
Här är aspergarnas egen organisation!
Vi ”firar” inget idag, utan 18 juni – Autistic Pride Day!

Idag på den s k världsautismdagen vill Organiserade Aspergare (OA) försöka 
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).

Vi är för det perspektiv som kallas neurodiversitet, och anser att neurologiska 
avvikelser bara är annorlundaskap och del av normal mänsklig variation. Vi anser 
alltså inte att Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd nödvändigtvis 
enbart är funktionshinder utan tvärtom kan ha mycket positiva sidor också. Det 
gäller bara att vi får ta vara på de positiva bitarna.

Vi är inte ”sjuka” och vill inte bli ”botade”. Vi vill jämföra oss med t ex HBT-rörelsen. 
Ända till 1979 klassades homosexualitet som en psykisk sjukdom som borde kunna 
botas bort. Idag är det officiellt accepterat att det finns en mångfald av sexuella 
läggningar och heterosexuella har inte ensamrätt på att få kalla sig normala i 
världen i övrigt.

När det gäller neurologiska mönster och ”sociala koder” har dock inget kommit 
tillnärmelsevis lika långt. De som kvalar in för att anses ha normal ”social 
kompetens” och rätt dos av stresstålighet och flexibilitet – och ”kan hålla många 
bollar i luften” – har fortfarande ensamrätt på att anses normala och vi andra döms 
ut som konstiga och ”fel” och är i praktiken utsatta för en strukturell diskriminering.

Neurodiversitet är starkt kopplat till begreppet empowerment och idén att människor 
med olika diagnoser bör föra sin egen talan i första hand, snarare än företrädas av 
andra såsom experter, myndighetspersoner eller anhöriga. Vi vill att vår livsstil och 
vårt sätt att förhålla oss till livet ska uppfattas som likvärdigt med andra, ”normalas”.



Den s k världsautismdagen är startad av amerikanska ”Autism Speaks”, som är en 
100% myndighets- och expert-styrd ”utanför-organisation” som aktivt motsätter sig 
medverkan av personer med egna autismspektrumdiagnoser och rent ut föresprå-
kar en syn på autismspektrumtillstånd som defekter som i första hand borde botas. 
För oss känns det fullständigt otänkbart att stödja, och vi har svårt att förstå 
de som säger sig vara helt emot Autism Speaks, men som ändå tycker att det 
är rätt att ”passa på” och uppmärksamma dagen.

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.

Hösten–vintern 2009-10 kom fler och fler arbetsgrupper och lokalgrupper till, och 
den 18 juni 2010 uppmärksammade vi officiellt den av autister själva initierade 
Autistic Pride Day, den enda ”autismdag” vi vill acceptera som representativ för 
oss och för en neurodiversitetssyn. Den är skapad av brittiskgrundade Aspies for  
Freedom som verkar för neurodiversitet, och känns för oss helt rätt och 
okontroversiell att stödja. Den handlar om det synsätt vi själva delar!

Hösten 2010 fick vi goda kontakter och en konstruktiv dialog med SF kring hur 
Aspergers syndrom framställdes i spelfilmen I rymden finns inga känslor. Vår 
styrelseledamot Anders Pemer föreslog idén om en extrafilm med intervjuer med 
verkliga aspergare bland filmens extramaterial när den släpptes på DVD, och blev 
själv en av de medverkande. Samma höst hade vi också Svenny Kopp, som forskat 
och doktorerat kring ADHD och autismspektrumtillstånd hos kvinnor, inbjuden på en 
träff som var mycket givande för alla parter.

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 ju 
bara funnits anhörigorganisationer där vi med egen diagnos har hängt med av bara 
farten, men som oftast domineras stort av anhöriga och deras ofta till stor del helt 
annorlunda perspektiv. Vi känner att eget engagemang av aspergare i de andra 
organisationerna kan vara ett komplement till medlemskap och engagemang hos 
oss, men anser att en egen organisation är vad vår grupp behöver, och som på sikt 
är viktigast för oss.

Vi vill ha en social funktion för våra medlemmar, och för aspergare över huvud ta-
get, 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 själv-
klar remissinstans i sådana frågor. Nu i veckan har vi gjort debut som remissinstans 
genom att yttra oss angående utredningen ”Friskare tänder till rimliga kostnader”.

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 det 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.

Detta har vi försökt nå ut med information och varningar om i den allmänna 
debatten i ett par år nu, men så här långt märkt att det är väldigt svårt att komma till 
tals – vilket förstås inte är så konstigt när våra frågor redan är så dominerade av de 
båda befintliga äldre intresseorganisationerna, som till så stor del styrs av andra 
grupper än vår egen. (Det känns alltså inte som att vi äger våra egna frågor.)

Vi behöver verkligen hjälp att komma till tals och försöka få utrota alla mer eller 
mindre märkliga missuppfattningar om vårt syndrom. Därför vill vi till massmedia 
rikta en direkt önskan och vädjan om hjälp med detta.

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 under våren till ett större press-event strax innan 18:e juni,  
Autistic Pride Day.

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