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Forslag til valg av nytt satsningsområde for Rotary International til årsmøtet i Distrikt 2310 
Bekkelaget Rotary ønsker på denne måten å foreslå at Distrikt 2310 fremmer forslag til nytt 
satsningsområde for hele Rotary International. Å fortsette med End polio now vil av mange 
oppleves som merkelig all den stund det nå kun forekommer et titalls nyregistrerte med 
polio i verden. Ett nytt satsningsområde vil samtidig stimulere til nyrekruttering. Vi foreslår 
derfor at følgende uttalelse vedtas og sendes både til nasjonale og internasjonale 
styringsorganer i Rotary International:  
 

 Bekjempelse av ALS o.a. hjernesykdommer. 
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en hjernesykdom som suksessivt ødelegger nerver i 

ryggmarg og hjerne. Andre sykdommer som hører til i gruppen hjernesykdommer er bl.a. 

Alzheimer, Parkinson, MS, Epilepsi og Huntington. Det er i dag ikke noen sikker kunnskap om 

hvorfor ALS eller de øvrige hjernesykdommene oppstår og i dag eksisterer det ingen effektiv 

behandling verken for ALS eller de andre hjernesykdommene.  

Det er i dag ingen sikre opplysninger om antallet som rammes av hjernesykdommer, men 

Hjernerådet opplyser at ca. 1/3 av befolkningen vil bli rammet av hjernesykdom i løpet av et 

livsløp.  Internasjonalt regner man med at det er mellom 330 000 - 450 000 personer som 

lever med ALS, hvorav ca. 60 000 i USA.  Det som skiller ALS fra øvrige hjernesykdommer, er 

at den er brutalt dødelig; 95 prosent av ALS-pasientene dør i løpet av 1000 dager, mens 5 

prosent lever i 10 år eller mer. Nye studier viser 4.5 %. økt forekomst av ALS de siste 25 år. 

Det forskes noe nasjonalt og noe mer internasjonalt, men omfanget av forskningen er 

fortsatt beskjeden og lider stort under manglende bevilgninger.  

Når polio nå i praksis har blitt bekjempet, ikke minst ved hjelp av stor innsats og store 

bevilgninger fra Rotary International, er det viktig å identifisere et nytt område hvor Rotary 

kan gjøre en forskjell. Dette vil også ha betydning for organisasjonens evne til å kunne 

rekruttere nye medlemmer til Rotary. Det trengs mye midler for å kunne initiere mer 

forskning og for å utvikle nye behandlingsformer for dem som rammes. Utvikling av nye 

legemidler og andre behandlingsformer er svært kostbare, da det kreves betydelig forskning 

og utprøving av nye medikamenter og behandlingsmetoder 

ALS-pasienter er i dag hensatt til å vente på døden, noe som selvfølgelig oppleves 

meningsløst. ALS-rammede i Norge får tilbud om å komme til samtale med en spesialist hver 

3. måned, men de får ingen behandling og derfor oppleves disse besøkene «passiv 

dødshjelp». Flere yngre ALS-pasienter blir plassert i sykehjem fordi kommunene ikke gir 

penger til nødvendig oppfølging i hjemmet. 

Rotary International har siden 1985 bevilget et utall milliarder for å bekjempe polio og har 

finansiert vaksinasjonsprogram for ca. 2 milliarder barn/unge worldwide. Potensialet for å 

løse gåten med ALS vil øke proporsjonalt med hva som kan bevilges til forskning!  



                
           
 

Kan Rotary International bli organisasjonen som bidrar til å løse gåten ALS? La oss velge 

bekjempelse av ALS o.a. hjernesykdommer som Rotary Internationals neste store satsning! 

 


