
O País 
A Espanha é uma monarquia constitucional parlamentaris-
ta localizado no sudoeste da Europa, com capital em Ma-
drid e língua oficial o espanhol. Possui 505.370km² e uma 
população de 48.958.159 habitantes, sendo que 80% destes 
vivem em áreas urbanas, e a principal religião praticada é o 
catolicismo. É composta por 17 comunidades autônomas e 
2 cidades autônomas, tem um PIB de 1.769 trilhões de dóla-
res e seu território é afetado por secas periódicas e alaga-
mentos ocasionais. É membro observador do Conselho do 
Ártico, faz parte da ACNUR, BIRD, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento  (BID),  FAO, FMI, Organização Para 
segurança e Cooperação na Europa (OSCE), ONU, UNES-
CO, União Européia, OMC, dentre outras Organizações 
Internacionais  

O País e o UNICEF 

O UNICEF está presente na Espanha desde 1961, quando 
prestou assistência à crianças durante o pós guerra espa-
nhol distribuindo leite e alimentos. Atualmente a organiza-
ção atua no país promovendo e defendendo o direito de 
crianças através de ações focadas na educação sobre os 
direitos de infância e em questões de incidência política, 
fazendo investigação e análise sobre políticas públicas e a 
situação da infância no país.  Além disso, foi criado o UNI-
CEF Espanha que já destinou mais de 6.5 bilhões de dólares 
para programas de cooperação na Bolívia, Honduras, Méxi-
co, República Dominicana, El Salvador, Camboja, Guiné 
Equatorial dentre outros países. Em 2010, foi o sexto maior 
doador mundial para realizar trabalhos nas questões envol-
vendo crianças no Haiti. Atualmente, colabora em temas 
infantis no mundo em desenvolvimento.  

Espanha e o Recrutamento de Crianças  

A legislação espanhola prevê que a idade mínima para se 
alistar no exército é de 18 anos, além disso não há relatos 
de menores de 18 anos nas forças do governo. Ademais, o 
país assinou e ratificou o Protocolo Facultativo para a Con-
venção sobre os Direitos da Criança sobre o envolvimento 

de crianças em conflitos armados em 2002, contudo  ex-
pressou desacordo com relação à Convenção  por acreditar 
que esta  permitia o recrutamento e uso de crianças meno-
res de 15 anos como soldado. Já em 2007 a Espanha e mais 
outros 58 países fizeram parte do Paris Commitment  para 
proteger crianças de serem recrutadas ou usadas por forças 
ou grupos armados. No mesmo ano o comitê da ONU sobre 
os Direitos das Crianças expressou preocupação na dificul-
dade do Governo de identificação de crianças que, antes de 
chegarem ao país, podem ter sido usadas ou recrutadas em 
conflitos, o que torna difícil ajuda psicológica, social e médi-
ca para aqueles que procuram asilo no país. A Espanha tam-
bém colaborou ativamente, em parceria com a UNICEF,  no 
projeto de reintegração de ex crianças soldado no Congo e 
em outros projetos envolvendo  assistência de crianças afe-
tadas por conflitos no Timor Leste e na Colômbia.  
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