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#Nyhetsbrev 18 – Jämställdhetsbutiken
Jämställdhetstjänster - Jag är trött på att gå runt heta jämställdhetsstrukturer. Att
inte få samtala öppet om hur könsroller och andra könsstrukturer påverkar hela
våra liv. Dagligen och ständigt. Jag vill prata om det. Jag vill lyfta riktiga händelser i
riktiga liv och prata om dem. Vad som verkligen har hänt, blivit och påverkat dig i
ditt liv. Samtal, reflektioner och analyser utifrån hur könsroller och strukturer
påverkat dig och våra liv.
Jag är otroligt intresserad av din jämställdhetshistoria, eller ska vi säga
ojämställdhetshistoria. Och jag hoppas att även du är det.
Hur var du som barn? Vad hade du för hobbys? Vänner? Vad gjorde ni? Pratade om?
Hur var det i skolan? Hur blev du behandlad? Uppmärksammad för?
Hur blev det sedan? Utbildade du dig till något? I så fall vad och varför? Om inte vad
berodde det på? Hur trivdes du med dina studier? Uppfyllde studierna det du ville?
Trivs du med ditt yrke? Har du familj? I så fall hur och med vem? Vem sköter vad och
hur ser arbetsfördelningen ut? Ekonomin? Osv. Lever du på annat sätt, Hur och
varför? Vem och vad har påverkat dina val i ditt liv? Hur kommer det sig?
Och mer därtill….
Vi samtalar om viktiga händelser i ditt, era liv. Vänder och vrider på dem. Ser utifrån,
inifrån och på nära och långt perspektiv på olika händelser. Analyserar och
reflekterar för att hitta det som känns äkta och relevant för dig, era händelser och
historier.
Vi kommer också att titta på, lyssna på och läsa om händelser och utgå ifrån case
som kan hjälpa oss att börja reflektera och tänka utifrån jämställdhetsbanor gällande
könsroller och strukturer. Allt med ett avslappnat och öppet förhållningssätt vilket
är en förutsättning för att det ska bli på riktigt.
Vi kan börja med min historia, om ni vill, för att ni ska bli bekväma då det är väldigt
viktigt att det finns en ärlighet, öppenhet och genuin önskan att gräva i livets
händelser på riktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är förlösande, befriande
och förlåtande, för en själv och omgivningen, att se och förstå valen och händelserna
i ens liv utifrån könsroller och strukturer. Det kan hjälpa en att släppa krav och
prestationer, skuld och skam samt kunna släppa oönskade delar i ens liv.
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Tjänsterna riktar sig till alla som önskar samtala om könsroller och strukturer i
samhället utifrån ett jämställdhetsperspektiv genom;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jämställdhetsworkshop
Jämställdhetssamtalsgrupper
Jämställdhetssamtal som par, kollegor eller andra konstellationer
Enskilda jämställdhetssamtal
Individuella jämställdhetsrådgivningar
Jämställdhetscoachning.

Det kan vara offentlig verksamhet som vill göra workshop med sina medarbetare,
företagsledning som vill ha jämställdhetscoachning, verksamheter som erbjuder
enskilda medarbetare att få enskilda jämställdhetssamtal, par som vill ha
jämställdhetsparsamtal eller enskilda individer som vill förstå sig själva och
omgivningen bättre genom enskilda jämställdhetssamtal.
Allt utifrån vad som passar er och era behov bäst.
Kontakta mig för frågor, HUR, NÄR och VAR, kostnader, offerter eller annat gällande
tjänsterna.
Ja, ungefär som ovan kommer jag att erbjuda på Jämställdhetsbutikens hemsida
snart. Ni är de första som får ta del av det och jag bearbetar fortfarande text och
erbjudande så det ska bli så intressant och lockande som möjligt.
Har ni några funderingar, synpunkter och tankar om upplägget/tjänsten så hör av er
till mig. Jag är innerligt tacksam för respons.
Förra nyhetsbrevet så skrev jag att om hemskheter som IS, Kalifat och nynazism och
kände på mig att nästa bok/projekt skulle vara lite mörkare och tyngre än vanligt.
Men så blev det inte utan tjänsten häröver kom till mig istället som en motvikt. För
som jag också skrev så samtidigt med dessa mörka krafter finns det grupper som vill
frigöra människan från könsroller och ojämställdhet och just där hör ju jag hemma
naturligtvis. Det är där jag vill vara och det är där jag ska stanna. Inte i mörkret. Jag
hoppas ni vill hänga på och även ni stanna kvar i hoppet och strävan mot det bättre.
Det är klart ni vill. Annars hade ni inte prenumererat på Jämställdhetsbutikens
nyhetsbrev.
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Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet 5-6 februari i
Jönköping var jättebra. Intressanta och relevanta seminarier och debatter. Det var
aktiviteter i flera olika lokaler samtidigt så allt kunde en inte följa. Jag var främst på
dem i huvudlokalen där tex. Finansminister Magdalena Andersson höll
invigningstalet och om ni inte var där rekommenderar jag er att lyssna på det i
efterhand. Det finns nämligen samlat på Forum Jämställdhets hemsida så ni kan titta
på tal och ta del av presentationer och annat underlag. Magdalenas tal var
känslomässigt och väldigt bra. Inte så ”politisktdebatttorrt” 😊 Det finns annat bra
också så gå in och kolla.
Vad gäller tävlingen för kapitelbok till 7-12 åringar så står det nu på Bonnier Carlsen
att över 830 bidrag har kommit in till tävlingen och den avgörs i april. Så jag får
avvakta. Jag berättar för er om och när jag hör något.
Hoppas ni får en bra mars och nu kan det väl kvitta med snö. Vi hörs igen 1 april
2020.
Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet. Så
skriv till mig på mail; info@jamstalldhetsbutiken.com eller skriv offentligt på FB
eller Instagram.
Ha det gott! Hälsningar Carola Ågren
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