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Har du tappat lusten på grund av p-piller?
  Mejla vår reporter sara.milstead@aftonbladet.se och berätta.

Prenumerera på Wellness
  Just nu får du Body Butter Duo från The Body
Shop! Klicka för att se erbjudandet och beställa.

Är barnen feta –
utbilda föräldrarna!

För en tid sedan kunde man läsa i
Aftonbladet om den tioårige pojken
David som vårdas av sina morföräldrar
och som myndigheterna tvingades ta
hand om eftersom han vägde över 100
kg.

Enligt myndigheterna är Davids
fetma en reaktion på hans mammas
död i anorexi.

David är nu satt på hårdbantning.
 
Antalet tjocka barn ökar i Sverige.

Antalet barn som mår psykiskt dåligt
ökar också.

Hallå – är det någon som kan lägga
ihop ett och ett? Och kan se något
samband mellan det faktum att den
mentala ohälsan hos barn ökar
samtidigt som barnfetman ökar?

Uppenbarligen ser de flesta experter
inte detta samband, eftersom man
envist hänger fast vid att behandla
varje symptom för sig i stället båda
tillsammans.

Visst, tillgängligheten på snacks och godis har ökat, men räcker inte
som ensam förklaringsmodell till de ökande viktproblemen bland barn.

 
Barn äter – precis som många vuxna – när de mår dåligt. När man

känner sig ledsen, ensam, besviken, stressad eller kanske utanför
kamratkretsen. Att stoppa något gott i munnen lugnar ner negativa
känslor hos både barn och vuxna och gör att man mår bättre – i varje fall
för en stund. Det lärde vi oss redan som bebisar; den söta modersmjölken
i kombination med mammas famn var en oslagbar kombination, när man
var ledsen.

Överdrivet ätande blir lätt en ”copingstrategi”. En strategi för att orka
med vardagen. Det säger sig självt att man inte ”botar” en sådan stategi
med kostråd. Vare sig Atkins, GI eller tallriksmodellen. Det man behöver
är hjälp till orsakerna att man mår dåligt. I det fallet skiljer sig inte
behovet mellan vuxna och barn.

 
Av en amerikansk studie kring feta barn framgår att flexibla föräldrar –

föräldrar som visar sina barn kärlek och respekt, men också sätter gränser
– hjälper barnen att självmant skapa goda mat- och motionsvanor.

Och att barn till dessa föräldrar lyckas bättre i skolan och sällan drabbas
av depressioner.

Föräldrar som ställer alltför höga krav på sina barn stressar istället sina
barn till tröstätning.

 
Är det kanske föräldrautbildning och inte kostråd som behövs för att

komma tillrätta med barns ökande fetmaproblematik?
Lisbeth Stahre
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