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FN viker dag för autism

Stanley Sjöberg, pensionerad pastor som ofta medverkar i
media.
Läsarbild

Känd pastor
till Skillingaryd
SKILLINGARYD | Stanley Sjöberg
är frikyrkopastorn som syns i
media.
I helgen besöker han
Pingstkyrkan.
– Blir ett laddat innehåll.
Två gånger under lördag
eftermiddag/kväll och en
gång under söndag förmiddag kommer uppmärksamheten i Pingstkyrkan i Skillingaryd riktas mot Stanley
Sjöberg.
Syftet med lördagen är
att han ska informera om
den teologiska konflikten
mellan kristendom och
islam.
– Det är en viktig skillnad mellan kristen tro och
islam som ska belysas,
tycker han.

På söndagen blir det ett
mer dramatiskt innehåll.
– Ungefär som ett försvarstal angående kristen
tro mot Jonas Gardell. Blir
inga vanliga predikningar
utan ett mer laddat innehåll. Det är en historisk
laddning i de här frågorna.
Stanley Sjöberg är flitigt
förekommande i både radio
och tv. Han har även skrivit
en rad debattartiklar.
Numera är han pensionerad och åker runt i Sverige nästan varje helg på ett
liknande sätt.
– Viktigast just nu är att
vi i kristen tro är medvetna
om vårt arv och historiska
rötter, menar han.
PER MAGNUSSON
per.magnusson@finnveden.nu

–
Okunskapen
om
autism är fortfarande stor.
Jag föreläser både för föräldrar och för personal
inom skola och andra verksamheter. Man vet inte vad
autism beror på, och
många vet inte hur man ska
hantera människor med
autism.
Det är ovanligt att FN
instiftar en särskild dag för
att uppmärksamma ett
funktionshinder, berättar
Jenny Lexhed.
– Det tyder på att det är
ett växande problem i hela
världen, när FN sätter det i
fokus.
Hur fungerar det i dag
med hjälp och stöd till föräldrar som misstänker att
de har ett barn med autism?
– Fortfarande kan det ta
tid innan man får hjälp med
att göra en utredning. Det
är en stor orättvisa, för föräldrar som orkar driva på
får hjälp fortare. På BVC
borde man ta det mer på
allvar när föräldrarna är
oroliga.
Det kan också vara så att
föräldrarna inte vill se problemet. Då gäller det att
kunskapen finns i skolverksamheten, säger Jenny Lexhed.
– Jag träffar ibland skolpersonal som säger att de
ser signalerna, men föräldrarna blundar. Då gäller det
att inte värja sig för att ta
upp problemet och prata
med föräldrarna.

Bra med kunskap
– Vad betyder det att man
har en dag som uppmärk-

sammar autism?
– Jag tror att det är bra,
inte minst för många som
inte känner till autism. Ju
mer kunskap man har, desto lättare är det att fånga
upp de här barnen. Det blir
många föreläsningar och
utställningar, många bibliotek och sjukhus uppmärksammar dagen på olika
sätt.

Går i vanlig klass
I dag är Jennys son elva år.
Han går i vanlig klass men
har extrahjälp.
Dessutom tränar han
fortfarande mycket med sin
farmor på lediga stunder.
Enligt Jenny är han en
självständig kille som kommunicerar med omvärlden
mer och mer.
- Vi försöker leva ett så
vanligt liv som möjligt.
Autistiska barn barn säger
ofta nej till förändringar
och vill inte prova nya
saker. Men då blir världen
väldig begränsad och vi ser
att ju mer man puffar på
honom, desto mer provar
han.
MONICA KARLSSON
monica.karlsson@finnveden.nu

Värnamobördiga Jenny Lexhed skrev en bok om hur det är att få
en autistisk son.
Foto: Talarforum

VARNINGSTECKEN PÅ AUTISM

VÄRNAMO | I morgon, den
andra april, är det Världsautismdagen instiftad av FN.
Värnamobördige Jenny Lexhed är mamma till elvaårige
Lucas, som tidigt visade tecken på att han inte var som
andra barn. Hennes erfarenheter om autism blev bok och
sedan dess har hon även varit
efterfrågad som föreläsare.

Föräldrar brukar tidigt upptäcka om deras barn inte är
riktigt som andra barn. Här är några varningstecken
som kan ses redan vid 1,5 års ålder. Observera att det
inte behöver betyda att barnet har autism. Men ju tidigare diagnosen autism kan ställas, desto större chans
har man att hjälpa barnet att utvecklas.
Barnet...

■ lystrar inte till sitt namn.
■ svarar inte på ögonkontakt i samma utsträckning
som jämnåriga barn.
■ pekar inte.
■ leker inte enkla låtsaslekar till exempel att låtsas att
en kloss är en bil.
■ jollrar sparsamt.• Har föga eller inget intresse för lekar där
man agerar och interagerar med andra, som tittutlekar.

