
O País 

Localizada no Leste europeu entre Polônia e Romênia, a 
Ucrânia tem aproximadamente 45 milhões de habitantes, 
sendo eles em sua maioria moradores da capital Kyiv e seus 
arredores. Sua etnia é composta de ucranianos e russos. 

Culturalmente o idioma do país é o ucraniano, mas o russo 
também é comum em seu território em detrimento de uma 
maioria russa ainda presente. A tendência religiosa é volta-
da para o ortodoxo e economicamente o setor de prestação 
de serviços ainda é o mais ativo no país seguido do setor 
industrial, onde há uma grande produção de carvão, ener-
gia e metais. A Ucrânia faz parte de várias organizações, as 
quais incluem FMI, Interpol, OSCE, UNCTAD, ONU, entre 
outros. 

O País e o UNICEF 

Em 2011 o UNICEF postou um relatório apresentando o 

estado das crianças ucranianas, no mesmo foi relatado que 

apesar do colapso da União Europeia, a Ucrânia ainda vem 

apresentando bons indicadores de saúde e educação. Toda-

via o país ainda continua sendo um dos países mais pobres 

da Europa Oriental causando disparidades.  

O desafio por parte da organização com o país é uma tenta-

tiva de melhoria da saúde além de lutar a favor da proteção 

da criança em situações de conflito, que vem causando a 

morte e a falta de condições para várias crianças.   

 

 

 

 

 

 

Ucrânia e o Recrutamento de Crianças  
A Ucrânia apresenta comportamento contrário a legalidade 
de crianças soldado em seu território, apesar de muitos de 
seus jovens serem criados com treinamento militar para que 
possam proteger o seu país no futuro.  

O ato de inserção de menores no conflito ainda não foi rela-
tado e, o governo ucraniano, mostrando sua contrariedade a 
causa, já denunciou o governo russo por tal prática. O país 
não ratificou a Conferência de Paris que torna o recruta-
mento ilegal, apesar de suas ações contrárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiê 
Ucrânia 
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