
O País 
A Serra Leoa é uma república presidencialista localizada na 
parte ocidental da África, com capital na cidade de Free-
town. A língua oficial do país é o inglês, contudo três outros 
idiomas são falados: mende, temne e krio. A população 
totaliza 6.163.195 habitantes e a religião praticada é majori-
tariamente muçulmana (78,6%), seguida do cristianismo 
(20,8%). É um país pobre, onde mais da metade da popula-
ção trabalha com agricultura de subsistência e, consequen-
temente, seu PIB é de 11.75 bilhões de dólares. Possui 
71.740km² e o atual presidente da Serra Leoa é o Julius Ma-
ada Bio.  

Faz parte da União Africana, da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e alimentação (FAO), FMI, ONU 
(desde 1961), Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação e a Infância (UNESCO) e outras organizações interna-
cionais.  

O País e o UNICEF 

Devido à realidade da Serra Leoa, o trabalho do UNICEF se 
dá em uma tentativa de melhorar a educação do país. Para 
tal, auxilia o governo e o sindicato dos professores a criar 
um código de conduta para os estes e apoia o ministério 
para melhorar a qualidade e relevância do treinamento dos 
professores. Além da educação, outras áreas são objeto de 
auxílio do UNICEF, como saúde, ajuda humanitária, desen-
volvimento infantil, dentre outras.  

Serra Leoa e o Recrutamento de Crianças  

As leis domésticas do país não definem idade mínima para 
o recrutamento obrigatório, já para o recrutamento volun-
tário é necessário possuir no mínimo 18 anos. Além disso, 
ratificou a Convenção Sobre os Direitos da Criança em 1990 
e, em 2002, o Protocolo Adicional à Convenção Sobre os 
Direitos da Criança no Envolvimento de Crianças em Confli-
tos Armados. Contudo , em 2000, o Human Rights Watch 
reportou que a Frente Revolucionária Unida (FRU) da Serra 
Leoa, a qual tem um histórico de utilizar crianças em confli-
tos armados,  estava forçando-as a se unir à Frente e parti-

cipar dos combates. Algumas dessas crianças, inclusive, 
estavam previamente desmobilizadas e voltaram a partici-
par de conflitos. Além disso, o UNICEF reportou que em 
2003 a reintegração de ex crianças soldado à vida civil esta-
va ameaçada pela falta de suporte dos doadores internacio-
nais. Tal cenário levaria à uma diminuição da verba educaci-
onal para as crianças, parte do processo de desmobilização, 
e consequentemente prejudicando um total de quase 100 
mil destas. Esta situação ocorreu em um momento em que 
aumentou o uso de crianças soldado na África.  

Já em 2005, as crianças eram recrutadas para lutar contra a 
Libéria, também sendo exploradas para trabalhar. Em 2007, 
a Serra Leoa e mais outros 58 países fizeram parte da Con-
ferência de Paris para proteger as crianças de recrutamento 
forçado ou de serem usadas por grupos ou forças armadas. 
Neste documento reafirmava-se os padrões internacionais e 
os princípios operacionais para proteger e dar assistência às 
crianças soldado.  
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