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Insamlingsstiftelsen Respira grundades i November
2018 som en utveckling av #vibrytertystnaden som
startade i september samma år.
Målet med Respira är att kunna ge ekonomiskt stöd
till våldsutsatta kvinnor och deras barn, sprida
kunskap om våldet i alla dess former och
konsekvenser samt verka för förändring. Vår
ambition är att kunna ge stöd till den som behöver
medel för att lämna en våldsam relation (alla former
av våld: psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, sexuellt osv)
och bygga upp sitt liv igen.
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Hela artikeln finner du på www.minibladet.se
under fliken ”För vuxna”

Vi vill lyfta fram det osynliga psykiska våldet och även
det som vi kallar ”eftervåldet” , det som drabbar
offret när relationen är över, där barnen ofta
används som vapen i smutsiga vårdnadstvister. Vi vill
verka för att man förnyar och förbättrar förfarandet
kring vårdnadsutredningar och beslut med ökade
kunskapskrav för alla inblandade, mer djupgående
utredningar och att barnens röster alltid blir får bli
hörda.

Varför startade du Vi bryter tystnaden och
Insamlingsstiftelsen Respira?

2. Bakgrund till Respira

”Den främsta anledningen var att jag upplevde att
våldsutsatta kvinnor tystades, att många avråds
av sin advokat att nämna våldet i relationen för att
då riskerade man att förlora vårdnaden om sina
barn.
Därför kändes det oerhört viktigt att just bryta
tystnaden om den utsattheten och vanmakten att
inte kunna skydda sina barn. Men vi ville ju också
lyfta våldet mot kvinnor även de som inte har
barn. Beskriva även det våld få känner till eller har
satt ord på som psykiskt, ekonomiskt och sexuellt
våld. Och framförallt även det som många
upplever som det värsta våldet, det vi kallar
eftervåldet. Som man inte kan skydda sig från om
man har gemensamma barn.”
Pia Eklund, grundare av Respira

•

Varje månad från och med Juli 2019 har vi valt att
publicera ”månadens mamma”. Vi publicerar då en utvald
mammas beskrivning av sin och barnens situation efter
våldet och varför hon behöver hjälp. (Läs mer på vår
hemsidas underflikar om varje månads mamma)

•

Många kvinnor kämpar månad efter månad, år ut och år
in, utan att få det att gå ihop på grund av bland annat
utmattningssyndrom, skuldberg som deras exmän försatt
dem i och utdragna vårdnadstvister där de kämpar för att
skydda sina barn från den våldsamma föräldern. Kort och
gott mammor som gör allt de kan för att ge sina barn ett
bra liv men går en tuffare match och möter större
utmaningar en de flesta.

•

Vi vill genom att göra dem till månadens mamma, och
med hjälp av Er som skänker pengar, ge dem åtminstone
en enda månad där det faktiskt går ihop, där de kan
andas lugnt och kanske till och med unna sig och sina
barn någonting som de länge drömt om. Det kan vara
något så litet som att gå på bio, rida en ponny eller köpa
något som barnen behöver och saknar men vi önskar
förstås att insamlingen ska ge dem råd med ännu större
drömmar!

•

Insamlingarna gör vi främst via Facebook men man kan
även swisha eller betala in på Bankgiro och då skriva i
meddelandet ”månadens mamma …” och den aktuella
månaden.

3. Månadens mamma

•
•

123 305 50 50
Bankgiro: 5327-3330

Vi är flera hundra kvinnor som med #vibrytertystnaden
vill uppmärksamma omfattningen av kvinnor och barn
som drabbas av våld i nära relationer.
Genom att dela med oss av våra
berättelser vill vi sprida kunskap
och skapa förändring. Vi vill att alla
ska ha rätt att leva ett liv i frihet
och säkerhet fritt från våld.
Behovet för ökad kunskap har
aldrig varit större.
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Mer om detta och olika typer av våld kan du läsa om på:
www.vibrytertystnaden.com
#vibrytertystnaden startades i september 2018 av Pia Eklund,
för att utöka kunskapen om kvinnor och barn som är utsatta
för synligt och osynligt våld.

Respira startar nu lokala volontärgrupper för att kunna
hjälpa utsatta kvinnor och barn som har det tufft
ekonomiskt i samband med synligt eller osynligt våld.

5. Lokala grupper

Vi tar gärna emot swish för att kunna hjälpa kvinnor och
barn att bryta sig loss, läka och bygga upp sina liv igen. Vi
kommer även förmedla om ni vill skänka kläder och saker
som kan behövas vid ett hastigt uppbrott eller
efterföljande eftervåld.
De grupper som är under uppstart finner du nedan och
hittas under samma gruppnamn på Facebook. Vill du
engagera dig lokalt och representera Respira på din ort
som ännu ej finns i listan, kontakta oss på
admin@insamlingsstiftelserespira.com
• Respira Falun/Dalarna Ansvarig: Jill Fernqvist
• Respira Fagersta / Västmanland Ansvarig: Ulrika Andersson
• Respira Stockholm Ansvarig: Jessica Lilja
• Respira Sundsvall Ansvarig: Anna Maria Nord, Ulrika Bergström
• Respira Norrköping/Östergötland Ansvarig: Linda Aman
• Respira Umeå Ansvarig: Ann-Catrin Andersson

6. Volontärarbete

Har du engagemanget som krävs eller kanske
är det någon du känner?
”Var med och bidra till ökad trygghet för
kvinnor och barn på din lokala ort.”
Anmäl ditt intresse till:
admin@insamlingsstiftelsenrespira.com

7. Ansök om stöd

Insamlingsstiftelsen Respira har som ändamål att ge
ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn
samt att sprida kunskap och verka för förändring.
Med våld syftar vi till psykiskt, fysiskt, sexuellt och
ekonomiskt våld.

Så här ansöker du:
Alla ansökningar ska skickas till:
ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

Det här prioriterar vi:

Du behöver även bifoga:

•

•
•
•

•
•

•

Hjälp att kunna lämna; Flytt och nytt boende tex: första
månadshyran eller depositionen.
Advokat – den del som inte täcks av rättskyddet om det
gäller: Vårdnadstvist eller brottsmål mot ditt ex som har
varit våldsam mot dig eller barnen.
Behandlingar för att hantera och läka CPTSD (PTSD),
utmattningssyndrom orsakad av misshandeln Tex EMDR
terapi eller yoga. Om du inte får det beviljat av
sjukvården.
Vi prioriterar ansökningar från kvinnor med barn i första
hand!

Personliga insamlingar:
Vi kan även genomföra personliga insamlingar för ett särskilt
ändamål som stöder dig eller barnen under er flytt från och
uppbyggnad av ert liv efter den våldsamma relationen.

Berätta bakgrund och beskriv om varför du behöver stöd, hur
mycket, till vad och när.

•
•
•

Kopia på ditt ID kort och ditt personnummer 10 siffror
Årsinkomst för det senaste året
Intyg från kvinnojour eller motsvarande som kan styrka din
situation
Eventuell polisanmälan
Utdrag ur belastningsregistret
Annan dokumentation som kan styrka din situation, gärna en
personlig referens.

Vi kan komma att be om kompletterande underlag eller
information om vi tycker att något är oklart. Vi ger inte stöd till
någon som har en bakgrund med kriminalitet eller missbruk.
Kvitto: Vi kommer att begära in kvitto att pengarna har gått till
ändamålet, skulle man inte kunna styrka det med kvitto så blir
man återbetalningsskyldig.

Vi hanterar ansökningar mellan den 1-5 varje månad och besvarar dem runt den
15e samma månad. Däremellan besvaras inga ansökningar.
Ansökningar besvaras endast via mail ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

8. Styrelsen
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Styrelsen består av fyra engagerade
kvinnor som brinner för viktiga frågor
kring våld i nära relationer och hur det
påverkar kvinnor och barn i samhället
efter en destruktiv relation.

123 305 50 50 Bankgiro: 5327-3330

• Pia Eklund
• Ann-Catrin Andersson
• Ulrika Bergström
• Frida Sjöström

www.insamlingsstiftelsenrespira.se

Insamlingsstiftelsen Respira står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Org nr: 802481-0270
www.insamlingsstiftelsenrespira.com

www.vibrytertystnaden.com

Kontakt: admin@insamlingsstiftelsenrespira.com

