Agradecimento de fim de ano e Anúncio do tema da SMAM 2015
Tradução: Fabiana Muller, IBFAN Brasil
Àqueles que celebram e apoiam a Semana Mundial da Amamentação (SMAM 2015): Boas
festas da Secretaria WABA!
A WABA sinceramente agradece aqueles que comemoraram a SMAM 2014 em todo o mundo.
Até o momento, recebemos 534 relatórios sobre os eventos desenvolvidos em vários países o
que indica que cerca de 1.315.593 pessoas celebraram a SMAM 2014. Temos dados
adicionais da mídia em inglês que 32 países comemoraram a SMAM 2014 de forma
independente. Houve também o aval e comemoração pelo UNICEF e Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Obrigado por todo o seu trabalho maravilhoso e Parabéns para aqueles que fizeram a SMAM
2014 um sucesso!
WABA tem o prazer de anunciar o tema da SMAM 2015
MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: VAMOS TORNAR POSSÍVEL!
O tema da SMAM 2015 revive o tema da SMAM 1993 que teve como foco a Campanha para a
Iniciativa “Locais de Trabalho Amigos da Amamentação”. Nos últimos 22 anos muito foi
realizado em todo o mundo para apoiar as mulheres que trabalham e amamentam. A adoção
da Convenção da OIT 183 sobre Proteção da Maternidade é um avanço e amplia e fortalece os
direitos da maternidade.
Temos visto ações significativas nos locais de trabalho para apoiar a mulher que trabalha e
amamenta como as Salas de Apoio a Amamentação ou espaços amigos da mulher que
amamenta, premiação para empregadores amigos da mulher trabalhadora que amamenta,
bem como uma maior conscientização sobre os direitos da trabalhadora para amamentar. No
entanto, depois de mais de duas décadas, o monitoramento global sobre o progresso da
alimentação de lactentes e crianças de primeira infância mostra que esta quarta meta da
Declaração de Innocenti(1990) é ainda a mais difícil de alcançar!

WABA decidiu focar em mulher e trabalho na SMAM 2015 depois que o tema foi discutido. O
foco na mulher trabalhadora que amamenta foi aprovado na Reunião Global Extraordinária dos
parceiros da WABA na Amamentação – “WABA Extraordinary Global Breastfeeding Partner
Meeting”(EBPM) realizada em Penang, de 8 a 10 de novembro de 2013 tendo como base as
discussões anteriormente ocorridas durante o Fórum Global WABA – “WABA Global Forum” e
Reunião Global dos parceiros da WABA na Amamentação - “WABA Global Breastfeeding
Partners Meeting” (GBPM) em 2010 além das reuniões do Comitê de Direção da WABA em
2013 e 2014.
A consultora sênior da WABA, Sarah Amin, foi designada como autora principal para escrever
o calendário com o anúncio da SMAM 2015, o folder de ação e outros materiais para a SMAM
2015, trabalhando com uma pequena equipe de membros do secretariado WABA e
representantes dos associados da WABA.

Os Objetivos da SMAM 2015 são:
1. Promover o apoio multidisciplinar de todos os setores para possibilitar as mulheres
continuar amamentando e em todos os lugares.
2. Reforçar as ações dos empregadores para que os locais de trabalho tornem-se amigos
da Família/ Pai/Companheiro / Bebê e Mãe, facilitando e apoiando ativamente as
mulheres trabalhadoras para que continuem a amamentar.
3. Informar as pessoas sobre os avanços mais recentes dos direitos de Proteção a
Maternidade a nível mundial, e aumentar a conscientização sobre a necessidade de
fortalecer a legislação nacional e sua implementação.
4. Apresentar, facilitar e reforçar práticas de apoio que possibilitem as mulheres que
trabalham no setor informal a amamentarem.
5. Envolver e formar parceria com grupos específicos, por exemplo, os
Sindicatos,Organizações de Proteção dos Direitos do trabalhador/ da Mulher, Grupos de
Mulheres e Grupos deJovens, para proteger os direitos da amamentação das mulheres
nos locais de trabalho.
O calendário com o anúncio da SMAM 2015 está sendo desenvolvido e deve estar pronto
para publicação no final de janeiro de 2015. Portanto fique atento!
A WABA conta com a colaboração ativa de todos vocês para comemorar a SMAM 2015!
Desejo a vocês um Feliz Ano Novo!
Jennifer Mourin
Coordenadora Global da WABA - Semana Mundial da Amamentação (SMAM)

