
O País 

Os Estados Unidos é uma república constitucional federal 
localizada da América do Norte, entre o Canadá e o México. 
Possui 9.833.517km² , e é organizado em 50 estados e 1 distri-
to, tendo como capital a cidade de Washington D.C.  A popu-
lação estadunidense, que totaliza 326.625.791 habitantes, é 
majoritariamente de etnia branca (70%) e urbanizada (80%). 
A língua oficial é o inglês, o qual é falado por 79% da popula-
ção, e as religiões mais praticadas são o protestantismo, e o 
catolicismo. O PIB estadunidense é de 19.36 trilhões de dóla-
res e ele faz parte do G-7, G-20, BIRD, FMI, OMI, NAFTA, Or-
ganização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), 
ONU, UNESCO, ACNUR, G7, G20 Organização Mundial do 
Comércio (OMC), dente outras Organizações Internacionais.  

O País e o UNICEF  

O Fundo estadunidense para o UNICEF foi estabelecido em 
1947 e é o mais antigo dos comitês nacionais que apoiam a 
Organização. Desde sua criação já foram dados mais de 1.3 
bilhões de dólares para programas realizados pela UNICEF, 
especialmente  envolvendo educação de garotas, HIV/AIDS , 
nutrição , imunização e emergência. O UNICEF atua no país 
em conjunto com diversos atores com o principal objetivo de 
atrair atenção para as questões relacionadas às crianças, em 
busca do bem-estar infantil, através da captação de recursos, 
educação e defesa de direitos. 

Estados Unidos e o Recrutamento de Crianças  

Em 2017, 20 ONGs assinaram uma carta conjunta endereçada 
aos Estados Unidos para coagi-lo a tomar as medidas neces-
sárias para acabar com o uso de crianças soldado, prevenindo 
que estas participem de conflitos armados e ajudando aque-
las que já participaram. Além disso, incitam que os EUA deve 
fazer jus ao Ato de Prevenção à Criança Soldado (Child Soldi-
ers Prevention Act), identificando os países cujo exército ou 
grupos armados recrutam e usam crianças soldados, proibin-
do-os de prover assistência militar. Contudo o país sendo 
motivado por interesses políticos, não reconhece que alguns 
países como o Iraque e Myanmar (Burma) fazem o uso de 

crianças soldado. No que diz respeito ao recrutamento in-
terno, o governo dos Estados Unidos afirma que nenhuma 
criança abaixo de 17 anos está habilitada a ser recrutada 
para o exército. Apesar disso, a União Americana de Direi-
tos Cívicos informou que o Pentágono regularmente procu-
ra por crianças menores de 17 anos em mais de 300 escolas, 
sem fazer restrição de idade. Apesar de ser uma violação do 
Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os Direitos 
da Criança no envolvimento de crianças em conflitos arma-
dos, 45% dos 250.000 estudantes recrutados pelo Pentágo-
no se alistam em programas como Junior Reserve Officer 
Training Corps (Divisão Júnior do Corpo de Treinamento de 
Oficiais da Reserva) e Future Soldiers Training Program 
(Programa de Treinamento de Soldados Futuros). Contudo 
o protocolo supracitado foi assinado pelos Estados Unidos 
em 2000 e ratificado em 2002. Ademais, o país deteve 
aqueles menores de 18 anos suspeitos de participarem de 
atividades armadas no Afeganistão, Iraque e na Baía de 
Guantánamo. Já em 2007, introduziu no Congresso a Lei de 
Responsabilidade de Soldados Infantis que permitiria a acu-
sação daqueles que recrutaram ou usaram crianças soldado, 
seja nos Estados Unidos ou em outro país, o qual se tornou 
lei pública em 2008. 
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