
Här är aspergarnas egen organisation!
Idag på världsautismdagen vill även nya Organiserade Aspergare (OA) komma till
tals och inte minst visa att vi finns. OA är en förening av och för aspergare och andra
högfungerande autister (atypisk autism/PDD-NOS, högfungerande autism osv).

OA bildades som ett lokalt nätverk i Härnösand i november 2006. Under 2007-2008
knöts kontakter landet över, huvudstadsavdelningen OA Stockholm bildades och
lördagen den 2 augusti 2008 konstituerades OA och fick namnet Organiserade
Aspergare (i stället för från början Organiserade Autister). Det första årsmötet hölls i
Tullinge den 24 januari 2009, och då antogs också riksorganisationens stadgar.

Vi vill samla landets aspergare i en egen organisation som vi känner att vi själva har
skapat och som därmed för vår egen talan. När det gäller våra frågor har det hittills
bara funnits anhörigorganisationer där vi med egen diagnos har hängt med av bara
farten, men som oftast domineras av anhöriga och deras ofta till stor del helt
annorlunda perspektiv.

Vi vill ha en social funktion för våra medlemmar, och för aspergare över huvud taget,
genom att arrangera gemensamma träffar och andra aktiviteter. Vi vill givetvis synas
och höras i den allmänna debatten rörande våra frågor, och vi vill bli en självklar
remissinstans i sådana frågor.

Vi har utan tvekan en mycket viktig uppgift att fylla i dagens allmänna debatt, då det
är vi som sitter på mest genuin kunskap om vilka vi faktiskt egentligen är…

Det finns överlag på tok för dåliga kunskaper om Aspergers syndrom bland den
breda allmänheten, och ofta också i de yrkesgrupper som ska ha med oss att göra i
sitt arbete, och den bästa information de någonsin kan få om syndromet och om oss
som har det kan de få av oss själva.

Det finns också alldeles för många stereotypa klichéer i svang om drag och känne-
tecken som en del aspergare förvisso kan ha, men som egentligen inte ens är
nödvändiga kriterier och således inte alls måste stämma in på någon för att
vederbörande ska ”kunna” ha Aspergers syndrom.



Exempel på detta är inte minst att vi ska ”sakna” eller ”ha nedsatt” empati. Vi
aspergare har nästan alla ett avvikande sätt att visa medkänsla och empati, så att
omvärlden inte alltid uppfattar och förstår våra försök att visa våra känslor, men
många av oss är snarare överempatiska och upplever oss snarare tvärtom som
mycket mer empatiska än många icke-aspergare.

Det är inte heller något kriterium att man måste ha ett specialintresse.

Det brukar också generaliseras att i princip alla aspergare i allmänhet uppfattar en
fråga som ”kan du öppna fönstret” som bara just den frågan och inte någon
uppmaning att öppna det. Liksom att vi i princip aldrig kan förstå och uppfatta ironi,
och praktiskt taget inte kan ha någon som helst humor.

Alla mer eller mindre galna missuppfattningar om vårt syndrom behöver vi börja få
hjälp att komma till tals och försöka få utrota. Därför vill vi till massmedia rikta en
direkt önskan och vädjan om hjälp med det.
 
Ska funktionsnedsatta kunna fungera i samhället så bra som möjligt så måste vi
kunna få all den hjälp vi faktiskt behöver med att ens komma till tals i samhället, så
att omvärlden verkligen får lära sig – en riktig bild av – vilka och hurdana vi är. Och vi
märker att vi skulle behöva hjälp med det.

Med detta pressmeddelande vill vi förhandsinformera om att vi kommer att
bjuda in inom den närmaste tiden till ett press-event den 18:e juni, Autistic
Pride Day. Håll ögonen öppna!

Men vi står naturligtvis också till förfogande för intervjuer o dyl nu genast!
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