
O País 
Localizada no norte da Europa, entre a Alemanha, Polônia, 
Eslováquia e Austrália, a República Tcheca tem aproximada-
mente 10,8 milhões de habitantes, sendo sua população 
bem distribuída. Porém, nas regiões norte e leste ainda há 
uma maior concentração da população urbana. Economica-
mente a República Tcheca tem suas atividades distribuídas 
entre os setores de serviço e industrial que funciona primor-
dialmente no setor alimentício.  

Culturalmente a língua falada no país é concentrada no 
tcheco mas ainda há presença do eslovaco. Na religião há 
presente no mesmo o catolicismo romano o protestantismo 
e em sua grande maioria a população tcheca não tem uma 
definição de religião.  A República Tcheca participa dentro 
de um cenário internacional da ONU, OMC, FMI, OCDE, AIE, 
OTAN e Comissão Baleeira Internacional., entre outras.  

O País e o UNICEF 

A participação da República Tcheca  em conjunto com a 
UNICEF vem nos últimos anos  tratando de alguns proble-
mas comuns no país, como a presença crescente da prosti-
tuição entre crianças e a violência. Além de criar várias inici-
ativas para a melhoria na qualidade de vida infantil, inclusi-
ve com o Brasil. 

O UNICEF tem um papel muito importante dentro do país, 
tendo em vista que os poucos problemas infantis existentes 
no mesmo são muito sérios, como a prostituição infantil, 
que é muito reconhecida dentre as crianças.  

República Tcheca o Recrutamento de Crianças  
A República Tcheca foi um dos países que aderiu aos Princí-
pios de Paris, onde o recrutamento infantil foi pauta e foi 
colocado como ilegal. Também ratificou os Protocolos Adici-
onais I e II da Convenção de Genebra – sobre a Proteção de 
Vítimas de Conflitos Armados Internacionais e de Conflitos 
Não-Armados Internacionais; a Convenção dos Direitos da 
Criança; as Convenções 138 e 182 – sobre Idades Mínimas e 

sobre Piores Formas de Trabalho Infantil, respectivamente – 
da OIT; e, o Protocolo Opcional, em 2001. 

 O governo informou ao Comitê da ONU sobre os Direitos da 
Criança que a segurança do Estado era garantida pelas for-
ças armadas e corpos de segurança e, que nenhum membro 
dessas forças poderia ser inferior a 18 anos de idade como 
também, este limite de idade não foi abandonado em ne-
nhuma situação de crise. 

Além de todas as ratificações, a República Tcheca ainda 
participa de uma iniciativa que tem a intenção de desmobili-
zar o recrutamento em outros países e promove o trata-
mento psicológico  e físico. Declara também que o tema de 
crianças em conflitos armados tem que tomar um espaço 
especial na agenda da politica internacional.  
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