
O País 

Localizado na Ásia oriental, o Japão é uma ilha localizada 
entre o Oceano Pacifico Norte e o mar do Japão. Tem apro-
ximadamente 129,5 milhões de habitantes, sendo ela majo-
ritariamente urbana, e umas das civilizações mais desenvol-
vidas do mundo. Sua cultura tem como dialeto único o ja-
ponês, e tem como crença religiosa predominante o Xinto-
ísmo, além de outras religiões menos predominantes como 
o budismo. 

Economicamente o Japão tem como moeda oficial o Iene e 
é debilitado no quesito matéria prima, tendo em vista que 
suas condições geográficas não são propicias, tornando 
dependente da importação. Porém, esse fator não impediu 
que o mesmo se tornasse a terceira maior economia mun-
dial. Seu investimento em tecnologia e indústria fez com 
que o Japão tivesse um vasto crescimento nos últimos 
anos. O país participa de múltiplas organizações internacio-
nais  tais como a APEC, Banco Mundial, FMI, OCDE, G-8, G-
20, ACD, OMC e ONU. 

O País e o UNICEF 

O Japão tem sido presente em várias parcerias com o UNI-
CEF e é um grande doador, apoiando diversas causas. Em 
2013, o mesmo fez grandes doações para ajudar a Somália 
na luta contra pólio, em 2017 ajudou o Haiti contra a cólera.  

Além de todos os investimentos internos do Japão, o UNI-
CEF tem apontado que o país tende a ser o mais seguro 
para as crianças e alega ser um dos países com o menor 
índice de morte neonatal.   

Japão e o Recrutamento de Crianças  

O Japão, além de ser um dos países que aderiu ao acordo 
“Free Children From War” (Liberte as Crianças da Guerra) 
teve participação ativa contra a existência de crianças sol-
dado. Em 2015 o mesmo assinou um acordo de doação com 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) para a reintegração social de ex-crianças soldado. 

O país coloca a causa do aumento de uso de crianças como 
soldado ao aumento das guerras que ocorrem dentro dos 
países, ao invés de guerras entre os países. As crianças tam-
bém sofreram devido a proliferação de armas e pelo anda-
mento agressivo gerado pelos conflitos armados. Diante 
disso, afirma que é uma obrigação dos países usarem todos 
os seus esforços para resolver esse problema. Afirma tam-
bém que é necessário dar atenção as consequências  a lon-
go prazo, ou seja, o impacto que gera nas crianças e na 
construção do país pós conflito.  
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