
O País 
Localizada no Oeste europeu, a República Francesa tem 
como estimativa 65 milhões de habitantes e compartilha do 
Euro como moeda oficial (como todos países participantes 
da UE), e tem como sua capital Paris.  Sua população é 
grandemente concentrada no norte e no sul, porém muitas 
aglomerações urbanas são encontradas em todo o país. 
Culturalmente o seu dialeto único é o francês, e sua exten-
são é majoritariamente simpatizante da religião católica, 
porém ainda existem outras minorias religiosas.     
Economicamente a França é voltada para o setor de presta-
ção de serviços, seguido do setor industrial. 
O país participa de Organizações internacionais como o 
Banco Mundial, FMI, G-8, OCDE, OMC, ONU, OTAN e Uni-
ão europeia. 

O País e o UNICEF 
O desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes na 
França preocupa o UNICEF. O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância e Adolescência relatou que o país tem mais 3 
milhões de crianças pobres, sendo que mais de 30 mil estão 
sem domicílio e 9 mil vivem em favelas. O documento tam-
bém revela um índice alarmante de evasão escolar, além de 
problemas de maus tratos e abusos. Porém, existem tam-
bém outras vertentes da relação francesa com o UNICEF 
partindo do fato de que a convenção da eliminação de cri-
anças soldado partiu de uma iniciativa francesa e foi organi-
zada dentro do próprio país.   

França e o Recrutamento de Crianças 

O Governo francês tem participação ativa mediante ao uso 
de crianças como soldados tendo em vista que é um grande 
tomador de iniciativas. Em 2007 realizou a conferência 
“Free Children From War” (Liberte as Crianças da Guerra) 
juntamente com o UNICEF e os países envolvidos na causa 
se comprometendo a lutar pelo fim do recrutamento e utili-
zação em conflitos armados. Em meio a essa conferência 
foram desenvolvidos os princípios de Paris, definindo dire-
trizes para proteger as crianças do recrutamento ilegítimo e 

para proporcionar assistência eficaz aquelas que já estão 
envolvidas em conflitos.  

A França afirma que é uma responsabilidade de todos os 
países agirem para erradicar essas práticas de recrutamento 
e uso de crianças como soldados e sempre apoiou o manda-
to de um Representante Especial do Secretário Geral para 
Crianças e Conflitos Armados. Ressalta também que o no-
meado deve receber a cooperação e uma colaboração de 
todos os países membros das Nações Unidas.  
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