
A Organização 
A Human Rights Watch é uma organização de direitos hu-
manos não governamental e sem fins lucrativos estabeleci-
da em 1978. Anualmente publica mais de 100 relatórios 
sobre questões de direitos humanos em 90 países, promo-
vendo a importância destes para as mídias locais e interna-
cionais. Além disso, se reúne com governos, instituições 
financeiras, as Nações Unidas e grupos regionais (a exem-
plo  da União Européia) para prestar queixa sobre políticas e 
práticas que promovem os direitos humanos e justiça. Isso 
se dá na medida em que a Human Rights Watch investiga os 
abusos, expõe e propaga os fatos e faz pressão naqueles 
que detém o poder.  

Human Rights Watch e o UNICEF 

O UNICEF se preocupa em proteger as crianças de serem 
abusadas ou mortas em conflitos e, para tal, faz parcerias 
com diversas organizações internacionais e não governa-
mentais (ONGs), sendo uma destas a Human Rights Watch. 
Em 2016, o UNICEF acolheu o relatório da Human Rights 
Watch: “Medidas Extremas: abusos com crianças detidas 
como uma ameaça à segurança nacional”, o qual defende 
que as crianças devem possuir os mesmos direitos e prote-
ções legais, independentemente do crime que são acusadas 
e devem ser plenamente protegidas pelo sistema legal.  

HRW e o Recrutamento de Crianças  

A Human Rights Watch trabalha para prevenir o uso de cri-
anças soldado e para responsabilizar as pessoas que enviam 
crianças para combater. Para tal, ela documenta os casos 
de criança soldado ao redor do mundo, sendo em 2012 veri-
ficado que as crianças soldado lutavam em, no mínimo, 14 
países. Em 1998 foi fundada a Coalizão para Acabar com o 
Uso de Crianças Soldado, a qual é presidiada pela HRW e 
enfatizou a urgência de se proteger crianças do recruta-
mento militar e de estabelecer a idade mínima de 18 anos 
para qualquer tipo de recrutamento ou participação em 
conflitos armados.   

Em 2001 a Organização mostrou preocupação com o uso 
contínuo e global de crianças como soldado e mostrou ur-
gência na necessidade de uma liderança dos Estados Unidos 
para acabar com esta questão. Assim, apoiou publicamente 
os novos protocolos que dizem respeito à criança soldado e 
estimulou o Congresso estadunidense à tornar essa questão 
uma prioridade e para que ratificassem os protocolos.   

Em 2008, uma das atividades realizadas pela Human Rights 
Watch foi documentar o recrutamento de crianças soldados 
no Chade e na República Centro Africana. No Chade, há 
uma extrema violação dos direitos humanos pelos oficiais e 
agentes do governo. Grupos rebeldes  do próprio país e do 
Sudão também são responsáveis por estas violações dos 
direitos humanos e, inclusive, realizam o recrutamento de  
criança soldado. Já na República Centro Africana, relatou 
que os militares que operam na região noroeste do país es-
tão cumprindo sua missão de proteger os civis e de estabili-
zar as fronteiras do país com o Chade e o Sudão.  
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