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دی سٹار پروجيکٹ ) وجود قايم رہنا ،صدمہ ،ذيادتی اور زنا بالجبر (
)(STAR – Surviving, Trauma, Abuse, Rape
لﮍکيوں اور  12سے  18برس کی عمر کی نوجوان خواتين ،جن کو زنا بالجبری ،جنسی حملہ ،جنسی ذيادتی يا جنسی
دھمکيوں کا سامنا کرنا پﮍا ہُو اُن کے لئے
سٹار پروجيکٹ مفت اور رازدارانہ  ،جذباتی اور عملی مدد پيش کرتا ہے
جو کچھ ہُوا اُسے بھولنا نہايت مشکل ہُو سکتا ہے  ،بےشک آپ کتنی ہی زياده کوشش کر ليں۔ چُپ کو توڑنا اور
اپنی سوچوں اور احساسات کے بارے ميں بات کرنا صحت ياب ہُونے ميں مددگار ثابت ہُو سکتا ہے۔ بے شک يہ بہت
عرصہ پہلے ہُوا ہُو ،آپ کے احساسات کی پھر بھی بہت اہميت ہے۔
کسی ايسے شخص سے بات کريں جس پر آپکو بھروسہ ہُو۔ اگر آپ اپنے تجربے کے بارے ميں اپنے گھر والوں
سے يا دوستوں سے بات نہيں کرنا چاہتيں تو آپ ہم سے سٹار پروجيکٹ پر رابطہ کر سکتی ہيں۔ ہم آپ کو سنيں گے،
يقين کريں گے اور سہارا ديں گے۔ ياد رکھيں  ،آپ کو اکيلے اِس عمل سے گزرنے کی ضرورت نہيں۔

زنا بالجبر اور جنسی ذيادتی
زنا بالجبر کيا ہُوتا ہے ؟

زنا بالجبر رحم کے راستے ميں ،مقعد ميں يا ُمنہ ميں مرضی کے خالف مردانہ اعضاء ڈالنے کو کہتے ہيں

جنسی ذيادتی کيا ہُوتا ہے ؟

طرزعمل جو زنا بالجبر کی قانونی صفت کے مطابق نہيں ہُوتا اُسے جنسی
مرضی کے خالف کوئی بھی جنسی
ِ
ه کہتے ہيں۔ يہ بھی اُتنی ہی پريشان ُکن ہُو سکتی ہيں اور اُن کا اثر بھی اُتنا ہی ذياده ہُو سکتا ہے۔

ذيادتی

جنسی ذيادتی کی مثاليں
•
•
•
•
•
•

غير مطلوب چھونا ،ہاتھوں سے جسم کے اعضاء رگﮍنا ،بُوسہ لينا ،مردانہ اعضاء ُمنہ ميں ڈال کر جنسی عمل
کسی کو ہمبستری کے لئے مجبور کرنا
ُ
ُ
کسی کی بے خبری ميں جنسی خصلت کی فوٹوز يا ويڈيو اتارنا ،يا کسی کے نا چاہنے کے باوجود اس کی
تصاوير کھينچنا يا ويڈيو اُتارنا
اِن تصويروں يا ويڈيو کو دوسروں کو بھيجنا ،يا ويب سائيٹ پر ڈال دينا۔
جسم کی نمائش کرنا
کسی کو زبردستی فحش نگاری کرانا

ہم سے رابطہ کرنا
ہمارے ساتھ پہال رابطہ انگريزی ميں ہُونا الزمی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مالقات متعين کرنا چاہتی ہيں اور آپ
انگريزی نہيں بول سکتی تو آپ اپنے بھروسے کا انگريزی بولنے واال دوست يا کسی دوسرے ادارے ميں کام کرنے
والے کارکن ،جيسے کہ ہيلتھ ورکر يا ڈاکٹر سے کہہ کر ہم سے رابطہ کر سکتی ہيں ۔ پھر ہم خاتون مترجم کے ساتھ
آپ سے ملنے کے لئے مالقات مقرر کر سکيں گے۔ ہميں يہ جاننے کی ضرورت ہُو گئی کہ آپ کون سی زبان
بولنے کو ترجيح ديں گی ۔ مالقات کے بندوبست ميں آپکا پورا اختيار ہُو گا۔ ہمارے ساتھ مالقات پر آپ اپنے ہمراه کسی
کو ال سکتی ہيں ،وه ہمارے انتظار کرنے والے حصے ميں بيٹھ کر آپکا انتظار کر سکتے ہيں۔
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ٹيلی فون کے ذريعے مدد
ہم اپنی امدادی الئن 0131 556 9437 :کے ذريعے انگريزی ميں مدد پيش کرتے ہيں ۔ الئن مختلف اوقات پر کھلتی
ہے۔ جب کوئی عملہ موجود نہ ہُو تو  ،آئنده کھلنے والی الئن کے اوقات آنسرينگ مشين ديتی ہے۔ يا تو آپ اُس وقت
فون کر سکتی ہيں  ،يا پھر پيغام چھوڑ ديں اور ہم آپ کو واپس کال کر ليں گے۔ ہم نہيں بتائيں گے کہ ہم کون ہيں
جبتک ہماری بات بہ ضابطہ طور پر آپ سے نہيں ہُو جاتی۔ اور ہمارا ٹيلی فون نمبر ظاہر نہيں ہُوتا۔
اگر انگريزی آپکی مادری زبان نہيں ہے اور آپ کسی سے فون پر بات کرنا چاہتی ہيں  ،تو آپ ريپ کرائيسس
سکاٹلينڈ ہيلپ الئن والوں کو فون کريں  ،وه آپکے لئے ٹيليفوں ترجمان کا انتظام کريں گے۔ اُن کی مفت امدادی الئن ہر
روز شام چھ بجے سے لے کر رات باره بجے تک کھلی رہتی ہے 08088 01 03 02 :

ای ميل ،ٹيکسٹ اور خط کے ذريعے مدد
ہم سمجھتے ہيں کہ کچھ لوگوں کو ٹيليفون پر بات کرنا مشکل لگتا ہے۔ يہ عام ہے کہ اپنے جنسی تشدد کے بارے ميں
بات کرنا ناموافق محسوس ہُوتا ہے ۔ آپ انگريزی ميں ٹيکسٹ ،خط يا ای ميل کے ذريعے مدد تک رسائی حاصل
کر سکتی ہيں۔ اگر آپ کے لئے يہ بہتر ہُو تو ہماری وقف ُشده سپورٹ ای ميل کا پتہ يہ ہے:
 star@ewrasac.org.ukاور ٹيکسٹ نمبر يہ ہے07583158058 :

ُرو برو

سہارے

جب آپ ہم سے رابطہ کريں گی  ،تو ہم آپکو رُوبرو معالقات کی پيشکش کريں گے۔ آپ يہ وقت جيسے چاہيں استعمال
کر سکتی ہيں  ،ہم کس قسم کی مدد پيش کر سکتے ہيں اُس کے بارے ميں بتائيں گے ۔اِن سيشنز کے دوران آپ
بہ خوشی آرٹ ،تخليقی لکھائی وغيره استعمال کر سکتی ہيں ۔

گروپ سپورٹ
جوان پس مندگان کے لئے ہمارا
فراہم کرتا ہے۔

سپورٹ گروپ دوسرے پس مندگان سے ملنے کا

تجربات اور سہارے بانٹنے کا موقع

احساسات
کسی صدمے والے واقعہ سے گزرنے کے بعد ہر کوئی مختلف محسوس کرتا ہے اور ر ِد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ہُو سکتا
ہے آپ محسوس کريں کے آپ کے اندر بہت سے مختلف خياالت گڈمڈ ہ ُو رہے ہيں ،يا ہُو سکتا ہے آپکو کچھ بھی
محسوس نہ ہُو۔ “ سہی “ يا “غلط “ کوئی خيال يا ر ِد عمل نہيں ہُوتا۔
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•

“ کبھی کبھار بغير تنبيہ يا وجہ کے ميں يک دم دہشت زده محسوس کرتی ہُوں اور ميں اچھی طرح سانس
بھی نہيں لے سکتی۔ آجکل مجھے اکيلے ميں باہر جانے ميں بہت خوف آتا ہے” ۔

•

“جب مجھے يہ احساس ہُوا کہ ميرا باپ جو ميرے ساتھ کر رہا ہے وه ٹھيک نہيں ہے  ،مجھے بہت غليظ ،
قصور وار اور شرمسار محسوس ہُوا۔

•

جب کوئی ميرے بارے ميں کوئی اچھی بات کرتا ہے تو مجھے اِس سے نفرت ہُوتی ہے ،ميں سمجھتی ہُوں وه
جھوٹ بول رہے ہيں ،ميں سمجھتی ہ ُوں ميں بيکار ہُوں ،مجھے خود سے نفرت ہے”۔

•

“جب ميں اپنی دوستوں کے ساتھ ہُوتی ہُوں تو ميں ہميشہ سوچتی ہ ُوں کہ اگر اِن کو ميری زنا بالجبر کا پتا چل
گيا تو کبھی بھی ميرے قريب نہيں رہنا پسند کريں گئی۔ ميں خود کو دوسروں سے بہت مختلف محسوس کرتی
ہُوں “
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•

“ مجھے ياد ہے اکيلے ميں افسردگی ميں رو رو کر وقت گزارنا۔۔۔ميں سمجھتی تھی کہ ميرے پاس زندا رہنے
کے لئے کچھ نہيں بچا” ۔

•

“ بات کرنے کے لئے ميرے پاس کوئی نہيں تھا  ،کبھی کبھار محسوس ہُوتا تھا کہ ميں پاگل ہُو رہی ہُوں ،اِس
سے پہلے ميں نے کبھی بھی اتنا اکيال پن محسوس نہيں کيا” ۔

•

“ ميرے ليے سونا مشکل ہُوتا تھا  ،اور جب نيند آ جاتی تو مجھے ڈرونے خواب آتے اور پريشان ہُو کر اُٹھتی” ۔

•

“ کبھی کبھار جب مجھے دوسرے لوگوں ميں شراب کی بُو آتی تو پُرانے تصورات آتے جو کہ مجھے اُسی
وقت اور جگہ پر لے جاتے جب يہ ہ ُوا تھا۔۔۔ ياديں اتنی شدت سے واپس لوٹتی ہيں کہ ميں جسمانی طور پر
بيمار ہُو جاتی ہُوں” ۔

آگے بﮍھنا
ياد رکھنا

اور قبول کرنا کہ ايسا ہُوا تھا

کبھی کبھار جھوٹموٹ کا سمجھنا آسان لگتا ہے کہ زنا بالجبر يا ذيادتی کبھی ہُوئی ہی نہيں۔ جتنا تکليف دے اسے ياد
رکھنا اور قبول کرنا ہے کہ ايسا ہ ُوا تھا  ،پھر بھی يہ صحت يابی کی طرف پہال قدم ثابت ہُو سکتا ہے۔

اپنے جذبات کی کھوج لگانا اور انہيں قبول کرنا۔

آگے بﮍھنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کی کھوج لگائيں اور اُن کو قبول کريں۔

گناه کو بھول جائيں
زنا بالجبر يا ذيادتی کئے جانے کے بعد خود کو گنا ہگار محسوس کرنا بہت عام ہے۔ ياد رکھيں آپ کبھی بھی قصور
وار نہيں تھيں ،اور نہ ہی جو کچھ ہُوا اُس پر آپ کو شرمسار ہ ُونے کی ضرورت ہے۔

خود کو “نمبر ايک “ بنائيں
ہُو سکتا ہے آپ دوسروں کے جذبات کے بارے ميں سوچنے ميں اتنی مصروف رہی ہُوں کہ آپ اپنے ہی بارے ميں
بھول گئی ہُوں۔ پھر سے خود کو پسند کرنا شروع کريں اور خود کو ترجيح ديں۔ اپنے لئے محفوظ جگہ بنائيں جہاں اگر
آپ چائيں تو اکيلی بھی جا سکيں  ،يا کوئی ايسا شخص رکھيں جو ضرورت پﮍنے پر سہارا بن سکے۔
جب لگے کہ برداشت سے باہر ہُو رہا ہے تو تسکين بخش کام جو آپ کر سکتی ہيں وه کرتی رہيں ،جيسے کہ اپنا
پسنديدا ميوزک سننا ،ببل باتھ لينا يا خود کے لئے گرم مشروب تيار کرنا۔ اپنے جسم کا خيال رکھنا  ،اور اِس چيز کی
يقين دھانی کرنا کہ اچھی طرح کھا رہی ہ ُوں مناسب نيند اور ايکسرسائز لے رہی ہ ُوں۔

اپنا اظہار کرنا
اِس کے بارے ميں بات کرنا ،جب خياالت آپکے ذہن ميں رہيں تو وه گڈمڈ ہُو سکتے ہيں اور برداشت سے باہر ہُو
سکتے ہيں۔ جو کوئی شخص آپکی بات کو سچ مانتا ہُو اور سپورٹ کرتا ہُو اُس سے اِن چيزوں کے بارے ميں بات
کرنے سے تسکين مل سکتی ہے۔
لکھ ليں ،جو آپکے ذہن ميں چل رہا ہے اُسے کاغذ پر لکھ ليں۔ اپنے لئے تالے والی ڈائری لے آئيں يا ردی کاغذوں کو
استعمال کريں اور اُس کے بعد اُنہيں پھينک ديں۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ ذيادتی کی تھی اُسے خط لکھيں ۔ اُسے
بھيجنا ضروری نہيں ہے۔
خاکہ بنائيں يا نقش و نگار رنگيں۔ اگر بات کرنا مشکل ہُو ،کبھی کبھار آرٹ کے ذريعہ اپنا اظہار کرنا سُود مند ثابت
ہُوتا ہے۔ اِس کی فکر نہ کريں کہ کتنا “ اچھا” يا “بُرا” ہُو گا۔
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کيا يہ ميری خطا تھی ؟
“ ميں نے بہت ذياده پی رکھی تھی۔۔۔”
اگر آپ شراب کے نشے ميں ہُوں ،تو آپ جنسی تعلقات کے لئے آزادانہ طور پر
شخص اِس کمزوری کا فائده اُٹھاتا ہے وه جنسی حملے کا قصقر وار ہے۔

اجازت نہيں دے سکتيں۔ اور جو

“ سب جانتے ہيں کہ ميں اُسے پسند کرتی تھی۔۔۔ کون مانے گا کہ ا ُس نے ميرے ساتھ زنا بالجبر کيا ہے ؟ “
يہ جاننا کہ لﮍکی اُسے پسند کرتی ہے اِس سے اُسے اختيار حاصل نہيں ہُو جاتا کہ وه اُس کے ساتھ زنا بالجبر
کرئے۔ اگر وه آپ کے انکار کی قدر نہيں کرتا تو وه زنا بالجبر يا جنسی حملے کا قصور وار ہے۔
“ ليکن وه مجھے بہت سے تحفے خريد کر ديتا ہے اور کہتا ہے کہ ميں منفرد ہُوں۔۔۔”
ہُو سکتا ہے کہ آپ اِن تحفوں کو قبول کرنے کی وجہ سے آپ خود کو قصور وار يا ذمہ دار ٹھيرائيں  ،ليکن اگر
آپ کو کچھ عمل کرنے کے لئے مجبور کيا جاتا ہے جو آپ نہيں کرنا چاہتيں تو يہ ذيادتی ہے۔
يہ آپ کی غلطی نہيں ہے۔ کوئی نہيں چاہتا کہ اُس کے ساتھ زنا بالجبر کيا جائے۔ محض ايک ہی شخص ہے جو
قصور وار ٹھيرايا جا سکتا ہے اور وه ہے جس نے آپ کے ساتھ زنا بالجبر کيا ہُو يا ذيادتی کی ہُو۔

وہمی باتيں مٹيا ميل
“ اگر آپ جسم کی نمائش والے کپﮍے پہنتی ہيں  ،تو يہ آپکی اپنی غلطی ہے اگر آپ کا زنا بالجبر ہُوتا ہے۔”
غلط! کوئی بھی لﮍکی اِس چيز کی مستحق نہيں ہے  ،يا يہ نہيں چاہتی کہ اُس کے ساتھ زنا بالجبر کيا جائے چائے وه
کيسے بھی کپﮍے پہنے۔ يہ کہنا تو ايسا ہی ہُو گيا جيسے کہ کوئی چاہتا ہُو کہ اُس کو لُوٹ ليا جائے  ،کيوں کہ اُس
کے پاس بيگ ہے ،يا کوئی يہ کہئے کہ اُس کے گھر کو لُوٹ ليا جائے کيوں کہ اُس کے پاس ايک اچھا ٹيلی ويزن
ہے۔ يہ محض ايسے لوگوں کے رويوں کو نظر انداز کرنے کا بہانا ہے جو زنا بالجبر يا ذيادتی کرتے ہيں۔
“ اگر کوئی لﮍکا آپ کو باہر لے کر جاتا ہے اور آپ پر بہت ذياده پيسے خرچ کرتا ہے تو اِس کے بدلے ميں وه
کسی چيز کا حقدار تو ہے نہ ۔ “
غلط! جنسی عمل ميں دونوں لوگوں کا برابر کا فيصلہ شامل ہُونا چاہئے ۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی بھی وقت جنسی
عمل سے “ انکار” کر سکتی ہيں ،اِس سے فرق نہيں پﮍتا کہ لﮍکے يا آدمی نے رات کو باہر لےجا کر آپ کے
مشروبات  ،کھانے ،کپﮍوں وغيرا پر خرچ کيا ہُو۔ اگر آدمی جنسی عمل کے لئے خاتون پر زبردستی کرتا ہے  ،اُس
کے لئے کچھ خريدنے کے بعد تو يہ بھی زنا بالجبر ہی ہُو گا۔
“ زنا بالجبر اتنا سنجيده عمل نہيں ہُوتا  -يہ محض جنسی عمل ہے جب آپ نہ چاہتی ہُوں ۔”
غلط! زنا بالجبر اور جنسی عمل ايک سے نہيں ہيں۔ خاتون کے لئے  ،يہ ايک تشدد آميز عمل ہے جس پر اُس کا کوئی
زور نہيں اور اِس کے دوران بہت سی خواتين کو اپنی زندگی کا بھی خطره ہُوتا ہے۔
“ اکثر لﮍکياں جو کہتی ہيں کے اُن کے ساتھ زنا بالجبر ہُوا ہے وه سچ نہيں بتاتيں ۔ وه محض توجہ کی طلب گار
ہُوتی ہيں۔ “
غلط! بہت ذياده مشکل ہے کسی کو يہ بتانا کہ آپ کے ساتھ زنا بالجبر يا ذيادتی ہُوئی ہے ،اور خواتين بہت کم اِس کے
بارے ميں جھوٹ بولتی ہيں ۔ کبھی کبھار کوئی لﮍکی جس نے کسی کو بتايا ہُو کہ اُس کے ساتھ زنا بالجبر يا ذيادتی
ہُوئی ہے اور بعد ميں وه ہُو سکتا ہے الزام واپس لے لے  ،کيوں کہ وه ڈر جاتی ہے يہ سوچ کر کے اُس کے بتانے
کے نتيجہ ميں اِس کے بعد کيا ہُو گا۔
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“ ليکن اگر يہ آپ کا بوائے فرينڈ ہُو تو ،يہ تو زنا بالجبر نہيں کہالتا  -خاص کر اگر آپ اُس کے ساتھ پہلے
ہمبستری کر چکی ہُوں۔ “
غلط! اگر آپ نہيں چاہتيں  ،تو يہ زنا بالجبر ہے :بےشک آپ نے ماضی ميں اپنی مرضی سے جنسی عمل ميں حصہ ليا
ہُو۔ آپ کے پاس حق محفوظ ہے کہ آپ کبھی بھی انکار کر سکتی ہيں  ،جنسی عمل کے دوران بھی۔
“ صرف عجيب اور انجانے لوگ ہی زنا بالجبر کرتے ہيں۔ جن لوگوں کو آپ حقيقت ميں جانتے ہيں وه کبھی نہيں
کرتے۔”
غلط! سب سے ذياده عام زنا بالجبر کرنے والے پس مندگان کے خاوند يا ساتھی ہُوتے ہيں 97% ،اينگلينڈ اور ويلز ميں
ريپ کرائسس کو فون کرنے والے زنا بالجبر سے پہلے جُرم کرنے والے کو جانتے ہُوتے ہيں۔  3ميں سے  1کی حد
تک نوجوان لﮍکياں اپنے بوائے فرينڈز کے ہاتھوں جنسی ذيادتيوں کی شکار ہُوتی ہيں۔

ديگر معلوماتی دستی اشتہار

دستياب :

مختلف زبانوں ميں ہماری ويب سائٹ پر ہمارے پاس متعدد معلوماتی دستی اشتہارات دستياب ہيںwww.ewrasac.org.uk :
۔ اگر آپ چاہتے ہيں کہ ہم آپکو کاپياں ارسال کريں تو برائے مہربانی  0131 556 9437پر فون کريں يا
 support@ewrasac.org.ukپر ائ ميل کريں۔ ہم بغير نشان کے لفافے ميں آپکو ارسال کر ديں گے۔ اگر آپکو بﮍے
حروف ميں معلومات درکار ہُو تو ہم آپکے لئے اس کا انتظام بھی کر سکتے ہيں۔
•
•
•
•
•
•
•

) (Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre – EWRASACکی امدادی خدمات پر
معلومت
فيملی کے لئے  ،دستوں اور ساتھيوں کے لئے معلومات
اقليتی نسليات سے تعلق رکھنے والی  ،پناه گير اور ريفيوجی خواتين کے لئے معلومات
تکليف دے واقعات کے تصور کے بارے ميں
ہيبت ناک احساسات کے بارے ميں
خود کو نقصان پہنچانے کے بارے ميں
ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس )(East Lothian Sexual Abuse Service – ELSAS

ايئڈنبراه

ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سينٹر
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