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 O País    
 
O El Salvador é um país localizado na América Central que 
possui 21.041 km² e a sua capital é San Salvador. A sua po-
pulação é majoritariamente mestiça e a língua oficial é o 
espanhol. Esse país é o mais povoado da América Central, 
além disso esta passando por um período de transição de-
mográfica decorrente de um declínio no número de jovens 
e um gradual  envelhecimento da população.  Ele é o menor 
país da América Central e possui a quarta maior economia 
da região, contudo ele atualmente possui uma dívida exter-
na que corresponde a 60% do seu PIB.   
Esse país participa de diversas organizações internacionais, 
dentre as quais podemos citar: Organização das Nações 
Unidas (ONU), União Latina, G-11, Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), Organização Mundial da Saúde (WHO).   
  

El Salvador  e o UNICEF   
 
O UNICEF e o país El Salvador trabalham juntos desde o 
ano de 1950 quando eles firmaram o primeiro acordo de 
cooperação sobre o nome de Fundo de Ajuda das Nações 
Unidas para a Crianças. Esse primeiro acordo proporcionou 
serviços e alimentos para ajudar crianças, adolescentes, 
gestantes e mães. Atualmente eles trabalham apoiando os 
esforços nacionais para eliminar as barreiras que impedem 
o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes em 
quatro áreas prioritárias: proteção das crianças contra a 
violência; educação inclusiva; um começo saudável na vida; 
inclusão social das crianças e monitoramento de seus direi-
tos.  

El Salvador  e o Recrutamento de Crianças     

  
O país foi acusado de recrutar crianças durante a Guerra 
Civil, conflito que deixou críticas consequências para a popu-
lação. Contudo as crianças foram as mais afetadas. Esse 
fator é devido ao fato de que as crianças não possuem, em 
geral, recursos psicológicos para lidar com essas situações, 
além disso durante a guerra as crianças encontravam-se 
pouco equipadas de recursos materiais. Dados coletados 
apontam que durante essa guerra foram recrutados aproxi-
madamente 2 mil crianças (menores de 18 anos). Além dis-
so apresenta-se também as razões pelas quais essas crian-
ças foram envolvidas nesses conflitos, as mais relevantes 
são: necessidade, pobreza e falta de oportunidade e ou al-
ternativa a sobrevivência.   
 No contexto do pós-guerra Civil do El Salvador o tema das 
crianças soldados não recebeu a atenção devida, e isso é 
comprovado pela falta de pesquisas sobre o assunto.  

 


