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A Rússia é um país localizado no Norte da Ásia e seu territó-
rio possui 17.098.242 km². A população desse país é majori-
tariamente de nacionalidade Russa e o conjunto total de 
indivíduos contempla, atualmente, 142.257.519 habitantes. 
Além disso, a língua oficial é o Russo e a religião mais pro-
pagada nesse país é a Ortodoxa Russa seguida do muçul-
mano. O Governo estabelecido nesse país é uma Federação 
Semi-presidencial no qual o Chefe de Estado é o Presidente 
Vladimir Vladimirovich Putin que está no poder desde 2012 
e a posição de Chefe de Governo é ocupada por dez ho-
mens que compartilham o posto.  
 
A Rússia participa de diversas Organizações Internacionais, 
tais como: Organização das Nações Unidas (UN); BRICS; 
Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF); Fundo Mo-
netário Internacional (IMF); Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (UNSC); Organização Mundial do Comércio 
(WTO).  
   
 
Federação Russa e o UNICEF   
 
Em 2009 o UNICEF Rússia fez uma campanha divulgando 
diversos serviços públicos que são dedicados à proteção 
dos direitos das crianças. Essa campanha tinha o intuito de 
afirmar que os interesses e as decisões das crianças em di-
versas ocasiões importam, seja na esfera doméstica ou pri-
vada. Essa campanha foi apoiada e divulgada pelo governo 
municipal de Moscou. O programa do UNICEF na Rússia 
trabalha principalmente com divulgações. Sendo assim, 
vários cartazes, outdoors, e vídeos de alcance nacional são 
feitos com o intuito de espalhar a campanha e conscientizar 
a população da necessidade de garantir e preservar os direi-
tos das crianças.   

Federação Russa e o Recrutamento de Crianças  
   
De acordo com o relatório divulgado no ano de 2008 pela 
Organização não Governamental Child Soldiers Internatio-
nal,  o governo da Federação Russa apresentava treinamen-
to militar de menores (15 ou 16 anos). Estes eram treinados 
por um ano, e outros dados coletados afirmam que as crian-
ças órfãs, e ou que eram privadas de cuidados parentais, 
viviam em quarteis militares e recebiam treinamento militar 
constante. Além disso, as crianças (meninos ou meninas) 
que estudavam em institutos militares educacionais a partir 
de seus 16 anos eram consideradas como parte do serviço 
militar; foram relatados também casos de crianças sendo 
recrutadas por grupos separatistas da oposição na Repúbli-
ca da Chechênia e no Cáucaso.    
 


