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Ákall til stjórnmálamanna!!

!

Fyrs% 1001 dagurinn í líﬁ barna, frá getnaði %l 2ja ára, leggur
grunninn að lífsgæðum og geðheilsu ævina á enda. Á þessu
Cmabili þroskast %lﬁnningalíf barna meira en á nokkrum
öðrum Cma ævinnar en þá læra börn að ﬁnna %l öryggis, að
þau ge% treyst fólki og séu elskuð. ÞeIa er undirstaða þess
að þau ge% myndað jákvæð tengsl við aðra og tekist á við
áskoranir lífsins. Rannsóknir undanfarinna áratuga hafa
varpað ljósi á hversu alvarleg áhrif skortur á stöðuleika,
umhyggju og hlýju á meðgöngu og fyrstu árin geta verið.
Þessi skortur veldur streitu sem getur haM áhrif á þroska
barna og jafnvel óaMurkræfar brey%ngar á heilastarfsemi.
Tímabilið frá getnaði %l tveggja ára aldurs barns er oMast
Cmi gleði og mikilla viðburða í líﬁ foreldra. Umbrey%ng á
hlutverkum, ný verkefni, áður óþekktar %lﬁnningar og þarﬁr
ásamt nýju álagi og óöryggi kalla því á fræðslu og stuðning
fyrir verðandi foreldra. Í aðgerðaáætlun stjórnvalda frá 2007
%l að styrkja stöðu barna og ungmenna var sérstaklega
kveðið á um fræðslu og ráðgjöf fyrir foreldra fyrsta barns og
á það ekki síður við nú. Samfélagsáhrif á mannlega hegðun
og samskip% skapa parsambandi og ungbörnum breyI
skilyrði. Með því að tryggja þeim 4000 börnum sem fæðast
árlega á Íslandi 1001 dag í öryggi og nánd með báðum
foreldrum má treysta tengslagrunn hvers barns þannig að
það fái skilyrði %l að þroskast, verða heilsteypt manneskja
og virkur samfélagsþegn.
Eins og fram kemur í drögum að geðheilbrigðisstefnu
íslenskra stjórnvalda hafa aðgerðir sem styðja foreldra í
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uppeldis og umönnunarhlutverki víðtæk jákvæð áhrif á
samfélagið sem skilar sér í farsælli skólagöngu og minna
broWalli, lægri glæpaCðni, betri atvinnu og efnahagsstöðu.
Slíkar forvarnir draga úr stórfelldum kostnaði samfélagsins.
Stjórnmálamenn af öllu póliCska litróﬁnu í Bretlandi hafa
lá%ð %l sín taka á þessu sviði með stefnuyﬁrlýsingu um 1001
dag í líﬁ hvers barns þar sem lögð er áhersla á að tryggja
öllum börnum heilbrigt upphaf í líﬁnu.
Við skorum á íslenska þingmenn að taka breska kollega 8l
fyrirmyndar og ;árfesta í fyrsta 1001 degi í líﬁ barna.
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