
O País 

A República da Finlândia é um país localizado no continente 
europeu e que faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia. 
Este país tem como capital a cidade de Helsinque, sendo 
que o total de habitantes do país está em torno de 5,2 
milhões. O PIB nacional finlandês está em torno de 246 
bilhões de dólares em 2014, tendo em vista que o país 
possui uma estrutura industrial de alto nível tecnológico,  
como o setor eletrônico, automobilístico e um sistema 
financeiro  muito integrado ao resto a Europa.  No cenário 
internacional a Finlândia faz parte de várias organizações, 
dente elas pode-se citar a Organização das Nações Unidas 
(ONU), Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Organização Mundial da Saúde (OMS), União Europeia 
entre outras.  

 

Finlândia e os problemas de nutrição 

Devido à sua qualidade de vida, os casos de desnutrição, 
tanto em adultos quanto em crianças são extremamente 
baixos na Finlândia, praticamente nulos. Apesar de não 
possuir desnutrição e má nutrição em seu território, o 
governo se preocupa bastante com o tema. Através de suas 
políticas, sistema de saúde e sempre tentando manter o 
nível de renda de sua população alta, o governo finlandês 
tenta manter demais problemas relacionados a má 
alimentação longe da realidade do país.  O país tembém 
fornece apoio a instituições como o  Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) para o combate da 
desnutrição infântil ao redor do mundo, principalmente em 
regiões mais pobres ou de extrema miséria. Quanto à 
obesidade, a Finlândia apresenta uma taxa muito alta de 
pessoas acima do peso em seu território, cerca de 23% da 
população em 2014. Esse cenário faz com que o problema 
do sobrepeso seja um tópico de grande relevância na 
agenda do país nos debates do comitê.  

 

Finlândia e produção de alimentos 

Quanto à produção de alimentos e o uso de agrotóxicos na 
Finlândia, a situação possui alguns detalhes importantes. O 
país está presente em um cenário europeu onde o uso de 
agrotóxicos é muito alto, mesmo com a rigorosa 
fiscalização que é feita. Todo esse uso de pesticidas pode 
acabar resultando em problemas na saúde humana e o 
governo filandês tem noção disso. O país no cenário 
internacional apoia o maior controle do uso de produtos 
químicos em alimentos em prol da saúde humana.  
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