
O País 
A Etiópia é uma república parlamentar federal localizada na 
África Oriental ao oeste da Somália, com capital em Addis 
Ababa. Possui um total de 1.104.300km e 105.350.020 habi-
tantes, os quais 80% vivem em áreas rurais, visto que a 
Etiópia é um país predominantemente agrícola. Tem um 
PIB de 195.8 milhões de dólares e é composta de 9 estados, 
os quais são divididos etnicamente. Os dois idiomas mais 
falados no país são o Oromo (33,8%) e o amárico (29,3%) e 
as três religiões predominantes são a ortodoxa etíope, o 
catolicismo e o budismo. O país faz parte da ACNUR, BIRD, 
FAO, Organização Marítima Internacional (OMI), ONU, 
UNESCO, Organização Mundial do Comércio (OMC), OIT, 
FMI, Conselho de Segurança da ONU (temporariamente),  
dentre outras Organizações Internacionais. 

O País e o UNICEF 

O UNICEF e a Etiópia trabalham em conjunto desde 1952 e 
atualmente a Organização esforça-se para garantir os direi-
tos das mulheres e crianças e conseguir atingir os objetivos 
do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no campo da 
saúde e saneamento, proteção infantil da violência, explo-
ração e AIDS. Além disso, trabalham para garantir a nutri-
ção, educação básica de qualidade, inclusão social, políticas 
sociais, dentre outros projetos.  

Etiópia e o Recrutamento de Crianças 

De acordo com as leis da Etiópia a idade mínima para o re-
crutamento, obrigatório ou voluntário, nas suas forças ar-
madas é de 18 anos. Em 1998, durante o conflito com a Eri-
tréia, foi reportado que centenas de meninos eram  recruta-
dos à força no exército nacional, principalmente os Oromos 
e Somalis, grupos éticos que tradicionalmente se opunham 
ao governo. Contudo, o governo etíope negou as acusações 
afirmando que o país possuía número suficiente de voluntá-
rios que serviam no exército e que a acusação do uso de 
crianças como solado era uma acusação falsa do governo 
da Eritréia. Ademais, em 2006, em guerra com a Somália, 

não ouve evidência de crianças soldado tanto no exército 
nacional como em grupos armados. Também em 2006, o 
Comitê de Direitos da Criança encorajou a Etióia a tomar 
todas as medidas possíveis para acabar com o uso de crian-
ças soldados e prover apoio físico e psicológico para crianças 
afetadas por conflitos armados. Além disso, em 2007, teve 
fim o Projeto de Desarmamento e Desmobilização e Reinte-
gração, o qual reportou que nenhum soldado participante do 
programa tinha menos de 18 anos de idade. Ratificou a Con-
venção sobre os Direitos da Criança em 1991 e no ano de 
2010 assinou o Protocolo Facultativo para a Convenção so-
bre os Direitos da Criança sobre envolvimento do uso de 
crianças em conflitos armados. Contudo o Protocolo só foi 
ratificado pela Etiópia em Maio de 2014.  
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