Platforma „Women of the World” (Femeile lumii) din care fac parte și organizații românești vă
propune să aderați la „Declarația mondială a mamelor”, manifest prin care este evidențiată valoarea
maternității în viața familiei și a femeii însăși.
Documentul conține o serie de revendicări în spiritul conținutului său și va fi lansat oficial în timpul
celei de a 62-a sesiuni a Comisiei ONU pentru Condiția Femeii, care se va desfășura între 12 și 23
martie 2018 la New York. Lansarea va avea loc în cadrul unui eveniment paralel.
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„Maternitatea este una din cele mai importante, emoționante și pline de recompensă ocupații în care o
femeie se poate angaja, și cu toate acestea maternitatea este larg subestimată și chiar disprețuită în
lumea de azi. Societatea discriminează adesea maternitatea prin ignorarea și respingerea valorii sale
intrinseci și a influenței de neînlocuit în crearea și menținerea unei societăți prospere”, se scrie în
Declarație. „Maternitatea aduce mari beneficii femeilor. Împreună cu șansa de a experimenta multiple
abilități de viață, ea face posibil sentimentul esențial de plenitudine de care femeile au nevoie.
Identitatea femeii are de câștigat atunci când ea devine mamă.”
„Women of the World” (www.womenworldplatform.com) este o platformă globală formată din
entități din întreaga lume, care conlucrează pentru a apăra identitatea femeii și valoarea umană, socială
și lucrativă a maternității. Printre membrii WoW se numără: Profesionales por la Ética (Profesioniști
pentru etică, Spania), Femina Europa (Franța), Woman Attitude (Atitudine feminină, Belgia),
Movimiento Vida SV (Mișcarea pentru Viață, Salvador), Real Women of Canada (Femei adevărate ale
Canadei), Kenya Christian Professionals Forum (Forumul profesioniștilor creștini din Kenia), Temps
de Dones (Timpul femeilor, Spania), U ime obitelji (În numele Familiei, Croația) Endeavour Forum
(Forumul Întreprinzătorilor, Australia) și PRO VITA București (România).
Printre obiectivele WoW se numără recunoașterea universală prin legislația internațională a valorii
muncii „tăcute și aparent invizibile” prestate de femei în familie precum și introducerea universală a
„dedicării exclusive pentru familie” în nomenclatorul ocupațiilor; adoptarea unei convenții
internaționale pentru prohibiția surogației materne care „reprezintă o violare a demnității femeii și
copilului, o nouă formă de exploatare a femeii și de trafic de persoane”, conform Declarației de
misiune la care au aderat 148 de entități din 50 de țări.

