
O País 

A Itália ou República Italiana tem aproximadamente 62 
milhões de habitantes que residem em sua maioria em área 
urbana, e é uma península que se entende no mar mediter-
râneo. Culturalmente a Itália tem como dialeto principal o 
italiano e tem sua população em grande maioria simpati-
zante do catolicismo. 

Economicamente a Itália é a terceira maior economia da 
zona do euro, dominada em sua maioria por indústrias, 
principalmente companhias privadas. A agricultura é pouco 
dominante; além de participar internacionalmente do Ban-
co Mundial, FMI, G-8, OCDE, ONU, OTAN e União Euro-
peia.   

O País e o UNICEF 

O comitê italiano para  UNICEF foi fundado em 1974 com o 
intuito de defender os direitos das crianças e angariar fun-
dos para apoiar os programas do UNICEF nos países em 
desenvolvimento. A presença da organização no país é bem 
forte tendo mais de 100 subcomitês ativos que juntos de-
senvolveram vários projetos. Juntamente com a UNICEF o 
comitê italiano também apoiou o ministério da educação 
iraquiano no planejamento e na implementação de exames 
que definiriam o grau de escolaridade infantil. 

Com o problema de refugiados que vem acontecendo nos 
últimos anos, o UNICEF participou de uma discussão com a 
Itália sobre aproximadamente 25 mil crianças que chega-
ram desacompanhadas a Itália após atravessar o Mediterrâ-
neo. 

Itália e o Recrutamento de Crianças 

Desde a Segunda Guerra mundial a Itália entendia como 18 
anos a idade mínima para o recrutamento. Isso foi acorda-
do entre as maiores potências mundiais, sempre se preocu-
pando com a segurança coletiva e com o bem-estar infantil. 

O posicionamento italiano se tornou claro perante a causa 
de crianças soldados, a partir da concessão da assinatura 

para o tratado “Free Children from War” (Liberte as crianças 
da guerra), tratado esse assinado em Paris.  

A Itália afirma que no passar de vários anos em guerra as 
crianças eram expostas a qualquer tipo de violência e isso 
era considerado um tipo de efeito colateral. No entanto, 
cada vez mais as crianças se envolvem em conflitos arma-
dos e são recrutadas para tal fim, e esse ato não pode ser 
aceito em qualquer circunstância. 
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