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Motion 2 – Juridiskt kön och 
könsneutrala hyddor 
 
KFUM Ängsholmen har skrivet i föreningens stadgar att vi ska  

Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors 
lika värde. 
 
KFUM-rörelsen i Sverige har också gemensamt antagit strategin What We Want där ett a 
fokusområdena är Identitet och makt, vilket innebär att: 

KFUM ska vara en förebild i samhället kring att stärka unga människor i att våga söka och stå upp för sin egen 
och andras rätt att uttrycka sin identitet. Din makt att påverka ditt liv och din omvärld ska inte begränsas av 
destruktiva normer och diskriminering.  
 
Som deltagare eller ledare i KFUM Ängsholmens verksamhet behöver en vid flera tillfällen välja 
mellan de två könsalternativen ”man” och ”kvinna”. Detta system vittnar om en cisnormativitet, 
dvs. en idé om att det endast existerar två kön, och att en person sedan födseln tillhör antingen 
det ena eller det andra. I själva verket finns en mängd kön och könsidentiteter. I Sverige idag har 
vi dock bara två juridiska kön, så jag förstår att vi inte har möjlighet att påverka den frågan så 
mycket som vi skulle vilja. Det vi däremot kan påverka är hur vi ställer frågan. Istället för att fråga 
efter kön kan vi specificera och fråga efter just juridiskt kön. Detta kanske låter som en liten 
detalj, men med en liten ändring kan vi markera att vi som organisation är medveten om 
problematiken i samhällets könsindelning samtidigt som vi tar avstånd från den.  

Just nu har vi ett system där det finns tjej- och killhyddor, dvs. ett tvåkönsnormativt system. För 
att ändra på detta skulle vi kunna lägga till en tredje typ av hydda, en hydda där alla oavsett 
könsidentitet kan känna sig välkomna. Mitt förslag är att det i deltagaransökan ska finnas en fråga 
om vilken sorts hydda en vill bo i: en hydda med bara tjejer, en hydda med bara killar eller en 
hydda för alla (dvs inte bara ickebinära utan även för personer med binär könsidentitet som hellre 
vill bo i en blandad hydda). När alla anmälningar till lägret kommit in ser man hur många som 
valt de olika alternativen, och utifrån det placeras deltagare ut i olika hyddor. Om ingen väljer att 
bo i en könsneutral hydda behöver det inte heller finnas en sådan hydda på den perioden. Om 
några väljer att bo i en könsneutral hydda, men inte tillräckligt många för att fylla en hydda, så 
kan en placera ut dem i tjej- respektive killhyddor, kanske först efter att ha frågat föräldern och 
barnet om vad som skulle passa bäst. Ett annat alternativ kan vara att det i ansökan finns en extra 
svarsruta för de som väljer könneutral hydda där de kan fylla i sitt andrahandsval. 

Om vi jobbar för att bli en mer inkluderande organisation så tror jag att det kan smitta av sig på 
våra unga deltagare (och äldre ledare med för den delen) och på så vis bidra till förändring i en 
större skala.  
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Jag yrkar därför att… 

… där KFUM Ängsholmen behöver samla in information om juridiskt kön ska frågan ställas om 
”juridiskt kön”, inte ”kön”.  

… det införs ett alternativ till tjej- och killhyddor i form av könsneutrala hyddor (hyddor för alla). 
Antalet hyddor av respektive sort baseras på vad deltagarna själva önskat i sin lägeranmälan.  

 

Alma Juhlin 

 

STYRELSENS SVAR 
Styrelsen stödjer motionen och ställer sig positivt till att bidra till ett mer inkluderande klimat i 
dagens samhälle och som motionären påpekar står detta tydligt i föreningens stadgar.  

Med förbehåll för eventuella tekniska problem som kan uppkomma i det system som föreningen 
använder sig av för att hantera medlemslistor, anmälningar och liknande inte tillåter ändringar av 
hur frågan om kön ställs. Om motionen röstas igenom ska detta självklart utredas vidare för att 
en enhetlig bild utåt ska upprätthållas.   

Motionens andra del som berör frågan om blandade hyddor är svår att besluta om utan att först 
undersöka och utvärdera frågan och vilka konsekvenser det kan få.  

 Styrelsens lägger följande ändringsförslag: 

”Att styrelsen gör en utredning om könsneutrala/blandade hyddor som 
presenteras på årsmötet 2020.” 

Styrelsen yrkar: 

- Att bifalla motionens första attsats. 
- Att bifalla styrelsens ändringsförslag. 
- Att bifalla motionens andra attsats, med styrelsens ändringsförslag.  

 


