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#Nyhetsbrev 27 – Jämställdhetsbutiken  
 

Hej!  

Hoppas ni haft en bra första advent och, om ni har barn i er närhet, hunnit tittat på 

SVT:s julkalender tillsammans. Och att ni som följer Jämställdhetsbutiken på FB 

och/eller Insta har tagit del av Jämställdhetsbutikens Julkalender 2020 med start 

idag. Den är främst för vuxna i barnfamiljer med syftet att få en planerad och 

jämställd julmånad men barnen är med på ett hörn 😊  

Använd er gärna av julkalendern och om ni inte kollat in dagens lucka än så är det på 

tiden. Det bästa är om ni går in på Jämställdhetsbutikens FB/Insta sida på morgonen 

(ny lucka kl. 06.00 varje morgon) för dagens bestyr och/eller samvaro så att ni kan 

uträtta/göra det som står där under dagen.  

 

Nu på fredag, 4 december, kommer även månadens podcast ut. Om det blir som 

planerat så kommer jag att göra podcastavsnittet själv denna gång. Jag brinner som 

ni vet för det jämställdhetspolitiska målet - det obetalda hem och omsorgsarbetet - 

och vill passa på att prata om det den månad som hemarbetet oftast är som störst. 

Lyssna gärna på https://anchor.fm/carola-gren och jag länkar även till det på FB och 

Insta. Om det nu blir det vill säga då jag inte spelat in det än och vet inte om det blir 

bra 😊 Och om inte kommer jag lägga ut ett redan inspelat samtal med någon av 

mina gäster i podden.  

 

Sedan, efter det kommer jag ta julledigt från Jämställdhetsbutiken men för den del 

inte ledigt från idéer för nya uppslag vilket görs sig bäst när sinnet är i vila och 

tankarna får flöda fritt. Så även om året har varit helt otroligt märkligt med Covid-19 

i hasorna på oss hela tiden och många känner sig ensamma och isolerade från 

omvärlden så ser jag i alla fall fram emot juletiden och ledigheten med min familj. 

Och kanske skrivande. Samt att snart är det ett nytt år och då om vi har tur kommer 

de fram med ett vaccin så vi kan börja stäva Covid-19 och snart kunna få tillbaka 

våra gamla liv. Men jag hoppas att vi ändå lärt oss något av tiden och spara mer på 

vår miljö med mindre resande, både dagligdags och ha möten över nätet, samt ägna 

oss åt mer hemestrar framöver.   

 

Önskar er alla ett jämställt december där ni kan njuta av tiden fram till julen och 

julefrid på själva julafton. Ta hand om varandra i julstöket! Hoppas Julkalendern är 

till nytta.  

 

Och till er alla från Jämställdhetsbutiken; 

 

https://anchor.fm/carola-gren
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God Jul & Ett Gott Nytt Jämställt År 
 

 


