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4 dades que revelen l'impacte del
treball remunerat actual en la
lactància materna
Un estudi pioner de LactApp posa xifres als deslletaments causats pel retorn a la
feina presencial o la fi del permís de maternitat
[inicicentrareport]Ja hi ha dades sobre l'impacte de les feines remunerades actuals en la
lactància materna. La startup catalana LactApp ha realitzat una macroenquesta de gran abast
amb 14.830 mares de 67 països i ha fet públic els resultats coincidint amb la Setmana Mundial
de la Lactància Materna.
Es tracta del sondeig més gran realitzat sobre aquest tema a l'Estat. Les últimes dades oficials
sobre lactància materna de l'Institut Nacional d'Estadística daten de 2017, disposen d'una mostra
de només 1.600 mares i no aporten dades sobre la relació de la lactància materna amb l'ocupació.
Aquestes són les dades més rellevants:
[GotaVerdaPle] El treball remunerat presencial suposa, en molts casos, un gran
obstacle per a la lactància materna. Així queda constatat en l'estudi, que conclou que la tornada
a la feina presencial va fer augmentar un 21% els deslletaments el 2021.
Les restriccions adoptades durant la pandèmia que van permetre endarrerir la tornada a la feina
remunerada presencial van afavorir que les mares que desitjaven mantenir la lactància materna
tinguessin més facilitats per fer-ho.
I és que encara avui moltes feines continuen amb jornades poc flexibles i conciliables amb
l'alletament, fet que afavoreix els casos d'abandonament no desitjat.
[GotaVerdaPle] El teletreball afavoreix la lactància materna. La possibilitat de teletreballar ha
facilitat la lactància materna al 86% de les mares que van poder optar a aquest tipus de jornada
mentre feien el pit, que van ser el 27,2% del total d'enquestades.
El percentatge de mares lactants enquestades que han pogut teletreballar el 2020 va ser del
28,4%, mentre que el 2021 va ser el 25,8% i el 2022, el 29,6%.
I és que a molt pocs països hi ha permisos que cobreixin els sis mesos de lactància materna
exclusiva que recomana l'OMS, per la qual cosa les mesures de flexibilitat laboral -com el
teletreball- permeten minimitzar algunes de les dificultats que comporta el retorn a l'ocupació
remunerada.

[GotaVerdaPle] El 74% de les empreses a l'Estat no disposa d'un espai adequat per a
l'extracció i conservació de llet materna. Dels 185 països analitzats per l'Organització Internacional
del Treball el 2021, 138 ofereixen permisos de lactància remunerats a la feina, i el 41% d'aquests
acaben abans dels sis mesos de vida del nadó, per la qual cosa no cobreixen la recomanació oficial
de l'OMS en relació amb la lactància materna exclusiva.
Només 42 de 185 països (el 22%) garanteixen per llei espais de lactància a la feina. Això suposa
que quatre de cada deu dones en edat fèrtil -entre 15 i 45 anys- viuen a països que no tenen
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aquesta regulació, segons les dades de l'OIT. I encara quan la llei existeix, no sempre regula tots
els tipus de llocs de treball.
Les petites i mitjanes empreses solen estar exemptes d'aquests requisits: només 13 països del
món tenen una llei que demana a qualsevol tipus d'empresa una instal·lació de lactància. A l'Estat, el
ministeri de Sanitat recomana (però no obliga) a les empreses de més de 50 empleats disposar
de sales de lactància adequades
[GotaVerdaPle] La fi del permís de maternitat suposa una dificultat per a mantenir la lactància
per al 58% de les mares. ?El 97,2% de les dones enquestades asseguren que un permís de
maternitat més llarg facilitaria la lactància materna. La tornada a la feina remunerada afecta més
a la lactància materna entre les qui es reincorporen abans dels sis mesos, el període recomanat de
lactància materna exclusiva.
[ficentrareport]
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