
Det globala Parkinsonuppropet

Vi, de undertecknade medlemmarna av den globala Parkinsongemenskapen:

• välkomnar genomförandet av WPC 2010 för att sammanföra en av de största och mest heterogena
grupper av personer med Parkinson och vårdgivare, forskare och annan vårdpersonal, organisationer
samt patientföreningar, som någonsin samlats för att diskutera och undersöka Parkinsons sjukdom
och de olika aspekterna med att leva med parkinson; 

• erkänner med respekt och tacksamhet betydelsen av och innehållet i Den Globala Deklarationen om
Parkinsons sjukdom, som påbörjades i Genève i Schweiz den 26-27 maj, 1997 av WHO: s arbetsgrupp
om Parkinsons sjukdom, för att senare undertecknas av företrädare för WHO: s sex regioner; 

• tror att Den Globala Deklarationen utgör en god grund för att utöka Parkinsongemenskapen runt om i
världen, och bland annat uppmana regeringar och privata institutioner att ge finansiering för att
kunna (i) ge stöd till forskning inriktat mot att hitta botemedel, och (ii) tillhandahålla vård för att
kunna ge dem som slåss Parkinson idag bästa möjliga livskvalitet; 

• vet att Parkinson är en av de mest fysiskt och socialt handikappande samt kostsamma neurodegener-
ativa sjukdomar i världen idag, och att de som lever med den står inför stora motoriska och icke-mo-
toriska utmaningar som förvärras med tiden;

• vet att Parkinson medför stora sociala och ekonomiska kostnaderna för individer, familjer, samhällen
och nationer - kostnader som ofrånkomligen kommer att stiga under de kommande decennierna allt
eftersom världens befolkning åldras;

• tror att de vetenskapliga framsteg som hittills uppnåtts, och de ytterligare framsteg som kommer att
möjliggöras genom ökade investeringar i neurovetenskap under de kommande åren kommer att ligga
till grund för såväl stora förbättringar i parkinsonbehandling, och för möjligheterna att hitta ett
botemedel.   



Vi uppmanar därför såväl regeringar, hälsoorganisationer inom 
FN-systemet, som patientföreningar i hela världen att:    

• öka investeringarna för att påskynda grundforskning och forskning inom tillämpad neurovetenskap, samt
forskning om parkinson i synnerhet för att identifiera dess orsak(er), förbättra behandling mot parkinson,
både symptomatisk och sjukdomsmodifierande, samt att hitta botemedel;

• aktivt uppmuntra nya tankar och samarbete mellan forskningsinstitutioner och den kommersiella 
sektorn, så att investerade pengar används effektivt och vetenskapliga framsteg snabbt kan leda till
tillgängliga terapier; 

• uppmuntra och utbilda personer med parkinson, familjemedlemmar och vårdgivare att arbeta aktivt i
parkinsongemenskapen och att bidra med sina specifika kunskaper, erfarenheter och engagemang till
den världsomfattande parkinsonagendan;

• använda alla tillgängliga resurser - inklusive myndigheter, frivilligorganisationer och andra organisa-
tioner - för att bättre förstå behoven hos människor som lever med kroniska, degenerativa, neurolo-
giska sjukdomar och deras familjemedlemmar och vårdare, och att använda denna kunskap för att
stärka och förbättra integrerade system för behandling, vård och stöd; 

• särskilt uppmärksamma utvecklingsländer, där behoven hos personer med kroniska sjukdomar såsom
parkinson ofta konkurrerar med andra hälso- och sociala behov och där tillgängliga resurser alltför
ofta är otillräckliga.

Dessutom hyllar vi den dynamik som skapats av den andra 
Världsparkinsonkongressen och förbinder oss att arbeta tillsammans 

för att bygga upp en global parkinsonrörelse med syfte att lyfta 
parkinsons sjukdom som en prioriterad hälso-, social och ekonomisk 

fråga runt om i världen. Som ett första steg, startar vi ett globalt 
parkinsonnätverk för att öka samarbetet och kommunikationen 

mellan organisationer med kopplingar till parkinson runt om i världen. 

www.parkinsonspledge.org


