Sagt om dusjing

«Jeg
liker ikke
å dusje
naken for jeg
føler folk stirrer
på meg».

«I
klassen min
var det
noen som begynte å dusje, og
så begynte alle de
andre også med det.
Jeg for min del liker ikke
å dusje, men hvis jeg er
svett vil jeg heller dusje
enn å lukte svett.»
(Ingen dusjer)

(Rani)

(Jente14)

«De
som
egentlig
vil dusje, men
ikke tør, blir ofte
snakket stygt om
fordi de ikke dusjer etter
gymmen. Dersom man er
litt overvektig, kan man bli
mobbet på grunn av kroppen i dusjen, eller fordi
man ikke dusjer.»
(Jente)

«Hos
oss
dusjer
alle jentene
etter gymtimen,
men i undertøy eller
bikini. Det føles bare
ikkje behageleg å vise alle
sine kroppsdelar til andre. Det
er faktisk noko intimt. Eg føler
ubehag når eg går på norske
svømmebasseng og i dusjen
tar alle av seg badetøy og
viser kjønnsorganar og
bryster.»
(Så sant)

«Dusjene på
vår skole
er jævlig ekle.
Masse hår som
ligger rundt omkring
på gulvet og mellom
dusjhodet og når man
kommer inn i dusjen,
så henger det sopp i
taket :/»

«De
burde ha
skillevegg
mellom hver
dusj. Det er ubehagelig å bli sett på,
også er jeg bifil og folk
pleier alltid å be meg om å
vente helt til slutt. De gjemmer seg for meg om vi skal
skifte i samme garderobe. Jeg
lar være å dusje og dusjer
heller når jeg kommer
hjem.»
(Vera BooH)

«Jeg
er en
jente som
synes det er
ubehagelig å
dusje med andre
jenter. Jeg har alltid vært
misfornøyd med kroppen
min og var tidlig i puberteten.
På skolen min skal alle baksnakke
hverandre for hvordan man ser ut,
jeg har aldri gjort det selv, fordi jeg
selv er et offer. Jeg synes det er litt
dumt at alle skal dusje sammen, og
jeg skulle ønske at vi kunne få egne
dusjer eller bare dusje i bikini
eller badedrakt.»
(Twitter elsker)

Kilde: Innleggene er fra ung.no. Enkelte innlegg er noe redigert.
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