2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu.
Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat
zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych
problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS
Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na
dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem
rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej
Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata,
rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400
tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Zanim skończą Państwo czytać ten
tekst, na świat przyjdzie około 250
dzieci. Dwoje z nich będzie miało
prawdopodobnie zdiagnozowane
całościowe zaburzenia rozwojowe,
tym także autyzm.
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Dzisiaj ani pewnie jutro nie będzie
lekarstwa na autyzm, dlatego trzeba
zrobić wszystko, żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej. Niestety świadomość
społeczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska. Reakcje na odmienne
zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące. Dziecko
z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle wychowane, niegrzeczne, wręcz
rozwydrzone, a dorosły z autyzmem to dziwak lub „psychol”.
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„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…)
zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich
doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja
Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa
i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy
im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących
możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił
w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon.

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży
nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem,

postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób
odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest
kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie
może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze
postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.

„W Polsce także coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych ma diagnozę
zaburzeń spektrum autyzmu. Na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem
akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. To ważne, żebyśmy w tym
dniu pokazali, że jesteśmy otwarci na osoby z autyzmem. Niech poczują się
wyjątkowo, wiedząc, że te podświetlone na niebiesko budynki, niebieskie akcenty w
ubraniu są specjalnie dla nich” – podkreśla Joanna Grochowska, Wiceprezes
Fundacji SYNAPSIS.
W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane
są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum
autyzmu i ich rodzin.

2 kwietnia kolor niebieski da osobom z autyzmem i ich
rodzinom nadzieję na lepsze życie. Każdy może wyrazić swoją
solidarność: oświetlić budynek lub okno na niebiesko,
dodać niebieski kolor do ubrania, propagować logo akcji
w Internecie (np. na Facebooku)

W celu podniesienia świadomości autyzmu, każda klasa w trakcie
godziny wychowawczej zapozna się z propozycjami filmowymi:
“ Nie jestem niegrzeczny. Mam autyzm” https://www.rodzice.pl/jak-widziswiat-dziecko-z-autyzmem/
„Tak widzę codzienność”
https://www.youtube.com/watch?v=nW8NLnTB1wc
Amazing things Happen - Polish (Narrated by Kayah)
https://www.youtube.com/watch?v=QLv- dvLCgAg

Wszystkich chętnych, chcących podzielić się swoimi pomysłami na
użycie niebieskiego koloru jako wyrazu solidarności z osobami z
autyzmem zachęcam do dokumentowania i przesyłania zdjęć swoim
wychowawcom.

Bądźmy solidarni z osobami z autyzmem

