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World Breastfeeding Week (#WBW2020)
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World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

INTRODUKTION

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) bildades 1991. Ett globalt
nätverk av individer och organisationer som skyddar, främjar och stödjer amning

över hela världen

WABA koordinerar världsamningsveckan World Breastfeeding Week (WBW) som
syftar till att informera, förankra, engagera och stimulera insatser inom amning och

relaterade områden

Sedan 2016, är världsamningsveckan i linje med FNs hållbarhetsmål Sustainable 
Development Goals (SDGs). Kampanjen heter WBW-SDGs Campaign.

WBW-SDGs KAMPANJEN

WABA delade upp FN målen I fyra tematiska områden. Var och en relaterar till 
varandra och till amning. De tematiska områdena kommer att återkomma I cycler 

fram till 2029.

2030 kommer att utvärdera, ta lärdomar och planera för arbetet efter
hållbarhetsmålen. 

WBW2016 länkade varje mål med amning. WBW2017 betonade vikten av 
samarbete mellan olika sektorer. WBW2018 förankrade amning som en grund
till livet. WBW2019 fokuserade på att stärka föräldrarskapet för att möjliggöra

amning. 

World Breastfeeding Week 2020 (#WBW2020) tydliggör länken mellan amning
och planetär hälsa. 

#WBW2020

Amning är en av de bästa investeringarna I barns hälsa och överlevnad. Amning
leder till förbättrad hälsa, social och ekonomisk utveckling hos individen och

samhället. Att skydda, främja och stödja amning är viktiga strategier och kräver
samarbeta mellan olika samhällsaktörer. 

Människan och planeten är nära
sammankopplade. Vi måste hitta hållbara

lösningar som gynnar båda. Vi kan reducera
vårt klimat och miljöavtryck genom att tex

tänka på hur vi föder våra barn.

Klimathotet och miljöförstöring är bland de viktigaste
frågorna som vi star inför idag.

Våra livsmedelssystem och konsumptionsmönster bidrar I 
relativ stor utsträckning till klimathotet och miljöförstöring. Trots många förbättringar I global hälsa, har vi fortfarande stora utmaningar

tex naturkatastrofer, krig, svält, under och övervikt, kroniska sjukdomar,
infektionssjukdomar/pandemier, undermåliga hälso och sjukvårdssystem och
ojämlikheter.

Utarmningen och förstörelsen av naturresurser samt ökningen av växthusgaser
är högre än någonsin under dom senaste 800,000 åren.

Bröstmjölk är den första maten vi äter och är en viktig del av ett hållbart
livsmedelssystem. På populationsnivå bidrar bröstmjölksersättning till
problematiken och är ett växande fenomen.

http://waba.org.my
https://waba.org.my/wbw/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://worldbreastfeedingweek.org/2016/images/wbw2016-af-eng.jpg
http://worldbreastfeedingweek.org/2016/
http://worldbreastfeedingweek.org/2017/
http://worldbreastfeedingweek.org/2018/
http://worldbreastfeedingweek.org/2018/
https://worldbreastfeedingweek.org/2019/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01044-2/fulltext
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf?ua=1
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13218/pdf/dont-push-it.pdf
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Universell amning skulle kunna förebygga ca 823,000 dödsfall hos barn och
20,000 dödsfall hos kvinnor varje år. Många fler sjukdomstillstånd skulle kunna
förebyggas. Enligt världsbanken förlorar världen ca $302 miljarder varje år.

Endast 40% av alla barn som föds årligen ammas enbart I 6 månader. Mindre
än hälften ammas delvis fram till 2 års åldern enligt WHOs rekommendationer.
Ofta beror detta på bristande stöd inom hälsosektorn, arbetslivet eller
närsamhället.

Direkt amning och handjölkning av bröstmjölk är effektiva sätt att minska
miljöförstöringen och sparar energi och andra naturresurser.

Mjölkproduktion avger väsentliga mångder metan och andra växthusgaser.
Tillverkning, paketering, transport och distribution samt beredning av
bröstmjölksersättningar kräver stora mängder energi och vatten. Allt detta
påverkar miljön negativt. Att mata en miljon barn med ersättning I två års tid
kräver ca 150 miljoner formula burkar.

Hållbarutveckling möter behoven hos både nuvarande och
kommande generationer.

Vi behöver öka debatten, främja högkvalitativ forskning och
engagera olika samhällsaktörer och sektorer att stödja

amning.

❖ Förankra nationella amningsstrategier inom
hållbarhetsmålen och klimatagendan.

❖ Se till amningsstöd/BFHI har ett folkhälsoperspektiv även
under krissituationer.

❖ Informera beslutsfattare om hur amning till bidrar till
livsmedelssäkerhet och hållbarutveckling.

❖ Verka för minskade koldioxidutsläpp från tillverkningen av
bröstmjölksersättning.

❖ Övervaka efterlevnaden av barnmatskoden.

❖ Se över föräldraledighetslagstiftning och stöd på
arbetsplatsen för amning.

Hållbarhetsmålen

som ett ramverk

för planetär hälsa

❖ öka finansiering, bevakning och implementering av
strategier för att stödja amning.

❖ Informera närsamhällen om hur ersättning påverkar
miljön genom olika kanaler och influencers.

❖ Kommunicera med journalister och media för att lyfta
debatten kring amning och miljö/klimathotfrågan.

❖ Stimulera forskning om hur miljö/klimatfrågan påverkas
av användandet av bröstmjölksersättning.

❖ Samla tillförlitlig data på hur olika amningsstrategier
påverkas I normala, särskilda och krissituationer.

Stöd från

samhället

❖ Se till att ALLA föräldrar har tillgång till
amningsrådgivning (skilled breastfeeding counselling)
från både hälso/sjukvården och sitt närsamhälle.

❖ Implementera de nya BFHI 10 stegen inom hela
hälso/sjukvårdssystemet inclusive den private sektorn.

❖ Fördela resurser till samhällsgrupper/organisationer som
stödjer amning I nära anslutning till föräldrarna.

Amningsrådgivning

är avgörande

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307322
https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5646.full.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280133/9789241550468-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272943/9789241513807-eng.pdf?ua=1
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❖ Se till att amningsrådgivning är tillgängligt kontinuerligt
från graviditet, förlossing och postpartum.

❖ Stärk vårdkedjan genom samordning, tydliga roller och
ökat samarbete (warm chain of support).

❖ Engagera pappor/partners och familjerna att dela
hushållsarbetet och stödja den som ammar.

❖ Stöd amningshjälp och andra stödgrupper och normalisera
amning I samhället.

❖ Utveckla kreativa ideer för digitala aktiviteter som kan
engagera olika målgrupper.Kontinuerligt stöd

dom första 1000 

dagarna

❖ Utbilda olika professioner och samhällsgrupper I
amningskunskaper och färdigheter.

❖ Se till att utbildad personal har förutsättningar för att vara
verksamma inom sin organisation och att det finns en
tydlig remitteringsprocess.

❖ Utveckla och främja amningsutbildningar, bade fysiska och
digitala.

❖ Engagera barn, ungdomar och studenter samt influencers
att lära och sprida budskapet om amning och planetär
hälsa.

Kunskaper och

färdigheter på

olika nivåer

God 

amningsvård

för alla

❖ Använd evidensbaserade internationella riktlinjer för att utveckla
nationella/regionala strategier.

❖ Se över skyddande, främjande och stödjande amningsstrategier
inom krishanteringsplaner.

❖ Informera allmänheten om vikten av amning inom
krishanteringsplanerna.

❖ Utveckla amningsstöd för utsatta familjer genom riktade
kommunikationsmateriel I olika språk och andra former av stöd.

❖ Ge stöd I handmjölkning, pumpning, hantering, koppmatning av
bröstmjölk för att öka mjölk produktionen I olika situationer

❖ Tillgodose behovet av donerad bröstmjölk för de barn som
behöver det.

A warm chain of support creates an enabling 

environment that empowers all women/parents

to breastfeed optimally. Together, we can achieve a win-win 

situation for humanity and the planet.

Vad du kan göra

Följ världsamningsveckans hemsida (WBW
website) och sociala medier (Facebook,
Twitter & Instagram) för aktiviteter och
engagemang

Delta I en Q&A session om mjölkbanker med
Dr Gillian Weaver, Storbrittannien den 15-18
oktober

http://www.worldbreastfeedingweek.org
https://www.facebook.com/WABA.WBW/
https://twitter.com/WABAsecretariat
https://www.instagram.com/waba_global/
https://worldbreastfeedingweek.org/october-15-18-qa-session/

