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DAGUR HEIMSAÐGERÐA UM ÁTRASKANIR ER 2. JÚNÍ 2016 
(ANNUAL WORLD EATING DISORDERS ACTION DAY)  

 
Fólk sem hefur glímt við átraskanir og aðstandendur þeirra, sérfræðingar, rannsakendur, 
meðferðaraðilar og stefnumótendur hafa tekið höndum saman til að auka aðgengi að 
réttum upplýsingum um átraskanir, útrýma mýtum og berjast fyrir úrræðum og 
stefnubreytingum. Fyrsti dagur heimsaðgerða um átraskanir (World Eating Disorders 
Action Day) verður 2. júní nk. þar sem upplýsingum verðum dreift með rafrænum hætti um 
allan heim: http://WorldEatingDisordersDay.org. 
    
Átraskanir eru alvarlegar geðraskanir sem hægt er að meðhöndla. Þær orsakast af flóknu 
samspili erfðafræðilegra, líffræðilegra og umhverfistengdra þátta og hrjá allt að 70 milljón 
manns á heimsvísu af öllum kynjum, aldri, stærðum, líkamlegri getu, kynþáttum, þjóðerni 
og félags- og efnahagsstöðu. Átröskunum fylgir hæsta dánartíðni allra geðraskana, en 
margir fara á mis við meðferð þrátt fyrir að nýjar rannsóknir og meðferðarnálganir sýni að 
hægt sé að ná fullum bata.  
 
Dagur heimsaðgerða um átraskanir fylgir í kjölfar birtingar „Níu staðreynda um átraskanir“ 
(Nine Truths About Eating Disorders) sem settar voru fram á fjölmörgum tungumálum til 
að vekja athygli á þessum alvarlegu geðröskunum og þeirri staðreynd að árangursrík 
meðferð er til. 
 
Amy Cunningham, einn af stofnendum International Eating Disorder Action segir: „Fyrsti 
Dagur heimsaðgerða um átraskanir sendir sterk skilaboð til stefnumótenda um allan heim 
varðandi þörfina fyrir aðgerðir, undirstrikar að allir geta veikst af átröskunum en á sama 
tíma vekur von því það er hægt að ná fullum bata.“ 
  
Með rafrænum, hnattrænum aðgerðum sem og staðbundnum aðgerðum innan hvers lands 
er Degi heimsaðerða um átraskanir ætlað að auka skilning á átröskunum sem alvarlegum 
geðröskunum sem hægt er að meðhöndla með árangursríkum hætti. Þessum degi er 
sömuleiðis ætlað að vekja athygli á því hversu stór og fjölbreyttur hópur glímir við 
átraskanir og auka vitund stefnumótenda um mikilvægi þess að verja fjármagni og 
aðföngum til að efla úrræðin í hverju þjóðfélagi. Ennfremur býður þessi dagur upp á ný 
tengsl og samstarf á heimsvísu, eflir baráttuna fyrir betri úrræðum og skapar tækifæri fyrir 
frekari aðgerðir á alþjóðlegum vettvangi.  
 
Stýrihópurinn samanstendur af alþjóðlegum fagsamtökum um átraskanir, Academy for 
Eating Disorders, rithöfundinum June Alexander, og fleiri samtökum og aðgerðahópum, 
s.s. Beating Eating Disorders, BingeBehavior.com, Elephant in the Room Foundation, 

http://worldeatingdisordersday.org/


Families Empowered and Supporting Treatment of Eating Disorders/F.E.A.S.T, 
International Eating Disorders Action, Nalgona Positivity Pride, National Association of 
Males with Eating Disorders, National Eating Disorders Association, Not All Black Girls 
Know How to Eat and Trans Folx Fighting Eating Disorders.  
 
Hafa samband eða taka þátt: http://WorldEatingDisordersDay.org 
 Facebook: World Eating Disorders Day  
Twitter: @WorldEDday and #WeDoAct  
Email: WorldEatingDisorderDay@gmail.com  

http://worldeatingdisordersday.org/

