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A hónap elején részt vettem az Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson a lengyelországi
Krakkóban, aminek vezér-gondolata a "Boldog utazás az életen át" címet viselte. Bár ez csodálatra
méltó célnak hangzik, én nem a "boldog" szót választanám mélyautizmusban élő lányom, Jodie
életének leírására, ahogyan sok más család sem, akik az autizmus spektrum mélyautizmusnak
megfelelő végének mindennapos kihívásaival küzdenek: vagyis egy olyan valósággal, amely a
többségi társadalom számára nagyrészt láthatatlan.
Jodie minimálisan beszél, fájdalmas önkárosító viselkedéstől, értelmi fogyatékosságtól,
agressziótól, szorongástól, alvászavaroktól és rohamoktól szenved. Gyakori agresszív kirohanásai
megnehezítik a közösségi tevékenységekbe való bevonását. Bár gyakran elégedett, és élvezi a
farmon végzett munkát, senki sem nevezné "boldognak" , aki szemtanúja annak, amikor a saját
haját tépi vagy a falnak csapkodja a fejét. A családom és én sem vagyunk "boldogok", hogy élete
hátralévő részében 24 órás gondozásra és felügyeletre lesz szüksége.
Az Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson, egy mélyautizmussal élő gyermek édesanyjaként
szerzett tapasztalataim minden eddiginél jobban meggyőztek arról, hogy az "autizmus
spektrumzavar" egységes diagnózisát fel kell bontanunk, és egy új, "mélyautizmus" diagnózissal
kell kiegészítenünk, hogy jobban szolgálhassuk ezt a sebezhető és alulkezelt populációt, amely
folyamatosan háttérbe szorul az autista közösség magasabb funkciójú tagjai mellett.

A "mélyautizmus" első említése a tudományos szakirodalomban 2021-ben jelent meg a The Lancet
(az egyik legtekintélyesebb tudományos orvosi folyóirat- a ford.) Commission on the Future of Care
and Clinical Research in Autism nevű bizottsága jelentésében. (Bizottság az Autizmus
Gondozásának és Klinikai Kutatásának Jövőjéért). A bizottság társelnöke Catherine Lord, a Los
Angeles-i Kaliforniai Egyetem Semel Idegtudományi és Emberi Viselkedéstudományi Intézetének
kitüntetett pszichiátriaprofesszora volt. 
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Én magam a több mint 30 bizottsági tag egyike voltam. A jelentés megállapította, hogy a
"mélyautizmus" kifejezés kritikus fontosságú, hogy megkülönböztessük a nagy támogatást
igénylő embereket az autizmussal élők verbálisan és intellektuálisan magasabban funkcionáló
populációjától.

Az autizmussal élők számos adatbázisának áttekintése során a Lancet-bizottság úgy találta, hogy az
autizmussal élők közel 50 százaléka a mélyautizmus kategóriájába tartozna. Ez azt jelenti, hogy
minden egyes autista személyre, aki például a Microsoftnál próbál munkát kapni, jut egy olyan is,
aki nem képes felfogni még azt az absztrakt fogalmat sem, hogy mi is a Microsoft, vagy mit is
csinál.

Az olyan családok, mint az enyém is, ahol mélyautizmussal szembesülnek, már jó ideje kiállnak e
megkülönböztetés mellett. Határozottan úgy véljük, hogy az autizmus spektrumának túlzott
szélessége nehézségeket okoz, és az "autizmus spektrumzavar" kifejezés egy olyan „esernyő”
kifejezéssé vált, ahol az esernyő alatt élő embereknek gyakran kevés közös vonásuk van. Az
autizmus egyaránt jelenthet zsenialitást vagy 30 alatti IQ-t, magas szintű verbalitást vagy
nonverbalitást. Jelentheti a Harvard jogi karának elvégzését vagy a középiskolából való kimaradást
mindössze egy igazolással arról, hogy hova járt az illető iskolába. Ha képesek leszünk személyre
szabottan megközelíteni az ellátást, ahogyan azt a Lancet Bizottság jelentése javasolta, akkor olyan
terminológiára és nyelvezetre lesz szükségünk, amely speci�kus és értelmes, nem pedig olyan
terminológiára, amely mindenkit egy kalap alá vesz.

A neurodiverzitás közösségének sikeres �gyelemfelhívása az autizmus problémáira sokaknál,
akiknek nincs jelentős tapasztalata az autizmusról, azt a következtetést eredményezte, hogy
ugyanezek a problémák jellemzőek minden érintettre. A szélesebb nyilvánosság számára az
"autizmus" szó ma már csak a spektrum verbálisabb, hagyományosan képzettebb, láthatóbb végét
írja le, mert csak az e kritériumoknak megfelelő érintett emberek képesek hangot adni
problémáiknak, és tudnak konferenciákon részt venni. 
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Ők azok, akik politikai döntéshozó üléseken képviseltetik magukat, és gyakran megjelennek a
médiában. Az eredmény az, hogy a súlyos értelmi fogyatékossággal és a legnagyobb kihívást
jelentő viselkedéssel rendelkező autisták láthatatlanná váltak és háttérbe szorultak
Ezt a „vakfoltot” fájdalmasan szemléltette számomra az Autism-Europe Nemzetközi Kongresszus,
ahol a küldöttek túlnyomó többsége a spektrum magasabb funkcionalitású végét képviselte, mégis
azt állították, hogy minden autista nevében beszélnek. Sok küldött láthatóan dühös lett néhány
olyan kifejezés miatt, amelyeket az előadók előadásaikban az autizmus jellemzőinek leírására
használtak, mint például "beteg", "fogyatékosság" vagy akár "beavatkozás". Sokan a közösségi
médián keresztül szidalmazták ezeket a tudósokat, míg mások tüntetően elhagyták a termet.

Pedig ezek a szavak szükségesek és helyesek. A lányom orvosi szolgáltatásokat vesz igénybe, tehát
beteg. Fogyatékossággal él, mert, ha nem így lenne, nem lenne jogosult a szolgáltatásokra.
Ugyanez igaz sok más családra is, ahol egy vagy több, mélyautizmusban élő ember szenved (igen,
szenved!).

A konferencián több olyan eset is előfordult, amikor az előadók bizonyítékokat mutattak be erre a
növekvő kettősségre. A legemlékezetesebb Brian Boyd-nak, a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem
neveléstudományi professzorának "Az autizmusban előforduló ismétlődő viselkedések
újrafogalmazása" című rendezvény-nyitó előadása volt. Boyd két videót vetített le az ismétlődő
viselkedés különböző típusainak bemutatására. Az első egy autista felnőttet mutatott, aki
különleges érdeklődését munkavégzésnél hasznosította, és ékesszólóan beszélt a szocializáció
kihívásairól, valamint arról, hogy milyen nagyra értékeli az egyedül töltött időt. A második videót
az előadó részéről „Vigyázat! Érzelemkitörést okozhat! ” típusú �gyelmeztetés előzte meg, a
közönség részéről pedig helytelenítő, „uuh!" felkiáltások és levegő után kapkodás hangjai fogadták.
Az előadást azonnal kritizálták a Twitteren, mivel egy mélyautista gyermeket mutatott be, aki
önkárosító viselkedést tanúsít.
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Pedig ez a videó csak egy átlagos napját tükrözte egy olyan családnak, ahol egy mélyen autista
gyermek él, és ahol nem lehet - ahogy Boyd javasolta a jelenlévőknek - "eltakarni a szemüket és a
fülüket", hogy elrejtsék saját maguk elől, mi történik körülöttük. Ha azok, akik azt állítják, hogy a
teljes autizmus spektrumot képviselik, és felszólalnak érte, de még néhány másodpercre sem
képesek meg�gyelni azokat a mindennapi viselkedéseket, amelyek sok mélyautista gyermeknél
tapasztalhatóak, akkor hogyan is tudnának az ő érdekeikért kiállni? Boyd helyesen mutatott rá,
hogy ez a kétféle állapot nagyon különböző típusú beavatkozásokat igényel, mivel az érintettek
nagyon különböző helyzetekkel szembesülnek. Amit Boyd leírt, az valójában az autizmus két
rendkívül különböző típusa.

Ezzel összhangban, főelőadásában Lord professzor asszony egy 30 éves longitudinális vizsgálat
alapján mutatott be adatokat az autizmussal élő emberek életkilátásairól. Az alacsony IQ-értékkel
rendelkezők (akik valószínűleg megfelelnének a mélyautizmus diagnózisnak) életkilátásai
drasztikusan mások, és sokkal rosszabbak, mint a magasabb funkcionalitásúaké.

És amikor megkérdezték az ebben a vizsgálatban résztvevőket, hogyan vélekednek a saját
jövőjükről, a verbális �atal felnőttek a borús hangulatot, a szorongást és a depressziót nevezték
meg „boldogságuk” fő tényezőiként, míg a kevésbé verbális �atal felnőttek szülei az "agresszióval
kapcsolatos nehézségeket" írták le kulcsfontosságú meghatározó tényezőként. Röviden, ha meg
akarunk felelni a különböző típusú autizmussal élő emberek igényeinek, akkor nagyon különböző
típusú beavatkozásokra van szükség, amit a különböző funkcionális szintek határoznak meg.
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Az Autism-Europe nemzetközi kongresszus egyik témája az autizmussal élők nagyobb részvételén
alapuló kutatásokra való felhívás volt. A kongresszuson ez azt jelentette, hogy a kutatásokat a
magasan funkcionáló autizmussal élő felnőtteken, a kutatómunkába történő személyes
bevonásukkal végzik, de a szülők bevonása nélkül. A küldöttek által szorgalmazott kutatások nagy
része a mentális egészségre és jólétre összpontosított. Ami azonban a szükséges kutatások típusát
illeti, drámai különbségek vannak a verbális autista felnőttek és a mélyautista emberek illetve az ő
szüleik prioritásai között, ahogyan Lord is megfogalmazta. Több résztvevő és a Twitteren megjelent
hozzászólások szerint minden "beavatkozásos" kutatás – legyen az viselkedéses vagy farmakológiai
- "able- ista” (a fogyatékossággal élőket képességeik alapján diszkrimináló – a ford.)",
"neuronormatív" és "patologikus". Pedig pontosan ez az a fajta kutatás, amelyet a mélyautizmussal
élők családjai akarnak, amelyre szükségük van, és amelyet megérdemelnek. Másrészt a mélyautista
közösségekben az "autista boldogulást" meghatározó tényezők vizsgálatát luxusnak tekintik, mivel
ezeknek a családoknak elsősorban azért kell küzdeniük, hogy kielégítsék gyermekeik alapvető
szükségleteit, és �zikailag biztonságban tudják őket.

A konferencia másik témája a "semleges", nem fenyegető nyelvezet használatának szükségessége
volt. Több előadó az utolsó pillanatban módosította a diáit, hogy eltávolítson minden olyan
kifejezést, ami okot adhat arra, hogy a neurodiverzitás hívei a használt nyelvezet miatt
megtámadják őt a közösségi médiában. Hamarosan talán már attól is félni fognak, hogy egyáltalán
bemutassák a tudományos eredményeiket, mert attól tartanak, hogy ellehetetlenítik őket. Semmi
jótékony vagy akár semleges nincs abban, ha „kifehérítjük” az autizmus tudományos és gyakorlati
valóságának leírásához szükséges szavakat. Az ilyen úgynevezett „semleges" nyelvezet megfosztja a
közösséget attól a képességtől, hogy a mélyautizmussal élő emberek mindennapi életét akár csak
le tudja írni.
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Bár már az is sajnálatos, hogy néhány ember „begerjed” az ésszerű terminológia láttán, senkinek
sem szabadna hatalmat adni arra, hogy cenzúrázza a nyelvet, hogy kizárja az autizmus
meg�gyelhető valóságát. A tudósoknak és az érdekvédőknek teljes szemantikai eszköztárra van
szükségük ahhoz, hogy leírják, mi történik a való világban. Úgy tenni, mintha a mélyautizmussal
élő emberek nem léteznének, azáltal, hogy a tüneteik leírására szolgáló nyelvezetet kiiktatjuk: nos,
ez maga az „able” izmus!. Boyd előadásának kritikus hallgatóságával ellentétben mi nem
hunyhatunk szemet, és nem foghatjuk be a fülünket a mélyautizmus valósága előtt.

Miután a kongresszus számos küldöttjével és előadójával beszéltem, egyértelműnek tűnik
számomra, hogy a széles autista közösség, ahogyan jelenleg de�niálva van, soha nem fog
egyetérteni a prioritásokban, az igényekben vagy a nyelvben. Itt az ideje beismerni, hogy a
mindenkit egyetlen spektrum mentén összezsúfoló csoportosítás haragot és rosszindulatot keltett
eddig is, és a jövőben is ezt fogja eredményezni. 

A mély autizmussal élőkre nézve valós, hátrányos következményekkel jár, amikor a magasan
funkcionáló emberek szószólói megpróbálják az orvosi kutatást megfosztani annak alapjaitól,
változtatni a prioritásait, megakadályozni a kezeléshez és a klinikai ellátáshoz való hozzáférést,
cenzúrázni a szükséges és pontos tudományos nyelvezetet, továbbá olyan politikákat támogatnak,
amelyek valódi kárt okoznak azoknak, akik nem fognak (mert nem is tudnak) önállóan élni. Csak a
legalább két különálló diagnózishoz való visszatéréssel kezdhetjük el kielégíteni mindkét csoport
rendkívül eltérő szükségleteit.
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