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A huszonévesek szabadesése

Isaac Law ideje nagy részét a számítógépénél tölti, �lmeket néz a Net�ixen, Facebook-
bejegyzéseket böngész, vagy éppen legújabb projektjén, a "Céltalanul" című webes képregényen
dolgozik, ami két barátról, Ike-ről és Lexis-ről szól, akik elhagyják a Földet, hogy csatlakozzanak
egy űrkalóz bandához.

Law 24 éves, de nincs munkája, és nem jár tanfolyamokra sem. Rövid ideig önkéntesként
dolgozott egy képregényboltban, ahol a polcokat pakolta, de ez nem jött össze. "Nagyon
rendezetlen hely volt" - mondja. Megpróbált művészeti órákra is járni. Az sem jött össze.
"Hatalmas problémáim vannak a főnökökkel." - mondja.

Law sok szempontból beleillik a tipikus, az ezredforduló környékén születettek generációjába:
nem hajlandó unalmas munkát végezni, csak azért, hogy ki�zesse a számlákat, inkább a kreatív
érdeklődésének szenteli az idejét. Law útját a felnőttséghez és a felelősséghez azonban
megnehezíti, hogy autista és bipoláris zavarban szenved.

Édesanyja, Kiely Law el van keseredve, mert a �a - ahogy ő látja - "megrekedt”, mióta 20 évesen
leérettségizett. De mivel Kiely az Interaktív Autizmus Hálózat, az autizmus tanulmányozásával
foglalkozó adatbázis kutatási igazgatója, azt is tudja, hogy sok �atal felnőtt „spektrumlakó”
osztozik �a nehézségeiben a felnőtt életbe való átmenet során.

"Azt hiszem, számára az egyik kihívás az, hogy sok autista felnőtthöz hasonlóan neki is rendkívül
szűk az érdeklődési köre." - mondja. "A létező lehetőségek nem illeszkednek ahhoz, ami őt
érdekli. És mivel nehézségei vannak a másokkal való kapcsolattartással, a szociális készségekkel
és a közlekedéssel is, ezek mind összeadódnak.”
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Az 1990-es években autizmussal diagnosztizált gyermekek óriási hulláma mostanában éri el a
felnőttkort. A kutatók becslése szerint évente körülbelül 50 000 autista �atal tölti be a 18.
életévét. (az USA-ban- a ford.) Egyértelmű, hogy sokuk számára ez veszélyes életszakasz:
legalább háromszor nagyobb a társadalmi elszigeteltség és sokkal magasabb a munkanélküliség
aránya, mint más fogyatékossággal élők esetében. Míg a nyelvi zavarokkal vagy tanulási
zavarokkal küzdő �atalok többsége önállóan él, addig az autista �atal felnőttek kevesebb, mint
egynegyede él önállóan. "Számos olyan kutatás van, amelyik  őszintén leírja azokat a
nehézségeket, amelyekkel az autizmussal élő �atal felnőttek szembesülnek: a munkanélküliség,
az alulfoglalkoztatottság, a társbetegségként jelentkező mentális egészségügyi problémák,
valamint a szükséges szolgáltatások elmaradása" - mondja Julie Lounds Taylor, a Tennessee
állambeli Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem gyermekgyógyász adjunktusa.

Eddig azonban kevés kutatás történt annak meghatározására, hogy milyen támogatásra és
szolgáltatásokra van szükségük ezeknek a �ataloknak. Ahelyett, hogy extra segítséget kapnának
ezekben a veszélyeztetett években, komoly akadállyal kell szembenézniük: a támogatások
hirtelen csökkennek az iskolai tanulmányok befejezésekor, mert az államilag előírt ellátások
hirtelen megszűnnek. Ezt a jelenséget a kutatók "ellátási szakadéknak" nevezik.

Pedig lehet, hogy elegendő támogatással a spektrumon élő �atalok egy része a felnőtté válás
során újra talpra állna. Az érdekvédők és a szülők arra ösztönzik a tudósokat, hogy olyan
gyakorlati kérdéseket vizsgáljanak meg, amelyek javíthatják e �atal felnőttek gyakran komor
életkilátásait. Bár a problémáik jól dokumentáltak, az okok és a lehetséges megoldások nem
világosak. Néhány autizmuskutató adatokat gyűjt, amelyek reményeik szerint rávilágítanak arra,
hogy miért kínlódik olyan sok �atal autista felnőtt - és mire van szükségük ahhoz, hogy
átvészeljék ezt az átmenetet. "Tudnunk kell, mitől indulnak el ezek az emberek az „ellátási
szakadékból” felfelé vezető úton. " - mondja Taylor.

http://www.asdkviz.com/
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A szakadék szélén

A 18 és 28 éves kor közötti időszak kritikusan fontos a felnőtt élet megalapozásában. Az
autizmussal élő �atalok számára ezek az évek különösen nagy kihívást jelentenek. A
"spektrumlakó"  �atal felnőttek több mint 66 százaléka a középiskolát követő első két évben
nem talál állást, és nem vesz részt a továbbtanulásban. Még 2-4 évvel később is csaknem a fele
még mindig nem dolgozik vagy nem jár iskolába - derül ki a philadelphiai A.J. Drexel Autizmus
Intézet által készített 2015-ös Nemzeti Autizmus Mutatókról készült jelentésben.

És életük más szempontból is küzdelmes: A jelentés szerint minden negyedik spektrumon élő
�atal felnőtt társadalmilag elszigetelt: a 20-as éveik elején mindössze minden ötödik �atal
felnőtt élt valaha is önállóan. Sokuknak az autizmus mellett két vagy több �zikai vagy mentális
egészségügyi problémája is van, ami megnehezíti a felnőttkor mérföldköveinek teljesítését.

Valójában az autista �atal felnőttekkel foglalkozó korlátozott számú tanulmány azt mutatja, hogy
sokan lemaradnak, amint elhagyják az iskolát. Amíg az autizmussal élő tizenévesek
középiskolába járnak, és autizmusuk jellemzői általában javulnak az idő múlásával, az érettségi
után a fejlődésük drámaian lelassul. Egy 2010-es tanulmányban a kutatók azt találták, hogy
amint a serdülők elhagyják az iskolát, az ismétlődő viselkedések, a kölcsönös szociális interakciók
és a kommunikáció terén mutatott javulás lényegében megáll. Eközben azok, akik a problémás
viselkedésmódok, például az önkárosítás és az agresszió terén fejlődést mutattak, visszaesnek.
"Azt találtuk, hogy amikor elhagyják a középiskolát, ez a fejlődés nagyon lelassul, sőt, egyes
esetekben meg is áll" - mondja Taylor, a tanulmány vezetője. Szerinte és más kutatók szerint
ennek valószínű oka az, hogy a serdülők számára nyújtott támogatás az érettségi után eltűnik.

A középiskola alatt a spektrumon lévő �atalok 97 százaléka kap valamilyen államilag
�nanszírozott ellátást - áll a Drexel jelentésében, amely az amerikai kormány statisztikáin alapul.
Például 17 éves korban az autizmussal élők mintegy 66 százaléka kap beszéd- és nyelvi
szolgáltatásokat, ám a középiskola után ez az arány 10 százalékra csökken. Hasonlóképpen, a
foglalkozási vagy életvezetési terápiában részesülők aránya több mint feléről alig egyharmadra
csökken.

http://www.asdkviz.com/
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Sok éven át ezek a problémák nem voltak a kutatók fókuszában. "Hosszú időn át a kutatók csak a
gyerekekre gondoltak, és arra, hogyan lehet beavatkozni a gyermekkorban" - mondja Taylor. Csak
körülbelül egy évtizeddel ezelőtt kezdett el ő és más kutatók dolgozni a hiányosságok pótlásán -
és találkoztak ijesztő akadályokkal.

A Vanderbilt Egyetemnek például kiterjedt autizmus-kutatási programja van, így amikor Taylor
2009-ben �atal felnőttek vizsgálatába kezdett, azt gondolta, hogy a hálózaton keresztül könnyű
lesz kapcsolatot teremteni a potenciális vizsgálati résztvevőkkel. "Egyáltalán nem számítottam
arra, hogy nehéz lesz családokat találni" - mondja. Úgy találta, hogy valójában "hihetetlenül
nehéz", és sokkal nehezebb, mint a �atal gyerekeket vagy családjaikat meggyőzni a részvételről.

Ez talán azért lehet, mert az autista közösség általában szorosabban kötődik a �atalabb
gyermekes családokhoz. Ha a gyerekek idősebbek, a családok már nem annyira lelkesek a
kutatásban való részvételre, mert már nem várják el azt a fajta "gyors megoldást", amit korábban
reméltek.

A kutatók szerint a �nanszírozó ügynökségek sem hajlamosak olyan kutatások támogatására,
amelyek segíthetnek kideríteni, hogy a középiskola utáni évek miért nehezek és zavarba ejtőek.
Ez különösen igaz az autista �atalok felnőttkorba való átmenetét segítő szolgáltatásokkal
kapcsolatos tanulmányokra.

Az autizmussal kapcsolatos kutatások túlnyomó többsége a gyermekekre összpontosít. A 2008
és 2012 közötti időszakban az autizmussal kapcsolatos szövetségi kutatási támogatásnak
mindössze 1 százalékát fordították a felnőttkor kérdéseinek tanulmányozására - derül ki az
Egyesült Államok Számvevőszékének jelentéséből. "Az agyra és a biológiára helyezett hangsúly
valóban elvonja a �gyelmet az ilyen jellegű kutatásoktól." - mondja Catherine Lord, aki a New
York-i New York- i Presbyterian Kórház Center for Autism and the Developing Brain (Autizmus és
a Fejlődő Agy Központ) igazgatója. "Nagyon nehéz �nanszírozást kapni olyan kutatásra,
amelynek nincs valamilyen biológiai mutatószáma."

http://www.asdkviz.com/
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A �nanszírozó ügynökségek általában az olyan kutatásokat részesítik előnyben, amelyek az
autizmus hátterében álló "mechanizmusokat" vizsgálják. Ez általában biológiai megközelítést
feltételez, ami Lord szerint tovább korlátozza a kutatások körét. "A legtöbb tudós, amikor
mechanizmusokat keres, olyan dolgokat keres, amelyeket könnyen át lehet ültetni
állatmodellekre".

Azt javasolja, hogy a tudósok tágabban értelmezzék a „mechanizmus” fogalmát, és olyan
terápiákat értékeljenek, amelyek javítják a társalgási készségeket vagy a mindennapi élet egyéb
aspektusait. Vannak bizonyítékok, hogy az erős adaptív életvezetési készségekkel - például
kommunikációs és szociális készségekkel, személyes higiéniával, főzéssel, takarítással és a
tömegközlekedési eszközök használatának képességével rendelkező felnőttek nagyobb
valószínűséggel helyezkednek el, és jobban beilleszkednek a közösségükbe, mint a gyengébb
készségekkel rendelkezők. Eddig azonban nem sok kutatás vizsgálta az adaptív működést a
spektrumon élő emberek felnőttkorba való átmenete során.

Az évek során számos autizmussal kapcsolatos vizsgálatban vettek részt �atal felnőttek, számos
képalkotó vizsgálat például az agyukat vizsgálta. De ezek a tanulmányok, bár a kutatók számára
érdekesek, általában nem sok közvetlen hatással vannak a résztvevők életminőségére.

Bizonyos esetekben akár a �atal felnőttek ellenállásába is lehet ütközni. Isaac Law például nem
hisz abban, hogy létezik olyan, hogy "autizmus". "A legtöbb autistának bélyegzett ember
egyszerűen csak furcsa." - mondja. Elutasítja a diagnózist, és nem akar részt venni a
vizsgálatokban - annak ellenére, hogy mindkét szülője autizmus-kutató.

http://www.asdkviz.com/
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Növekedési fájdalmak

Lord 1990-ben kezdte el nyomon követni az autista gyermekek nagy csoportját, körülbelül 2
éves koruktól kezdve. Eredeti szándéka az volt, hogy megállapítsa, lehetséges-e autizmust
diagnosztizálni a gyermekeknél ilyen korán, és hogy feltárja, hogy a diagnózis stabil marad-e
iskoláskorban. Körülbelül 130, mostanra a 20-as éveik közepén járó személy vesz részt a
vizsgálatban. "Körülbelül 45 ember verbális és valóban képes beszélni arról, hogy mi történik" -
mondja. A többiek értelmi fogyatékosok.

Az évek során Lord és kollégái információkat gyűjtöttek a résztvevők viselkedéséről, adaptív
életvezetési készségeiről, oktatási eredményeiről, napi tevékenységeiről, valamint mentális és
�zikai egészségéről.

A csoport azt találta, hogy az értelmi fogyatékossággal és autizmussal egyaránt küzdő emberek
adaptív életvezetési készségei 18 és 26 éves koruk között folyamatosan javulnak. "Ez az egyik
dolog, ami bátorító volt számunkra" - mondja. "Még mindig tanulnak mindenféle dolgot". Ennek
egyik oka, hogy az értelmi fogyatékossággal élő spektrumon élő emberek az iskolából való
kilépésük után is szolgáltatások széles köréhez férnek hozzá. "Vannak olyan helyek, ahol
dolgozhatnak, amikor kijönnek az iskolából, vannak olyan szolgáltatási rendszerek, amelyek
segítenek nekik abban, hogy napközben elfoglaltságot találjanak, hogy lakhelyet találjanak, ha
nem akarnak továbbra is a szüleikkel élni, vagy segítségre van szükségük, és hogy közlekedési
lehetőséget kapjanak".

Paradox módon az átlagos vagy annál magasabb intelligenciájú autista �atal felnőttek esetében a
kép sötétebb. Néhányan, akik jól teljesítenek a középiskolában, úgy tűnik, összeomlanak, amikor
a felsőoktatásba kerülnek, mondja Lord. Azok pedig, akik nem vesznek részt a felsőoktatásban,
vagy nem dolgoznak, nehezen találnak módot arra, hogy kitöltsék hirtelen kiürült napjaikat. Ezek
a �atalok nagyobb szorongást élnek meg a körülményeik miatt, mint azok, akiknek értelmi
fogyatékosságuk van. Szüleik nagyobb valószínűséggel minősítik őket szorongónak vagy
depressziósnak, mint az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő �atalok szülei.

http://www.asdkviz.com/
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"Sokkal nehezebb a helyzet az okosabb, verbálisabb, enyhébb problémákkal küzdő emberek
számára" - mondja Lord. Egyrészt azért, mert a saját - és a szüleik - elvárásai magasabbak. Lord
szerint azonban az életmódjukban is hirtelen változással kell szembenézniük; már nem élvezik
azt a fajta struktúrát és támogatást, amely a középiskolai éveiket jellemezte. Sokan életükben
először egyedül maradnak, és sokan megfeneklenek. És a szüleiken kívül nincs senki, aki
segíthetne nekik eligazodni a változások tengerében.

Kevés tanulmány vizsgálta, hogy a spektrumon lévők életminőségét milyen segítség javítaná.
Egy 2012-es áttekintés 23 tanulmányt azonosított, amelyek az autizmussal élő felnőttek
számára nyújtott szolgáltatások javítására összpontosítottak. Ezek közül 12 tanulmányban az
átlagéletkor 30 év vagy annál �atalabb volt. E tanulmányok többsége kizárólag a foglalkoztatásra
összpontosított, a munkahelyi készségfejlesztő képzést vagy a már dolgozó emberek
támogatását vizsgálta. Egyetlen tanulmány sem vizsgálta az autizmussal élők által igényelt
szolgáltatások körét, az orvosi és pszichiátriai szolgáltatásoktól a szállításig. A szövetségi államok
ritkán �zetnek esetmenedzsereket a szolgáltatások koordinálására a 18 év feletti, értelmi
fogyatékossággal nem rendelkező személyek számára.

Lord szerint a �atal felnőttekkel kapcsolatos kutatások egyik nagy problémája, hogy nehéz
meghatározni, mi számít jó eredménynek egy spektrumon élő �atal számára. Lehet, hogy egy
okos, autista �atal nő olyan munkát talál, amely nem felel meg a tanulmányi képzettségének - de
ezt automatikusan rossz eredménynek kell-e tekinteni? Mi van akkor, ha boldog a
munkahelyén? "Kényelmetlenül érezzük magunkat, mert nagyon arrogánsnak tűnik, ha azt
mondjuk, hogy ’ez egy jó eredmény’. Ez is része az ilyen jellegű kutatások összetettségének.”-
mondja Lord.

http://www.asdkviz.com/
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Ezeknek a �ataloknak megvannak a saját prioritásaik azzal kapcsolatban, hogy szerintük milyen
kutatásokat kellene �nanszírozni, és ezek gyakran nagyban eltérnek attól, amit a tudósok vagy a
�nanszírozó ügynökségek mondanának. "Független felnőttjeink számára az egyik legfontosabb
prioritás a foglalkoztatási szolgáltatások köre: jobb támogatási rendszereket akarnak a
munkakörnyezetben" - mondja Kiely Law, aki részt vett az Interaktív Autizmus Hálózat 2015-ös,
közel 400 autista felnőtt és gondozóik körében végzett felmérésében. A felmérésben 18 és 71
év közötti emberek vettek részt, a legtöbben a 30-as éveikben jártak, de minden korosztály
egyetértett ebben a kérdésben.

Egy másik prioritás a középiskolán túli oktatási lehetőségek, és az abban a környezetben nyújtott
speciális támogatás szükségessége volt, mondja Law. Egy informális felmérés, amelyet tavaly
végzett egy közösségi tanácsadó testülettel, hasonló aggodalmakat tárt fel. A mentális
egészségügyi szolgáltatókhoz való hozzáférésen kívül a spektrumon élő emberek szerint a
kutatás prioritásai a munka, az oktatás, a zaklatás és a diszkrimináció, nem pedig az
orvosbiológiai kutatás. De az ilyen programok költségeit és hatékonyságát értékelő,
bizonyítékokon alapuló tanulmányok nélkül nem valószínű, hogy a jogalkotók �nanszírozni
fogják azokat. A felmérésben résztvevők azt is megemlítették, hogy nehéz olyan egészségügyi
szolgáltatókat - különösen mentálhigiénés szakembereket - találni, akik a spektrumon lévő
felnőttekkel való munkában jártasak. Ismét csak kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a
szorongás, a depresszió és a �gyelemhiányos hiperaktivitásos zavar, ami gyakori a spektrumon
lévők körében, gyógyszeres és egyéb kezelését hogyan kell biztosítani az autizmussal élő
felnőttek számára. "Az egészségpolitikai kutatásnak több mindent kell kínálnia az egyének ezen
csoportjának" - mondja Law.
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Próbálok dolgozni

Sara és Abby Alexis, 24 éves ikrek, mindketten autisták. Abby a helyi közösségi főiskolán jár
tanfolyamra, és heti egy napot egy fodrászszalonban dolgozik, ahol ruhákat hajtogat, hajat seper
és mosogat. Most kezdett el egy második munkát egy kávézóban. Sara most végzett el egy
művészeti továbbképző tanfolyamot, és két részmunkaidős állása is van: törölközőket hajtogat
egy �tneszközpontban, és szappanokat csomagol egy testápolási termékeket gyártó cégnél. Ők
ketten azon szerencsés kevesek közé tartoznak, akik olyan munkát találtak, ami nekik is megfelel
- egy olyan programnak köszönhetően, amelyet olyan szülők indítottak el, akik saját maguk
oldották meg a szolgáltatás-hiány problémáját.

A nővérek az Itineris nevű közösségi programon keresztül kapták meg állásaikat, amelyet 2009-
ben kilenc baltimore-i család hozott létre, akik rájöttek, hogy az érettségi után nem állnak
rendelkezésre olyan speciális szolgáltatások, amelyek segítenék a spektrumon élő gyermekeiket
abban, hogy függetlenebbé váljanak. Az Itineris munkatársai a munkahelyi képzés mellett a
programban részt vevő mintegy 70 �atalt étterembe, vidámparkba, moziba és bowlingozni is
elviszik.

Abby és Sara is imádja az Itinerist. "Jó barátokat szerezni és társasági életet élni" - mondja Sara.
Abbynek sok barátja van, akiket az Itineris-ben ismert meg, köztük egy  �ú udvarlója is. Reméli,
hogy egy-két éven belül egy lakásba költözhet idősebb nővérével, és még önállóbbá válhat. "Azt
akarom, hogy az emberek felnőttként bánjanak velem, ne úgy, mint egy gyerekkel" - mondja.
Ennek része az is, hogy �zetős munkát végez, ahol 9 dollárt keres óránként.

A kutatók általában az autista �atal felnőttek foglalkoztatására összpontosítanak egy egyszerű
okból kifolyólag. "Azt tapasztaljuk, hogy sokak számára a foglalkoztatás nem csak a �zetésről
szól. Hanem a társadalmi beilleszkedés, a másokkal való találkozás, az önkifejezés és az identitás
kialakításának lehetőségeiről" - mondja Paul Shattuck, aki az A.J. Drexel Autizmus Intézet
életpálya eredményeit kutató programjának igazgatója.
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De egy olyan szervezet segítsége nélkül, mint az Itineris, nehéz munkát találni - és még
nehezebb megmaradni egy munkahelyen. Bár a spektrumon élő �atal felnőttek mintegy fele
végez �zetett munkát valamikor a középiskola után, de csak minden ötödik dolgozik teljes
munkaidőben, és az átlagkereset 8 dollár körül van óránként. Az ő foglalkoztatási arányuk
alacsonyabb, mint a nyelvi, tanulási vagy értelmi fogyatékossággal élőké.

Az autizmussal élő �atal felnőttek nagyobb valószínűséggel végeznek �zetett munkát, ha Abby-
hez és Sara-hoz hasonlóan közép- vagy magas jövedelmű háztartásokból származnak, és
megfelelő társalgási képességekkel és funkcionális készségekkel rendelkeznek. A munkahely
megtalálása vagy az iskolai beiratkozás azonban nem garancia a tartós foglalkoztatásra vagy a
főiskolai diploma megszerzésére. Egy 2015-ös, 73 �atal felnőttet vizsgáló tanulmány kimutatta,
hogy 49-en dolgoztak vagy iratkoztak be valamilyen középiskola utáni képzésre, jellemzően
főiskolai osztályokba, valamikor az érettségit követő 12 év során. Ez idő alatt azonban csak 18-
an dolgoztak folyamatosan vagy jártak iskolába. A 31 főiskolát végzett személy közül pedig csak
3 talált munkát a tanulmányainak megfelelő területen. A legtöbben vagy munkanélküliek voltak,
vagy szakképzetlen munkát végeztek a vendéglátásban, a kiskereskedelemben vagy a
karbantartásban.

A munkás- és alacsony jövedelmű családokból származó �atalok számára a munkanélküliség nem
elfogadható megoldás - teszi hozzá Shattuck. A családjuk ugyanis elvárja tőlük, hogy valamilyen
�zetett munkát végezzenek. Tavaly ő és kollégái partnerséget indítottak a philadelphiai állami
iskolákkal és egy állami szociális szolgáltató hivatallal, hogy teljes munkaidős szakmai
gyakorlatot és munkahelyi képzést biztosítsanak autista �atalok számára. A programot értelmi
fogyatékkal élők számára tervezték, egyik résztvevő nem beszélő autista. Shattuck szerint a
résztvevők többsége afroamerikai, és szerényebb anyagi helyzetű családokból származik. A
családoknak önként jelentkezniük kell a programba. "Ami még fontosabb, hogy minden �atalnak
egyértelmű hajlandóságot és érdeklődést kell mutatnia a munka és a tanulás iránt" - mondja.
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A résztvevők - eddig csak nyolcan - a Drexel Egyetem könyvkereskedésében és más irodákban
végeznek gyakorlatot, azzal a céllal, hogy olyan készségeket sajátítsanak el, amelyeket a
jövőbeni munkájukban is kamatoztathatnak. "Ezek nem önkéntes, vagy "mesterségesen kreált"
állások" - mondja Shattuck. Bár még túl korai lenne felmérni, hogy a program segít-e a
résztvevőknek a munkahelyükön maradni, Shattuck szerint a munkaadók eddig elégedettek. "A
Drexel munkatársai és a vezetők nagymértékben támogatják a programot".

A kutatók remélik, hogy jövőre kiterjeszthetik a programot. A �nanszírozás olyan állami és városi
ügynökségektől származik, amelyek már most is támogatást nyújtanak az értelmi
fogyatékossággal élő felnőtteknek, ami azt jelenti, hogy "ez költségvetési szempontból nem
újdonság ezeknek az ügynökségeknek" - mondja Shattuck. Ez megkönnyíti a program más
városokban és államokban történő megismétlését.

Shattuck szerint az autizmussal élő �atal felnőttekkel kapcsolatos korlátozott kutatások miatt
nehéz a számukra nyújtott szolgáltatások növelését szorgalmazni. A törvényhozók és
munkatársaik mind ugyanazt a kérdést teszik fel: A spektrumon élő �atalok mekkora hányada
lesz képes önállóan élni, és mekkora hányaduk szorul majd jelentős gondozásra élete hátralévő
részében?

"Nincs meg a sikeresen működő keretprogram, az infrastruktúra, az eszközök, amelyekkel ezekre
az alapvető kérdésekre választ tudnánk adni" - mondja.
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Új kezdetek

Egy nap, amikor Renee Gordon �a, Alex 21 éves volt, az autópálya közepén kiugrott egy mozgó
autóból. Hogy megfékezzék, a rendőrök végül a földre szorították, és megbilincselték. Az
incidens egy rossz időszak csúcspontja volt Alex számára, aki autista, értelmi fogyatékos és
nonverbális. Szorongása különösen intenzívvé vált egy sor jelentős változást követően, többek
között a régi gondozója távozását és iskolai barátai elvesztését követően. Az eset után a
nyugdíjas korhoz közeledő szülei úgy döntöttek, hogy nem tudják tovább biztosítani azt a
strukturált környezetet, amelyre Alexnek otthon szüksége van. Aggódtak, hogy Alexnek nehéz
lesz beilleszkednie otthonától távol, de tapasztalataikból kiderült, hogy az autizmussal élő
emberek számára a fejlődés messze túlnyúlhat a tinédzserkoron.

Alex 2014 júniusában egy csoportos otthonba költözött, ahol most két másik fogyatékkal élő
fér�val és gondozójukkal él együtt. Gordon megdöbbent a �ában végbement változásokon. "Ez
volt a legcsodálatosabb átmenet számára" - mondja. "Sokkal függetlenebb, sokkal rugalmasabb
lett."

Alex még mindig 24 órás gondozást igényel. De megtanulta, hogyan húzza fel a cippzárt a
kabátján és a nadrágján, sokkal kevésbé válogatós az evésben, önkéntesként részt vesz a Meals
on Wheels (Guruló Étkezések) programban, és a társaival együtt ott van a társadalmi
eseményeken, beleértve a tengerparti kirándulásokat és a havonta megrendezett éjszakai klubot
a Fogyatékkal Élők Szövetségében. És végre vannak barátai.

"Azt gondoljuk, hogy csak azért, mert 18 vagy 21 évesen véget ér az iskola, a tanulásnak is vége"
- mondja Gordon. De látva a �ában végbement változásokat, és felidézve a történeteket,
amelyeket más szülőktől hallott az évek során arról, hogy felnőtt gyermekeik milyen nagy
lépéseket tettek a 20-as éveikben, elgondolkodik azon, hogy a �atal felnőttkor talán a tökéletes
idő az új készségek megtanítására.
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Shattuck azt mondja, hogy ő is sok "második start" történetet hallott már a 20-as és 30-as
éveikben járó autista �atal felnőttektől. Ez arra készteti, hogy két alapvető kérdésen töprengjen:
Mik azok a feltételek, amelyek elősegítik ezt a váratlan fejlődést, és milyen változás történik az
agyban, ami ezt lehetővé teszi?

Shattuck nem tartja ellentétesnek az alapkutatásokat és a szolgáltatásokkal kapcsolatos
kutatásokat. Szerinte annak megértése, hogy az érési és öregedési folyamatok hogyan
játszódnak le az autizmussal élő embereknél egész életük során, javítani fogja egészségüket,
jólétüket és életminőségüket, valamint hozzájárul a biológiai szintű mechanizmusok
megértéséhez. "Nem kell, hogy csak az egyik vagy csak a másik kutatás létezzen." - mondja.
"Tudós kollégáimmal folytatott beszélgetéseim során igyekszem a következőket mondani: Igen,
egyértelműen eltérés van aközött, hogy mit szeretne a közösség �nanszíroztatni, és mit
�nanszíroznak valójában. De szerintem hiba lenne azt a következtetést levonni, hogy e két
célnak okvetlenül ellentétesnek kell lennie".

Gordon, aki egy neurológus házastársa, egyetért ezzel. A biológiai kutatások fontosak. De
ugyanígy az a kutatás is, amely arra összpontosít, hogy a �ához hasonló �atal felnőtteknek
milyen segítségre van szükségük - mondja. "Szeretném, ha több kutatás foglalkozna azzal,
hogyan lehet biztosítani, hogy ezek az egyének boldog és teljes életet éljenek".

Isaac Law számára a boldogságot és a beteljesülést a webes képregénye jelenti, amelyet
reményei szerint 2018 augusztusáig, a Science Fiction Múzeum megnyitásának időpontjáig
szeretne kiadatni Washingtonban. Az ő álma, hogy rajzolóként �zetést kapjon a művészetéért.
"Inkább nem szeretnék újra munkát kapni" - mondja. "Csak a webes képregényemre szeretnék
koncentrálni, ha lehet".

A tréfás képregény középpontjában két barát áll, akik elválaszthatatlanok. Law azt mondja, neki
magának nincs ilyen barátja. Lexis karakterét az unokatestvéréről mintázta, de "Nem beszélünk
egymással olyan gyakran, mint amilyen gyakran talán kellene."- vallja be végül.
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