
O País 
A Noruega é uma monarquia constitucional parlamentar 
localizada ao Norte da Europa com capital em Oslo. Possui 
uma população de pouco mais de 5 milhões de habitantes, 
sendo que 71,5% da população pratica a religião da Igreja 
Evangélica Luterana da Noruega. Possui 323.802km² e dois 
idiomas oficiais são  o Bokmal e Nynork. O país possui uma 
economia estável, com alta participação do setor privado, 
sendo o PIB  de de 375.9 bilhões  de dólares. O chefe de 
Estado do país é o rei Haroldo V e a chefe de governo é a 
primeira ministra Erna Solberg.  

Faz parte do Conselho do Ártico, da Organização das Na-
ções Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),  FMI, 
ONU (desde 1945), Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) dentre outras 
Organizações Internacionais.  

O País e o UNICEF 

O Comitê norueguês do UNICEF foi estabelecido em 1954 e 
possui foco na proteção dos direitos da crianças mundial-
mente e também arrecada financiamento para apoiar o 
trabalho da UNICEF, promovendo campanhas mundial-
mente. Atualmente trabalha em 190 países e prioriza coo-
peração nas áreas de educação e sobrevivência, aprendiza-
gem, proteção contra violência e exploração, bom ambien-
te de criação e igualdade de oportunidades.  

Noruega e o Recrutamento de Crianças  

Na Noruega está previsto em lei que tanto para o recruta-
mento obrigatório quanto o voluntário, é necessário possuir 
idade mínima de 18 anos. Além disso, ela ratificou a Con-
venção sobre os Direitos da Crianças em 1991, o Protocolo 
Facultativo para a a Convenção dos Direitos da Crianças 
sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados. 
Já em 2003, em conjunto com mais 58 países, aprovou os 
Princípios e Diretivas de Paris sobre Crianças Associadas a 
Grupos Armados em 2007. O combate à violência infantil é 
uma das maiores preocupações do governo norueguês, o 
qual instrui aos soldados do país , através das leis internaci-

onais, a proibição do uso de crianças soldado. Essa preocu-
pação é verificada, também, com o apoio à Organizações 
que tentam combater o recrutamento de crianças soldado, 
como por exemplo a Child Soldier International, e pelo fato 
de não haver nenhuma criança julgada por crimes de guerra. 
Ademais, o trabalho realizado pelo  UNICEF é de relevância  
para as prioridades políticas do governo da Noruega, o qual 
apoia a organização em temas incluindo a os esforços para 
desmobilizar e reintegrar as crianças soldado.  
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