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A Declaração de Innocenti (1990) reconheceu que o aleitamento materno é
o alimento infantil ideal que contribui para o crescimento e desenvolvimento
saudável da criança. A Declaração faz um apêlo para a criação de um
ambiente adequado de sensibilização e apoio, e que a ‘Proteção, Promoção
e Apoio’ à amamentação possa contribuir para atingir esse ideal.
Apesar de 25 anos de muito trabalho, ainda tem muito a ser feito,
especialmente para alcançar a quarta meta da Declaração de Innocenti
que convoca os governos para “…promulgar uma legislação criativa de
proteção ao direito de amamentar da mulher trabalhadora e estabelecer
meios para sua aplicação”.

O apoio a proteção à maternidade e
políticas de trabalho e família: apesar
de algum progresso, no mundo mais de
800 milhões de mulheres trabalhadoras,
ou 41 por cento, ainda não têm
adequada proteção à maternidade, e as
taxas de aceitação da licença parental
entre os homens são baixas. Nós não
poderíamos projetar a proteção à
maternidade e políticas de trabalho
e família que são mais inclusivas, e
solidárias na igualdade de gênero?

A WABA chama para:
• ação mundial sistemática para apoiar as mulheres para conciliar a
amamentação e o trabalho, quer no setor formal, setor informal ou em casa.
• ratificação e aplicação das leis de Proteção à Maternidade e
regulamentações por parte dos governos, de acordo com a Convenção
de Proteção à Maternidade da OIT
• inclusão do aleitamento materno como indicador de meta dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Juntos, podemos fazer isso acontecer!

Guy Ryder, ILO Director-General, 2015

www.worldbreastfeedingweek.org

Junte-se a Nós & Vamos agir já!

Fotos Ganhadoras do Concurso de Fotos 2015
John Musisi @ WABA 2015

Jaime ER Navarrete @ WABA 2015
Alicia Sanchez Vecorena @ WABA 2015
Monaliza Oliveira da Palma
@ WABA 2015

Sudipto Das @ WABA 2015
Helen Regina @ WABA 2015

Vanessa A. Simmons
@ WABA 2015

Marie-Louise Bugeja
@ WABA 2015

Yara Guariglia
@ WABA 2015

Arati Banset @ WABA 2015

Fotos ganhadoras do concurso de fotos da Semana Mundial da Amamentação 2015 © 2015 Todos os Direitos Reservados aos Fotógrafos e à WABA

Objetivos da Semana Mundial da Amamentação 2015
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Promover o apoio multi-dimencional de todos

os setores para possibilitar as mulheres em todos os
lugares a trabalhar e continuar amamentando.

Informar as pessoas sobre os avanços mais recentes

dos direitos de Proteção à Maternidade a nível mundial,
e aumentar a conscientização sobre a necessidade de
fortalecer a legislação nacional e sua implementação.
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Reforçar ações dos empregadores para que os locais

de trabalho tornem amigo da Família/ Pai/ Companheiro/
Bebê e Mãe, facilitando e apoiando ativamente as mulheres
trabalhadoras para que continuem a amamentar.

Fortalecer,

facilitar e apresentar práticas de apoio que
possibilitem as mulheres que trabalham no setor informal
à amamentar.

Envolver e formar parceria com grupos e organizações chaves, por exemplo, os Sindicatos,

Organizações de Proteção dos Direitos do Trabalhador / da Mulher, Grupos de Mulheres e Grupos
de Jovens, para proteger os direitos da amamentação das mulheres pelos locais de trabalho.

A WABA não aceita patrocínio nem financiamento de nenhuma indústria fabricante de substitutos de leite materno e equipamentos relacionados a alimentos
infantis complementares. A WABA recomenda aos participantes da Semana Mundial da Amamentação a respeitarem e seguirem esta mesma conduta ética.

Semana Mundial da Amamentação 2015
Protege, Promove e Apoia a Amamentação no mundo

A Aliança Mundial Para a Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma rede mundial de pessoas e organizações dedicadas à proteção , promoção
e apoio à amamentação em todo o mundo com fundamentos na Declaração de Innocenti, Os Dez Passos Para Nutrir o Futuro e na Estratégia Global
Para a Alimentação de Lactentes e a Criança de Primeira Infância. Os Principais Associados da WABA são a Academia de Medicina de Amamentação
(ABM), Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN), Associação Internacional de Consultores em Lactação (ILCA), La leche
League Internacional (LLLI) e a Wellstart Internacional (WI). A WABA tem estatuto de consultor junto à UNICEF e é uma ONG com Estatuto Especial
de Consultor junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).
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