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Sok autizmussal élő ember valóságos „trauma-triádot” él át: otthon

elhanyagolják, megbízhatónak hitt felnőttek bántalmazzák, az iskolában vagy a

munkahelyen pedig zaklatják őket.

A középiskolában a tanárok azt mondták az édesanyjának, hogy szerintük nála az öngyilkosság
veszélye is fennállhat. Sosem érezte, hogy a felnőttek valaha, bármiben támogatták volna az
életében. A tanárai ugyan arra biztatták, hogy ne törődjön a kínzóival, de ő képtelen volt erre.
Otthon a szülei őt büntették, ha hét testvére - elmondása szerint - gyakran ráfogta azt, amit ők
követtek el. Én voltam az, aki a mások vétkeiért kerül mindig bajba." - mondja a most 37 éves
Asasumasu

"A legtöbb gyerekkori emlékem arról szól, hogy más gyerekek gonoszak velem." - mondja
Asasumasu, akinél 3 éves korában diagnosztizálták az autizmust. "Az általános iskolában minden
nap sírtam." Volt olyan nap, amikor annyira sírt, hogy elhányta magát. Még amikor nem is fakadt
sírva, a zaklatások akkor is teljesen kikészítették.

A zaklatás korán kezdődött. Kassiane Asasumasu úgy emlékszik, hogy amikor még csak 5 éves
volt, más gyerekek elvették a holmiját, és össze-vissza hazudoztak, mert tudták, hogy a lány
képtelen megjegyezni az arcokat, így nem tudná beárulni őket. Amikor 10 éves volt, egy
pizsamapartin a lányok lökdösték, mélyhűtőbe tették az alsóneműjét, és abban versenyeztek,
hogy ki hányszor tudja őt megríkatni. A pizsamaparti utáni összeomlása 48 órán át tartott. A
következő évben az osztálytársai bezárták őt egy öltözőszekrénybe, és még ő került bajba, mert
kirúgta az ajtót, hogy kiszabaduljon.

Az övéhez hasonló tapasztalatok sok autista számára a mindennapok szörnyű valóságát jelentik.
Tanulmányok szerint a spektrumon élő gyermekek neurotipikus társaikhoz képest akár háromszor
nagyobb valószínűséggel válnak zaklatás, �zikai vagy szexuális bántalmazás célpontjává. Az ilyen
bántalmazás súlyos stresszt és traumát okozhat, gyakran mégsem ismerik fel, vagy nem jelentik.

https://www.asdkviz.com/
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A fő céltáblák

 Az autizmussal élők traumájának kezelésére szolgáló terápiák többnyire kísérleti jellegűek, így
az autisták  gyakran magukra vannak utalva, hogy megőrizzék biztonságérzetüket és
egészségüket. "Azok az autista gyerekek, akik bántalmazást vagy valamilyen erőszakot
tapasztalnak, nagyon sérülékeny populációt alkotnak. Nemcsak azért, mert nagyobb
valószínűséggel élik át ezeket a bántalmazási élményeket, hanem azért is, mert nagyon keveset
tudunk arról, hogyan lehet őket a legjobban támogatni." - mondja Christina McDonnell, a
blacksburgi Virginia Polytechnic Institute and State University klinikai pszichológia adjunktusa.

Szerinte és más szakértők szerint a jobb támogatási rendszerek kialakításának egyik fontos
módja az, hogy meghallgatjuk az autistákat arról, hogyan szenvedik el társadalom által okozott
bántalmakat. "Kemény munka szükséges ahhoz, hogy kiderítsük, hogyan történhetnek meg ezek
a dolgok.” - mondja Catherine Corr, az Urbana-Champaign-i Illinois-i Egyetem speciális oktatással
foglalkozó adjunktusa. "És úgy gondolom, hogy az információk azoktól az emberektől, akik
átélték ezt, nagyon hasznosak lennének annak megértéséhez, hogy a rendszer hogyan hagyta
cserben őket.”

A bántalmazás gyűjtőfogalom, amely magában foglalja az elhanyagolást, valamint az érzelmi,
�zikai és szexuális abúzust. Évtizedekre visszanyúló tanulmányok igazolják, hogy a fogyatékkal
élő gyermekek különösen ki vannak téve a bántalmazásnak. Az autista gyermekek
bántalmazására vonatkozó tanulmányok viszont sokkal ritkábbak. McDonnell 2014-ben, még a
gyermekbántalmazást tanulmányozó végzős hallgatóként az amerikai állami szociális szolgálatok
által vizsgált bántalmazási esetek jelentős hányadánál vizsgálta a fejlődési rendellenességek,
köztük az autizmus előfordulását. A tudományos szakirodalomban azonban ellentmondást látott:
A bántalmazási esetek által okozott traumatikus stresszt vizsgáló tanulmányok ritkán vették
�gyelembe a gyermekek autizmus diagnózisát. Az autizmuskutatók pedig alig vizsgálták a
kutatásokban résztvevők esetleges bántalmazását.

https://www.asdkviz.com/


BÁNTALMAZÁS: ami megkeseríti az autisták életét 

4

www.asdkviz.com

Az a néhány vizsgálat, amelyet mégis elvégeztek, vegyes eredményeket hozott. Egyesek szerint
az autizmussal élő gyermekek tipikus társaiknál nagyobb valószínűséggel válnak elhanyagolt
vagy más módon bántalmazott gyermekekké, és nagyobb valószínűséggel kerülnek kapcsolatba a
gyermekvédelmi szolgálatokkal. Más vizsgálatok nem mutattak ki összefüggést az autizmus és a
bántalmazás fokozott kockázata között, bár ezek a kutatások kis létszámúak voltak, vagy elavult
autizmus-de�níciót használtak.

McDonnell és kollégái úgy döntöttek, hogy megvizsgálják ezt az összefüggést, és ehhez az
autizmus-nyilvántartás adatait, valamint a Dél-Karolinai Szociális Szolgáltatások
Minisztériumának nyilvántartásait használták fel. Összehasonlították az 1992 és 1998 között
született közel 5000 autista és nem autista gyermek bántalmazási és elhanyagolási mintáit. Azt
találták, hogy az államban az autista gyermekek 20%-áról, az értelmi fogyatékos autista gyermek
30%-áról jelentették, hogy bántalmazták őket. Még az olyan tényezők, mint az alacsony családi
jövedelem és a korlátozott szülői végzettség �gyelembevétele után is, az autista gyermekek
továbbra is akár háromszor nagyobb valószínűséggel szenvedtek el bántalmazást, mint
neurotipikus társaik - jelentette a kutatócsoport 2018-ban. "Ijesztően magas számok voltak." -
mondja McDonnell.

„Az elhanyagolás különösen az autista, valamint az értelmi fogyatékos gyermekek esetében
jelent problémát, mert ez a gyermekvédelmi szolgálatok által dokumentált bántalmazás
leggyakoribb típusa.”- mondja Kristen Seay, a kolumbiai Dél-Karolinai Egyetem szociális munka
tanszékének adjunktusa. A problémát súlyosbítja, hogy az autizmussal élő gyermekeknek
gyakran olyan szükségleteik vannak, amelyeket a kevés forrással rendelkező családok nehezen
tudnak kielégíteni.

McDonnell csoportja megállapította, hogy az autista gyermekek �zikai bántalmazásánál a
közvetlen családon belüli elsődleges gondozók a leggyakoribb elkövetők. Ha az elkövetők
szélesebb körét vesszük �gyelembe (más családtagok, bébiszitterek és gyermekgondozók), még
akkor is nagyobb valószínűséggel veszik célba az autista vagy értelmi fogyatékos gyermekeket,
mint más gyermekeket.

https://www.asdkviz.com/
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Napi trauma

Tennessee államban hasonló történetre bukkantak. Az ottani kutatók az Egyesült Államok
Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) által működtetett autizmus�gyelő oldal
adatait elemezték, és megállapították, hogy az autizmus több mint kétszeresére növeli annak az
esélyét, hogy egy gyermeket gyermekvédelmi szolgálathoz irányítanak. A vizsgálat több mint
24 000, 2006-ban született gyermeket vizsgált, és azt találták, hogy a 387 autista gyermek 17
százalékának különböző bántalmazási ügyeiben hívták az állam gyermekbántalmazási
forródrótját, míg a többi gyermek esetében ez 7 százalék volt. A bejelentések magasabb száma
ellenére a gyermekvédelmi szakemberek az autista gyermekek gondozóinak csupán 62
százalékát hallgatták meg, szemben a tipikus gyermekek gondozóinak 92 százalékával. "Tényleg
fokozottan tudatosítanunk kell, hogy ez egy rendkívül sérülékeny populáció" - mondja a kutatást
vezető Zachary Warren, a nashville-i Vanderbilt Egyetem klinikai pszichológusa.

Amikor Nancy Nestor �a, a 3 éves P. egy évvel azelőtt, hogy autizmussal diagnosztizálták,
hazajött az óvodából, bement a szobájába, és miközben játszott, folyamatosan azt mormolta
magában: "Hülye P., hülye P." (A magánélet védelme érdekében csak P. keresztnevének
kezdőbetűjét használjuk.) Akkoriban P. nem tudta, mit jelent a "hülye", de anyjának majd
megszakadt a szíve. Beszélt az óvónővel, aki megdöbbent. Azt állította, hogy nem hallotta, hogy
a gyerekek ezt a szót használták volna, de megígérte, hogy oda�gyel rá, és véget vet a
problémának. Nestor azonban továbbra is aggódott: a �a nem sokat beszélt, így nem tudta
elmondani, hogy a zaklatás folytatódott-e. "Szörnyű hallani, hogy valaki hülyének nevezi a
gyerekedet, különösen egy olyan gyereket, aki nem tud beszélni." – mondja az anyja.

A következő években P. ismét találkozott a zaklatókkal a középiskolában, akik összegyűrt
papírzacskókkal dobáltak meg, mondván, hogy dobja ezeket a szemétbe. De együttérzést és
támogatást is kapott az osztálytársaitól, a csapattársaitól (a futócsapat tagja volt) és az edzőitől. A
most 22 éves P. már állami főiskolára jár, és otthon él anyjával, aki még mindig hallgatózik, ha a
�a magában beszél, mert meg akarja tudni, hogy mi történik a �ú életében.

https://www.asdkviz.com/
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„A társaik által elkövetett �zikai támadások az autista gyerekek arcán és testén sebeket
okozhatnak, de sokszor akár váll�camot is.” - mondja Daniel Hoover, a marylandi Baltimore-ban
működő Kennedy Krieger Intézet gyermek- és serdülő-pszichológusa. 2018-ban Hoover és egy
kollégája több kutatást áttekintve megállapította, hogy az autista gyerekeket háromszor-
négyszer gyakrabban bántalmazzák, mint a nem fogyatékkal élőket, a bántalmazók számába
beleértve a saját testvéreiket is. A különböző felmérések szerint az autista gyerekek 40-90
százalékát zaklatják, míg a tipikus gyerekek esetében ez a szám 10-40 százalék.

A szülők néha észreveszik a zaklatás olyan eseteit, amelyeket autista gyermekeik esetleg fel sem
fognak. Amikor P. általános iskolás volt, társai például állandóan őt tették meg fogolynak a
"rabló-pandúr" játékban. Évekkel később egy középiskolai évkönyvben szerepelt egy kép,
amelyen a virginiai Williamsburgben található Colonial Williamsburg múzeumba tett
osztálykiránduláson P. egy fogdában ül. Anyja sérelmezte, hogy éppen ez a kép került az
évkönyvbe, hiszen ezt előzőleg több felnőttnek is jóvá kellett hagynia, és szerinte így az
évkönyv P.-t "furcsa gyerekként" őrizte meg az utókor számára. "Ez nem zaklatás, de biztos, hogy
annak a határán van." - mondja P. anyja. " P. nem is értette meg, hogy ez miért lenne baj, ő csak
örült, hogy a képe benne van az évkönyvben."

Ennek az ellenkezője is megtörténhet. Egyes kutatások szerint az autista gyerekek hajlamosak a
viselkedések szélesebb körét sértőnek tartani, mint a szüleik. Körülbelül két évvel ezelőtt
Hoover egy autista tinédzserrel dolgozott, aki nagyon kiborult, mert egy �ú az iskolában
kigúnyolta a New England Patriots-ot, az ő kedvenc pro� futballcsapatát. „Az autizmussal élő �ú
képtelen volt túllépni ezen." - mondja Hoover, miközben egy kívülálló számára egy futballcsapat
szidalmazása inkább tűnhet tréfálkozásnak, mint zaklatásnak. De ennek a �únak ez rendkívül
felkavaró volt.

https://www.asdkviz.com/
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Néhány autista ember számára még a mindennapi tapasztalatok is stresszesek lehetnek, mert szó
szerint értelmezik a világot, és nem feltétlenül veszik észre az emberek szavainak vagy
cselekedeteinek árnyalatait. Így bizalmatlanokká válnak, amikor az emberek valamit mondanak,
de utána mást tesznek. "Egyfajta krónikus, potenciális traumát jelent, ha valaki egy olyan
világban él, ahol az esetek többségében a történések 50 százalékát érti, mert hiányzik belőle a
szociális jelzések felfogásának képessége. Egy ilyen ember folyamatosan úgy érzi, hogy nincs
képben, és emiatt krónikus stresszben él." - mondja Connor Kerns pszichológus, aki a kanadai
Vancouverben található University of British Columbia egyetem szorongásos stressz és autizmus
programját vezeti.

Tanulmányok azt mutatják, hogy az introvertált vagy szorongó gyerekek még nagyobb
valószínűséggel élnek át bántalmazásból eredő traumát, mint azok, akik szociálisan aktívabbak és
inkább kifelé fordulóak. A szociális háló hiánya súlyosbíthatja a problémát. Az értelmi
fogyatékossággal nem rendelkező autista gyermekek különösen sérülékenyek lehetnek, mondják
a szakértők, mivel ők szociálisan érzékenyebbek, így jobban érzékelik az interperszonális
árnyalatokat, mint az értelmi fogyatékossággal élők. Mindennek tetejébe sok autista gyermek
gyorsan és hevesen reagál, ha rosszul bánnak vele. ",Robbanásszerűen kiborulnak, elfutnak,
kiabálnak, dühösek lesznek." - mondja Hoover. "És ez még inkább célponttá teheti őket, mert
erős reakciót vált ki a többi gyerekből".

A bántalmazók nem véletlenül választanak autizmussal élőket célpontnak. Főleg azért, mert
tudják, hogy a spektrumon lévő gyermekek gyakran nem rendelkeznek a bántalmazás
bejelentéséhez szükséges kommunikációs készségekkel, vagy, ha mégis megteszik a bejelentést,
nem hisznek nekik.

https://www.asdkviz.com/
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A zaklatás mintázatai

Seay emlékszik egy fejlődési rendellenességgel élő kislányra, aki elmondta a családjának, hogy
szexuálisan bántalmazták az iskolában. A lány szülei jelentették az iskola igazgatójának, de ő és
a szülők kételkedtek a lány történetében, amíg egy tipikusan fejlődő testvére el nem mondta,
hogy vele is ugyanez történt. A testvér testi vizsgálata megerősítette a lány beszámolóját. "A
gyerekeket kihasználó és bántalmazó személyek tudják, hogy mely gyerekek a megfelelő
áldozatok, mert ők nem mondanak semmit, vagy nehezen kommunikálják, hogy mi történik
velük, és ha mégis megpróbálják, akkor gyakran azt mondják róla, hogy ez a gyerek már
korábban is hazudott." - mondja Seay. A problémát súlyosbítja, hogy az autista gyerekek a
szolgáltatási rendszereken keresztül sokféle felnőttel kerülnek kapcsolatba, ami növeli annak az
esélyét, hogy találkoznak olyasvalakivel, aki rosszul bánik velük.

Az autista gyermekek bántalmazása azért sem csökken, mert a pedagógusok vagy nincsenek
kiképezve arra, hogy felismerjék ennek jeleit, vagy félnek attól, hogy tovább rontják ezeknek a
gyerekek helyzetét, ha jelentenek valamit, mondja Corr. "Gyakran előfordul, hogy attól félnek, a
gyermekjóléti szolgálat felé történő bejelentéssel a fogyatékkal élő gyermek valójában rosszabb
helyzetbe kerül." - mondja. "Ha a gyermekjóléti szolgálat emberei esetleg nincsenek arra
kiképezve, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket védjék, mi fog történni egy ilyen gyerekkel, ha
egyszer bekerül ebbe a rendszerbe?"

Asasumasu egyik legkorábbi és legfájdalmasabb emléke az, amikor 3 éves kislányként ül a
terapeutával szemben a székéhez kötözött lábbal, nehogy el tudjon menni. A terapeuta
utasításokat ad: "Ülj. Állj. Nézz rám!" Ha Asasumasu követi az utasításokat, egy M&M cukorka kis
darabját kapja. Ha nem, akkor belekényszerítik őt a kívánt testhelyzetbe, vagy a
szemkontaktusba.

https://www.asdkviz.com/
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Ez a technika, amely az autizmus egyik ismert terápiájának része, vitatottá vált. A kritikusok a
bántalmazó kapcsolatokban alkalmazott pszichológiai manipulációhoz hasonlítják, mivel arra
tanítja a gyerekeket, hogy engedelmeskedjenek és jutalomért bizonyos viselkedési formákat
mutassanak, ahelyett, hogy jeleznék, ha kellemetlenül érzik magukat. Sok felnőtt beszél arról,
hogy traumatikus emlékei vannak arról, hogy gyermekkorában őt is ilyen típusú kezelésnek
vetették alá . "A legkorábbi emlékeim arról szólnak, hogy a felnőttek erőszakkal kinyitották a
szememet, és arra kényszerítettek, hogy rájuk nézzek." - mondja Asasumasu. "A mai napig, ha
valaki azt mondja 'Nézz rám!', az olyan, mintha azt mondaná: 'Soha többé nem akarlak látni’."

A bántalmazás maradandó károkat okozhat, ami súlyos stresszhez, depresszióhoz, szorongáshoz
és poszttraumás stressz zavarhoz (PTSD) vezethet ám a legtöbb tanulmány nem mutatta ki a
PTSD fokozott előfordulását az autisták körében. Ennek oka az lehet, hogy a PTSD kritériumait
nem az autisták számára állapították meg, vagy mert a trauma ebben a csoportban nagyobb
valószínűséggel vezet szorongáshoz, depresszióhoz és más mentális problémákhoz, mint PTSD-
hez, mondja Kerns. Ráadásul nincsenek megbízható eszközök az autista gyermekek trauma-
szűrésére.

Hoover egy traumaközpontú kognitív viselkedésterápiának nevezett technikát adaptál. A 12
hetes program célja, hogy a gyerekek beszéljenek a velük történtekről, és megtanulják, hogyan
kezeljék az ilyen élményekkel kapcsolatos félelmeiket. Mivel sok autista gyermek nem érti a
szóbeli utasításokat, vagy nem emlékszik arra, hogy mit kell gyakorolniuk a terápián kívül,
Hoover vizuális menetrendeket készített, amelyeket otthon is gyakorolhatnak a gondozók
fokozott bevonásával. A módosított programban a gyerekek különleges érdeklődési körét –
például a Pókembert vagy Harry Pottert - is felhasználják, hogy segítsenek nekik elmesélni a
történeteiket.

https://www.asdkviz.com/
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„Úgy tűnik, hogy a módosított módszer segít, legalábbis anekdotikus bizonyítékaink már vannak.”
- mondja Hoover. A szülők is pozitív eredményekről számolnak be, és a terápiában részt vevő
autista gyerekek javítottak a Kaliforniai Egyetem Gyerek/Felnőtt PTSD Reakciós Index mutatóin,
ami egy önbevallásos kérdőív a gyerekek és tinédzserek PTSD-jének vizsgálatára. Hoover
kézikönyvet ír a technikához, és elmondása szerint hetente több megkeresést kap a világ
minden tájáról olyan központokból, amelyek képzést szeretnének a módszer alkalmazásához. Ő
és kollégái az elmúlt évben több tucat gyermektől gyűjtöttek visszajelzéseket a terápiáról, és
tervezik egy kontrollált kísérlet elvégzését.

McDonnell eközben arra készül, hogy felmérje a standard traumakezelő technika lehetséges
előnyeit autista gyerekeken. Más csoportok közösségi és alulról szerveződő programokat
próbálnak ki, amelyek célja, hogy az embereket megtanítsák a bántalmazással, a szexualitással és
más hasonlókkal kapcsolatos tudnivalókra, hogy segítsenek nekik biztonságban élni.

Sok autista saját stratégiákat talál ki. Adrienne Lawrence, egy 36 éves ügyvéd és író a kaliforniai
Los Angelesben, körülbelül egy éve tudta meg, hogy autista. De már régóta tudja, hogy inkább a
logika, mint az árnyalatok alapján fejti meg az őt körülvevő világot. Ha például egy fér�, aki
randizni próbál vele, azt mondja neki, hogy meghalt az édesanyja, azt feltételezi, hogy az
édesanyja tényleg meghalt, és nem veszi észre, hogy a fér� az együttérzésére játszva próbál
lefeküdni vele. Ha a fér� bocsánatot kér, és azt mondja, hogy nem fog többé hazudni, a nő
feltételezi, hogy ezt tényleg komolyan gondolja. Lawrence szerint az autisták azért
szembesülnek annyi bántalmazással, mert sok nem-autista ember hazudik, és ezt sok autista nem
veszi észre.

https://www.asdkviz.com/
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Lawrence mindig is szabályokat alkotott, hogy segítsen magának eligazodni a világban, és mióta
megtudta, hogy a spektrumon van, új szabályokat fogadott el. Például speciális irányelveket
dolgozott ki, amelyek segítenek neki felismerni és elkerülni a szexuális zaklatást, amelyet a
munkahelyén tapasztalt, beleértve annak meghatározását, hogy a különböző helyzetekben
milyen típusú viselkedés a megfelelő. "Korábban a 10 éves kriminológiai tanulmányaimat arra
használtam, hogy fejben statisztikai és logikai elemzést végezzek arról, hogy biztonságos-e
belépni egy fér� otthonába, �gyelembe véve az adott helyzetre jellemző tényeket. Most már
nem hagyatkozom annyira a statisztikákra és a logikára, hanem egyszerűen kikötöm, hogy a
találkozók nyilvános helyen legyenek."

Asasumasu számára az élet a középiskolában akkor kezdett könnyebbé válni, amikor megtanult
visszavágni. Olyan diákokkal barátkozott, akiket ő maga is "őrültnek" és "ijesztőnek" nevezett,
ezzel távol tartotta a zaklatókat. Most aikidót, egy önvédelmi harcművészetet tanul, ami segít
neki abban, hogy kivárjon, amíg felmér egy helyzetet, mielőtt megítélné, hogy az fenyegetést
jelent-e számára. Ezzel együtt, felnőttkorában is megtapasztalta a bántalmazó kapcsolatokat.

Lawrence-hez hasonlóan ő is a viselkedési minta felismerésére támaszkodik, hogy megjósolja és
elkerülje a visszaéléseket. "Valaki, aki goromba a pincérekkel és gonosz a háziállatokkal, egyszer
biztosan megpróbál engem is megütni." - mondja.

Asasumasu szerint végső soron a társadalomnak kell változnia, nem az autistáknak. "Képesnek
kell lennünk megbirkózni azzal a ténnyel, hogy nem csak egyféleképpen lehet létezni." -
mondja. "A sokféle civilizációs udvariasság mellett, amit a világban használnak, miért nem halljuk
soha azt, hogy "Hé, talán ne legyél már akkora bunkó azokkal az emberekkel, akik különböznek
tőled!"

https://www.asdkviz.com/

