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Ezúttal az egyik első válasz egy ausztrál autista kutatótól érkezett, aki Ann Memmott-ként
nevesítette magát, és Wigdor témáját "jól boncolgathatónak ”minősítette. Memmott autista, a
National Development Team for Inclusion (Nemzeti Fejlesztő Csapat az Inklúzióért) nevű szervezet
munkatársa az Egyesült Királyságban, továbbá tagja a Neurodiversity című, hamarosan megjelenő
tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának. A Twitter "az autizmus kutatás rossz gyakorlatának
kihívójaként" azonosítja őt, több, mint 28.000 követővel. Június 12.-i tweetjében Memmot
kifogásolta, hogy Wigdor cikkében a "női védőhatás", a "kockázat" és az "autizmus spektrumzavar"
szavakat használta, valamint az autista vizsgálati résztvevőket fér� és női "esetként" írta le.
Memmott, aki többszörös interjúkérést utasított vissza a jelen cikkhez, blogjában szintén kritizálta a
tanulmányt.

Wigdor nem különösebben aktív a platformon. Többnyire retweetel, és mindössze néhány száz
követője van, akik közül sokan hozzá hasonló genetikusok és kutatók. Néhány közülük elismerő
megjegyzéseket fűzött a poszthoz. De amikor a cikk 2022 júniusában megjelent a Cell Genomics
című szaklapban, és ő június 8-án újabb 11 részes tweetet tett közzé, a reakció egészen más volt.

Emilie Wigdor 2021 áprilisában fejezte be "A női védőhatás az autizmus spektrumzavarral
szemben" című tanulmányát, és feltette a medRxiv pre-print szerverre (a megjelenés előtti kutatási
eredmények közzétételére szolgáló szerver- a ford.). Wigdor az Egyesült Királyságban a Cambridge-i
Egyetem és a Wellcome Sanger Intézet humángenetikai doktorandusza, és dolgozatában három év
kutatási munkája van. Ez volt egyben az első olyan tanulmánya, amelynek ő volt a vezető szerzője.
Ez büszkeséggel töltötte el, és a Twitteren 11 részben népszerűsítette a munkát.

A kutatók, az autista érdekvédők és a szülők közötti hatalmi harc az egész terület
fejlődését veszélyezteti.
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Memmott bejegyzése beindította a neurodiverzitás híveinek negatív tweet, retweet és komment
özönét. A cikket ableistának (képességek alapján hátrányos megkülönböztetés- a ford.)
eugenetikusnak (fajelmélettel rokon – a ford.), transzfóbnak és interszexistának bélyegezték. Valaki
azt tweetelte, hogy Hitler és az eugenikus "tudósok" serege büszke lenne Wigdorra. Volt, aki "sz@r
tudománynak" nevezte. Néhányan egyszerűen csak a "b@d meg" valamelyik változatát küldték
neki.

Tanúja volt mindennek Monique Botha, aki autista, és az „ők/őket” névmás használatát kéri
önmagára (nem fogadja el sem a hímnemű sem a nőnemú angol névmást- a ford.). Botha, az
angliai Surrey Egyetem kutatója, volt már része néhány csúnya interakcióban, mind személyesen,
mind a Twitteren, így tudja, milyen kellemetlen ez. Éppen ezért ő nem akart részt venni a Wigdor
fölé tornyosuló Twitter-viharban. Ehelyett mértékletes választ fogalmazott meg, megemlítve, hogy
neki sem tetszik, hogy Wigdor az "esetek" szót használja. Egyébként is visszafogottságot tanúsított,
de szerinte ezt nehéz lesz hosszú távon fenntartani, tekintettel az autizmus-kutatás jelenlegi
elkeserítő helyzetére.

Az account@autismsupsoc Twitter-�ók azonban más megközelítést választott. A �ók "arra
törekszik, hogy felerősítse az Autista Hangot és megerősítse az Autisták Jogait", és több, mint 14
000 követője van. Ők a Wigdor idővonalában szereplő kutatókra „szálltak rá”. Június 12-én több
mint 100-at pécéztek ki egy hosszú tweet sorozatban, tájékoztatva őket arról, hogy bűnösek
Wigdor "ableisztikus és bigott kommentjeinek" retweetelésében, és hat napot adtak nekik arra,
hogy kijavítsák a hibájukat. A �ók használói azt is közölték, hogy június 18-án, az Autistic Pride
Day (Az Autista Büszkeség Napja – a ford.) alkalmából frissíteni fogják a tweet sorozatot, mert
ezzel "dokumentálni akarjuk , hogy TE személyesen milyen lépéseket tettél, amikor felszólítottunk,
hogy javítsd ki a hibáidat".

A megszólított kutatók nem tettek semmit, és Wigdor, (aki szintén elutasította, hogy interjút
készítsünk vele a jelen cikkhez) nem reagált a provokációra. Június 14-én az ellenséges tweetelők
nagy része továbbállt.
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A nem-autista kutatók és az autisták közötti kon�iktus nem új keletű. Már a 2008-as londoni
Nemzetközi Autizmus-kutató Társaság (INSAR) éves találkozóján is meg�gyelhető volt. (A
találkozót akkoriban IMFAR-nak hívták). Abban az évben Thomas Bourgeron francia kutató
"Szinaptikus és a biológiai órát szabályozó gének az autizmus spektrumzavarokban" címmel tartott
nyitó előadást. A hallgatóság soraiban ott volt Laurence Arnold, egy brit autista érdekérvényesítő,
az angliai National Autistic Society igazgatója és kurátora , aki akkoriban kezdő doktorandusz volt
a Birminghami Egyetemen.

Az előadáson részt vett Matthew Belmonte autizmus-kutató is. Amikor Geraldine Dawson a Duke
Egyetemről bevezetőt mondott Bourgeron előadásához, Arnold elkezdett - először csak halkan -
nemtetszést nyilvánítani. Ezt hamarosan a többi résztvevő és Belmonte is meghallotta.

Végül Arnold felemelte a hangját, és egyértelműen megkérdezte Dawsont, hogy a konferencián
elhangzott kutatások nagy része miért beszél "autista alanyokról és egészséges
kontrollcsoportokról", mintha az autisták betegek lennének. Ettől Belmonte-nál betelt a pohár. Van
egy autista bátyja, aki nem beszél, és Belmonte abban reménykedett, hogy a genetikai kutatások
olyan felismerésekhez és áttörésekhez vezethetnek, amelyek a bátyjához hasonló emberek javát
szolgálják. Mielőtt végiggondolta volna, Belmonte felállt. "Elegem van már ebből a baromságból!"
– kiáltott Arnoldra.

A teremben megfagyott a levegő, mindenki Belmonte-ra nézett. Arnold is feléje fordult, majd
botjával felé suhintott: „Oda kell �gyelned arra, mit mondanak az autisták!” – kiáltotta.

Az indulatok azóta is forrnak a konferenciákon. Az INSAR-on történetek keringenek arról, hogy
ellenséges szülők szidják a neurodiverzitás híveinek képviselőit, és autista érdekvédők kiabálnak a
kutatókkal az előadások alatt. Elegendő súrlódás alakult ki ahhoz, hogy 2020-ban az INSAR
vezetősége hivatalos zaklatás és diszkrimináció elleni szabályzatot léptessen életbe, amely többek
között a doxing (interneten történő adatgyűjtés zaklatás céljából- a ford.), a közvetlen zaklatás és
az előadások vagy események megzavarása elleni szabályokat tartalmazza a konferenciák alatt.
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Evdokia Anagnostou, aki tagja az INSAR igazgatótanácsának, és a 2022-es találkozó egyik fő
előadója volt, elismeri, hogy némileg megkönnyebbül amikor maga mögött hagyja egy-egy
konferencia feszült légkörét. A tavalyi INSAR után Olaszországba utazott, hogy részt vegyen a
törékeny X-szindrómával és más autizmussal kapcsolatos állapotokkal foglalkozó un. Gordon
kutatási konferencián. Ezen a konferencián alig vesznek részt érdekvédők, így az ottani kutatók
"végre fellélegezhettek. - mondta. Megnyugtató volt a tudat, hogy egy "rossz szóhasználat" nem
jelenti "a világ végét".

Első pillantásra egyszerű a feszültség magyarázata: miután évtizedeken át kirekesztették őket az
életüket érintő döntéshozatalból, néhány autista ember hevesen harcolni kezdett azért, hogy helyet
kapjon az asztalnál. A kérdés azonban összetettebb, mint egy egyszerű hatalmi harc, és ez az egész
terület fejlődését fenyegeti.

2015 és 2018 között a Yale Egyetem kutatói autista és nem autista gyermekek félelemreakcióját
vizsgáló kutatáshoz toboroztak 2 év körüli kisgyermekeket. A szülők közelében zajló vizsgálat során
a gyerekek egy játékpókkal, egy groteszk maszkot viselő személlyel, egy idegennel és egy játék
dinoszaurusszal léptek interakcióba, egyenként kevesebb mint egy percig, miközben a kutatók
�gyelték a reakcióikat.

Amikor a tanulmány 2020-ban megjelent, Memmott egy 23 tweetet tartalmazó sorozatot tett
közzé, amelyben olyan kijelentések szerepeltek, miszerint: "úgy tűnik, hogy a Yale csapatából senkit
sem érdekelt, mi történik a gyerekekkel”, és hogy "nem volt kutatás- etikai felügyelet". A
bejegyzéseket több mint 750-szer retweetelték, és több mint 500-szor idézték vissza, és a követők
is beszálltak a harcba. Egyikük "náci-jellegűnek", egy másik "beteges gyermekkínzásnak", egy
harmadik pedig "kib@@@ul undorítónak" nevezte a tanulmányt. Az egyik hozzászóló három
részből álló cselekvési tervet vázolt fel. Ebben a tanulmány szerzőinek beazonosítására valamint a
kritikák és tiltakozások retweetjére buzdított, továbbá a Yale Egyetem támogatóinak
tájékoztatására arról, hogy gyermekbántalmazást �nanszíroznak, és hogy értesíteni kell a
rendőrséget, mert "a bűncselekmény az bűncselekmény".
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Ez addig pörgött, mígnem a Yale Egyetem és a tanulmány vezető szerzői kilenc nappal a cikk
megjelenése után közleményt adtak ki. A közlemény rámutatott, hogy "a tanulmányban szereplő
leírásokat félreértelmezték", és hogy a tanulmányt a Yale intézményi felülvizsgálati bizottsága
jóváhagyta, betartották a szövetségi etikai irányelveket, és megkapták a szülők aláírt beleegyezését,
akik bármikor visszavonhatták gyermekeiket.

Előfordult az is, hogy az autista aktivizmus megakadályozta tervezett kutatások megkezdését. Az
un. Spectrum 10K projektet 2021 augusztusában jelentették be, és azt tervezték, hogy nyálminta
útján összegyűjtik 10 000, az Egyesült Királyságban élő autista (és lehetőség szerint biológiai
családtagjaik) genomját, valamint kérik, hogy a résztvevők töltsenek ki egy kérdőívet. A projektet
jelentős promócióval - vagy ha úgy tetszik, propagandával - indították útjára, és az autista
érdekvédő közösség reakciója azonnal beindult. A change.org-on hamarosan megjelent egy "Stop
Spectrum 10K" elnevezésű online petíció, valamint egy "Boycott Spectrum 10K" Facebook-oldal és
Twitter-�ók. A #StopSpectrum10K hashtag folyamatosan keringett a Twitteren.

Az érdekvédők kifejezték aggályaikat a tanulmány céljai körüli átláthatatlanság, az
összeférhetetlenség, a beleegyezés kérdései és a nyálmintából nyert biológiai adatok hosszú távú
felhasználása miatt. A reakcióknak azonban volt egy sötétebb árnyalata is. Egyes hozzászólók
szerint a Spectrum 10K-t "népirtásra", vagy arra használnák, hogy "a jövőben ne szülessenek
autisták", vagy arra, hogy "kiirtsák a nagy támogatási igényű autistákat".

A tudományos közösség számára talán a legaggasztóbb, hogy Memmott a projekthez kapcsolódó
kutatók nevét elküldte a Twitteren a követőinek. Pete Wharmby autista érdekérvényesítő hasonló
taktikát alkalmazott, amikor több ezer követőjének tweetelt egy képernyőképet azokról a �ókokról,
amelyek a @Spectrum_10K-t követték.
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Ez beindította érdekvédő csapatokat . Néhány, a tanulmányhoz kapcsolódó kutatót
blogbejegyzésekben és a Twitteren céloztak meg, eltorzítva munkájukat, hogy megsemmisítsék
tudományos hírnevüket. Mivel az Autizmus Kutatóközpont a Cambridge-i Egyetemhez tartozik,
amely köz�nanszírozású, a Spectrum 10K kutatócsapata és a velük együttműködő Nemzeti
Egészségügyi Szolgálat számos, az információszabadságra hivatkozó kérdést kapott a tanulmány
részleteiről, a kutatócsapat e-mail váltásairól és belső kommunikációjáról. Kevesebb mint három
héttel az eredeti bejelentés után a Spectrum 10K projekt megkezdését a nagy felzúdulás miatt
felfüggesztették. Egy etikai bizottság kivizsgálta, majd módosításokat kért, végül 2022 májusában
engedélyezték a vizsgálat folytatását. 

A visszhang azonban rávilágított egy nagyobb problémára. Egy brit kutató, aki a célponttá válástól
való félelmében kérte, hogy ne nevezzük meg, elmondta, hogy a Spectrum 10K projektben
résztvevő kutatók nevének közzététele a Twitteren komoly félelmet keltett. Az autizmus-kutatás
körüli mérgező környezet miatt aggályosnak tartja, hogy a �atal kutatókat elriasztják a pályáról, és
elmondta, hogy ismer olyanokat, akik "emiatt vagy elhagyták a tudományos pályát , vagy
egyszerűen valami más tanulmányozásába kezdtek" Egy másik brit kutató, aki szintén kérte neve
elhallgatását, egyetértett ezekkel a kijelentésekkel. Ő is �gyelte a Spectrum 10K körüli drámát, és
látta, hogy a �atalabb kutatók "oldallépéseket" fontolgatnak, távolodást az autizmus területétől. A
doktoranduszok esetében még "könnyű" átváltani egy másik területre, ahol a kutatás körüli
párbeszéd kevésbé vitriolos, mondta. "Akkor miért ne váltanának?".

Az autizmus kutatásban tapasztalható ellenségeskedés azonban nem csak a nem-autista kutatókat
célozza. Botha, aki autistaként maga is fontolgatta már, hogy elhagyja a területet, elmondta, hogy
"jó néhány" autista doktorandusz és kutatótárs  mondott le tudományos álmairól. Ők ugyanis
"traumatikusnak" találják az autizmus-kutatással kapcsolatos nyelvezetet, irodalmat és környezetet,
valamint a nem-autista kutatók ellenséges hozzáállását.
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Ezek a �atal kutatók "végül bejönnek az irodámba keseregni, vagy a Zoom-on sírnak, egyfajta
idegösszeomlásuk van, és elhagyják a pályát" - mondta Botha. "És a probléma az, hogy senki sem
beszél erről, senkit sem érdekel."

Manapság az autizmus-kutatásban dolgozni autisták és nem autisták számára egyaránt olyan érzés
lehet, mint egy ostromlott várban élni. Brian Boyd, a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem
pedagógia professzora is elgondolkodott a jelenlegi környezeten. Ott volt az Autism-Europe
nemzetközi kongresszuson 2022 októberében a lengyelországi Krakkóban, ahol az egyik résztvevő
a kérdések és válaszok során többször is nyilvánosan megmondta az előadóknak, hogy autista
gyermekének semmiféle haszna nincs az általuk végzett kutatásokból. Mivel ez a résztvevő több
szekció, köztük a vezető prezentációk alatt is előadta ezt a szöveget, hozzászólásai inkább tűntek
előre megtervezettnek, mint spontán nyilatkozatnak, és ezzel feszült hangulatot teremtett a
találkozón. Boyd tudja, hogy a �atalabb kutatók "meg akarják találni a módját, hogyan lehet
együttműködni az autista érdekvédőkkel", de aggódik, hogy az ehhez hasonló feszült hangulat és az
online zaklatás megakadályozhatja, hogy a pályakezdő kutatók az autizmus kutatás területére
jöjjenek, "mert félnek attól, hogy kicsinálják őket". "Elkövetsz egy hibát" - mondja - "hirtelen a
feltűnik a neved az interneten, és attól kezdve te vagy a világ legrosszabb embere".

Folyt.köv.
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