. Em 2007 assinou, em conjunto com 58 outros paí-
ses, o Paris Commitments para a proteção de crianças do 
recrutamento ou uso ilegal em forças ou grupos armados e 
ratificou o Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os 
Direitos da Criança sobre o uso de crianças em conflitos 
armados. Ademais, diferentes atores atuam no Congo para 
reabilitar e reintegrar as crianças soldado, a exemplo da 
Missão da ONU para a Estabilização do Congo 
(MONUSCO), o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 
ACNUR, UNICEF, etc. Contudo os esforços do governo, da 
comunidade internacional, de doadores e ONG´s com rela-
ção ao processo de desarmamento, desmobilização e rein-
tegração das crianças são dificultados devido ao contexto 
de pobreza, fraqueza ou inexistência de instituições esta-
tais e infraestrutura devastada pelas guerras.  
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