
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την 

Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 

2015! 

 

 

 

Η WABA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το σύνθημα και το θέμα για 

την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 (WBW / ΠΕΘ 2015) είναι: ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ! 

Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την 25η Επέτειο της Διακήρυξης Innocenti του 1990, η 

οποία αποτέλεσε καθοριστικό κατευθυντήριο έγγραφο για τη βελτίωση των 

πρακτικών μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο. Από τους τέσσερις στόχους που 

υιοθετήθηκαν, ο τέταρτος αποσκοπεί στο  «να θεσπιστεί καινοτόμα νομοθεσία για 

την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών σε σχέση με το 

θηλασμό και να θεσπιστούν τα μέσα για την εφαρμογή της". Πάνω από 20 χρόνια 

μετά, ο στόχος αυτός εξακολουθεί να χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσοχή.  

Το θέμα της WBW / ΠΕΘ 2015 σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες και το θηλασμό 

επαναπροσεγγίζει την εκστρατεία της WBW / ΠΕΘ του 1993 με την πρωτοβουλία για 

χώρους εργασίας Φιλικούς-Προς-τη-Μητέρα. Πολλά έχουν επιτευχθεί σε 22 χρόνια 

παγκόσμιας δράσης στήριξης των γυναικών για να συνδυάσουν θηλασμό και 

εργασία, ιδίως με την έγκριση της αναθεωρημένης Σύμβασης 183 της ΔΟΕ για την 

Προστασία της Μητρότητας. Ωστόσο, πάνω από 20 χρόνια μετά, η παρακολούθηση 

της προόδου της βρεφικής και παιδικής διατροφής παγκοσμίως δείχνει ότι ο τέταρτος 

στόχος της Διακήρυξης Innocenti (1991) εξακολουθεί να είναι ο πιο δύσκολος να 

επιτευχθεί! Με την εκστρατεία της για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015, η 

WABA και οι εταίροι της σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έχουν ως 

στόχο να ενδυναμώσουν και να υποστηρίξουν ΟΛΕΣ τις γυναίκες, που εργάζονται 

τόσο σε επίσημες όσο και ανεπίσημες δομές, να συνδυάσουν επαρκώς την εργασία 

με την ανατροφή των παιδιών και ιδιαίτερα με το θηλασμό. 

Τι μπορείτε να κάνετε! 

• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.worldbreastfeedingweek.org/   

- ένα κεντρικό σταθμό για πληροφορίες σχετικά με το θέμα, και υλικό που 

μπορείτε να κατεβάσετε για χρήση. 

 

• Μοιραστείτε πληροφορίες για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού 

Θηλασμού (WBW  / ΠΕΘ  2015) με την οικογένειά σας, τους φίλους, τους 

συναδέλφους σας, στους χώρους εργασίας σας, με τις τοπικές αρχές κ.λπ. 

 

 

http://www.worldbreastfeedingweek.org/


• Γιορτάστε την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού φέτος 

διοργανώνοντας μία εκδήλωση στην περιοχή σας, ή συμμετέχοντας σε μια 

εκδήλωση για την WBW / ΠΕΘ 2015 στην περιοχή σας. Αν διοργανώνετε 

κάποια εκδήλωση, παρακαλούμε ενημερώστε μας υποβάλλοντας ΔΗΛΩΣΗ για 

την εκδήλωσή σας, η οποία θα σημειωθεί πάνω στον ειδικό Χάρτη Δηλώσεων 

Εκδήλωσης για την WBW / ΠΕΘ του 2015 στην ιστοσελίδα μας. Δείτε την απλή 

μορφή δήλωσης στην Ιστοσελίδα για την WBW/ΠΕΘ 2015 

(http://www.worldbreastfeedingweek.org/) 

 

• Αφού οργανώσετε την εκδήλωσή σας, μην ξεχάσετε να μας στείλετε την 

αναφορά σας (θα παρέχεται ένας οδηγός αναφοράς) κι εμείς θα σας στείλουμε 

ένα ειδικά σχεδιασμένο Πιστοποιητικό της WBW /ΠΕΘ 2015  αναγνωρίζοντας 

τις υπέροχες προσπάθειές σας! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 

Βίκυ Μπαζούλα – Παπαδάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League 

International, Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος – La Leche League Greece 

Email: vicky@itcrete.eu 

Εύα Δουκάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League International,  

Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος – La Leche League Greece  

Email: eva_doukaki@yahoo.gr 

 

Jennifer Mourin, WABA WBW Global Coordinator 

Email: wbw@waba.org.my 

 

Ας δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε το ΘΗΛΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ -ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ! 

 

Σας ευχαριστούμε! 
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