Ny tabufri datingside gør op med
“hotornot” kulturen og inviterer til at
smide selfiestangen i skraldespanden
Danmarks største sociale netværk for ensomme, Livsnettet,
lancerer i dag en anderledes datingportal, der sætter det hele
menneske i fokus frem for en selfie med trutmund eller spændte
muskler.
Lad maskerne falde, smid selfiestangen i skraldespanden og bliv fri for at skulle sminke
sandheden.
Nonprofit organisationen Livsnettet, åbner i dag 2somhed.dk som et kraftfuldt modsvar til de
eksisterende datingportalers krav om en flygtig og overfladisk selviscenesættelse.
På 2somhed opfordres du til at give slip på facaden og brugerne bliver støttet til at se det, de
betragter som fysiske eller psykiske svagheder, som en del af deres menneskelighed. Som et
smykke de kan bære med værdighed.
Der uddeles kærlighedskarma i stedet for
likes
og givet hjerter for mod og ærlighed. Og som
noget helt nyt på datingmarkedet, bliver diagnoser, lidelser og sårbarheder fremhævet i
profilteksten. Udgangspunktet er, at vi alle har sårbarheder og noget med i bagagen. Ingen er
perfekte.
“
2somhed er meget mere end en datingside. Gennem ærlighed nedbryder vi også tabuer og
fordomme. På 2somhed accepterer vi forskelligheder, ømtålelige sider og udseende. Sammen
øger vi selvværdet og lader os ikke identificere ud fra en stigmatisering. Vi skaber et rum for
dem, der ønsker at elske andre og blive elsket for dem de er.
” siger projektchef Isabel
VittrupPallier.
Mere end 210.000 danskere føler sig ofte eller altid ensomme, og hver femte dansker savner
nære, sociale relationer. Hver tiende dansker lever i dag med depressioner og angsttilstande.
De fleste udsatte og sårbare mennesker oplever at blive fravalgt på det eksisterende
datingmarked, når de deler det, de har med i bagagen. Den udvikling vil 2somhed gøre op
med, og inviterer derfor alle til at fortælle om, hvad der ligger bag facaden.
“
Ensomhed er en tikkende bombe under det danske velfærdssamfund. Over en kvart million af
befolkningen lever ufrivilligt alene. Det kan skyldes, at vi ikke føler, at de lever op til illusionen
om, hvordan den perfekte partner. Samtidig er mange bange for at date en person, der er
psykisk sårbar, mangler et bryst, en fod eller ikke lige passer ind glansbilledet
” slutter
projektchef Isabel Vittrup.

Studier viser, at en sund og stærk kærlighedsrelation er fundamental for helingsprocessen
efter længere sygdomsforløb, en sindslidelse eller livskrise. Derfor er det vigtigt, at erstatte
ufrivillig ensomhed med tosomhed.
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Vi stiller naturligvis gerne op til interviews, ligesom vi kan henvise til relevante cases, brugere
og videnspersoner i fald dette ønskes.
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Livsnettet er i dag Danmarks største sociale netværk for ensomme, syge og handicappede
med mere end 30.000 aktive brugere. Fælles for dem alle er, at de står eller har stået i en
form for livskrise, som har medført ensomhed. For nogle hedder krisen stress, mens andre
kæmper med depression, kræft eller andre diagnoser. Mange medlemmer oplever også en
krisesituation, fordi de har mistet deres job, eller fordi deres familie er gået i opløsning.
Livsnettet har de sidste 6 år stillet skarpt på ensomheden og deltaget i utallige projekter,
studier, TVprogrammer om ensomhed og undersøgelser. Senest “Palle alene i verden”:
http://www.egv.dk/media/109183/rapport_indhold.pdf

