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تحفظ )PROTECT( پراجیکٹ کا مقصد جنس اور صنف پرمبنی تشدد کے شکار افراد کے لیے قومی 
معاون خدمات کو مضبوط بنانا ہے۔ تحفظ PROTECT ان خدمات کو پناہ گزینوں، پناہ کے طالبین 
اور تارکیِن وطن، خواہ بچے ہوں یا بالغ، اور LGBTI کے طور پر معروف افراد کے لیے دستیاب بنانے 

کا بھی عزم رکھتا ہے۔

یاد رکھیں

SGBV آپ کی غلطی نہیں ہے!  
دنیا بھر میں بہت سی عورتیں، مرد، لڑکیاں، اور لڑکے اپنی زندگی میں جسامنی یا 

جنسی بدسلوکی یا SGBV کی دیگر صورتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ جنس اور صنف پر 
مبنی تشدد کا شکار کوئی بھی ہوسکتا ہے۔

آپ تنہا نہیں ہیں! مدد دستیاب ہے!
ایسے لوگ موجود ہیں جو مدد کرسکتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز، پولیس اور سامجی 

کارکن۔ 
اگر آپ کو کبھی SGBV کا سامنا ہوا ہو یا سامنا ہورہا ہو، تو اپنے بھروسے کے شخص 

کو بتائیں یا مذکورہ باال اداروں سے رابطہ کریں۔ 

دورسوں کو بھی محفوظ رہنے میں مدد کریں!
اگر کوئی ایسا فرد آپ سے مدد طلب کرے جسے SGBV کا سامنا ہوا ہو تو ان کی 

بات سنیں اور انہیں یہ یاد دالئیں کہ SGBV ان کی غلطی نہیں ہے اور وہ تنہا بھی 
نہیں ہیں۔ انہیں بتائیں کہ مدد دستیاب ہے اور انہیں معاونت کے حصول کی ترغیب 

دیں۔ اگر وہ رضامند ہوں تو آپ ساتھ مل کر مذکورہ باال اداروں سے رابطہ کرسکتے 
ہیں۔ 

یہ کتابچہ اور ویڈیودیگر لوگوں
کو بھی دیں تاکہ یہ زیادہ سے
زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے! 

https://youtu.be/zHzYDLcT0d4

جنس اور صنف پر مبنی 
تشدد سے متعلق 

معلومات



جنس، صنف اور صنفی شناخت کے درمیان کیا فرق ہے؟ 

آئرلینڈ میں ہر بچے کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، خواہ ان کی عمر، جنس، زبان، مذہب، قومیت وغیرہ کچھ 
بھی ہو۔ میں ہر بچے کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، خواہ ان کی عمر، جنس، زبان، مذہب، قومیت وغیرہ کچھ 

بھی ہو۔

آپ کو کسی بھی قسم کے تشدد سے آزاد ہوکر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یا آپ کے 
واقف کار کسی فرد کو اذیت پہنچاتا ہے یا اذیت پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کو مدد اور 

تحفظ کے حصول کا حق حاصل ہے۔

آپ تنہا نہیں ہیں۔ مدد دستیاب ہے۔

)SGBV( جنس اور صنف پر مبنی تشدد

جنسی تشدد  میں، کم از کم، زنا بالجرب/ زنا بالجرب کی کوشش ، جنسی 
بدسلوکی، جنسی استحصال، اور جنسی طور پر ہراساں کیا جانا شامل ہیں۔  اس 
کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں جیسے کہ جسم کو زبردستی چھونا، جنسی اعضاء 

کو چوٹ پہنچانا، ناپسندیدہ جنسی تبرصے، کسی کے ساتھ زنا پر مجبور کرنا، 
جنسی افعال دیکھنے پر مجبور کرنا، برہنہ ہونے پر مجبور کرنا۔ جنسی تشدد کا 

مطلب رصف زنا ہی نہیں ہے۔ اس کا تعلق تشدد، استحصال، اور طاقت اور/ یا اختیار 
کے غلط استعامل سے ہے۔

گھریلو تشدد  ایک فرد کی جانب سے دورسے فرد کے لیے بدسلوکی کا وہ 
عمل ہوتا ہے جو گھر یا خاندان کے اندر، قریبی پارٹرنز کے درمیان اور ان کے ساتھ 

ساتھ خاندان کے دیگر افراد کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ بدسلوکی کئی صورتیں 
اختیار کرسکتی ہے اور اس میں جسامنی مار پیٹ اور حملے، دھمکیاں اور ڈانٹ 
ڈپٹ، خوف دالنا، توہین اور ہراساں کرنا، کسی سے ملنے نہ دینا، رقم اور مالیات 

اپنے قبضے میں رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی تشدد شامل ہوسکتے ہیں؛ عموماً 
گھریلو تشدد ›جابرانہ‹ رویے کے ایک جاری سلسلے پر مشتمل ہوتا ہے جس کا مقصد 

دورسے کی تذلیل کرنا اور اس پر اختیار کا حصول ہوتا ہے۔

SGBV کی دیگر مثالوں میں شامل ہیں:  دھمکیاں، بے عزتیاں، مار 
پیٹ؛ جذباتی بدسلوکی؛ شادی کے لیے مجبور کرنا، بچہ پیدا کرنے یا اسقاِط حمل پر 
مجبور کرنا؛ ہراساں کرنا )نظروں، الفاظ، افعال سے(؛ نقصان دہ روایتی طرزعمل )مثالً 
زنانہ تناسلی اعضاء کی قطع و برید/ کاٹنا، قبل از وقت/ بچپن کی شادی(؛ ناموس پر 
مبنی جرائم؛ ہم جنس پرست عورتوں، ہم جنس پرست مردوں، دو جنسہ، مخنث اور/ 

SGBV سے کیا مراد ہے؟

جنس اور صنف پر مبنی تشدد )SGBV( ایک ایسا عمل ہے جس کا ارتکاب 
کسی فرد کی مرضی کے بغیر، صنف کے حوالے سے معیارات اور غیر متوازی 

تعلقات کی بنیاد پر کیا جائے۔ اس میں ایسے افعال شامل ہوتے ہیں جو 
جسامنی، جنسی، ذہنی یا مالیاتی نقصان یا اذیت پہنچائیں یا پہنچا سکتے 

ہوں۔  جرم کا ارتکاب کرنے والے عموماً طاقت، جرب، دھوکہ دہی یا سازباز کا 
استعامل کرتے ہیں۔  اکرث و بیشرت SGBV کی شناخت نہیں ہوتی یا ان کی 

اطالع نہیں دی جاتی۔ 

SGBV کی کتنی اقسام موجود ہیں؟ 

SGBV کی بہت سے صورتیں ہیں، لیکن جنسی اور گھریلو تشدد سب سے زیادہ 
رپورٹ کردہ اقسام میں سے ہیں۔  

کسی فرد کی جنس کا تعلق پیدائش کے وقت حیاتیاتی عوامل سے ہوتا ہے، جبکہ صنف سے مراد معارشے کا وہ عمومی نظریہ 
ہےجس میں حیاتیاتی جنس کی بنیاد پر کسی فرد کو کیسا طرِز عمل اختیار کرنا چاہیئے )انہیں کیسا لباس پہننا چاہیئے اور خود کو 

ظاہر کرنا چاہیے، ان کے کردار اور ذمہ داریاں کیا ہونی چاہئیں، وغیرہ(۔ 

کسی فرد کی صنفی شناخت سے مراد ہر فرد کے اپنے اندرونی اور انفرادی صنفی تجربے کا گہرا احساس ہے۔ یہ پیدائش کے 
وقت متعین کردہ جنس سے مطابقت رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بشمول اپنے جسم کے حوالے سے ذاتی احساس )جس میں، 
آزادانہ فیصلے کی صورت میں، جسامنی خدوخال یا افعال کو طبی، رسجری یا دیگر طریقوں سے تبدیل کرنا شامل ہوسکتا ہے( اور 

صنف کے دیگر اظہارات، جن میں لباس، گفتگو اور طور طریقے وغیرہ شامل ہیں۔

جنسی رضامندی سے کیا مراد ہے؟

جنسی رضامندی سے مراد جنسی رسگرمی میں ملوث ہونے پر راضی ہونا ہے۔ رضامندی کے بغیر کی 
جانے والی جنسی رسگرمی کو جنسی تشدد سمجھا جاتا ہے۔ باخرب جنسی رضامندی ہمیشہ رضاکارانہ 
اور آزادانہ طور پر دی جاتی ہے۔ جنسی رضامندی کی عمر سے مراد یہ ہے کہ کسی جنسی رسگرمی 

پر قانونی رضامندی دینے کے لیے کسی فرد کی عمر الزماً کتنی ہونی چاہیے۔ آئرلینڈ کے قانون کے 
مطابق، رضامندی کی عمر 17 سال ہے۔ رضامندی ایسے فرد کی جانب سے نہیں دی جاسکتی جو 

رشاب کے نشہ میں یا منشیات کے زیر اثر ہو نہ ہی اپنی طرف سے ایسے کسی فرد کو رضامندی دینے 
کا اختیار حاصل ہے۔ ایسے معامالت بھی ہوتے ہیں کہ جب جسامنی یا ذہنی معذوریوں کے باعث 
رضامندی ممکن نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں: آپ کسی بھی وقت اپنا ارادہ تبدیل کرسکتے ہیں، خواہ آپ 

پہلے جنسی رسگرمی پر متفق ہی کیوں نہ ہوگئے ہوں۔ 

یا بین جنسہ )LGBTI( کے طور پر معروف افراد کے خالف نفرت انگیز جرائم؛ اور رقم، جنسی افعال 
یا مزدوری کے تبادلے کے طور پر آپ کے وطن سے دورسے ملک منتقل کرنا۔



SGBV کے کیا نتائج ہیں؟

SGBVکے جسامنی اور جذباتی دونوں طرح کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جن کا عالج رازداری کے ساتھ پیشہ ورانہ مدد 
کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ جسامنی طور پر، SGBV دیگر نقصانات کے عالوہ جسامنی اذیت، درد، اور انفیکشنز کا باعث 
بن سکتا ہے اور عورتیں اور لڑکیاں بغیر خواہش کے حاملہ ہوسکتی ہیں، اس کے عالوہ دیگر نتائج بھی برآمد ہوسکتے ہیں۔ 

SGBV کے جذباتی نتائج میں شدید ذہنی صدمہ، ڈراؤنے خواب، بے خوابی، رس درد، اور بہت سے مختلف احساسات 
جیسے کہ غصہ، رشمندگی، اداسی، احساِس جرم اور خوف شامل ہوسکتے ہیں۔ ان متام احساسات کا پیدا ہونا پریشانی کی 

بات نہیں اور ان سے منٹنے کے لیے معاونت دستیاب ہے۔ یاد رکھیں، آپ تنہا نہیں ہیں اور رازدارانہ نگہداشت سب کے 
لیے دستیاب ہے۔

SGBV کہاں رومنا ہوسکتا ہے؟

SGBVکسی بھی جگہ رومنا ہوسکتا ہے: آپ کے اپنے ملک میں، سفر کے دوران، اور اپنے موجودہ رہائشی ملک 
میں۔ یہ نجی گھروں میں اور عوامی مقامات جیسے کہ اسکول، کام کرنے کی جگہ، اور استقبالی مراکز میں رومنا 

ہوسکتا ہے۔

کیا SGBV میری غلطی کے باعث ہوتا ہے؟

SGBV میں کبھی بھی مظلوم فرد کی غلطی نہیں ہوتی۔ صنفی معیارات اور غیر مساوی اختیار پر مبنی تعلقات 
SGBV کی بنیادی وجوہات ہیں۔ رصف اور رصف اس کا ارتکاب کرنے واال شخص ہی مورِد الزام ہوتا ہے۔

اگر میں اپنے بچاؤ کے لیے نہ لڑوں تو کیا ہوگا؟

پُرتشدد فعل کے دوران اپنے بچاؤ کے لیے نہ لڑنا بہت عام سی بات ہے کیونکہ آپ خوف و ہراس کا شکار ہوسکتے 
ہیں اور خود کو بے یارومددگار یا الچار محسوس کرسکتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس صورتحال سے 

نکلنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ تشدد پر راضی ہیں۔ 

اگر مجھے رقم، مدد یا دیگر اشیاء کے عوض جنسی عمل کے لیے کہا جائے تو کیا ہوگا؟

کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو زنا پر مجبور کرے۔ اگر کوئی شخص آپ کو رقم، مدد یا دیگر 
چیزوں کے بدلے زنا پر مجبور کرتا ہے، تو یہ جنسی استحصال اور SGBV کی ایک قسم ہوگی۔ 

آئرلینڈ میں، اگر کوئی شخص آپ کو زنا کے بدلے رقم، مدد، یا دیگر چیزوں کی پیشکش کرتا ہے تو یہ جرم ہوگا۔

SGBV کس کے ساتھ رومنا ہوسکتا ہے؟

SGBV کسی کے بھی ساتھ رومنا ہوسکتا ہے اور اس میں کبھی بھی مظلوم فریق کی غلطی نہیں ہوتی۔ عورتیں 
اور مرد، لڑکیاں اور لڑکے، بالغ اور بچے، معمر افراد اور LGBTI کے طور پر معروف افراد سب ہی SGBV کا شکار 

ہوسکتے ہیں۔ SGBV کبھی بھی قابِل جواز نہیں ہوتا۔

یاد رکھیں!

کوئی بھیSGBV کا شکار بن سکتا ہے

SGBV مظلوم فرد کی غلطی کے باعث ہرگز نہیں ہوتا

SGBV ہمیشہ ناقابِل قبول ہوتا ہے

آپ مدد طلب کرسکتے ہیں

SGBV کا ارتکاب کون کرسکتا ہے؟

کوئی بھی شخص SGBV کا ارتکاب کرسکتا ہے۔ ارتکاب کرنے واال شخص کوئی بالکل اجنبی شخص یا آپ کا واقف 
کار بھی ہوسکتا ہے، جیسے کہ خاندان کا فرد، کوئی دوست یا کوئی رومانی پارٹرن۔



اگر مجھے انگریزی نہ آتی ہو تو؟

اگر آپ کو ابھی انگریزی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ 
نہیں – آپ پھر بھی مدد طلب کرسکتے ہیں۔ اسپتالوں، 

پولیس، سامجی کارکنوں اور استقبالی مراکز کے پاس 
مرتجم موجود ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ 

آپ کو درکار مدد مل جائے۔

دستیاب خدمات

اگر میں یا میرے کسی واقف کار کو SGBV کا سامنا ہوا ہو یا کسی اور پر اسے ہوتا دیکھا 

ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

اگر آپ کو SGBV کا سامنا ہوا ہو، کسی اور پر اسے ہوتا دیکھا ہو، یا اس کا شبہ ہو تو آپ خاندان کے کسی فرد، 
کسی رشتے دار یا اپنے بھروسے کے حامل کسی بھی بالغ فرد کو بتا سکتے ہیں۔ 

آپ تنہا نہیں ہیں۔ 

اگر آپ استقبالی مرکز میں رہتے ہیں تو آپ مدد کے لیے کسی بھی وقت عملے کے رکن کو کہہ سکتے ہیں۔ دیگر 
لوگ بھی موجود ہیں جو رازداری کے ساتھ آپ کی مدد کرسکتے ہیں جیسے کہ اساتذہ، سامجی کارکنان، پولیس، 
ڈاکٹرز۔ آپ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے اداروں ، بچوں کے اداروں، گھریلو تشدد سے متعلق پناہ گاہ اور زنا 

بالجرب کے مسائل کے نیٹ ورک سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔

کو اگر ہنگامی صورت ہو اور آپ یا آپ کے کسی واقف کار کو فوری مدد درکار ہو تو آپ ہنگامی خدمات 
ٹیلیفون منرب 112 یا 999 پر کال کرسکتے ہیں:

دیگر کونسی خدمات دستیاب ہیں؟ 

آپ درج ذیل فہرست میں چند دیگر متعلقہ خدمت فراہم کنندگان مالحظہ کرسکتے ہیں:

جنسی تشدد کی قومی ہیلپ الئن:
88 88 77 1800 پر کال کریں

گھریلو تشدد کی قومی ہیلپ الئن:
 900 341 1800پر کال کریں

برائے اطفال )چائلڈ الئن( )بچوں پر ظلم 
سے تحفظ کے لیے آئرش سوسائٹی(:

 666666 1800پر کال کریں یا 50101 پر پیغام لکھ 
کر بھیجیں 

کال اور خدمات بالکل مفت اور پورے سال، ہفتے کے 
7 دن، دن کے 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ 

)BARNARDOS( برنارڈوز
آئرلینڈ میں بچوں کا ایک خیراتی ادارہ ہے جو بچوں، 

نو عمر افراد اور رضورت مند گھرانوں کی معاونت 
www.barnardos.ie کرتا ہے؛

)CARI( کاری
جنسی بدسلوکی سے متاثرہ بچوں کے لیے عالج 

معالجہ اور معاونت فراہم 
http://www.cari.ie/، 1890 92 45 67 کرتا ہے؛

)LGBT IRELAND(آئرلینڈ LGBT
ایک قومی ادارہ اور ہیلپ الئن ہے جو ہم جنس پرست 
عورتوں، ہم جنس پرست مردوں، دوجنسہ، مخنث اور 

بین جنسی کمیونٹیز کے افراد کی معاونت 
https://lgbt.ie/، 1890 929539 کرتا ہے؛

آپ درج ذیل سے بھی رازداری کے ساتھ رابطہ کرسکتے ہیں:

AN GARDA SÍOCHANA )آئرش پولیس فورس( 
 )HSE( صحِت عامہ کا ایگزیکٹیو

اگر آپ جنسی تشدد کا شکار ہوئے ہوں، تو آپ کو جلد از 
جلد قریب ترین رسکاری اسپتال یا مرکِز صحت جانا چاہیئے تاکہ فوری 

طبی امداد حاصل کی جاسکے جس میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی 
بیامریوں اور ناپسندیدہ حمل سے تحفظ دالنا شامل ہوسکتا ہے۔


