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#Nyhetsbrev 20 – Jämställdhetsbutiken
Hej! Det är fortfarande Coronatider och vi verkar inte se någon ände på det än,
tyvärr. På mitt dagsjobb på Näringslivsenheten i Filipstads kommun som
projektkoordinator har jag nu anmält mig att jobba i vården under den värsta
Coronaperioden. De behöver folk och jag känner att jag måste hjälpa till även om jag
faktiskt är rädd. Vi ska inte träffa våra äldre släktingar men inom äldrevården är de
nära de äldre utan skydd. De är väl ännu känsligare för smitta då de bor på hem eller
har hemtjänst för att de inte klarar sig själva. Märkligt tycker jag.
Igår 30 april blev jag intervjuad av P4 Värmland gällande annonsering på FB och
Instagram. Som ni kanske sett i Jämställdhetsbutikens flöde på FB och Insta så har
jag skrivit att Jämställdhetsbutiken inte kan annonsera längre och inte andra
verksamheter heller som berör ämnet feminism eller jämställdhet. Det är absurt och
diskriminerande. Sedan hösten 2019 nekas alla mina annonser och det intervjuade
P4 Värmland mig om. Intervjuaren kunde inte säga när det skulle sändas då
redaktionen tar över materialet men nästa vecka någon gång. Det kommer även
läggas upp på Sveriges Radio/p4 Värmlands sida och med bild på mig. Så håll utskick
om ni vill lyssna på det. Intervjuaren tyckte det var intressant och viktigt att rodda i
så hon som jag tog kontakt med FB och hon fick svar vilket inte jag fått. Hon har
skickat material från mitt fall, dvs underlag gällande nekade annonser och dylikt
samt att hon fick svara på frågor och ställa frågor till dem. Sveriges Radio jobbar
alltså vidare med frågan så vi kanske förhoppningsvis kan få en lösning på
problemet. För Jämställdhetsbutiken och andra verksamheter som drabbats.
Jag vann inte Bonnier Carlsens kapitelbokstävling. Jag kom inte på andra eller
tredjeplats heller. Mer än så vet jag inte. Har inget hört och kommer inte att göra det
heller. Bara att inse att det var många som hade bättre att erbjuda är det jag hade.
Även om Jämställdhetsbutikens produkter och tjänster kan användas i Coronatider
så finns nu Djuphavsfisken Orvar och den självlysande lampan även som inläst e-bok
och ingår när en köper en bok. Det vill säga, på Förskolan tex. kan de titta på
bilderna på storbild samtidigt som barnen lyssnar på den inlästa sagan, och eller så
kan de stänga av ljudet och förskolepersonalen läser till bilderna. Så mycket lättare
när det är en stor barngrupp. Samtidigt kan barnen hemma lyssna och titta på
plattan själva när du som vuxen läst den för 111:e gången 😊
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Jag kommer också att fortsätta göra materialet digitalt genom att läsa in böckerna
och göra webbinar till metodböckerna. Jag kommer också att fortsätta skriva på
romanen som ni i förra nyhetsbrevet fick ta del av. Samt att titta vidare på manuset
som Bonnier och Carlsen inte ville ha och se vad jag kan göra med det.
Det finns mycket att utveckla och mycket nytt att skapa 😊
Syns och hörs!
Nästa nyhetsbrev kommer 1 juni 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.
Ta hand om er och krama de ni kan. Ha det gott! Hälsningar Carola Ågren
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