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 25N 2020اعالمیہ  

  

 خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن  

  

آج سے ساٹھ سال قبل اختیار کی مخالفت کرنے والی سیاسی طور پر فعال اور سرگرم تین اراکین، میرابال بہنوں کا قتل کیا گیا۔ ان کے   

اعزاز میں، یہ تاریخ، خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن مقرر کیا گیا۔ اس وقت سے، سماجی، حقوق نسواں اور دیگر تحریکات  

کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اب چند سالوں سے،   نے خواتین پر تشدد

)مجھے آپ پر یقین ہے(،  YoSiTeCreoاور # Metoo)آپ اکیلی نہیں ہیں(، # NoEstàsSolaمتعدد مقبول اقدامات بشمول #

ہے۔ چیلنج بہت بڑا ہے: یہ معاشرے کو تبدیل کرنے اور پدری اقتدار کے تقاضا کرتی رہی ہیں کہ مرد شاونزم ختم کرنے کا وقت آ گیا 

 خاتمے کے بارے میں ہے۔

  

لیکن اب یہ واضح ہے کہ موج بدل رہی ہے اور مرد شاونزم تشدد کو معاشرے میں دھتکارا جانا مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے۔ اس   

آہستہ غالب آ رہا ہے۔ لٰہذا، ہمیں افق سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے جہاں ابھی ہم    میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کا دفاع، آہستہ

نے پہنچنا ہے، جس دوران ہم اس راستے کو ذہن میں رکھتے ہیں جس کا سفر ہم طے کر چکے ہیں۔ ہمیں حکمت عملی کو مضبوط  

ضرورت ہے۔ جو کہ جوڑوں یا سابقہ شریک  کرنے اور عمومی طور پر تمام اقسام کے جنسی تشدد کو ختم کرنے کا عہد کرنے کی 

حیات کے درمیان ہوتے ہیں، یا خاندانی ماحول کے اندر ہوتے ہیں، اور جسے کافی سالوں سے ایک نجی مسئلہ تصور کیا جاتا رہا ہے،  

ہیں، جیساکہ جنسی  لیکن اس کے عالوہ جو جائے کار پر ہوتا ہے یا سماجی اور کمیونٹی کی ترتیبات میں، اور جو روایتاً کم نظر آتے

یا جنس کی بنیاد پر ہراسانی، زبردستی کی شادی یا جنسی یا دیگر استحصال کے مقاصد سے لڑکیوں اور خواتین کی غیر قانونی  

 سوداگری۔ 

  

اکثر ہمارے سے پوچھا جاتا ہے "جو چیز مجھے پسند نہیں اسے تبدیل کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟" اور، خوش قسمتی سے،  

وہ جو پوچھتے ہیں انہوں نے پہلے ہی جنسی تشدد کی جنگ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہیں۔ بال شک و شبہ، جنسی تشدد کے  

معاملہ میں پہلے کبھی ایسا جامع اور باشعور اقرار نہیں ہوا۔ اور یہ واضح ہے کہ گزشتہ چند ماہ، خواتین اور بچوں کے لیے انتہائی  

کی صورتحال میں رہتے رہے ہیں، جیساکہ وہ بال شک و شبہ آنے والے مہینوں میں رہیں گے، جب تک یہ  مشکل رہے ہیں جو تشدد 

 عالمی وباء جاری رہتی ہے۔

  

حملہ آور تشدد کو اپنانے کے لیے جبراً نئی دراڑیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو حاالت کے مطابق ڈھالتے ہوئے، پیش رفت جاری   

م پر ظاہر کیا ہے کہ ایسے افراد جو خواتین اور لڑکیوں پر اپنا حکم چالنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلے سے کہیں  رکھیں۔ الک ڈأون نے ہ

زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ حقیقت میں، مرتکب کو اپنی خواہشات اور استحقاق عائد کرنا جاری رکھنے کے لیے معمول سے کم محنت کرنا 

ی تشدد ان سیاق و سباق میں عام ہو گیا ہے جہاں خواتین کے سماجی نیٹ ورک اور باضابطہ  پڑی ہے۔ علیحدگی اور بڑھا ہوا نفسیات

سرگرمیاں حرکت پذیری، کم کیے گئے سماجی باہمی عمل یا بڑھی ہوئی ٹیلی نیٹ ورکنگ پر پابندیوں کے باعث کم ہو گئی ہیں۔ معاشی  

الت سامنے آئے ہیں جب خواتین کی آمدن ختم ہو گئی اور نتیجتاً معاشی  وسائل یا عارضی قیام گاہ کے تبادلہ میں جنسی ہراسانی کے معام
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مشکالت کا سمانا ہوا جو انہیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ جنسی حملے غیر رسمی فراغت کی ترتیبات میں پیش آئے ہیں جہاں 

ل یا مجازی دنیا میں، آن الئن تشدد بہت سی  جنسی تشدد کے حوالہ سے کوئی تربیت یافتہ پیشہ ور موجود نہیں تھا۔ عالوہ ازیں، ورچوئ

خواتین اور لڑکیوں کو اس حد تک متاثر کر رہا ہے جہاں وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ سائبر تشدد، جیساکہ ایپلی کیشنز 

، الک ڈأون کی صورتحال  اور سوشل نیٹ ورکس یا سیکسپریڈنگ )کسی کی جنسی تصاویر کو پھیالنا( کے ذریعہ کنٹرول یا ہراساں کرنا

میں نمایاں ہوا ہے اور زیادتی کرنے والوں کو اپنے شکار، خواتین، نوجوان خواتین اور لڑکیوں کو ان کے ساتھ رہے بغیر کنٹرول اور 

 ہراساں کرنے کی اجازت ملی ہے۔    

 

لیکن جب تشدد نئی صورت اختیار کرتا ہے، اسی طرح وہ راستے بھی نئی صورت اختیار کرتے ہیں جن سے اس کا شکار ہونے والے   

مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچنے کا رجحان رکھتے ہیں کہ شکار ہونے والے غیر فعال اور اپنی صورتحال سے سمجھوتا کر لیتے  

وہ مسلسل ترقی کر رہے ہیں اور ان راستوں کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں جن کے ذریعہ وہ زندہ رہتے  ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ  

ہیں۔ عالمی وباء نے ہماری زندگیاں تبدیل کر دی ہیں اور، عرصہ تک، ہماری عوامی طرز زندگی سے اور ایسی بہت سی چیزوں سے 

ھیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ، اکثر کے لیے، گھر پر ہونا امن کا نہیں بلکہ خوف  ہمیں دور کر دیا ہے جو لوگوں کو خوش اور محفوظ رکھتی ت

 اور تشدد کا مترادف ہے۔   

 

شاید اس سال جس میں ہم نے پہلے سے کہیں زیادہ سیکھا ہے کہ ہمیں جو کچھ سکھایا گیا تھا ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو اور، اس کے   

لڑکیوں کے لیے محفوظ ترین مقام شاید گلیاں، چوراہے، وہ مقامات ہیں جہاں ہم اپنی زندگیاں  برخالف جو ہمیں سکھایا گیا تھا، خواتین اور  

 بناتے ہیں، جبکہ گھر، قربت، جو ہمیں سکھایا گیا تھا ایک پناہ ہے، شاید ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک۔ 

  

ل کرنا تھا، خاتون پر اختیار استعمال کرنے کے  گھر مورچوں کا کام دے سکتے تھے جہاں حملہ آور کا مقصد اپنے شکار کو کنٹرو 

 لیے، اگر یہ کثرت سے سماجی اور ادارتی مہمات نہ چالئی جاتیں جو تشدد کو روکنے کے لیے چالئی گئیں۔   

 

ے  جب ہم نے اپنی گلیوں اور مقامات کو بحال کیا، مرد شاونزم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی طاقت کھو دی ہے۔ اسی وجہ سے تشدد ک 

 سب سے برے واقعات عین اس وقت انجام پائے جس دوران الک ڈأون ختم کیا گیا۔   

 

 افسوس کے ساتھ کالوں اور جوابی عمل کی تعداد تاریخی نمبروں سے تجاوز کر گئی ہیں۔ 

الی کی یقین دہانی کے تمام اتھارٹیوں کی جانب سے، ہم ہر قسم کے جنسی تشدد اور تحفظ کی یقین دہانی، بحالی اور بچنے والوں کی بح 

 لیے اپنی سرکاری پالیسیوں کے نفاذ کے لیے کام کرنا جاری رکھنے کے لیے مستعد ہوتے ہوئے ذمہ داری کا اعالن کرتے ہیں۔

  

یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے عالمت "میاں بیوی کا معاملہ ہے" کو زیر کیا ہے  

فون اٹھایا ہے، اور ملک میں موجود ان تمام انجمن، تنظیموں اور حقوق نسواں گروہوں کو جنہوں نے ان مشکل حاالت میں فوری  اور 
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حل تالش کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اب، پہلے سے کہیں زیادہ، ہمیں معاشرے اور اتھارٹیوں کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں  

 دہانی کے لیے متحد سپردگی کی ضرورت ہے۔   کے لیے عزت کی زندگی کی یقین 

 

عام حاالت میں رہتے ہوئے، ہمارے رفیق کار، دوستیاں، لوگ جن کے ساتھ ہم سرگرمیوں میں شرکت کرتی ہیں، خیروعافیت کے غیر  

خود اپنا خیال رکھتی ہیں۔  رسمی نگران بن جاتے ہیں۔ ہم خدشات، احساسات کا اشتراک کرتی ہیں، تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتی ہیں اور لٰہذا، 

جب آخر کار یہ سب ختم ہو جائے گا، تو ہر ایک کے لیے یہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ اہم ہو گا کہ ایک قدم آگے بڑھائے اور جنس کی 

 بنیاد پر ہر قسم کے تشدد کو رپورٹ کرے۔

  

ہم ان تمام خواتین سے مخاطب ہیں جنہوں نے تشدد کی مزاحمت کی ہے اور دوسروں کو اسے سمجھانے کے لیے صحیح وقت کا   

انتخاب کیا ہے؛ عالوہ ازیں، وہ سب جو نہیں کر سکیں، اور جن کے پڑوسیوں نے اس صورتحال پر توجہ دالئی جس سے وہ گزر رہیں 

م خاص طور پر ان سے مخاطب ہیں جو موجودہ غیر معین وقتی حاالت میں، ابھی بھی گھر پر تھیں، وہ جو بچنے میں کامیاب ہوئیں۔ ہ 

 حملہ آور کے ساتھ موجود ہیں۔   

 

آخر پر، ان مردوں سے ہماری درخواست ہے، جو تشدد کے خالف ہیں، اور جانتے ہیں کہ ان کے دوستوں، خاندان کے ارکان، یا واقف   

ہے: اس وقت آپ کو کھڑے ہونے اور مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر پر:  حملہ آور   کاروں میں سے کوئی اس میں ملوث

 کے لیے، ایک یاد دہانی: بریت کی کوئی گنجائش نہیں ہو گی۔ 

  

 جنس کی بنیاد پر تشدد صرف جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے، آپ کو ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں شریک ہونا چاہیے۔  

  


