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PRŮMYSL, VÝVOJ A 

INFRASTRUKTURA

S industrializací a urbanizací se do 

popředí dostávají problémy času a 

prostoru. Kojící matky, které 

pracují mimo domov, musí 

zvládnout tyto výzvy a měly by být 

podporovány ze strany 

zaměstnavatelů, jejich vlastních 

rodin a komunit. Jesle v blízkosti 

pracoviště, kojící pokoje v 

zaměstnání a umožnění přestávky 

na kojení mohou být velmi 

nápomocnými.

SNÍŽENÍ 

NEROVNOSTI

Kojící praktiky se liší po celém 

světě. Kojení je třeba chránit, 

propagovat a podporovat mezi 

všemi, ale zejména mezi chudými 

a ohroženými skupinami. To 

přispěje ke snížení nerovností.

UDRŽITELNÁ MĚSTA 

A OBCE

Ve shonu velkých měst se kojící 

matky a jejich děti potřebují cítit v 

bezpečí a vítané ve všech 

veřejných prostorách. Během 

neštěstí a humanitární krize, bývají 

ženy a děti jsou postiženy 

neúměrně k ostatní populaci. 

Těhotné a kojící ženy potřebují 

zvláštní podporu během těchto 

období.

ZODPOVĚDNÁ 

SPOTŘEBA A 

VÝROBA

Kojení zajišťuje zdravou, 

životaschopnou, životní prostředí 

neznečišťující, nenáročnou, 

udržitelnou a přirozenou výživu.

KLIMA

Kojení zaručuje zdraví kojence a 

výživu v obdobích neštěstí a 

přírodních katastrof v důsledku 

globálního oteplování.

ŽIVOT POD VODOU

Kojení znamená méně odpadu v 

porovnání s umělou výživou. 

Průmyslová výroba a distribuce 

formulí vytváří odpad, který 

znečišťuje moře a má vliv na 

mořský život.

ŽIVOT NA ZEMI

Kojení ve srovnání s umělou 

výživou je ekologické. K výrobě 

formulí se váže chov mléčného 

skotu, který často vyvíjí tlak na 

přírodní zdroje a přispívá k emisím 

uhlíku a změně klimatu.

MÍR A 

SPRAVEDLNOST 

SILNÝMI 

INSTITUCEMI

Kojení je zakotveno v mnoha 

oblastech lidských práv a 

konvencí. Vnitrostátní právní 

předpisy a zásady na ochranu a 

podporu kojících matek a dětí jsou 

zapotřebí, aby zajistily, že jejich 

práva jsou zajištěna.

PARTNERSTVÍ VE 

VZTAHU K CÍLŮM

Globální strategie pro výživu 

kojenců a krmení malých dětí 

(GSIYCF) podporuje spolupráci 

mezi jednotlivými odděleními a 

může stavět na různých 

partnerstvích podporujících 

programy a iniciativy rozvoje 

kojení.


