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 O País   
 
O Países Baixos, conhecido também como Holanda, está 
localizado na Europa Ocidental e possui 41.534 km², a po-
pulação desse país é majoritariamente holandesa mas esse 
território contempla também outras nacionalidades. A po-
pulação holandesa tem 17.084. 719 indivíduos que falam a 
língua holandesa – oficial– e são em sua maioria católicos 
romanos. O Governo desse país é uma Monarquia Constitu-
cional Parlamentar e a sua capital é Amsterdã. O atual Rei é 
o Willem-Alexander que está no poder desde 2013 e o Che-
fe de Governo é o Primeiro Ministro Mark Rutte que está no 
poder desde 2010.   
A Holanda participa de diversas Organizações Internacio-
nais, das quais podemos citar: Organização das Nações 
Unidas (UN);  Benelux; Organização Europeia para Pesquisa 
Nuclear (CERN); Organização Mundial da Saúde (WHO); 
Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados 
(UNHCR), entre outras.  
   
 Países Baixos e o UNICEF    
 
O UNICEF na Holanda, assim como em outros países mais 
desenvolvidos, tem o papel de arrecadar fundos para as 
outras sedes do UNICEF que estão em países em que a situ-
ação das crianças é mais critica. Além disso, nesse país o 
Comitê realiza fiscalizações para averiguar se o Governo 
Holandês cumpre com as diretrizes da Convenção sobre os 
Direitos das Crianças . O UNICEF na Holanda também de-
fende os direitos  das crianças que chegam no país pedindo 
asilo e também da atenção para a questão do tráfico de 
menores que acontece em muitos países.  

Países Baixos e o Recrutamento de Crianças     
 
De acordo com o ultimo relatório realizado pela Organiza-
ção não Governamental Child Soldiers International, em 
2008 a Holanda não estava cumprindo totalmente as suas 
leis. Nesse relatório foi apresentado que por um certo perío-
do de tempo a idade mínima de recrutamento militar era de 
17 anos e mesmo após essa ter sido suspensa os homens 
continuaram a ser obrigados a se registrar no serviço militar 
aos 17 anos. Apesar dessas medidas terem sido adotadas, 
no relatório, o status oficial desse país é de recrutamento 
suspenso.  Além disso, em um encontro das Nações Unidas, 
o representante desse país afirmou que medidas devem ser 
tomadas para efetivar o monitoramento e documentação 
dos crimes contra as crianças. Ele também apresentou a 
necessidade de abordagens precisas para cessar com os 
abusos infantis acometidos por grupos armados.  

 
 


