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https://medium.com/@sue�etcherwatson/its-time-to-embrace-autistic-expertise-
46e5c8d35c7d

Írta: Sue Fletcher-Watson Megjelent: 2022. okt.28,  ld. fenti linket Fordította: Farkas János 

Dr. Sue Fletcher-Watson az Edinborough-i Egyetem fejlődéspszichológia professzora, aki
autizmussal élő gyermeket nevel. 

A cikk szövegében benne hagytuk az eredeti linkeket, ahol sok további információ érhető el, angol
nyelven. 

https://medium.com/@suefletcherwatson/its-time-to-embrace-autistic-expertise-46e5c8d35c7d
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Többféleképpen lehet ellenezni ezt a javaslatot, és mások már ékesszólóan írtak az olyan
terminológiával kapcsolatos problémákról, mint a "mélyautizmus". Ez a címkézés hamis és
félrevezető kettősséget hoz létre az autizmuson belül, valamint eltávolít minket a pontosabb
terminológiától, amely az értelmi képességekre, a kommunikációra vagy a támogatási
szükségletekre utal. Ennek az érvelésnek egy kiváló és részletesebb változatát 

 A cikk tagadja továbbá az autisták millióinak létezését, akik a két
állítólagos véglet között helyezkednek el, valamint a támogatási igények változtathatóságát
minden egyén esetében, a különböző környezetekben és életszakaszokban. A mindig kiváló

 (Gondolkodó ember útmutatója az autizmusról) című
kiadványban, valamint az autista személyek és autista szervezetek globális hálózatának 

 részletesebb érveket olvashat a "mély- autizmus" kifejezéssel szemben.
A fő aggodalmam azonban a cikkben kifejtett perspektívával kapcsolatban az, hogy mekkora
elszalasztott lehetőséget jelent. Olyan sokat lehetne tanulni azoktól az autistáktól, akik le tudják
írni belső élményeiket, és így segítenek nekünk, többieknek jobban megérteni azokat, akik kevésbé
beszédesek.

Ann Memmott
mesterelemző írását ajánlom.

Thinking Person's Guide to Autism
ebben a

cikkében

. Ebben a szerző azt állítja, hogy az "autizmus spektrumzavar" jelenlegi
széles diagnosztikai kategóriáját két alcsoportra kell bontanunk. Azzal érvel, hogy így több
támogatást kaphatnának az általa "mélyautizmussal" élőknek nevezett személyek. Sőt, ennél is
tovább megy, és azt állítja, hogy a jelenlegi széles autizmus-skála "haragot és rosszindulatot kelt".

Itt olvasható a kérdéses cikk

Mindenesetre a héten megjelent egy cikk, amely arra késztetett, hogy prioritásként kezeljem a cikk 
cáfolatának megírását, mert úgy gondolom, hogy a felhozott érvek nagyon hamisak és károsak.

Már jó ideje készülök egy komoly dührohamot (digitális) papírra vetni, de eddig nem tettem. Vajon
a korral megengedőbbé válok, vagy csak kevés az időm?

https://app.designrr.io/projectHtml/1083695?token=69d21c765e0f53cfc68405e8c3d40c68&embed_fonts=
https://annsautism.blogspot.com/2022/10/i-am-not-fan-of-creating-profound.html
https://thinkingautismguide.com/2021/12/creating-profound-autism-category-is.html
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/aut.2022.0017
http://asdkviz.com/wp-content/uploads/2022/10/melyauticsakmagyar_635acfa0.pdf
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Több kiváló példa is van arra, hogy ez szisztematikusan és kisebb léptékben már megtörténik. Az 
autisták és az autisták által vezetett szervezetek élen jártak a  kampányban, amely 
az elektromos sokkolás folyamatos alkalmazása ellen irányult olyan bentlakásos "gondozási" 
intézményekben, mint a Massachusettsben található Judge Rotenburg Center. Az 

 egy gyorsan növekvő, szakértő és szenvedélyes kollektíva, amely azon dolgozik, hogy 
az autizmussal kapcsolatos megélt tapasztalatok és a klinikai szakmai szakértelem kombinációját 
felhasználva javítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést minden autista ember számára. Az 
Egyesült Királyságban a  "2018 januárjában alakult, hogy az autista 
felnőttek nagyobb beleszólást kapjanak a saját életünkkel kapcsolatos döntésekbe és irányokba - 
különösen azok, akiknek a legnagyobb támogatási szükségleteik és gyakran a legkevesebb 
autonómiájuk van". Aprólékosan kidolgozták, közzétették és most azon dolgoznak, hogy 
megvalósítsák a szociális ellátási környezetben élő vagy ott napjaikat töltő autisták minőségi 
ellátásáról szóló . Ezeket a csoportokat minden esetben teljes egészében 
autista emberek vezetik, akiket a lelki rokonság erős érzése és az olyan autista társaik iránti mély 
empátia vezérel, akiknek nincsenek ugyanolyan lehetőségeik az érdekérvényesítésre.

Az autista kutatók közössége egy másik fontos példája az egység erejének az autizmus spektrumán 
(vagy , ahogy talán pontosabban nevezik) belül. Különösen azért érdemlik meg a 
dicséretet, mert - ahogyan azt átgondoltan és bátran  - az autizmust tanulmányozó 
autistának lenni gyakran nyomasztó élmény. Egyszerre kell csodálkoznunk és mélyen hálásnak 
lennünk, amikor autista tudósok úgy döntenek, hogy karrierjüket olyan jelenségek vizsgálatával 
töltik, mint az autisták bántalmazással szembeni sebezhetősége -  (amely 
nem beszélő résztvevőket is bevont). A saját csoportomban egy autista PhD-hallgató az autista-
autista kommunikációt vizsgáló korábbi munkánkra építve vizsgálja a teljes idejű támogatást 
igénylő autisták kommunikációs és társadalmi interakciós preferenciáit, hogy biztonságban 
legyenek. Az ebben a tanulmányban alkalmazott etnográ�ai módszereket véleményem szerint egy 
nem autista személy számára szó szerint lehetetlen lenne hitelesen és pontosan megvalósítani.

#StopTheShock

Autistic Doctors 
International

National Autistic Taskforce

Független Útmutatót

konstellációján
leírták

mint ebben a kutatásban

https://app.designrr.io/projectHtml/1083695?token=69d21c765e0f53cfc68405e8c3d40c68&embed_fonts=
https://twitter.com/hashtag/STOPTHESHOCK?src=hashtag_click
https://autisticdoctorsinternational.com/
https://nationalautistictaskforce.org.uk/
https://nationalautistictaskforce.org.uk/an-independent-guide-to-quality-care-for-autistic-people/
https://www.autangel.org.uk/resources/#otherresources
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.727542/full
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/aut.2021.0035?journalCode=aut
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Az értelmi fogyatékos autista gyermekek autista szülei az egyik olyan csoport, amelynek létezését
következetesen tagadják, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az autizmus genetikai alapja azt jelenti,
hogy az autista gyermekeknek különösen nagy valószínűséggel autista szüleik vannak. Egy
folyamatban lévő tanulmányban autista szülőkkel készítettünk interjúkat, és remélem, hogy ez egy
egyre növekvő kutatási terület része lesz, mivel egyre több tudós ismeri fel, hogy milyen fontos
szempontok kombinációját tudják bevinni az autista gyermekek támogatását célzó munkába. Több
ezer autista tanár, logopédus, nyelvi terapeuta, foglalkozás-terapeuta, tanácsadó, politikus és még
sokan mások dolgoznak azon, hogy személyes meglátásaik és szakmai képességeik egyedülálló
kombinációját felhasználva javítsák a társadalmunkban oly ritkán befogadottak életminőségét. A
Twitteren egy kolléga megjegyezte, hogy mennyire fontos a 

 - és biztos vagyok
benne, hogy egyetért azzal, hogy nem tudunk minőséget biztosítani mindezen területeken anélkül,
hogy az autista emberek érdemi részvételét ne biztosítanánk. Nem a nem autista szülők helyett,
hanem velük együtt.
Személyesen is megtapasztaltam ennek az átfogó spektrumú szemléletnek az előnyeit. A

 nevű üdülési programot vezetem, amely tanulásban akadályozott gyermekek és �atalok
számára nyújt bentlakásos üdülést. A nyaralásainkon részt vevő gyerekeknek állandó egyéni
szakértői támogatásra van szükségük. A legodaadóbb erőfeszítéseink ellenére is előfordulhat, hogy
szorongani kezdenek, és ezt a szorongást agresszív és önkárosító viselkedéssel fejezik ki. Az évek,
amelyeket azzal töltöttem, hogy beszélgettem, olvastam és tanultam az autistákról,
felbecsülhetetlenül fontosak voltak ahhoz, hogy ezt a vakációs programot hatékonyan és
biztonságosan végezzük. A résztvevők, beleértve azokat is, akiknél a szorongás kifejeződése
intenzív lehet, a hét elején érkeznek a helyszínre. Minden évben tartunk egy nyílt napot, de sok
család nem vesz részt rajta, mert attól tartanak, hogy a gyermekük nem tudná feldolgozni, ha
rájönne, hogy csak néhány órára, és nem egy egész hétre látogatnak oda. 
 Magam is, egy autista gyermek szülőjeként, a nevelésben nagymértékben támaszkodtam azokra a
meglátásokra, amelyeket olyan autista emberektől kaptam, akik leírják tapasztalataikat. A lányom
lassan elismert érdekvédővé válik, és remélem, hogy egy nap látni fogom őt egy konferencián
beszélni.

"jobb képzés, a támogatás magasabb
�nanszírozása, a kutatás, amely MINDEN autista ember igényeinek megfelel..."

SuperTroop

https://app.designrr.io/projectHtml/1083695?token=69d21c765e0f53cfc68405e8c3d40c68&embed_fonts=
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361314525281?casa_token=O55CoAhug20AAAAA%3AOvd6ifEF5KAaYLLyevljF8Oh6vKNGnZZPiAuf2F-52fw0oJAeiZr--ZtcAtewkzA7FiEiiI5ZVTJ&journalCode=auta
https://www.supertroop.org/
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Mégis, ha egymással beszélünk, gyakran elakadunk, és nem tudjuk, hogyan találjuk meg a módját,
hogy átjussunk egy-egy stresszes élményen.

Ilyen alkalmakkor autista barátokhoz, kollégákhoz és vadidegenekhez fordulok a Twitteren, és
minden alkalommal őszinte, empatikus és kedves tanácsok özönlenek vissza.

Egyszerűen nem értem, hogy miért utasítják el ilyen módon az autisták döntő fontosságú és
egyedülálló megnyilatkozásait. Hihetetlenül nehéz lehet egy autista gyermeket nevelni, aki
"minimálisan verbális, és fájdalmas önkárosító viselkedéstől, értelmi fogyatékosságtól, agressziótól,
szorongástól, álmatlanságtól és rohamoktól szenved" - miért kell elfordulni a felismerések ilyen
csodálatos forrásától?

Úgy tűnik, a szerzőt aggasztja, hogy az olyan autisták szükségletei, mint a saját lánya, háttérbe
szorulnak. A kutatás és a gyakorlat azonban évtizedek óta cserbenhagyja az autisták minden
típusát, és olyan modelleket támogat, amelyek inkább megbélyegeznek, mint támogatnak. Mindez
nagyrészt úgy történt, hogy az autisták egyáltalán nem vettek részt a munkában. Sürgősen
szemléletváltásra van szükség, és az autista emberek bevonását és vezető szerepét ebben a
törekvésben tárt karokkal kell üdvözölni.

Úgy gondolom, hogy a neurodiverzitás paradigmája képes lehet ezt a változást előmozdítani. A
neurodiverzitás hívei nem akarják "az orvosi kutatások �nanszírozását megszüntetni és háttérbe
szorítani, a kezeléshez és a klinikai ellátáshoz való hozzáférést megakadályozni, a szükséges és
pontos tudományos nyelvezetet cenzúrázni, és olyan politikákat támogatni, amelyek valódi károkat
okoznak...", hanem az autizmus és a fogyatékosság megbélyegzésének megszüntetésén és az
autisták jogainak előmozdításán dolgoznak. Lényeges, hogy ezek a jogok magukban foglalják az
orvosi kezeléshez, a diagnózishoz és az önrendelkezéshez való jogokat, bármilyen eszközzel, ami a
legmegfelelőbb.

https://app.designrr.io/projectHtml/1083695?token=69d21c765e0f53cfc68405e8c3d40c68&embed_fonts=
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Sue Fletcher-Watson az Edinborough-i Egyetem fejlődéspszichológia professzora 

Ahogy  írja, "azon kell dolgoznunk, hogy nagyobb teret engedjünk az egyéneknek
és csoportoknak, hogy önmagukat egészségesnek vagy betegnek, másnak vagy rendellenesnek,
tökéletesnek vagy hibásnak, orvosi vagy politikai beavatkozásra szorulónak, vagy ezek bármilyen
kombinációjának megfelelően de�niálják". A neurodiverzitás minden ember egyenlő értékét
hangsúlyozza, függetlenül szükségleteiktől, kommunikációs pro�ljuktól, vagy attól, hogy milyen
módon fejezik ki vagy kezelik szorongásukat. Ha valaki úgy gondolja, hogy a neurodiverzitásból
fakadó elv, miszerint minden ember egyenlő értékű, kizárja "azokat, akik nem fognak és nem is
tudnak soha önállóan élni", akkor az ő értékrendjével van valami baj, és nem az enyémmel.

Robert Chapman

https://app.designrr.io/projectHtml/1083695?token=69d21c765e0f53cfc68405e8c3d40c68&embed_fonts=
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/neurodiverse-age/202108/negotiating-the-neurodiversity-concept
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