HASŁO

body-shaming

WARIANTY

body shaming, rzadziej bodyshaming

WYMOWA

bodiszejming

DEFINICJA

«działania mające na celu poniżenie, zawstydzenie lub
ośmieszenie kogoś z powodu jego wyglądu»

INFORMACJA
GRAMATYCZNA

rzecz m rzeczowy, lp D. body shamingu, Ms. body
shamingu, blm

PRZYKŁADY
UŻYCIA

Dlaczego w ogóle postanowiłam o tym napisać? Dlatego
że uważam, że wtrącanie się w cudzy uśmiech jest formą
body shamingu (blimsien.com).

Wkurza nas body shaming. Mówimy, zgodnie z prawdą,
że kobieta może być piękna niezależnie od rozmiaru...
pod warunkiem, że jest zrobiona, uczesana […], a poza
głową i brwiami na jej ciele nie ma jednego
włoska (geekanka.blogspot.com).

I nie jest wcale dziwne, że kobiety łączą brafitting z
akceptacją ciała, bo w końcu body shaming często
dotyczy właśnie biustu, tyle jadu, że za małe, za duże i
przede wszystkim nie tak jędrne, okrągłe i sterczące jak
na reklamach czy rozbieranych zdjęciach (balkonetka.pl).

Ulżyło Ci, że wyzwałeś kogoś od grubasów? To świetnie,
ale lepiej się ogarnij i zastanów nad sobą, bo normalny,
zrównoważony emocjonalnie człowiek nie powinien
uznawać body-shamingu za „wartość edukacyjną”, tak
jak Ty to robisz (naturalnienaturalni.pl).

[…] zagraniczne artykuły dotyczące body-shamingu
przeplatały się z publikacjami dotyczącymi strojów
celebrytek (feminoteka.pl).
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<ang., od body ‘ciało’ + shaming ‘zawstydzanie’>
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ODSYŁACZE

fat-shaming, slut-shaming
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