
A Organização 
A União Africana, criada em 2002, é uma organização inter-
nacional que promove a integração entre os países do con-
tinente africano nos mais diferentes aspectos. Ela segue os 
modelos da União Europeia ajudando na promoção da de-
mocracia e dos direitos humanos além do desenvolvimento 
econômico de seus membros, que atualmente são 54 — 
cobrindo quase todo o continente africano.  

A organização também possui seus comitês de economia, 

comércio, saúde, educação, direitos humanos, entre ou-

tros, que são responsáveis por monitorarem seus países 

membros, fazendo relatórios, julgando e apoiando causas 

dentro de sua capacidade. 

A Organização e o UNICEF 

A União Africana vem sendo grandemente elogiada pela 

UNICEF por seus esforços em prol dos direitos humanos 

das crianças, como seus esforços para acabar com o casa-

mento infantil que é uma prática comum dentro do conti-

nente.  

Existem várias parcerias criadas entre as duas organiza-

ções, como a Campanha de Suplementação da Guiné; o Dia 

da Criança Africana; o Protocolo de Direito para Deficien-

tes; e a tentativa de melhoria dos direitos das crianças den-

tro dos países membros, como o aumento de registro de 

jovens dentro dos países. 

 

 

 

 

União Africana  e o Recrutamento de Crianças  

A Carta da União Africana sobre o Direito e o Bem-Estar da 

Criança diz que se faz necessário todas as medidas adequa-

das para que nenhuma criança participe diretamente nas 

hostilidades e também que esteja isenta do recrutamento. 

A UA dissemina a necessidade de tornar ilegal o recruta-

mento de crianças soldado, e em 2016 a organização em 

conjunto com a ONU e o UNICEF entraram em acordo com 

o Sudão para o fim da presença de menores nas forças ar-

madas. 

Além dessa realização com o Sudão, a Organização vem 
agindo em prol da ilegalidade do recrutamento de crianças 
soldado em todos os seus países membros e tem sido gran-
demente útil em  tal propagação.  
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