LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Femmis idéprogram 2022-2027

Femmis idéprogram “Lika förutsättningar” är vår ideologiska kompass
och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i vår
verksamhet.
Femmis är en ideell, medlemsstyrd, religiöst och partipolitiskt obunden förening för dig
som funderar på, försöker bli eller är frivilligt ensamstående förälder genom assisterad
befruktning med hjälp av könsceller/embryon tillhandahållna av klinik eller spermabank.
Femmis ska vara ett nätverk för medlemmarna och deras barn och verka för att
normalisera vår familjeform och skapa jämlika förutsättningar för den som funderar på att
bli, försöker bli eller är Femmis-förälder.

Det här är vårt idéprogram för perioden 2022-2027 “Lika förutsättningar”. “Lika
förutsättningar” innebär för oss:
1.
2.
3.

lika förutsättningar för Femmis-familjer som för familjer med ﬂera föräldrar
lika förutsättningar att bli och vara Femmis-förälder oavsett var i landet man bor
lika förutsättningar innebär också att Femmis ska vara en plats där medlemmar
kan möta och knyta kontakter med andra i samma situation och våra barn kan
möta andra barn med samma familjeform - andra med “lika förutsättningar” helt
enkelt.

Nedan presenteras de områden och frågor vi vill prioritera lite närmare.

Fokusområde 1a: Normalisera Femmis-familjen
Fortfarande är det betydligt vanligare med familjer där det ﬁnns två föräldrar. Men hur
länge till? Femmis jobbar för att synliggöra och normalisera vår familjeform och göra den
till ett självklart inslag i samhället. Det gäller generellt bland allmänheten och mer
speciﬁkt inom vården, förskolan och skolan - viktiga instanser som vi och våra barn är
beroende av och där öppenhet för vår familjeform är avgörande.
Detta betyder till exempel att vi:
● Samlar och sprider information om frågor som rör ensamståendes möjligheter att få
och leva med barn
● Verkar för öppenhet kring frågor som rör assisterad befruktning med donerade
könsceller samt barnets tillkomst
● Arbetar med Femmis-ambassadörer som hjälper till att sprida information om vårt sätt
att bilda familj

Fokusområde 1b: Likvärdiga ekonomiska och juridiska förutsättningar
Att vara Femmis-förälder eller vänta på att bli Femmis-förälder skiljer sig delvis från
att vänta eller vara förälder tillsammans med en partner. Ett exempel är ekonomin.
Femmis ska verka för att:
●
●

Föräldraförsäkringen är anpassad för Femmis medlemmar. Speciﬁkt ska vi
arbeta för att det blir möjligt att överlåta föräldradagar till närstående.
Att alla kommuner i Sverige erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

Ett annat exempel är det juridiska där Femmis ska verka för att:
●

Barn som tillkommit genom assisterad befruktning då föräldern var
ensamstående ges likvärdiga familjerättsliga rättigheter och trygghet som barn
med två föräldrar.

Fokusområde 2: Likvärdiga förutsättningar till vård
Femmis ska verka för medlemmarnas
rättigheter till en jämlik fertilitetsvård
oavsett var i Sverige du bor. Alla skall få
samma förutsättningar och
tillgänglighet till vård inom en rimlig
tidsram oberoende av region. Vi vill
snabba på processen och korta köerna
genom att arbeta för:

● Att öka kunskapen kring fertilitet och
donation
● Att det skapas en statlig plan för
rekrytering av donatorer och en
nationell spermabank
● Likvärdiga kriterierna vid den
psyko-sociala bedömningen
● Samma BMI-gränser i hela landet
● Att samtliga regioner tydliggör hur
man går tillväga för att bli
Femmis-förälder

Femmis ska också följa upp hur väl den nya lag som sedan
1 jan 2019 tillåter embryodonation och dubbeldonation samt
tillåter ﬂer än universitetssjukhusen att utföra IVF med
donerade könsceller, fungerar i praktiken.

Fokusområde 3: Värdefulla nätverk och medlemsinﬂytande
Femmis är en förening där medlemmarnas
behov ska genomsyra verksamheten, dvs.
medlemmarna är föreningen. Vi vill att varje
medlem ska känna sig delaktig i föreningen
och vara stolt över att vara Femmis-medlem!
Vi vill ge medlemmarna möjlighet att bygga
värdefulla nätverk med andra i samma
situation.

Värdefulla nätverk och medlemsinﬂytande, forts.
Därför arbetar vi för att:
● Alla stadier – från “funderare”, “väntande
försökare”, “försökare”, “gravida”, “föräldrar
med barn i alla åldrar” – ska ha lika stor
glädje av föreningen.
● Vara ett forum där vi som medlemmar
kan mötas, skapa nätverk med andra som
har samma familjeform och knyta kontakter
för livet.
● Främja kontaktskapande genom att
erbjuda aktiviteter som t.ex. “sommarläger”
och andra typer av träﬀar/aktiviteter.

● Alla medlemmar som har intresse för
att engagera sig i föreningen ska kunna
göra det på olika sätt och i olika
omfattning – allt från att vara
aktivitetsansvarig, arbeta för något visst
ändamål i någon av Femmis
arbetsgrupper, vara
Femmis-ambassadör till att vara en del i
styrelsen

All vår verksamhet ska
genomsyras av vår värdegrund.
Det gäller såväl Femmis som
social plattform som vårt
påverkansarbete.

Femmis Värdegrund
Femmis är en ideell, medlemsstyrd, religiöst och partipolitiskt obunden förening för dig
som funderar på, försöker bli eller är frivilligt ensamstående förälder genom assisterad
befruktning med hjälp av könsceller/embryon tillhandahållna av klinik eller spermabank.
Vi förenas av vår längtan efter och kärleken till våra barn, och att vi väljer att bli föräldrar
på egen hand.
Femmis är även till för barnen som får ett eget sammanhang med andra barn som också
tillkommit genom donation. Här kan de känna samhörighet och trygghet i att det ﬁnns
många ﬂer barn med samma familjeform.
Inom Femmis tror vi på att mångfald berikar. Det betyder att vi välkomnar alla inom vår
målgrupp till vår förening. Vi är inkluderande och bemöter varandra respektfullt och med
öppet sinne. Tillsammans skapar vi en trygg miljö med nolltolerans mot all form av
diskriminering och kränkningar.

Femmis verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för frivilligt ensamstående
föräldrar genom donation. Vi arbetar för att vidga normer kring föräldraskap och göra
vår familjeform synlig i samhället. I det arbetet krokar vi ibland arm med andra aktörer
som arbetar för samma sak.
Femmis som förening ska vara varaktig.
Det betyder att vi vill vara en förening genom hela föräldraskapet – från funderare till
föräldrar med vuxna barn – samt att vi arbetar långsiktigt med de frågor vi medlemmar
prioriterar och eftersträvar en aktiv dialog om dessa.

Välkommen som Femmis!

Ett levande idéprogram
Idéprogrammet ska fungera som en långsiktig guide för Femmis
verksamhet. Styrelsen översätter sedan idéprogrammet till konkreta
aktiviteter som målsätts i den verksamhetsplan som styrelsen gör
inför varje verksamhetsår. Trots att idéprogrammet ska leva över tid
är det viktigt att det ses över med jämna mellanrum. Omvärlden
förändras och det gör också vår förening. Därför har detta
idéprogram fått ett slutdatum år 2027. Därefter är det dags för
Femmis nästa idéprogram att se dagens ljus och ta över
stafettpinnen som guide för vår verksamhet.

