
A Organização  
 
O ChildFund Alliance é uma rede global ao qual reúne 11 
organizações, sendo elas: ChildFund Suécia, Austrália, Ale-
manha, ChildFund International (EUA), Irlanda, Japão, Co-
reia, Nova Zelândia, Canadá, Espanha e França. O foco de 
tal rede e de todas organizações parceiras, aos quais se 
encontram em mais de 60 países, é de ajudar crianças, suas 
famílias e as comunidades as quais se encontram.  
 
Os trabalhos são feitos para prevenir qualquer tipo de vio-
lência contra crianças; proteger de explorações em qual-
quer nível e permitir que as mesmas façam parte da socie-
dade em que vivem de uma maneira significativa nas deci-
sões relacionadas do Objetivo Sustentável da ONU.  
 
A Organização e o UNICEF  
 
Tal organização colabora com várias organizações como a 
Visão Mundial, Save the Children, o UNICEF, o Gabinete 
Especial do Representante do Secretário Geral da ONU 
sobre violência contra crianças, entre outros.  
Em fevereiro de 2018 participou da Primeira Sessão do 
Conselho Executivo do UNICEF e, reafirmou seu total apoio 
para a eliminação de qualquer forma de violência contra 
crianças. A Organização também faz parte da Parceria Glo-
bal para Acabar com a Violência Contra as Crianças e é uma 
das parceiras das Metas de Desenvolvimento Sustentável  
da ONU.   
  
ChildFund Alliance e o Recrutamento de crianças  
 
No dia 21 de fevereiro de 2017, o ChildFund Alliance estava 
presente no 10º aniversário da adoção do Compromissos de 
Paris para Proteger Crianças Recrutadas ou Usadas Ilegal-
mente por Forças Armadas ou Grupos Armados e também 
Os Princípios e Diretrizes de Paris sobre Crianças Associa-
das a Forças Armadas ou Grupos Armados. Neste dia, tal 
conferência de comemoração uniu 73 representantes de 
estados, 11 organizações internacionais e regionais, como 

também 20 organizações da sociedade civil ao qual reafir-
maram seu comprometimento com os Princípios de Paris 
através de reformas e políticas legais. 
Por ser um conjunto de organizações, o ChildFund Alliance 
defende tais aspirações globais e faz com que elas sejam 
traduzidas em ações concretas e definitivas. Para tanto são 
feitos vários projetos e programas para as crianças nas regi-
ões em que tal organização e suas parceiras fazem parte, 
ajudando e protegendo as crianças, suas famílias e comuni-
dades. 
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