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 O País   
 
O Reino Unido abrange a Europa Ocidental, Ilhas entre o 
Oceano Atlântico Norte e o Mar do Norte, sendo que a ilha 
da Grã Bretanha engloba a Inglaterra, a Escócia e o País de 
Gales.  O Reino Unido é considerado um Estado Soberano 
Insular e o seu governo é uma Monarquia Constitucional 
Parlamentar; a sede do governo assim como a capital é 
localizada na cidade de Londres, na Inglaterra.  Essa Monar-
quia é regida pela Rainha Elizabeth II que é a chefe de Esta-
do desde de 1952 e o seu próximo herdeiro é o príncipe 
Charles, filho da rainha; o chefe de governo é a Primeira 
Ministra Theresa May do partido conservador que esta no 
poder desde 2016.   
O Reino Unido possui uma população de 65.648.100 habi-
tantes que estão distribuídos em uma área de 241.930 km², 
contudo a área mais populosa é a de Londres e suas imedia-
ções. A nacionalidade da população é a Britânica e a língua 
mais falada é o inglês, ademais a religião predominante é a 
católica.  
Esse país faz parte de diversas Organizações Internacionais 
dentre as quais podemos citar a União Europeia (EU) ao 
qual ele desempenha o papel de um membro ativo desde 
1973; Organização das Nações Unidas (UM); G-7, dentre 
outros.    
  
Reino Unido e o UNICEF    
 
O UNICEF tem desempenhado um papel no Reino Unido 
desde 1956 quando foi criado o Comitê Nacional do Reino 
Unido para o UNICEF. Esse Comitê trabalha com arrecada-
ções e apoios para ajudar as crianças e o trabalho do UNI-
CEF em outros países. Em 201o o UNICEF do Reino Unido 
anunciou um projeto denominado Coloque Bem, esse pos-
suía uma duração de 5 anos e tinha como intuito suscitar 
ações para proteger  e garantir os direitos das crianças em 
diversos continentes, dentre esses direitos podemos citar o 
direito a ser saudável, a ser educado, a ser ouvido, etc.  

Reino Unido e o Recrutamento de Crianças   

 

O Reino Unido, de acordo com a Organização não Governa-
mental Child Soldiers International, não apresenta nenhum 
tipo de recrutamento de crianças. Em setembro de 2016  o 
UNICEF do Reino Unido publicou um relatório denominado: 
O fim do recrutamento e uso de crianças em conflitos arma-
dos. Nesse relatório são expostos passos que os países de-
vem seguir para que ocorra o fim do recrutamento e o uso 
de crianças em conflitos, além disso ele também apresenta 
recomendações políticas e expõe alguns países que são 
mais propensos a recrutar crianças para que medidas pre-
ventivas sejam adotadas. O UNICEF no Reino Unido possui 
um papel ativo na luta contra o recrutamento de crianças 
soldados, ajudando as outras cedes do UNICEF e fazendo 
campanhas de acesso internacional.  


