
O País 
Entre a Finlândia e a Noruega, o Reino da Suécia é um país 
com aproximadamente 9,9 milhões de habitantes. Sua mai-
oria fica localizada no sul onde o clima é melhor e tem mais 
conexão com o restante europeu. Seu idioma predominan-
te é o sueco e sua população é dividida entre suecos, majo-
ritariamente, seguidos de finlandeses lapões. Culturalmen-
te o país cultua a religião cristã, onde eles têm a igreja da 
Suécia.  

Economicamente o país é voltado para o setor terciário, de 

serviço, seguido do setor industrial, não tão predominante. 

Nas relações internacionais, o país participa de organiza-

ções como o Banco Mundial, Fundo Internacional Monetá-

rio, OCDE, OMC, ONU e União Europeia.  

O País e o UNICEF 

De acordo com os relatórios mais recentes do UNICEF, a 
Suécia é um dos países que possuem um excelente desen-
volvimento infantil.  É um dos países que mais investe em 
crianças em idade pré-escolar, e, atualmente tem dados 
referenciais para o desenvolvimento infantil. 
Além de tais estatísticas, juntamente com a organização,  o 

país tem dado ênfase nos direitos das crianças, criando vá-

rios projetos para a melhoria da primeira infância.   

Suécia e o Recrutamento de Crianças  

No seu relatório ao Comitê da ONU sobre os Direitos da 

Criança, a Suécia informou que o governo estava promo-

vendo estratégias e provendo assistência médica às crian-

ças que buscam asilo. O governo sueco afirma sua defesa 

contra o uso de crianças soldados e também enfatiza a im-

portância da reintegração das mesmas ao qual deve ser  

uma prioridade nos debates.    

Ainda, de acordo com o Código Penal do país: “o recruta-
mento e uso de crianças-soldado em hostilidades, tanto 
dentro quanto fora da Suécia, é julgado uma ofensa à lei 
sueca”. A Suécia ratificou o acordo da Conferência de Paris, 

onde o recrutamento infantil se torna uma prática ilegal, e 
atualmente não tem mais a presença de crianças soldados, 

além de ratificar os protocolos da Convenção de Genebra .   
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