Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (WABA)

Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015
1- 7 Αυγούστου 2015 (Για την Ελλάδα : 1-7 Νοεμβρίου)
Η Διακήρυξη Innocenti (1990) αναγνώρισε ότι ο θηλασμός παρέχει ιδανική διατροφή
για τα βρέφη και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Η Διακήρυξη στοχεύει
στο να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον ευαισθητοποίησης και στήριξης και
αναφέρει ότι η «Προστασία, Προώθηση και Υποστήριξη» του μητρικού θηλασμού είναι
δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν παρά τα 25 χρόνια σκληρής δουλειάς,
ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά τον τέταρτο στόχο της Διακήρυξης Innocenti ο οποίος καλεί
τις κυβερνήσεις να «… θεσπίσουν καινοτόμα νομοθεσία για την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών σε σχέση με το θηλασμό και να διασφαλίσουν
τα μέσα για την εφαρμογή της».
Η WABA ζητά:
• συντονισμένη παγκόσμια δράση για να υποστηρίξει τις γυναίκες να συνδυάσουν τον
θηλασμό και την εργασία, είτε είναι στον επίσημο οργανωμένο τομέα, στον τομέα της
αδήλωτης («μαύρης») εργασίας, της ανασφάλιστης εργασίας ή της εργασίας στο σπίτι
• επικύρωση και εφαρμογή από τις κυβερνήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών
για την προστασία της μητρότητας , σύμφωνα με Σύμβαση για την Προστασία
Μητρότητας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO)
• προσθήκη των δεικτών στόχου θηλασμού στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης
(SDGs/ΣΑΑ)
Μαζί, μπορούμε να το κάνουμε να πετύχει!

Πολιτικές υποστήριξης της μητρότητας
και της εργαζόμενης οικογένειας: παρά
την κάποια πρόοδο, περισσότερες
από 800 εκατομμύρια γυναίκες
εργαζόμενες σε όλο τον κόσμο, δηλαδή
το 41%, δεν απολαμβάνουν ακόμα
επαρκή προστασία της μητρότητας.
Επίσης τα ποσοστά των ανδρών που
λαμβάνουν γονεϊκή άδεια είναι χαμηλά.
Δεν θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε
πολιτικές προστασίας της μητρότητας
και της εργαζόμενης οικογένειας που
να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να
υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων;
Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής του ΔΟΕ, 2015

Πάρε μέρος και ανάλαβε δράση ΤΩΡΑ!

www.worldbreastfeedingweek.org
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Να κινητοποιηθεί υποστήριξη από όλους τους

τομείς και σε διάφορα επίπεδα, ώστε να μπορέσουν οι
γυναίκες, όπου κι αν βρίσκονται, να εργαστούν και να
θηλάσουν.

Να ενημερωθεί το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με
τα δικαιώματα προστασίας της μητρότητας παγκοσμίως και να
υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης
της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και την εφαρμογής της.
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Να προωθηθούν

δράσεις από τους εργοδότες για να
γίνουν φιλικοί προς την οικογένεια, τους γονείς, τα μωρά και προς
τη μητέρα ώστε να διευκολύνουν ενεργά και να υποστηρίξουν
τις εργαζόμενες γυναίκες να συνεχίσουν το θηλασμό.

Να ενισχυθούν, διευκολυνθούν και προβληθούν

πρακτικές οι οποίες βοηθούν τις γυναίκες, που εργάζονται
σε αδήλωτη («μαύρη») εργασία, να θηλάσουν.

Να υπάρξει συνεργασία με καίριες ομάδες, π.χ. με σωματεία εργαζομένων,
συνδικαλιστικά όργανα, ομάδες γυναικών και ομάδες νέων, για την προστασία,
στο χώρο εργασίας, των δικαιωμάτων των γυναικών σε σχέση με το θηλασμό.

Η WABA δεν δέχεται χορηγία από κανενός είδους εταιρείες που παράγουν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό και συμπληρωματικές τροφές.
Η WABA ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στην Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού να σεβαστούν και να ακολουθήσουν αυτή την ηθική στάση.

Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 της WABA
Προστατεύει, Προωθεί και Υποστηρίζει το Θηλασμό Παγκοσμίως

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτών και οργανισμών που
ενδιαφέρονται για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο. Βασίζεται στη Διακήρυξη Innocenti, στους Δέκα Κρίκους για
την Ανατροφή του Μέλλοντος (Ten Links for Nurturing the Future) και στη Στρατηγική για τη Βρεφική και την Παιδική Διατροφή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO)
και της UNICEF. Κυριότεροι συνεργάτες της είναι το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή (International Baby Food Action Network - IBFAN), ο Διεθνής Σύνδεσμος
Θηλασμού (La Leche League International - LLLI), ο Διεθνής Σύνδεσμος Συμβούλων Θηλασμού (International Lactation Consultant Association - ILCA), η Διεθνής Οργάνωση
«Καλή Αρχή» (Wellstart International), η Ιατρική Ακαδημία για το Θηλασμό (Academy Of Breastfeeding Medicine - ΑΒΜ). Η WABA συμβουλεύει τη UNICEF και ως μη-κυβερνητική
οργάνωση (ΜΚΟ) αποτελεί ειδικό σύμβουλο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (Economic and Social Council of the United Nations - ECOSOC).
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