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Lytt til autistiske stemmer
Folk er ikke nevneverdig interessert i oss. Det som derimot synes å være interessant
er karakterer med autistiske trekk i TV-serier.

 RAGNHILD IVERANNA HOGSTAD JORDAHL
42 plass 1 innlegg   2 kommentarer

«Når det er snakk om autisme, er folk interesserte i de lette tilfellene»
sies det i en sak om at Olaug Nilssens bok «Tung Tids Tale» nå skal bli
teater (Dagsavisen 16.08.) Ville det ikke være mer korrekt å si at når det
er snakk om autisme, er folk interessert i stereotypiene?

I artikkelen nevnes to av disse, Rainman og Sheldon Cooper fra TV-
serien Big Bang Theory. Disse omtales som genier med Asperger.

For det første er det ikke noe lett å ha Asperger Syndrom, så å omtale
denne typen autisme som en lett diagnose er uansett feil. Samtidig er
det ikke slik at folk er nevneverdig interessert i oss heller. Det som
derimot synes å være interessant er karakterer med autistiske trekk i
TV-serier. Disse karakterne blir i sin tur det innblikket folk får i
hvordan det er å ha en viss diagnose. Problemet med slike karakterer er
at autisme ikke i seg selv er særlig kommersielt attraktivt, og at man
dermed plukker ut de trekkene som kan «selge» en karakter til seeren.
Dermed har vi fått �gurer som er litt quirky og sosialt klønete, men som
samtidig er genier. Vi ser aldri Dr. Spencer Reid kollapse på grunn av for
mange og for intense sanseinntrykk etter en tur med FBI i serien
Criminal Minds.

Riktig nok �nnes det autistiske folk som også har savant syndrome,
altså som har helt eksepsjonelle evner innenfor et gitt felt. På TV virker
det som om vi alle egentlig er sånn, men virkeligheten er jo ikke slik.
Når enkelte autister er særlig dyktige innenfor et gitt område er dette
oftest fordi vi har intense interesser som driver oss. Om vi er �inke, så
er vi det fordi vi har investert mye tid i nettopp dette, ikke fordi vi er
geniale.

Jeg ønsker meg �ere autistiske karakterer i TV, �lm, og bøker. Jeg ble
henrykt da jeg fant ut at den blå rangeren i den siste Power Rangers-
�lmen er autistisk. Men vi kan ikke utelukkende bli avspist med
karakterer som forsterker det forvrengte bildet folk allerede har av oss
autister. Enten sees vi som totalt hjelpetrengende, ellers er vi
fantastiske genier. Sannheten ligger ofte et sted i midten.

Autisme er et enormt spekter. Ofte sies det at vi som be�nner oss på det
spekteret kanskje er mer ulike oss imellom enn det «normale»
mennesker er seg imellom. Dette er ikke et innlegg som sier at vi må gi
mindre plass til fortellinger om de autistene som trenger enormt med
hjelp og assistanse for å klare hverdagen sin. Dette er et innlegg som
sier at vi trenger �ere autistiske stemmer i o�entligheten. Noen av oss
trenger hjelp av andre for å snakke, noen av oss snakker best gjennom
skrift, og noen av prater i vei.

Det vi trenger er noen som lytter. Lytt til autistiske stemmer. De �nnes!
Og de �nnes på ordentlig, som ekte mennesker, ikke som
endimensjonale �gurer som er ment for underholdning.
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Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og
engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre
til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre
her!
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Sessa Sparre
Det er flere som er interessert i autister enn du kanskje tror. For 10 år siden var det nesten
ingen som visste noe om Asperger og behovet for informasjon var/er enormt. Det ble holdt
et gratis-seminar om Asperger på Kulturhuset her i Stavanger og det kom så mange
interesserte mennesker at de måtte stå på gangen og høre gjennom døra! Fordi så mange
er interessert, har det blitt mer kunnskap om emnet, og flere autister står frem og forteller
hvordan det er å leve med autisme.  
 
Det er kanskje spesielt utfordrende for alle de som har "lett autisme", dvs. at de sliter med
sosiale utfordringer sli… Se mer
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Frøydis Blok
Takk for godt innlegg! Gi større rom for autistiske stemmer, mer aksept for alle former for
autisme, mindre stereotyp fremstilling av hva autisme innebærer, og bedre plass for det
mangfoldet som vi mennesker utgjør!
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Det aller tristeste
øyeblikket under
Stortingets høring om
terrorsikkerhet

 HEGE ULSTEIN
for 6 timer siden |  6

22. juli, da ungdommer ble skutt, mens politiet
begikk tabbe etter tabbe, ligger som en blytung sky
over all politisk diskusjon om beredskap, sikkerhet,
terror og ekstremisme. Nesten alle som deltok på
Stortingets høring mandag, skjønte det dype alvoret
i saken, skriver Hege Ulstein.

Helsevesenets husmødre
og de Høie herrer

 MARIT TUV
for 6 timer siden |  1

Flere fastleger har sluttet, seks av ti vurderer å følge
etter.

Skal fastlegen kunne nekte
å sette inn spiral av
samvittighetsgrunner?
Svaret burde være
glassklart.

 ESPEN LØKELAND-STAI
for en dag siden |  5

Det er langt mer enn en oppsigelsessak fra en liten
kommune i Telemark som står på spill når spiralen
denne uka ligger på bordet hos Høyesterett, skriver
Espen Løkeland-Stai.
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