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Ang. Grönbok
”Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet 
för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar“

NAFIA, Nordiska Arbetsgruppen för Internationella Amningsfrågor, har med 
stort intresse tagit del av grönboken och välkomnar intitativet. Det kan ge 
tyngd och ökad legitimitet åt de svenska insatserna som Livsmedelsverket, 
Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen och Konsumentverket arbetar med.

Det är även föredömligt att civilsamhället erbjuds möjlighet att kommentera 
och ta del i att utarbeta åtgärderna. Det är dock med bestörtning som NAFIA 
noterar att kosthållningen för den gravida kvinnan och uppfödningen under 
barnets första år saknas helt. Programs that target lifestyle changes must inc-
lude (…) provisions for the original anti-obesity diet – human milk, enligt WABA, 
World Alliance for Breastfeeding Action.

Blivande och nyblivna föräldrar är en ytterst tacksam målgrupp för information om nä-
ringslära och kosthållning. Och så gott som alla undersökningar har slagit fast att det 
ammade barnet erhåller den optimala starten i livet. Bröstmjölken skyddar såväl bar-
net som modern från olika åkommor och sjukdomar, inte minst fetma. Se Overweight 
and Obesity – A Vision for the Future, 
http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/calltoaction/fact_vision.htm

NAFIA vill därför först och främst kraftigt understryka att det finns en viktig  fråga 
som inte behandlas i grönboken men som bör beaktas (V.11). Amning! Det finns en 
mängd riktlinjer och ”policy statements” om amning som kan införlivas i olika insatser 
och handlingsplaner. Ett exempel på hur dessa kan implementeras är The CDC Guide 
to Breastfeeding Interventions (finns på CDC:s hemsida: Centers for Disease Control 
and Prevention, http://www.cdc.gov/breastfeeding/resources/guide.htm

I övrigt vill NAFIA kort kommentera frågorna under V.1.2 om självreglering. NAFIA:s 
erfarenhet är att bolagens vinstintresse går före allt annat. Och särskilt när det gäller 
lättpåverkade grupper som blivande och nyblivna föräldrar, barn, äldre och funktions-
hindrade måste det till ett ordentligt regelverk med effektiv övervakning och uppfölj-
ning. Ansvaret för att skydda och främja folkhälsan skall inte överlåtas till den privata 
sfären.
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NAFIA är en ideell organisation, som verkar för spädbarns hälsa genom att skydda, stödja och 
främja amning. Det sker genom opinionsbildning, påverkan av myndigheter och spridande av 
information om amning i ett globalt perspektiv, framför allt till andra organisationer.
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