2020-08-01

#Nyhetsbrev 23 – Jämställdhetsbutiken
Hej!
Wow, vad sommaren går fort! Den är väl inte över än då det är hela augusti kvar ,
som också är en sommarmånad, men ändå. Tiden går verkligen fort när en inte har
hela dagarna planerade med jobb och dylikt. Nu har jag en vecka kvar på min
semester och den ska bestå av samma saker som de tidigare fyra veckorna och som
jag skrev om i juli brevet.
Däremot blev det en rivstart på Jämställdhetsbutikens podcast 6 juli som inte var
planerad. Jag hade gått på semester och skulle bara ta det lugnt men fick då se en
artikel i tidningen med Linda-Marie Fors som är fotbollstränare i Deje och som jag
hade intervjuat ett halvår tidigare i förhoppning att starta en podcast. Det hade inte
blivit något mer och jag hade lagt podcasten på is ett tag. Men artikeln som handlade
om samma sak som jag hade intervjuat henne om nämligen hur det är att vara en av
få kvinnor som är fotbollstränare och vad en kan göra för att locka fler kvinnor till
att vilja bli tränare. Jag var bara tvungen att haka på. Den chansen fick inte gå mig
förbi så snabbt som tusan satte jag mig in i hur lägga upp en podcast. Jag hittade ett
youtubeklipp där de rekommenderade Anchor som laddningssida så den fick det bli.
Jag laddade upp min intervju och la ut den i mitt FB flöde, både på
Jämställdhetsbutiken och i mitt privata flöde. Snabbt fick jag massor med
gillamarkeringar och kommentarer om att en podcast om jämställdhet behövs. Det
gav energi att fortsätta och då jag inte hade fler samtal behövdes det raskt några fler
innan semestern kunde starta helt.
Jag blev tipsad om några personer och jag hade själv en idé sen förut att samtala med
Marcus Gustafsson som var min sons ”fröken” som de kallas på fritids då det endast
är 5 % av fritidsledarna som är män samt Cissi Liebring som är skogsägare och om
det påverkar att vara kvinna i en manlig bransch.
Sagt och gjort, jag fick tag på dem båda och de var intresserade. Vi stämde träff och
snart hade jag två intressanta samtal till att lägga upp i podcasten. Sommaren var
räddad.

Min ambition är att lägga upp ett podcastavsnitt per månad och att leva som jag lär
och ha var annan kvinna/man. Så nu till veckan och troligtvis på torsdag 6 augusti
kommer nästa avsnitt som är med Marcus. Har ni missat Jämställdhetsbutikens podd
så kolla upp här https://anchor.fm/carola-gren och/eller på Jämställdhetsbutikens
hemsida och FB flöde.
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Det var allt för nu. Ni får ha en skön augusti. Nästa nyhetsbrev kommer 1 september
2020.
Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet och
gärna tips på personer som jag kan samtala med i podden. 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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