As Nações Unidas e o UNICEF
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) recebeu da Assembleia
Geral da ONU o mandato de defender e proteger os direitos de crianças e
adolescentes, ajudar a atender suas necessidades básicas e criar oportunidades
para que alcancem seu pleno potencial. O UNICEF é guiado pela Convenção sobre
os Direitos da Criança e é o principal defensor global de meninas e meninos.
O UNICEF foi criado no dia 11 de dezembro de 1946, por decisão unânime da
Assembleia Geral da ONU, para fornecer assistência emergencial a milhões de
crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Em 1953,
tornou-se órgão permanente do sistema das Nações Unidas e teve seu mandato
ampliado para chegar a crianças e adolescentes em todo o mundo. Em 1965, o
UNICEF recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) está presente no Brasil
desde 1950, apoiando as mais importantes transformações na área da infância e da
adolescência no País. O UNICEF participou das grandes campanhas de imunização
e aleitamento materno; da mobilização que resultou na aprovação do artigo 227 da
Constituição Federal e na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente; do
movimento pelo acesso universal à educação; dos programas de enfrentamento ao
trabalho infantil; entre outros grandes avanços para a garantia dos direitos de
meninas e meninos brasileiros.
Nas últimas décadas, o Brasil promoveu um forte processo de inclusão de crianças
e adolescentes nas políticas públicas. Entretanto, uma significativa parcela da
população continua excluída. Por isso, em seu programa de cooperação com o
governo brasileiro para o período de 2017 a 2021, o UNICEF concentra seus
esforços nas meninas e meninos mais vulneráveis e excluídos, com foco especial
nas crianças e nos adolescentes que são vítimas de formas extremas de violência.
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