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Mások azonban felháborodtak. Még a premier előtt több mint 12 ezren írtak alá egy petíciót,
amelyben felszólították a színházat, hogy törölje az előadást. Azzal érveltek, hogy Laurence
ábrázolása egy bábuval "dehumanizálja az autista gyerekeket", és elősegíti azt a káros "általános
tévhitet, hogy nincsenek érzéseink és nincs empátiánk." Azt is kifogásolták, hogy a darab a szülők
szempontjait helyezi előtérbe Laurence szempontjaival szemben.

Miután a darabot bemutatták, a The Guardian című újság kritikusa négy csillaggal jutalmazta,
mondván, hogy "melegség és igazság" érezhető benne. A Twitteren és azon kívül is a
színházlátogatók dicsérő szavakkal illették."Teljesen hihető volt. Nyers. Őszinte." - írta blogján
Sarah Ziegel, négy autista �ú édesanyja, aki egyben az Útmutató szülóknek az autizmussal való
megküzdéshez című könyv szerzője. A bábu hatásos volt egy olyan szerepben, amely túl nagy
kihívás lett volna bármelyik gyerekszínész számára - írta Ziegel. Dícsérte Alex Oates-t, a darab
íróját, amiért foglalkozott a súlyos autizmussal: "Ez nem szép, és bizonyára nem is korszerű a
neurodiverzitás korszakában, amikor az autizmust, mint másságot és nem mint fogyatékosságot
kell elfogadni mindenkinek.".

Az év elején a londoni Southwark Playhouse nevű színház bejelentette egy új darab, az "All in a
Row" (Sorban mindenki) szereposztását. Azonnal világossá vált, hogy ez egy nem mindennapi
családi dráma lesz. A darab csúcspontja annak a napnak az előestéje, amikor a szociális ellátó
szolgálat elválaszt egy Laurence nevű �út a családjától. A másik három szereplővel ellentétben
Laurence-t, a nonverbális autista és néha agresszív 11 éves gyermeket a szereposztás szerint
egy gyerekméretű bábu alakítja.

Vitriolos szintre jutott a harc az autizmust betegségként de�niálók, és azok
között, akik azt pusztán másságnak tekintik. Vajon össze tud-e fogni a két
oldal, hogy minden autista embert támogasson?
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Ezek a kritikusok a "#puppetgate" hashtaget választották, hogy a Twitteren terjesszék a
véleményüket, míg sokan egy másik hashtaget, az #ActuallyAutistic”-ot alkalmazták, amelyet
széles körben használnak a spektrumon élő emberek. Több héten át repkedtek oda-vissza a
szúrós tweetek. Az egyik oldal elutasította a #puppetgate-et, ragaszkodva ahhoz, hogy az
autistáknak sokkal sürgetőbb problémákkal kell szembenézniük, például a felnőtt autistáknak
szervezett programok és szolgáltatások hiányával, továbbá a bűnüldöző szervekkel való
potenciálisan halálos találkozások kezelésével. A másik oldal szerint a darab által képviselt nézet
fenntartja az autizmusról alkotott hamis képet, amely szerint az autizmus tragédia, amely
tönkreteszi a családokat.

A felháborodás meglepte Oates-t, a darab íróját. A szöveget egy súlyosan érintett autista
gyermek gondozójaként szerzett többéves saját tapasztalat alapján írta. Emellett megkérdezett
spektrumon élő embereket, és annak a gyermeknek a szüleit is, aki a történetet ihlette.
Véleménye szerint a szülők segítése és a beszélgetések ösztönzése a legjobb módja a súlyosan
autista gyermekek támogatásának. Ami a bábut illeti, érzékenyebbnek tűnt számára egy "kreatív
médium" használata, mint egy színészt felkérni arra, hogy utánozza az állapotot. "Őszintén
sajnálom, ha bárki megbántódott." - mondta Oates a Spectrumnak. "Különösen sajnálom, ha ez a
darab tovább növelte a szakadékot az autista emberek és az olyan neurotipikus emberek között,
akiknek súlyosan autista gyerekeik vannak."

Oates darabja, a sok vita ellenére, csak egyetlen példa a mély szakadékra az autista közösségen
belül. Ehhez hasonló csaták nap mint nap dúlnak a Twitteren és más közösségi felületeken. Az
egyik oldalon a súlyos vonásokat, többek között értelmi fogyatékosságot, korlátozott nyelvi
képességeket és önkárosítást mutató autista gyerekek szülei állnak, akik szerint az autizmus
betegség, amely kezelésre szorul. A New Yorkban élő Julie Greenan, akinek öt gyermeke van a
spektrumon, azt mondja, frusztrálja, hogy szerinte a nyilvánosság a kevés támogatást igénylő
autistákat az állapot arcaként fogadja el. "Hol van az én gyermekem nyilvánossága, aki minden
nap szenved?" - mondja. "Tényleg úgy gondolom, hogy van egy olyan csoport a spektrumon,
amelynek tagjait nem képviseli a neurodiverzitás mozgalom."
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A másik oldalon a neurodiverzitás támogatói állnak, akik szerint az állapot neurológiai eltérést és
fogyatékosságot jelent, olyat, amelyet a társadalomnak inkább el kell fogadnia és alkalmazkodnia
kell hozzá, mintsem megpróbálnia megelőzni vagy gyógyítani. "Bár szívesen gyógyítanám a
szorongásomat, nem akarom gyógyítani az autizmusomat, mert úgy gondolom, hogy ez fontos
része annak, aki vagyok, és olyasmi, amire érdemes büszkének lenni." - mondja Lilo, egy autista
főiskolai hallgató, aki gendersemleges névmást használ, és biztonsági okokból kérte, hogy ezen
a néven azonosítsák.

A két tábor közötti küzdelem időnként eldurvul, az előbbi tábor a neurodiverzitás híveit
kiváltságosnak és naivnak nevezi, az utóbbiak pedig azt mondják, hogy a szülők
"képességmániások" és cserbenhagyják autista gyermekeiket. Az elmúlt két évtizedben, amikor a
spektrum kibővült az enyhébb tüneteket mutató érintettekkel, ez a küzdelem totális háborúvá
fajult, amely a közösségi médiában, az interneten és a személyes találkozókon egyszerre zajlik.

Mindkét félnek vannak jó érvei, de az ellenségeskedés csak árt, mondja sok szakértő, akiket
frusztrál a helyzet. "Sok pozitívumot látok a neurodiverzitás mozgalomban, többek között azt,
hogy ők is azért harcolnak, amit az autista gyerekek szülei szeretnének: hogy a társadalom
elfogadja és befogadja őket." - mondja Manuel Casanova, a Dél-Karolinai Egyetem orvosbiológia
professzora. De a neurodiverzitás táborának leghangosabb szószólói "felzúdulást" okoznak azzal,
hogy ragaszkodnak az autizmus kizárólagos értelmezéséhez és ahhoz, amire  van
szüksége az autistáknak. Fekete-fehérben látják a világot, és az ember vagy csak velük vagy csak
ellenük lehet." - mondja Casanova. És ha ezek a vélemények befolyásolják a közvéleményt, "az
végül árthat a kutatásnak, és a szolgáltatások elérhetőségének éppen azon emberek esetében,
akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk".

szerintük
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Felmenő ágban a neurodiverzitás

Sokan a neurodiverzitás mozgalom kezdetét az 1993-as Nemzetközi Autizmus Konferencián
elhangzott Jim Sinclair előadásra vezetik vissza, akinél gyermekkorában autizmust
diagnosztizáltak. Sinclair felolvasott egy nyílt levelet a szülőknek, amelyben arról beszélt, hogy a
gyógyítás iránti vágyuk milyen hatással lehet a gyermekeikre. "Az autizmus egyfajta létforma" -
mondta. "Nem lehet elválasztani az embert az autizmustól. Ezért amikor a szülők azt mondják,
hogy "bárcsak ne lenne autista a gyermekem", valójában azt mondják, hogy "bárcsak ne létezne
az autista gyermekem, és helyette egy másik (nem autista) gyermekem lenne".".

Abban az időben egyre több felhívás hangzott el az autizmus gyógymódjának megtalálására,
mivel az új esetek száma exponenciálisan emelkedni látszott. Az autizmus előfordulása az
Egyesült Államokban az 1980-as évektől az 1990-es évekig több mint tízszeresére ugrott. Ez a
gyors növekedés részben az állapot bővülő de�nícióinak volt köszönhető, de a média az
autizmust mégis járványnak nyilvánította. Miközben ez a felfogás uralkodott, szülők sokasága
vállalta fel autista gyermekeik érdekvédelmét.

Aztán ezek a gyerekek felnőttek, és nem feltétlenül értettek egyet szüleik autizmusról alkotott
nézeteivel, mondja Ari Ne'eman, aki 2006-ban társalapítója volt az Autistic Self Advocacy
Network (Autista Önérdekérvényesítő Hálózat) nevű nonpro�t szervezetnek. "Amikor a szervezet
megalakult, példátlan mennyiségű nyilvános vita folyt az autizmusról, de az autisták nem
képviseltették magukat ezekben a beszélgetésekben." - mondja.

Néhány ilyen autista felnőtt felerősítette a neurodiverzitás mozgalmat, és az autista illetve
neurotipikus emberek közötti különbségeknek fokozott társadalmi elismerést követelt. Az elmúlt
évtizedben az olyan könyvek, mint Steve Silberman "Neurotörzsek" című könyve és az olyan
tévéműsorok, mint a "The Good Doctor" segítettek felhívni a �gyelmet ezekre a különbségekre.

https://www.asdkviz.com/
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Az autista önérdekvédők is tettek lépéseket az autizmussal kapcsolatos amerikai kormánypolitika
megváltoztatása felé. Tanúskodnak például az állami törvényhozások és a Kongresszus előtt, és
tagjai a Nemzeti Fogyatékosságügyi Tanácsnak és az Autizmus Intézményközi Koordinációs
Bizottságnak. 2009 és 2012 között pedig lobbiztak az autizmus legújabb diagnosztikai
kritériumait kidolgozó tudósoknál, hogy töröljék a kritériumokból a "súlyossági skálát", amely
(szerintük helytelenül) az ismétlődő mozgások és a korlátozott érdeklődés súlyosságára
összpontosít. Nem jártak sikerrel, de elmondásuk szerint volt hatásuk arra, hogy a skálát végül
úgy alakították ki, hogy tünetek helyett az az autista személynek szükséges támogatás szintjére
összpontosítson.

 Ne'eman szerint az autisták is egyre nyíltabban beszélnek a diagnózisukról: "Amikor én kezdtem,
nagyon radikális, forradalmi dolog volt nyíltan autistának lenni." De az elmúlt évben például az
autista svéd tinédzser, Greta Thunberg már világszerte arra inspirálta a diákokat, hogy
harcoljanak a kormány éghajlatváltozással kapcsolatos tétlensége ellen. "Az Asperger szindróma
nem betegség, hanem ajándék" - írta Thunberg februárban a Facebookon.

A jelen cikkhez megkérdezett sok autista érdekvédő megjegyezte, hogy miközben
működőképességük napról napra változik, a támogatás, amire szükségük van, állandó marad. A
kritériumok módosításának eredményeként már a legkevesebb támogatást igénylő kategóriába
tartozó autista személyt sem fenyegeti a szolgáltatások elvesztésének veszélye."Beiktattunk egy
olyan nyelvezetet, hogy a skála nem használható a szolgáltatásokra való jogosultság vagy a
szolgáltatási kötelezettség megkérdőjelezésére." - írta Steven Kapp, az Egyesült Királyságban
található Exeteri Egyetem autizmus és neurodiverzitás kutatója egy üzenetben. A
neurodiverzitást támogatók erőfeszítéseinek eredményeképpen az autista viselkedések egyre
szélesebb körben válnak elfogadottá, és az emberek felismerik, hogy az autista egyéneknek is
vannak egyedi erősségeik, így számos vállalat már elkötelezett az autista munkavállalók
alkalmazása mellett.

https://www.asdkviz.com/
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Ahogy a neurodiverzitás érdekvédői egyre hangosabbak lettek, egyes szülői szervezetek azt az
álláspontot kezdték képviselni, hogy a neurodiverzitás nézőpontja túl domináns, és elnyomja
azoknak az autistáknak a hangját, akik nem tudnak magukért szót emelni. Januárban néhány ilyen
szülő összefogott, és megalakította a National Council on Severe Autism (NCSA, Nemzeti Tanács
a Súlyos Autistákért) nevű szervezetet, az első olyan érdekvédelmi fórumot, ami kizárólag a
magas szintű támogatást igénylő autisták szükségleteire összpontosít. Becslések szerint az
autisták 30 százaléka ebbe a kategóriába esik.

Mégis, néha még a kis változtatási kísérletek is támadásokat indíthatnak el. A Nemzetközi
Autizmuskutató Társaság (INSAR) tavalyi találkozóján például arra kérték a résztvevőket, hogy az
előadásokra ne tapssal (applause), hanem a kezük néma mozgatásával (�applause) reagáljanak.
Ez a gesztus hasonlít ahhoz a repkedés-szerű mozgáshoz, amelyet egyes autisták
megnyugtatónak találnak, az érzékszervi túlérzékenységben szenvedők számára pedig
könnyebben elviselhető, mint a hangos taps. A kérés megdöbbenést váltott ki a találkozó
résztvevőinek nagy részét kitevő kutatók körében. Elmondták, hogy a taps hangereje segít nekik
felmérni tudós társaik reakcióját egy- egy tudományos előadásra. Idén a konferencia szervezői
arra készülnek, hogy a közönség tagjai preferenciájuk szerint tapsolhatnak.

"Széles a szakadék azok között, akik a skála egyik végén vannak és csak nagyon enyhén sérültek,
illetve akik a másik végén vannak, és valóban súlyosan sérültek, valamint értelmi
fogyatékossággal és különböző társult betegségekkel küzdenek." - mondja Amy Lutz, a szervezet
egyik alapító tagja és a 20 éves Jonah édesanyja. "Nincs senki, aki közvetlenül ezeknek a
családoknak a nevében, a spektrumnak erről a súlyos végéről beszélne."

A csoport Facebook-oldalán történetek olvashatók a bentlakásos intézményekről, a súlyos
autizmussal élők által néha önmaguknak vagy családtagjaiknak okozott sérülésekről és károkról,
az autizmussal kapcsolatos törvényekről, és sok másról. Április 18-án a csoportnak több mint
4500 követője volt.
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Szó, szó, szó…

Sok érdekérvényesítő azonban dühösen reagált a szervezet létrehozására, szükségtelennek, sőt
károsnak nyilvánítva azt. "Az NCSA kiemeli és propagálja az autizmus olyan felfogását, amelyik az
autistákat tehernek, mérgezőnek és katasztrófának láttatja." - mondja Julia Bascom, az Autistic
Self Advocacy Network (Autisták Érdekérvényesítő Hálózata) ügyvezető igazgatója. "Ezek a
hozzáállások ártalmasak, növelik a megbélyegzést, a félreértéseket, és megnehezítik mindenki
életét, beleértve a mi családjainkét is. A családtagok fontos szövetségesek lehetnek”, írta Bascom
a Spectrumnak küldött e-mailben, de "velük közösen az autistákért, és nem értük, a családokért,
kell érvényesíteni az érdekeinket.”

Az NCSA körüli vita az autizmus-háború egyik központi vitapontjához vezet: az autizmus másság,
betegség, diagnózis, zavar, vagy fogyatékosság? Ezek azok a szavak, amelyek igazán számítanak
az autista közösségben, olyan tudósok szerint, mint Kenneth A. Richman egészségügyi etikai
szakértő és Simon Baron-Cohen kutató.

"Itt az ideje, hogy javítsuk a tudatosságot és az elfogadottságot az autizmus teljes spektrumán." -
kommentálta az oldalt márciusban Rita Whitney, egy súlyos autizmussal élő �ú édesanyja. "Jót
tesz a lelkemnek, ha olvashatom, hogy más szülők is osztoznak a mi utunkban! Annyira örülök,
hogy rátaláltam az NCSA-ra."

A neurodiverzitás hívei az autizmusra elsősorban másságként tekintenek. Az autizmus
betegségként való szemlélése káros, mondja Ne'eman. "Sok esetben az autista személyt úgy
lehet sikeressé, boldoggá és a lehető legfüggetlenebbé tenni, ha az autizmusára támaszkodunk,
nem pedig megpróbáljuk azt kijavítani." - mondja. Ő és mások szerint azok, akik az autizmust
betegségként írják le, a társadalom mássággal szembeni intoleranciáját tükrözik vissza.
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Az NCSA és mások támogatói azzal érvelnek, hogy a neurotipikusoktól való "eltérés" a
spektrumon belül nagyon különböző mértékű, és nem lehet a kérdést ilyen egyszerűen
elintézni. Igaz ugyan, hogy egyes autisták számára például az ismétlődő viselkedés megnyugtató
lehet, vagy eszközt kínál arra, hogy kifejezzék, ha valami nagyon kellemetlen, vagy akár
örömteli, így nekik csak elfogadásra, nem pedig kezelésre van szükségük. De Casanova szerint
nem mindig ez a helyzet. "Nem elfogadható a fej falba verése, a szemgolyó erős nyomkodása
vagy az önsértés. Ezeknek komoly következményei lehetnek, beleértve a retina leválását,
agysérülést, zúzódásokat." - mondja. "Ezeket az embereket kezelni kell."

Thomas Clements, egy enyhén autista fér�, akinek a testvére súlyosan autista, azt mondja,
megdöbbentőnek tartja, hogy a neurodiverzitás hívei az autizmust jóindulatú neurológiai
furcsaságnak állítják be. "Ez az álláspont tagadja, hogy az autizmus igenis betegség jellegű, és
hogy kutatni kell az állapot legnyomasztóbb tüneteinek enyhítésére irányuló lehetőségeket." -
mondja. Benjamin Alexander, egy nonverbális autista fér�, aki 2018-ban végzett a louisianai
New Orleansban található Tulane Egyetemen, még ennél is tovább megy: "Az autizmus maga a
pokol!" - írta egy e-mailben. "Nem akarom, hogy elfogadjanak olyannak, amilyen vagyok!
Gyógyulni akarok, ahogy egy rákos beteg is meg akar szabadulni a betegségtől."

Greenan öt autista gyermekét három szóval tudja leírni: másság, rendellenesség és
fogyatékosság. Legidősebb gyermeke főiskolára jár, ketten általános iskolába járnak, egyikük
autista gyermekek számára fenntartott iskolába, a 17 éves Sam pedig nonverbális, értelmi
fogyatékos, aki kárt tesz magában és másokban. Azt mondja, legnagyobb �ának már nem kell
segítenie a főiskolán, de Sam intellektuálisan nem képes arra, hogy kiálljon önmagáért.
Greenanék 2016-ban költöztették Samet egy bentlakásos intézménybe, miután eltanácsolták őt
egy speciális nevelési igényű gyerekeknek fenntartott iskolából, mert sérüléseket okozott
másoknak, és már az otthon tartása sem tűnt biztonságosnak. "Néhány ember számára az
autizmus csak másság és nem fogyatékosság" - mondja. "Mások számára viszont ez egy komplett
és súlyos fogyatékosság."
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Ahhoz, hogy állami támogatásban részesüljenek, a csoportos otthonoknak és a zárt
közösségeknek nem szabad elszigetelődniük a nagyobb, helyi közösségektől. Az NCSA szeretné,
ha a zárt közösségek számára könnyebben elérhetővé válnának a források, kevesbé szigorú
előírások mellett - mondja Lutz. A neurodiverzitás szószólói, mint például Ne'eman szerint, a
közösséghez kapcsolódásra vonatkozó követelmény nélkül is lehetne �nanszírozni az otthonokat,
de szigorú felügyelet mellett.

"Ami engem illet, ha az anyukám élhet egy zárt, nyugdíjas közösségben, akkor miért ne élhetne
Jonah a társaival egy zárt közösségben" - mondja Lutz. Jonah néha "megszökik", vagy elkóborol,
ezért Lutz házának minden ajtaján kódzár van. Párszor mégis sikerült kijutnia, és Lutz minden
alkalommal egy forgalmas út közepén találta meg őt, amint az iPadjére koncentrálva sétálgat,
miközben blokkolja a forgalmat mindkét irányban. Lutz szerint egy zárt közösségben élni,
képzett személyzettel, rengeteg tevékenységgel és támogatással, ingergazdag környezetet
biztosítana Jonah és a hozzá hasonlók számára. "Ez azt jelentené, hogy biztonságosan
mozoghatnának ebben a közösségben anélkül, hogy aggódni kellene az elkóborlás miatt."

Az, hogy valaki melyik szót használja az autizmus meghatározására, több, mint intellektuális
választás kérdése. Befolyásolja, hogy a közvélemény hogyan tekint a spektrumon élő emberekre
és életminőségükre. Befolyásolja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, beleértve a
munkaközvetítő programokat, a lakhatást és az egészségügyi ellátást. A fogyatékosság-felfogás
táborába tartozó szülők azon tűnődnek, hogy ki fog gondoskodni felnőtt gyermekeikről haláluk
után, és mi történik, ha ők már nem vehetnek részt ezekben a döntésekben.

Ha megkérdeznék Samet, hol akar élni, "a fürdőkádat választaná" - mondja Greenan. "Nem
hagyhatjuk, hogy ő maga hozza meg ezt a döntést". Sam 14 éves kora óta csoportos otthonban
él, és Greenan arra számít, hogy felnőttkorában egy másik bentlakásos intézménybe költözik.
"Nem igazán tudom, hogyan fog ez működni." - mondja Greenan.

Harc a szolgáltatásokért
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Sok neurodiverzitás-párti érdekvédő ellenzi a zárt közösségeket, az intézményekben elkövetett
visszaélések sötét múltjára hivatkozva. Ivanova Smith, aki autizmussal él, gendersemleges
névmást használ, és értelmi fogyatékos, élete első öt évét egy árvaházban töltötte a volt
Szovjetunióban. Smith akkor tanult meg beszélni, amikor az őt örökbe fogadó washingtoni
családdal élt, és állami iskolában kapott szolgáltatásokat. Ma Smith férjével és lányával él, és
fogyatékossági jogvédő aktivistaként dolgozik. "Az autista közösségen belül sokakat láttam,
akiket magukra hagytak." - mondja Smith azokkal a döntésekkel kapcsolatban, hogy az autisták
hol élnek, hogyan töltik az idejüket és milyen ellátásban részesülnek. "Mi nem akarunk senkit
kihagyni. Ha mindenkit mondunk, az tényleg mindenkit jelent. De a „fogyatékosság” pártiak
olyan politikát szorgalmaznak, amely korlátozná az autista emberek jogait."

A szolgáltatásokért folytatott harc átcsap a kutatás �nanszírozásáról szóló vitákba is. Az Egyesült
Államokban, Nagy-Britanniában és máshol a kutatási támogatások nagy részét a biológiai
mechanizmusok és a genetika tanulmányozására fordítják. 2016-ban például az Egyesült
Államokban a források 59 százalékát az autizmus biológiájának vagy okainak megértésére vagy
bizonyos szempontok szerinti megelőzésére fordították. Ezzel szemben a társuló betegségekkel,
szolgáltatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos kutatások csak a források 23 százalékát kapták,
pedig a neurodiverzitás hívei szerint a spektrumon élő emberek számára ez a legsürgetőbb
szükséglet.

Bascom és mások aggódnak, hogy a genetikára összpontosított �gyelem eugenikához vezethet
szelektív abortuszok vagy akár olyan géntechnológia formájában, amit az autizmushoz vezető
mutációk "kijavítása" érdekében használnak. Baron-Cohen szerint ezek a félelmek nem
alaptalanok. Hitler eugenikai kampányára és az 1970-es évekig az Egyesült Államokban a
fogyatékkal élők kötelező sterilizálási programjára utal. "Semmiképpen sem mondhatjuk, hogy
egy jövőbeli politikai vezető vagy tudós nem fogja eugenikai célokra felhasználni a kutatást" -
mondja Baron-Cohen. "Szerintem a felelősséget érző tudósok felszólalhatnának ez ellen, és
elmondhatnák, hogy mik a genetikai kutatások pozitív okai.”
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Az autizmus biológiájának tanulmányozása segíthet megmagyarázni, hogy az autisták miben
különböznek egymástól, mondja Baron-Cohen. Lehetnek �nom különbségek például olyan
gyerekek között, akiknél epilepszia alakul ki, és akiknél nem, vagy azok között, akiknél lassan
fejlődik a nyelv, de aztán felzárkóznak, szemben azokkal, akik nonverbálisak maradnak. Az
autizmus ezen altípusainak de�niálása, majd az ezeknek megfelelő támogatási és elhelyezési
igények meghatározása segíthetnének enyhíteni a szülők és az érdekvédők közötti
kon�iktusokat, mondja. Ideális esetben "képesek leszünk különböző, célzott beavatkozásokat
vagy támogatást nyújtani a spektrum különböző alcsoportjainak."

Baron-Cohen szívesen látna egy felmérést, amely kimutatja, mennyire elterjedt a neurodiverzitás
nézete az autista közösségen belül. "Nem tudjuk, hogy az autista közösség mekkora hányada
támogatja vagy ellenzi a neurodiverzitást" - mondja. "Amikor például a Twitteren kritikát látunk,
nem tudjuk, hogy vajon nem csak egy kis létszámú csoport generálja-e a neurodiverzitással
kapcsolatos nagy felhajtást"." Egy felmérés tisztázhatná, hogy kik képviselik az egyes
álláspontokat, és miért. Ez fontos lépés lenne a megbékélés irányába.

Richman, etikai oldalról, más utakat is lát a megbékéléshez. Szerinte széles körben kellene
megvitatni a szóhasználatot, valamint meg kellene szüntetni az elvárásokat, hogy az autisták
tartsanak a szemkontaktust a környezetükkel, és kerüljék a nyilvános „stimming”-et, ha be
akarnak illeszkedni. Az autizmus diagnózisa nem mond el mindent, amit az egyénről tudnunk
kell. Csak azért, mert valakinek autizmus diagnózisa van, vagy mert más, mint a többiek,még
nem jelenti azt, hogy be kell avatkozni." - mondja. Bármilyen fegyverszünethez valószínűleg
mindkét félnek olyan szemléletet kell képviselnie, amely a teljes spektrumot felöleli, és ahol a
harc az összes autista ember boldogságáért és jólétéért folyik, nem pedig arról szól, hogy kinek
van igaza.
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Oates, a drámaíró nem tudja, hogy újra színpadra állítja-e valaha a "Sorban mindenki" című
darabját. De van egy javaslata: "A célom és a nagy vágyam az volt, hogy segítsek a súlyosan
érintett autista gyermekkel élő szülőknek és velük együtt a gyermekeiknek is." - mondja a
darabról. "Ha lenne mód arra, hogy darabot támadó autista hangok a felháborodásukat a
szülőknek szóló tanácsokká alakítsák át, akkor nagyon boldog lennék".

Megjegyzés: a cikk szövegét utólag módosítani kellett, miszerint a neurodiverzitás hívei az
autizmust  neurológiai másságnak  fogyatékosságnak tekintik. és 
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