
O País 

 Localizado no extremo Norte da Europa a noroeste do Rei-
no Unido, a República da Islândia, tem aproximadamente 
321 mil habitantes, sendo sua população quase inteiramen-
te urbana. Sendo que metade é localizada ao redor da capi-
tal, e em sua pequena parte ao longo da área costeira.  Sua 
economia é baseada grandemente na prestação de serviços 
seguido do setor industrial. 

Culturalmente a etnia da Islândia é uma homogênea mistu-
ra de descendentes de Nórdicos e Celtas, e sua língua é 
também bem homogeneizada entre Islandês, Inglês, Lín-
guas nórdicas e um alemão amplamente falado. A religião 
predominante é a Igreja Evangélica Luterana da Islândia.  

A participação internacional da Islândia é baseada na parti-
cipação na ONU, AELC (Associação Europeia de Livre Co-
mércio), OCDE (Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico), OTAN (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte). 

O País e a UNICEF 

Participando da organização dede 1946 a relação da Islân-
dia com a UNICEF tem crescido durante os últimos anos. 
Recentemente o país participou em uma ação conjunta 
com a organização para auxiliar nas zonas rurais de Mo-
çambique, além de estarem tentando criar um conselho 
para monitorar a agressão contra a criança  

Porém, de acordo com o relatório da UNICEF uma em cada 
onze crianças da Islândia carece de recursos materiais, to-
davia considerando os outros dados do relatório, a Islândia 
é um dos países com as maiores condições e qualidade de 
vida para a criação de crianças, deixando para trás muitos 
países de primeiro mundo.   

Islândia e o Recrutamento de Crianças  

A Islândia foi um dos países que aderiu aos princípios de 
Paris, contra o recrutamento de crianças soldado. Em agos-
to de 1999, na capital da Islândia, houve a assinatura da 
Declaração dos Ministros de Relações Estrangeiros de Paí-

ses Nórdicos contra o Uso de Crianças Soldado, que refor-
çou o compromisso dos países da região com a causa. No 
mesmo ano, foram adotadas Declarações na Europa, na 
América e na África: a Declaração de Berlim sobre o Uso de 
Crianças como Soldados (que estimula os Estados Europeus 
a tomarem medidas para assegurar que as crianças sob a 
sua jurisdição sejam protegidas contra o recrutamento e 
assinala a importância de treinar os membros das forças de 
manutenção da paz (peacekeeping) sobre direitos das crian-
ças e temas envolvendo crianças soldado); 
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