Den amerikanske fotograf Ashleigh Raddatz, 31,
flyttede fra Californien til Tyskland for 6 år siden.
Èt år senere kunne hun og hendes mand Steffen,
tysk, byde deres førstefødte søn August velkommen til verden.
Fra starten af, følte Raddatz, at der var noget
anderledes ved deres dreng. Allerede som baby
virkede det som om hans sanser var skærpede og de mindste forstyrrelser kunne gøre ham utrøstelig. Som August blev ældre, kunne han
knap tale. Nogle gange undrede familien sig over om han mon var døv.
Efter års evaluering og forskellige former for intervention, blev August
endeligt, sidste år, formelt diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF, som på amerikansk forkortes ASD). Igennem alle årene
har Ashleigh Raddatz, der som fotograf har specialiseret sig dokumentarstils familiefotografering, kærligt og udførligt kronikeret sin søns liv,
indfanget hans daglige ritualer og rytmer, som er en meget stor del af
hvem han er.
”Dette projekt har åbnet mine øjne på så mange måder,” har Raddatz
udtalt til Huffington Post, som har delt hendes historie og billeder på
nettet. ”Er du vimmer, hvis bare forældre kunne se deres ASF børns
behov, gennem fotos, på samme måde som jeg ser min søn nu, ville
det virkelig bringe dem så megen klarhed og fred i sindet.
Her er de 22 smukke billeder med Ashleigh og August’s historie.

August er 5 og blev officielt diagnosticeret med autisme i år(2016),
selvom han har modtaget terapi og intervention de seneste 2 år. I løbet
af denne tid er jeg kommet til rolig erkendelse, vidende at hans fremtid nok bliver lidt anderledes end jeg forestillede mig da han lå i min
mave.

Jeg er amerikaner og bor i Tyskland, så da August blev diagnosticeret,
havde jeg ikke et stort familienetværk for hånden, at støtte mig til. Fotografere ham blev ligesom min redningsplanke og det har hjulpet mig
enormt i at acceptere hans diagnose.

Det var ufatteligt svært at erkende at det var nødvendigt at få ham undersøgt og evalueret for autisme. At høre vor børnelæge sige at hans
mangel på sprog ikke handlede om at han var “ved at vokse”, eller
fordi han boede i en tosproget familie og at besættelse af at lege med
dørhåndtaget i 3 timer nok var relateret til ASF, smertede mig dyb indeni som mor. Jeg kan simpelthen ikke beskrive det.

Min mand angreb det hele fra en utrolig praktisk vinkel og lavede
straks en liste over de ting som August kunne gøre. Jeg på den anden
side tilbragte de næste 3 dage i en tåge. Jeg kunne dårligt nok få mig
selv ud af sengen om morgenen.
Men så ramte det mig. Lige meget hvad der skete og uanset diagnosen, så vil han ALTID være vores August. Han har en ånd og en væremåde, som bare er SÅ utrolig og det forandrer sig ikke. Det ligger så
dybt i hans natur. Det ER ham. Og det er så vigtigt at vi omfavner og
accepterer ham for HVEM han er og ALT det han bliver.

Ritualer, dagligdags rytmer og rutiner er en stor del af August’s liv. Vi
forsøger at fastholde et dagligt mønster for aktiviteterne. Hvis vi ved
at der vil ske noget nyt eller andet som afstikker fra vore rutiner, prøver vi at forberede ham i god tid.

Der er nogle ting ham gør HVER dag, som fx at have et kostume på eller en maske.

Han vil også gerne have at ting gøres i en bestemt rækkefølge. Om
morgenen når han skal med bilen til børnehaveklassen, insisterer han
for eksempel at jeg råber ned til ham fra køkkenvinduet at jeg henter
ham om eftermiddagen.

Han fokuserer ofte på de små detaljer. Han ved for eksempel hvis bare
én af de mindste legoklodser mangler.

Når han har det svært, vil han skjule sig og dækker sine øjne til. En
gang imellem river han eller slår sig selv, putter sine fingre ind i munden, og laver en række høje og dybe skrig.

Nogle gange prøver vi at berolige ham og tilbyder ham vores støtte.
Andre gange vil han at vi bare skal trække os tilbage, så han selv kan
arbejde sig igennem følelserne. Det lader vi ham gøre, med mindre der
er risiko for at han kommer til at gøre skade på sig selv.

Når August har det ubehageligt, vrider han sine hænder, krydser sine
fingre eller flaprer med sine hænder.

Han trækker ofte sine knæ op til sit bryst - bare fordi der er rart.

Og når han bliver bange eller der er en masse uro omkring ham, lægger han sine fingre hen over sine ører. Nogle gange gør han det også
bare for at slappe af.

August er meget følsom overfor lys, lyd og forskellige teksturer. I forretninger skjuler han sig ofte imellem tøjet på garderobestængerne,
ikke fordi han leger den traditionelle gemmeleg “skjul”, men fordi neonlyset generer ham.

Vores yngste søn, Finnegan, er næsten 3 år gammel og er ikke i det
autistiske spektrum. August er an pragtfuld storebror. Min mand og
jeg blev bare så glade, da vi oplevede hvor let August tilpassede sig sin
lillebrors fødsel. August var bare så stolt.

Selv da August var baby, virkede det som om hans sanser var forstærkede. Den mindste ting - som for eksempel en krøllet sok - kunne få
ham til at græde og græde, så de første år af hans liv tilbragte han på
skødet eller i armene på en voksen og krammende. Jeg fortæller mig
selv at det er derfor han stadig elsker at hygge sig i armene hos personer han stoler på.

Når August er glad, kigger han ofte op mod himlen og slapper bare
helt af.

Autismespektret er så bredt, og ikke alle har de samme symptomer eller markører - gælder især børn, som stadig vokser og udvikler sig.
En af de sværeste ting for mig som forælder, har været alt det ukendte.
På den ene side var det at få en officiel diagnose så vigtig i forhold til at
sikre sit barn de korrekte terapier og behandlinger, men det er også en
lettelse at få forklaret baggrunden for barnets særlige adfærd. På den
anden side er det et utroligt følelsesmæssigt øjeblik når man hører den
diagnose, også selv om tror man er forberedt.

I begyndelsen når man starter på terapiforløbet, er der så mange aftaler med specialister og læger, som føles utroligt overvældende. Men
så sker det pludseligt. Næsten i løbet af natten og din 5 årige søn siger
pludselig to-tre ords sætninger. Han svarer “Mor jeg er her!”, når du
råber hans navn, og pludselig er de 4 ord, de vigtigste ord i dit liv.

At dokumentere hans rytmer og rutiner, ligesom hans kampe og triumfer - og så se dem igen og igen på disse fotos - er begyndt at betyde
SÅ meget for mig. Det heler mig og minder mig om hvor langt vi er
nået og at alt vores søn gør, har så stærkt et formål for ham selv.
Jeg HAR fuldt accepteret min søns diagnose og værdsætter den måde
hans sind arbejder så anderledes fra mit eget. Det minder mig om hvilken en vidunderlig gave han er til mig, sin familie og denne verden.

Mit stadigt voksende håb, er at han fortsætter med at vokse og lære
nye færdigheder, samtidig med at han forbliver den eventyrsøgende,
søde, fantastiske person han er. Jeg håber også at der bliver en stadig
mere åben dialog omkring autisme, specielt mellem forældre og deres
børn. Børn med særlige behov er ude i klasseværelserne, de er i butikkerne og de er i parkerne.
Endelig er mit håb for August at han bliver behandlet med respekt og
empati.

Dette foto betyder bare så meget for mig og var et lykkeligt uheld.
Jeg var ved at teste min nye trådløse kameraudløser og Auggie kom
ind og satte sig på mit skød. Vi grinte og fjollede og han syntes bare
det var så sjovt at trykke på knappen på fjernkontrollen. Da jeg uploadede billederne til min computer, stoppede jeg ved dette billede. Det
er et af de eneste billeder jeg har af ham, hvor han kigger direkte ind i
kameraet - jeg elsker det og græd den første gang jeg så det. Jeg vil altid værdsætte dette helt specielle foto.

