EUROPEAN DEMENTIA PLEDGE 2019
Fler än 9,1 miljoner människor i Europa lever idag med Alzheimer eller annan svår kognitiv hjärnsjukdom. Dessa siffror är
dessutom beräknade att stiga till närmare 14 miljoner till år 2040 då åldrandet hos den europeiska populationen ökar.
Kvaliteten på vård och omsorg samt möjligheten till tidig utredning, korrekt diagnos och symptomlindrande
läkemedelsbehandling varierar mycket mellan EU länderna. För att överbrygga dessa skillnader och öka livskvaliteten hos
personer med en kognitiv hjärnsjukdom, måste EU instutionerna prioritera dessa sjukdomar.
Alzheimer Europe och dess medlemsländer uppmanar därför samtliga kandidater i EU- valrörelsen att underteckna
nedanstående European Dementia Pledge och ansluta sig till kampanjen ”att göra de kognitiva hjärnsjukdomarna till en
europeisk prioritet"

Under min valrörelse till EU- parlamentet väljer jag att :
1. Ansluta mig till European Alzheimer’s Alliance
2. Stödja Alzheimer Europe och dess medlemsländers kampanj för att göra de kognitiva
hjärnsjukdomarna en europeisk prioritet genom att arbeta för:
• Ökat finansiellt EU stöd till forskningssamarbeten kring kognitiva minnessjukdomar
• Lanserandet av en gemensam europeisk forsknings mission:
"Bota och förhindra Alzheimer och andra kognitiva minnessjukdomar"
• Utveckling av en gemensam europeisk plattform för utbyte av erfarenheter och praxis
inom vårdtjänster och behandlingsmetoder.
• Ett erkännande av Alzheimer och övriga kognitiva minnessjukdomar som en
funktionsnedsättning, samt att personer med dessa sjukdomar skall inkluderas inom EU:s
disability policies.
• Stödja de initiativ och arbete som bidrar till ökad acceptans och livskvalitet för personer
med en kognitiv minnessjukdom i Sverige
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The European Alzheimer's Alliance was set up in the
European Parliament (EP) in 2007. It is a non-exclusive,
multinational and cross-party group bringing together
MEPs committed to support Alzheimer Europe and its
members to make dementia a public health priority in
Europe.
Please send completed forms to info@alzheimer-europe.org or Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Luxembourg. Your
support will be posted on the Alzheimer Europe website: www.alzheimer-europe.org

