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Ystävistä pahimmat kiusaajat

Huaah... Eli siis... Kiusaaminen alko jo ekaluokalta... mutta olin vain sinisilmäinen enkä tajunnut sitä
kun vasta 5.luokalla... 1-4 luokalla syrjintää... "kaverit" juoksi karkuun ja jättivät yksin. Pidin 1 heistä
hyvänä ystäväni, mutta lopulta hänestä olikin tullut 1 pahin kiusaajani... onnekseni vaihdoin koulua...
pääsin eroon muista... 5.luokan alussa tutustuin yhteen tyttöön (vaihdettu nimi) Susanna... (ainiin
ennen tarinan jatkamista 1-4lk aikana mulla oli myös toinen kaveri joka liittyy myös tähän mutta
vähän myöhemmin...)
Susannan kanssa oltiin tosi paljon vapaa-ajalla ja koulussa... joskus pientä kähmää oli mutta sovittiin
usein... ennen lopullista tulosta luokallani 5-6lk oli tyttö Helena joka oli haukkunut ja omalla tavallaan
syrjinyt mua... se otettiin koulussa käsittelyyn nykyään ollaan hyvissä väleissä... Susannan kanssa
kun 7lk alko oltiin edlleen ok väleissä mutta 7lk lopulla se muuttui täysin... Susanna ei enään puhunut
kanssani... sain siskoltani kuulla että hän haukkui pukeutumistani ja hiuksiani... 8.luokalla
kiusamisesta tuli sitä että kun pääsin koulusta huudettiin "Huora! Tapa ittes! Läski! ja kaikkea
muutakin... se otettiin käsittelyyn, haukkuminen ja selän takana puhuminen loppui...
8.luokalla ja 9.luokalla oli tyttö Julia joka oli poikaystävälleen kertonut kaikkea joka ei ollut totta ja joka
päätyi kiusaamiseen. Kun hän lähti koulusta sain helpottua siinä taas toinen ns selkään
puukottaja...9.luokalla kiusaaminen jatkui sillä ruokalassa selvästi ei päästänyt istumaan siihen mihin
olisin ollut menossa... se otettiin käsittelyyn ja nykyään Susanna vain mulkoilee mutta olen aika
varma että hän joskus puhuu jopa paskaa selän takana (voi olla että jatkuu yhä )... tässä taas yksi
selkäänpuukottaja... Koulussa oleminen on vaikeaa sen takia että ahdistaa, stressaa ja masentaa...
muutenkin kavereiden kanssa vapaa-ajalla en enää oikeastaan kamalasti ole... minusta on
muokkaantunut arka, itseään vihaava ujo liian kiltti tyttö... kävin terapiassa joka ei auttanut oloani
tarpeeksi sillä siellä olo oli ahdistavaa kun kyseltiin miltä musta tuntuu yms... olen sellainen joka pitää
tunteensa ja asiansa ns. lukkojen takana...
Mukavaa jos luit tämän...
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