
O País 
A Nigéria é uma república federativa presidencialista locali-
zada na África Ocidental, entre Benin e Camarões, cuja lín-
gua oficial é o inglês. É dividida em 36 estados e 1 território, 
sua capital é a cidade de Abuja e o atual presidente Mu-
hammadu Buhari. Possui 923.768km², 190.362.261 habitan-
tes, um PIB de 1.118 trilhões de dólares e religiões muçul-
mana e católica como as principais no país . Faz parte da 
União Africana, da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), BIRD, FMI, ONU (desde 
1960), Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), dentre outras organizações 
internacionais.  

O País e o UNICEF 

A Nigéria foi um dos primeiros países africanos a fazer par-
ceria com  o UNICEF, onde a organização é o grande defen-
sor dos direitos da criança. Com o objetivo de reduzir a 
mortalidade materno-infantil,  melhorar o acesso à educa-
ção básica e fortalecer programas em âmbito social e infan-
til, o UNICEF realiza ações em áreas da saúde, saneamento, 
nutrição, higiene, prevenção e controle de AIDS/HIV e edu-
cação básica de qualidade. Além disso são feitos projetos 
com o objetivo de proteção infantil, redução do risco de 
desastres em emergências e análise, pesquisa e comunica-
ção de políticas públicas.  

Nigéria e o Recrutamento de Crianças  

As leis domésticas do país não preveem idade mínima para 
o recrutamento obrigatório, já para o voluntário, a idade 
mínima é de 18 anos. Além disso, ratificou a Convenção 
Sobre os Direitos da Criança em 1991 e o Protocolo Faculta-
tivo para a  Convenção dos Direitos da Criança sobre o En-
volvimento em Conflitos armados em 2012. Contudo, em 
2016 o Secretário Geral da ONU reportou o recrutamento e 
uso de 2122 crianças, um aumento significativo quando 
comparado com 2015 (278 casos). Os principais responsá-
veis identificados por recrutar e usar crianças soldado fo-
ram o Boko Haram (1947 crianças), o qual se dividiu em 

duas facções em 2016  e a Força Tarefa Conjunta Civil, cria-
da para auxiliar as forças armadas do país  (175 crianças). 
Esta Força, cujos integrantes recebem treinamento militar, 
exige idade mínima de 15 anos para que possa  fazer parte 
dela, mas relatórios da ONU afirmaram haver crianças de 
até 9 anos. O Boko Haram, também conhecido como Ja-
ma’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, é um dos princi-
pais responsáveis pelo uso de crianças soldado tanto na 
Nigéria quanto em países vizinhos, sendo muitas estas ab-
duzidas para entrar no grupo, mas algumas são motivadas 
por incentivo financeiro, laços familiares, pressão social ou 
questões ideológicas. Além disso, a ONU também relata 
casos de violência sexual com meninas por integrantes do 
Boko Haram e, em minoria, forças de segurança noruegue-
sas.  
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