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Pár perccel később a �ú a hajókorlát felé kezdett rohanni. Lutz férjének "robinzonáddal" kellett őt
elkapnia. Az út hátralévő részében folyamatosan �gyelték, nehogy Jonah kijusson a fedélzetre "Egy
tengerjáró hajón sosem lehetsz elég messze a korlátoktól." - mondja Lutz.

Jonah most 24 éves. Szinte biztos, hogy élete hátralévő részében gondozóra lesz szüksége. Lutz már
a magán- és szakmai életét is neki szentelte. A Pennsylvaniai Egyetemen doktorált
tudománytörténetből és tudományszociológiából, és alapító tagja a National Council on Severe
Autism (Nemzeti Tanács a Súlyos Autizmusért) nevű szervezetnek. Szeretné, ha hivatalosan is meg
lehetne különböztetni Jonah-t, illetve az ő igényeit és élettapasztalatait az olyan autistákétól, akiket
kevésbé vagy másképp érint az autizmusuk. Amikor 2021 decemberében online megjelent a Lancet
Bizottság jelentése az autizmus ellátásának és klinikai kutatásának jövőjéről, Lutz lelkében éledezni
kezdett a remény.

De még mindig hiányzik belőle a "tudatos biztonságra törekvés" - mondja Lutz. Amikor Jonah 16
éves volt, a család végre megpróbálkozott egy rendes nyaralással: tengeri hajóútra mentek. Az út
Baltimore-ban kezdődött, de a hajó alig hagyta el a kikötőt, amikor Lutz rájött, hogy ez nem volt jó
ötlet. Ugyanis, miközben a család a legfelső fedélzeten sétált, Lutz pedig Jonah-nak magyarázta a
hajó részeit, és elmondta az egy hetes útra vonatkozó terveket, Jonah észrevette a körülöttük lévő
vizet: az Atlanti-óceánt. "Úszás!” - mondta. "Nem, nem!" - mondták neki a szülei, és a még üres
belső medencékre mutattak. "Azokban majd úszhatunk, ha tele lesznek."

Agresszív viselkedése miatt család beadta Jonah-t a marylandi Baltimore-ban található Kennedy
Krieger Intézetbe. 9 évesen került oda, és közel egy évig maradt ott. Amikor hazajött, a viselkedése
kezdetben javult, de csak akkor kezdett igazán stabilizálódni, amikor 11 éves korában rendszeres
elektrosokk terápiát kapott, mondja Lutz. És bár Jonah néha még mindig üti magát, vagy
megharapja a kezét, ha ideges, de ez csak "apró töredéke" annak a káros viselkedésnek, amit
korábban mutatott.

Amy Lutznak öt gyermeke van, egyik �a, Jonah, mélyen érintett az autizmusban. Kiskorában néha
eltűnt otthonról, és egyedül kóborolt. Többször előfordult, hogy a család egy közeli forgalmas úton
találta meg, amint az úttesten az iPodjával játszott, miközben a forgalom mindkét irányban
megállt. Időnként önsértő és agresszív volt, megütötte Lutzot és más felnőtt családtagokat.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Az 53 oldalas Lancet jelentés elkészítését Catherine Lord és Tony Charman vezette, és további 30
társszerzője volt. A jelentés célja annak vizsgálata volt, hogy a következő öt évben hogyan lehet a
legjobban kielégíteni az autista emberek és családok igényeit világszerte. Hat kontinens érdekeltjei
állították össze, klinikusok, egészségügyi szolgáltatók, kutatók, szülők, védőnők és érdekvédők
szempontjait foglalta magában. Számos ajánlása között azt javasolta, hogy a "mély autizmus"
"adminisztratív kifejezésként" legyen használható az olyan autistákra, akiknek 24 órás gondozói
felügyeletre van szükségük, nem hagyhatók magukra egy lakásban, és nem tudnak gondoskodni a
"napi adaptív szükségleteikről". A bizottság szerint ezeknek az embereknek jellemzően 50 alatti az
IQ-juk és/vagy "korlátozottak a nyelvi képességeik", vagyis a mély autizmust az értelmi vagy nyelvi
fogyatékosság alapján határozták meg, és becslésük szerint ez a leírás világszerte az autista
népesség 18-48 százalékára illik.

Ez a leírás Lutz szerint nagyon illett Jonah-ra, és az anya számára ez előrelépésnek tűnt. A
jelentésről tweetelt, és "nagyon nagy hírnek" nevezte. A tweetjét több mint két tucat, autista
érdekvédő twitterező visszautasítása fogadta. De a Lancet jelentés is széles körű visszatetszést
váltott ki: A jelentés online megjelenését követő két hónapon belül a Global Autistic Task Force on
Autism Research (Globális Autista Különítmény az Autizmus Kutatásra), ami mintegy két tucat
autista érdekvédő csoportot ölel fel a világ minden tájáról, nyílt levelet tett közzé a Lancet
Bizottságnak címezve. Ebben, többek között, a mélyautizmus kifejezés javasolt használatát bírálta,
"rendkívül problematikusnak" nevezve azt. Szeptemberben aztán Elizabeth Pellicano és munkatársai
"Képesség alapú megközelítés az autista felnőttkor megértéséhez és támogatásához" címmel
publikáltak egy tanulmányt, amelyben azt írták, hogy bár egyesek "a legsúlyosabb károsodással
élők számára egy külön "mély" vagy "súlyos autizmus" diagnosztikai kategória létrehozását
szorgalmazzák", a szerzők úgy érzik, hogy a címke "potenciálisan kizárná" az autisták egy részét "a
másoknak nyújtott törődésből, méltóságból és tiszteletből".

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Az érdekvédők és mások dicsérték Pellicano hozzáállását, a tanulmányról szóló tweetje több mint
1600 lájkot kapott. De Lutz szerint az, hogy minden egyes előrelépés ilyen ellenállásba ütközik,
valósággal őrjítő. Biztos benne, mondja, hogy a neurodiverzitás mozgalom elfogult a saját
"magasan funkcionáló" tagsága javára, és szándékosan �gyelmen kívül hagyja a Jonah-hoz hasonló
emberek és az olyan családok valóságát, mint az övé. Az autista érdekvédők, akik uralják az online
kommunikációt, azt állítják, hogy "tudják, milyen érzés olyannak lenni, mint Jonah", mondta, "de
nem tudhatják, mert ők soha nem voltak súlyosak".

Amire Lutz panaszkodik, azt tudományosan részleges reprezentációnak nevezik. Ez egy olyan -
politikai, társadalmi vagy bármilyen - csoport leírására használt kifejezés, amely azt állítja magáról,
hogy tagjainak összessége nevében beszél, de a valóságban nem ezt teszi. Lutz 2020-ban
tanulmányt írt erről a témáról Matthew McCoy-jal, aki orvosi etikát tanít a Pennsylvaniai
Egyetemen. A részleges képviselet fogalmát úgy de�niálták, mint egy olyan szereplő fellépését, aki
azt állítja, hogy "az emberek egy bizonyos csoportját teljes egészében képviseli, de ténylegesen
csak egy részhalmazzal foglalkozik a csoporton belül."

A részleges reprezentáció visszanyúlik a neurodiverzitás mozgalom születéséig. 1993-ban a kanadai
Torontóban megrendezett Nemzetközi Autizmus Konferencián egy Jim Sinclair nevű autista fér�
lépett a színpadra, hogy előadást tartson. A "Ne gyászolj miattam!" című beszédét sokan a mai
érdekérvényesítő mozgalom elindítójaként tartják számon. Sinclair beszéde azzal a kijelentéssel
kezdődött, hogy "A szülők gyakran arról számolnak be, hogy amikor megtudták, hogy autista a
gyermekük, az volt a legtraumatikusabb dolog, ami valaha történt velük." Majd a továbbiakban úgy
írta le a szülők által érzett "gyászt", mint "a normális gyermek" elvesztését, akit reméltek, de aki
"soha nem született meg." „De igenis született egy gyermek, aki történetesen autista”, mondta
Sinclair, és emlékeztette a hallgatóságot, hogy ez a gyermek " itt él önökkel, és szüksége van
önökre".

Ez vízválasztó pillanat volt, és az azóta eltelt közel 30 év alatt a neurodiverzitás mozgalom egyre
nagyobb méreteket öltött. De ha van is igazság ebben a beszédben, a valóság az, hogy sok autista
embernek még az alapvető verbális kommunikációs készségei is hiányoznak, nem is beszélve
Sinclair retorikai tehetségéről, amelyet sok ember előtt, és „minden” autistáról beszélve mutatott
be.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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McCoy szerint, ha egy csoport el akarja kerülni az autisták részleges képviseletét, úgy egyrészt
kapcsolatban kell állnia azokkal, akik képesek megfogalmazni saját érdekeiket, de a "legmélyebb
autizmussal élőkkel" és "a betegekkel és gondozókkal", valamint az orvosokkal és másokkal is. „Ha
egy csoport kizárólag az autista érdekvédőkkel való együttműködésre támaszkodik a szélesebb
autista populáció érdekeinek megértésében és képviseletében, akkor fennáll az elfogultság
kockázata." - áll a Lutz és McCoy által írt tanulmányban.

A tanulmány arra is utal, hogy a részleges reprezentáció már régóta problémája a szélesebb autista
közösségnek. "Az Autism Speaks már a kezdeti időkben sem tudott megfelelően együttműködni az
autista érdekvédőkkel.",írták a szerzők, "miközben az ASAN [Autistic Self Advocacy Network, Autista
Érdekvédő Hálózat] nem tudott megfelelően együttműködni a gyermekeik nevében aggodalmukat
kifejező szülőkkel."

Zoe Gross az ASAN érdekvédelmi igazgatója. Autista, és több mint egy évtizede dolgozik az
érdekérvényesítésben, többek között az American Association of People with Disabilities
(Fogyatékossággal Élők Amerikai Szövetsége) nevű szervezetnél. Ő alapította a Fogyatékossági
Gyásznapot is 2012-ben.

A gyásznap célja, hogy megemlékezzenek azokról a fogyatékkal élő emberekről, akiket szülőjük
vagy más családtagjuk közvetlen cselekedetükkel - vagy néha tétlenségükkel, például
elhanyagolással - megöltek. A mögötte álló csoport több száz meggyilkolt személy nevét archiválta
egészen 1980-ig visszamenőleg. A gyásznap alapítását ösztönző esemény 2012. március 6-án
történt, amikor egy Elizabeth Hodgins nevű nő a kaliforniai Sunnyvale-ben agyonlőtte az akkor 22
éves autista �át, George-ot, majd öngyilkos lett. A férj hazatérésekor találta meg a holttesteket.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Ez természetesen bekerült a helyi hírekbe, és mivel az anya már halott volt, a riporterek kegyeleti
okokból, a vádaskodást óvatosan kerülve próbálták megmagyarázni, hogyan történhetett ilyen
szörnyűség. Az újságok azt írták, hogy George "alacsony funkcionalitású és magas támogatást
igénylő ember" volt, és korlátozottan használta a nyelvet. A riporterek megemlítették, hogy George
korábban egy autista központba járt, de néhány hónapja már állandóan otthon volt, gyakran
egyedül az anyjával. A szomszédok azt nyilatkozták, hogy Hodgins kimerült ebben az új, állandó
stresszben, és idegösszeomlást kapott.

De senki sem készített ezzel kapcsolatos interjút egy autistával, mondja Gross. Ha megtették volna,
ha beszéltek volna például ővele, egészen más képet kaptak volna a dolgokról. Hallhatták volna,
hogy a tragédia itt nem az, hogy George autista volt, ahogy a riporterek sugallták, hanem az, hogy
meggyilkolták. Hallhatták volna, hogy George fogyatékossága nem teszi elfogadhatóbbá a
gyilkosságot. És hallhatták volna, hogy George halálát éppen azok gyászolják, akik ismerték és
szerették őt, és akik számára George élete értékes volt.

Ez a gondolatmenet sehol sem szerepelt a médiában. És pontosan ez az a fajta vakság a
mainstream többség részéről, ami miatt az érdekérvényesítő szervezetek olyan merevek, amilyenek.
Az orvosok az autistákat évtizedek óta "szelektíven" kezelik, mondja Gross. Például a tudósok
genetikai anyagot kérnek tőlük, vagy beleegyezésüket agyuk tudományos célra történő
adományozásához haláluk után, de közben nem akarnak az autistáktól beleszólást elfogadni abba,
hogy "mit csinálnak ezekkel a dolgokkal". Ez a kapcsolat csak elvesz, de nem ad cserébe semmit.

Részben ez az egyensúlyhiány vonzotta Gross-t az érdekérvényesítéshez. Az ASAN erőteljesen,
gyakran másokkal együttműködve dolgozott az autizmus világának megváltoztatásáért. A
csoportnak hivatalos álláspontjai vannak többek között az alkalmazott viselkedéselemzéssel (ABA),
a genetikai kutatással és az egészségügyi ellátásban történő diszkriminációval kapcsolatban.
Ugyanakkor az ASAN megérti, hogy az érdekérvényesítés egyik kulcsa a kompromisszum, és hogy a
mérgező viselkedés megkönnyíti a politikai döntéshozók számára, hogy �gyelmen kívül hagyják az
autizmus területét.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Tehát nem az ASAN az, amely az autizmus kutatóit nácikhoz hasonlítja. Ez egyéni Twitter-kezelők,
Facebook-�ókok és online harcosok légióitól származik, akiknek ereje a felháborító hangnemben és
a puszta hangerőben rejlik. Sokan közülük �atalok, autisták, és nem különösebben érdeklik őket a
tudományos terminológia körüli árnyalatok, vagy annak magyarázata, hogy miért nem minden
genetika eugenika. Azért gyűltek össze az interneten, hogy harcoljanak egy olyan világ ellen,
amelyről úgy érzik, hogy évtizedek óta érzéketlenül félresöpörte őket, és ebbe a csoportba néha
nem-autista trollok és autista gyerekek szülei is beletartoznak

Jó okkal érezhetik így, hiszen az autista érdekvédők számtalan pillanatot tudnak felidézni a múltból,
ami igazolja álláspontjukat: például a Willowbrook-botrányt (egy amerikai fogyatékos intézetben
talált embertelen állapotok napvilágra kerülése- a ford.), az "a fegyelmező eszközök" használatát az
ABA-terápiában, vagy az autizmus-kutatás és az eugenika közötti kapcsolatot. Tekintettel arra, hogy
ezek a dolgok nem olyan régen történtek, az autista érdekvédők helyesen teszik, ha továbbra is
riadót fújnak, mondja Ari Ne'eman, fogyatékosságügyi aktivista és az ASAN társalapítója. Szerinte
vannak olyan technológiai fejlesztések napjainkban is, amelyek gondos vizsgálatot igényelnek.
Elképzelhető, hogy létezhet olyan prenatális teszt, amely "valószínűsíti" az autizmust, ezzel arra
késztetheti a szülőket, hogy autista gyermekeket abortáljanak. És - mondja - ha �gyelembe vesszük
a CRISPR technológia (célzott géncsere-a ford.) lehetséges használatát az örökletes genetikai
állapotok módosítására, akkor az autisták aggodalmai az eugenika körül "jogosak".

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Az autisták és az autisták szószólói is tisztában vannak azzal, hogy az igazi hatalom nem a
Twitteren van. Shannon Des Roches Rosa a Thinking Person's Guide to Autism (A gondolkodó
ember útmutatója az autizmushoz) c. lap vezető szerkesztője, a neurodiverzitás szószólója és egy
autista gyermek szülője. Szerinte az autizmus-kutatás jövőjének kulcsa az orvosbiológiai közösség
és annak �nanszírozói kezében van, így a "jogfosztott" autista közösségnek eszközként csak a
hangja marad. Szerinte ésszerűtlen elvárni, hogy ez a hang mindig diplomatikus legyen, különösen
annak fényében, hogy az autizmust amúgy szociális kommunikációs fogyatékosságnak tartják. "És
igen, néha ez a hang zaklatás benyomását kelti. Mert milyen más hatalmuk van az érdekvédőknek?
Igen, ők tényleg dühösek. De ez nem jelenti azt, hogy tévednek." – mondja Des Roches Rosa.

Ami miatt dühösek, az gyakran a pénzre vezethető vissza. Ne'eman szerint az autisták számára a
legnagyobb hasznot a szolgáltatások és az életminőséggel foglalkozó kutatások jelentik, és ezek a
területek "drámaian alul�nanszírozottak". Valóban, az autizmussal kapcsolatos kutatási dollárok
legnagyobb részét (44 százalékát) 2018-ban az autizmus biológiai aspektusai körüli kérdésekre
fordították, derül ki az Egyesült Államok Autizmust Koordináló Intézményközi Bizottságának
táblázatából. A második legnagyobb rész (mintegy 20 százalék) a "kockázati tényezőkre" irányult,
amely magában foglalja mind a genetikai, mind a környezeti szempontokat. Ez az autizmus okaira
fordított �nanszírozás több mint 60 százaléka. Eközben a szolgáltatásokra és az élettartamra
vonatkozó kérdésekre a �nanszírozás mindössze 6, illetve 3 százalékát fordították.

A neurodiverzitás hívei számára talán a legaggasztóbb, hogy a „tortaszeletek” az idők során alig
változtak. 2008-ban az autizmussal kapcsolatos kutatások �nanszírozásának 55 százaléka (123
millió dollár) a kockázati tényezőkre és biológiai kérdésekre irányult, míg csupán 6 százalékát (11,5
millió dollár) fordították szolgáltatásokra és az autisták életútjával kapcsolatos kérdésekre. A
neurodiverzitás aktivistáinak egy évtizedes hangos fellépése után 2018-ban a �nanszírozás 63
százaléka (247 millió dollár) a kockázati tényezőkre és a biológiára irányult, de a szolgáltatások és
az élettartammal kapcsolatos kérdések továbbra is csak 9 százalékra (36 millió dollár) emelkedtek.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Ennek az egyensúlytalanságnak a nagy része az olyan konkrét támogatók létezéséből ered, mint a
Simons Alapítvány (amelynek a Spectrum is része, bár szerkesztősége független). A Simons
Foundation Autism Research Initiative 2021-ben több mint 44 millió dolláros támogatást osztott
ki, kizárólag az autizmus megértésére, diagnosztizálására és kezelésére. A neurodiverzitás hívei
szeretnék, ha több jutna a szolgáltatásokra és az életminőséggel kapcsolatos kérdésekre. De a
tortából való részesedések valószínűleg nem fognak változni, hacsak az amerikai kormány nem
növeli a �nanszírozást, vagy az olyan szervezetek, mint a Simons Alapítvány nem gondolják újra a
küldetésüket.

De még a kutatás céljairól formált eltérő vélemények sem magyarázzák meg teljesen, hogy a
neurodiverzitás hívei és kutatói (és egyes szülők) miért ragaszkodnak olyan mereven az
álláspontjukhoz. Ebben vélhetően mentális problémák is szerepet játszanak.

Damian Milton autista, az Egyesült Királyságban, a Kent-i Egyetemen az értelmi és fejlődési
fogyatékosságokkal foglalkozó főelőadó, és a National Autistic Society (Nemzeti Autista Társaság)
tanácsadója. Emellett több neurodivergens gyermek édesapja. Szókimondó és aktív a Twitteren, és
emiatt sok kritikát kapott még a neurodiverzitás hívei részéről is, akik közül néhányan szerinte
"nem találják őt eléggé aktív érdekvédőnek".

Milton talán legismertebb tanulmánya az un. kettős empátia problémájáról szól, ami 2012-ben
jelent meg. Ez lett az autisták és a világ többi része közötti interakciókról való gondolkodás egyik
központi tétele. A tanulmány szerint, míg az autizmust gyakran "a tudatelmélet és a szociális
interakció hiányaként de�niálják", a kettős empátia elmélete azt állítja, hogy az autisták
kommunikációs és szociális nehézségei "a reciprocitás és a kölcsönösség kérdéseivel is
összefügghetnek".

Milton azt írta, hogy bár "igaz, hogy az autista emberek gyakran nem látják át a neurotipikus
felfogást és kultúrát", "ugyanígy igaz az is, hogy a neurotipikus emberek nem látják át az autisták
gondolkodását és kultúráját". „Egyik csoport sem érti igazán a másikat”- mondja, „és mindkét
kultúra otthonosabban mozog a hozzájuk hasonló emberek között”.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Szerinte részben ez a kettős félreértés felelős a szélesebb autista közösségben tapasztalható
feszültségekért. E két csoportnak "teljesen más tapasztalatai vannak, és teljesen másképp
értelmezik ezeket a tapasztalatokat", mondja, és hozzáteszi, hogy "ami az egyik ember számára
zaklatás, az a másik számára az ő jogos haragjának megjelenítése".

A kettős empátia problémája által okozott kommunikációs zavarok megnehezítik a helyzet
enyhülését, de hozzájárul ehhez az autizmus természete is. Ahogy Des Roches Rosa rámutatott, az
autizmus a szociális fogyatékosság kategóriájába tartozik. A kutatók pedig már régóta feltételezik,
hogy ennek egyik összetevője a rugalmatlan gondolkodás. A mai feszültségek megvitatásakor nem
szívesen mutatnak rá nyilvánosan, de egyesek azt gyanítják, hogy a párbeszéd elakadásának köze
van az autizmus jellemzőihez.

De van egy másik elmélet is. Mindkét fél nyíltan elismeri az online zaklatás létezését. Mégis a
neurodiverzitás vezetői és a sok követővel rendelkező közösségi média �ókok keveset tettek ennek
megfékezése érdekében. Ez részben talán azért van, mert a düh elfojtása értelmetlennek tűnik. Az
autista embereket mindig azzal utasítják el, hogy túl dühösek, túl irracionálisak és elfogultak. Ezek
csak egyszerű kifogások, amit a kutatók arra használnak, hogy "�gyelmen kívül hagyhassák, amit az
autista emberek mondanak", állítja Botha (a cikk első részében szereplő autizmussal élő kutató - a
ford.) Mi értelme van tehát megpróbálkozni egy elfogadhatóbb beszédmóddal? Úgysem fog
számítani.

Csábító lehet az autista közösséget három különböző, egymással harcoló frakciónak tekinteni:
autista érdekvédők, nem autista szülők és nem autista kutatók. Ez azonban nem ilyen egyszerű.
Vannak nem-autista kutatók, akik a neurodiverzitás mozgalomhoz csatlakoznak. Vannak autista
alkalmazott viselkedéselemző terapeuták (lásd az ABA körüli megosztottságot). És ott vannak az
autista gyermekek szülei, akik a nézetek keverékét támogatják. A helyzet kuszasága miatt még
nehezebbnek tűnhet az összefogás.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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Milton mégis úgy véli, hogy a jobb kapcsolatok felé vezető első lépés az lenne, ha a �atal kutatókat
nyelvhasználati képzésben részesítenék. Ha a vezető kutatók úgy küldik ki doktorandusz
hallgatóikat vizsgálati résztvevők toborzására vagy munkájuk bemutatására, hogy nem ismerik az
aktuális vitákat vagy a nyelvi érzékenységet, akkor "elég traumatikus élmény elé állítják a
hallgatót", mondja.

A tapasztalt kutatók egyetértenek ezzel. Anagnostou (az autizmus kutatási konferenciákat szervező
INSAR igazgatótanácsának tagja, aki cikk első részében szerepel- a ford.) szerint a vezető kutatók és
a laborvezetők feladata lenne, hogy az újonnan érkezőket felvilágosítsák a nyelvezetről, az aktuális
vitákról és arról, hogy mire számíthatnak egy konferencia résztvevőitől. "Rangidős kutatóként
tartozunk a �ataloknak egy kicsit ki�nomultabb tájékoztatással a munkájuk várható
következményeiről.", mondja Anagnostou. Nem tisztességes, ha a �atal tudósok úgy érkeznek egy
konferenciára, hogy nem tudják, hogy a neurodiverzitás hívei esetleg bekiabálnak a közönség
soraiból, vagy hogy "különböző álláspontok vannak" a tudományos előadásokban használt
szavakkal kapcsolatban.

Ha ezek a �atalabb kutatók képzettebbek lennének, ez némileg kihúzhatná a dolog méregfogát.
Többnyire azonban úgy tűnik, hogy az autizmussal kapcsolatos vélemények egy adott ponton
megmerevedtek, így a feszültség nem fog egyhamar elmúlni.

Boyd, az Észak-Karolinai Egyetem kutatója nem autista. Ő meleg fekete fér�, és jól ismeri a
kisebbségi közösségek elnyomás elleni küzdelmének módjait. Tudja, hogy elegendően nagy
felfordulás kiváltása nélkül semmi sem változik. "Ma a fogyatékossági jogokért küzdők mozgalmát
éljük át az autizmusban.", mondja. "És szerintem nekünk, akik neurotipikusak vagyunk, egy kicsit el
kell fogadnunk, hogy most egy ideig kényelmetlenül fogjuk érezni magunkat ebben a térben. Mert
van egy marginalizált csoport, amelyik jogosan kéri, hogy hallják meg a hangjukat."

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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A társadalmi és politikai mozgalmakban az aktivistáknak számos eszköz áll a rendelkezésükre. Az
együttműködés az egyik ilyen eszköz, és az ASAN-hoz hasonló csoportok nagyszerűen használják
ezt. A konfrontáció egy másik eszköz. A közösségi média mindenféle közösségnek, így a
neurodiverzitás mozgalomnak is sokat használt, de ugyanakkor a konfrontáció könnyen
alkalmazható eszközévé tette. „Néhány hozzászóló számára a konfrontáció olyan gyors és egyszerű
módszer, mint bejelentkezni, metaforikusan „köveket dobálni" egy ügy érdekében, majd
kijelentkezni.” - mondja Gross.

A probléma azonban az, hogy a konfrontáció hosszú távon néha kudarcot vall. Mint eszköz, egyfajta
kalapácsként működik: arra jó, hogy szétzúzzon dolgokat és �gyelmet keltsen, de arra nem, hogy
érzelmileg és mentálisan megnyerjen embereket. A győzelem paradoxona című cikkükben Bert
Useem és Jack Goldstone azt írták, hogy ha egy csoport akciói "polarizálják egy társadalmi
mozgalom szereplőit", akkor még a kezdeti sikerek sem valószínű, hogy tartósak lesznek. A tartós
sikerhez - írták - a társadalmi mozgalmi mező "sokféle" szereplőjének támogatását kell elnyerni, és
ezáltal "stabil új konszenzust kell létrehozni több kulcsszereplő között".

Jelenleg az autizmus területén messze nem alakult ki széles körű konszenzus, és az együttműködés
ritkának tűnhet. Különösen a közösségi médiában uralkodik a kalapács módszer. Ezt azonban még
Anagnostou is megérti, mert őt magát is érte már kritika az interneten. Tudja, hogy sok autista már
régóta nehéz életet él a neurotipikus világban. Tudja, hogy elegük van ebből. És tudja, hogy az
érdekvédők kritikus szerepet játszanak a változás előmozdításában.

"Szóval a kalapáccsal nincs bajom." - mondja. De azoknak, akik a kalapácsot forgatják, ismerniük
kell ennek korlátait. "Abban a pillanatban, amikor a munkámat a nácikéval azonosnak értékelik,
akkor - bármennyire is igyekszem tisztelettel tekinteni erre az álláspontra – nagyon nehéz nem
érezni, hogy személyesen támadnak meg. Az ilyen vádak nem jóhiszeműek, és nem ismerik el egy
rászoruló csoportnak végzett sokéves munkámat.” - mondja. Azokban a pillanatokban amikor
Anagnostou-t az érdekvédők megtámadják, és nem hajlandók semmilyen igazságot meghallani az
életéről és az erőfeszítéseiről, akkor inkább kiszáll a beszélgetésből.

https://app.designrr.io/projectHtml/1110739?token=fc6b1d418dd9db7194539bc5815b4852&embed_fonts=
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A végeredmény: a polarizáció fokozódása, a haladás megtorpanása és az együttműködés
csökkenése. Azoknak, akik a kalapácsért nyúlnak a szerszámosládába, Anagnostu azt üzeni:
"Világosan kell látnunk, hogy ez nem visz minket előre".
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