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ن پر �شدد � خات� کا عال� دن  خواتنی

 

ن پر �شدد � کئئ  25آج  ۔ خواتنی ن پر �شدد � خات� کا عال� دن منا�ن � ل�ی جمع ہنی نوم�ب کو، ہم یہاں خواتنی
 پر اس � اثرات مرتب ہو�ت ہنی اور ان � بحا� کا انحصار 

گ
ز�ادە تر بن�ادی حقوق تک انداز ہنی اور ان � زند�

۔ ن دہاین پر ہوتا ��  رسایئ � �قنی

، جو سب � ز�ادە پوش�دە اور سب  مرد � جانب � �شدد � تمام اقسام منی � جن� ز�ادیت ز�ادە غالب ��
۔ اس کا تعلق جنس �  ۔ یہ سب جن� ز�ادتیوں کو پدر شا� نظام کا مرکزی جزو بناتا �� � عام ہو چ� ��

ن کو حق�ی سمجھنا، بدسلو� کرنا، نہنی بل ۔ طاقت � استعمال � بچیوں، نوجوان و بالغ خواتنی �ہ طاقت � ��
یت ب�انیہ قائم کرنا کہ جن�  رعب جمانا، اطاعت کروانا، خوف بڻھانا اور ان � آزادی پر پابندی لگانا۔ معا�ش

نا نہنی چاہ�ی جب تک براە راست انکار تعلقات منی مردوں کو پہل کر�ن کا حق ہونا چاہ�ی اور اس وقت تک رک
 نہ ہو۔ یہاں تک کہ انکار کو نظر انداز کر�ن � طاقت �ا ا�ار � ذر�عہ حدوں کو پار کرنا۔

 کا احساس پ�دا کر�ن � طاقت، متاث��ن/ زندە بچ�ن 
گ

مند� اس � عالوە جن� حم� � متاثر ہو�ن وا� منی �ش
ا�ن � طاقت (کی� لباس منی ملبوس ت�، ک�ا پ�ا/ استعمال ک�ا تھا، کس والوں کو ذمہ دار اور قصور وار ڻھہر 

ە) اس � بجا�ئ کہ واحد ذمہ دار � طور پر حملہ آور � �شاند� �  جگہ پر ت�، آ�ا ا��� جا ر� ت� وغ�ی
۔ �ا ر�ورٹ کر�ن والیوں � مقصد کو متضاد بنا�ن � طاقت۔ اور بن�ادی طور پر، ا�سا تصور  پ�دا کر�ن � جا�ئ

طاقت جہاں حملہ نامعلوم شخص � جانب � ک� عوا� مقام پر ک�ا جاتا �� اور ج� نفس�ایت م��ض اور بد 
، وە  ن ہو�ت ہنی ، باوجود اس � کہ ا��� حم�، خاص طور پر جو ز�ادە سنگنی احاطوں ا�� چلن قرار د�ا جاتا ��

 حملہ آور � کویئ خصوص�ات نہنی  منی انجام د�ی جا�ت ہنی جنہنی ن�ب احاطہ تصور ک�ا 
�
جاتا �� اور عموما

�ک ح�ات، ساتھیوں، پڑھایئ �ا کام � ساتھیوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں �ا ق��ئب افراد �  ۔ یہ دوستوں، �ش ہوتنی
۔  جانب � انجام د�ا جاتا ��

، انہوں �ن پوری دن�ا منی حقوق �سواں � تح��کات �ن اس پدر شا� طاقت � خالف جنگ کا اعالن   ک�ا ��
جن� ز�ادتیوں � وج��ات اور نتائج � �شاند� � �� اور ہر اس سطح پر ان مختلف اقسام � شناخت � �� 
ە �ا برادری، جا�ئ کار، تعل��، ڈ�جیڻل �ا س�ا�)۔ اس  �ک سات�، معا�ش ، �ش جہاں یہ واقع ہویت ہنی (خانداین

ن � جانب جن� ز�ادیت کو باقاعدە کرتا اور � عالوە، ز�ادیت � کلچر � خالف ب� آوا ز اڻھایئ �� جو خواتنی
ن � آواز کو اجا�ر کر�ن � ل�ی گونج � ا�ک لہر ب��ا � �� جو ر�ورٹ کریت ہنی اور  قبول کرتا �� اور ان خواتنی

۔  ساتھ دیئت ہنی

۔ اول طور پر، انہو  ں �ن اپئن رضامندی کو اہم ساتھ � ساتھ، حقوق �سواں �ن دو بڑی تبد�لوں کو جنم د�ا ��
ت اور جس � ساتھ مر�ن جن� تعلقات قائم کرنا، اور ا�  ۔ جن� آزادی منی جس مر�ن ک�� ت��ن قرار د�ا ��
 ، � � ل�ی ا�ک سوال اڻھاتا �� اور خاص طور پر مردوں � ل�ی ۔ یہ پور� معا�ش ط�ح اس � انکار کرنا شامل ��

� منی م� تا�ہ وە دق�انو� س�چ کو چھوڑ دیں ا ور ان صن�ن کرداروں کو ترک کر دیں جو انہنی پدر شا� معا�ش
، تا�ہ اپ�ن اندر اور اپ�ن دوستوں، خاندانوں اور کام �ا تف��ــــح � ساتھیوں � ماحول منی ان تمام کرداروں اور  ہنی

براە راست جن�  رو�وں � شناخت کرنا س�کھنی جو ا�� ز�ادتیوں � اجازت دیں �ا ا� معمو� سمجھنی �ا کہ
 ز�ادیت کا باعث ہوں۔

اور دو�ا، حقوق �سواں �ن �کاری طاقت � مٔوثر اقدامات اور ہر قسم � اداریت ز�ادتیوں کو ختم ک�ی جا�ن کا 
، جنہنی  تقاضا ک�ا �� ۔ ا�� ذمہ داری جو بچأو � � کر اور ا� ط�ح تصحیح � پال�سیوں کو قائم کریت ��

ن محکمہ جایت معاونت  چاہئنی وسائل حاصل ہو�ن کا�ن طور پر ما�  اور جس � ل�ی ز�ادە � ز�ادە اداریت و بنی
۔ ورت ��  اور تعاون � �ن



۔ ا�ک ا�سا عزم جو ان تمام حقوق کو �قیئن بناتا  یہ عزم �� جو مل� � تمام س�ا� اداروں کو مضبوط بناتا ��
 : تحفظ � حق � � کر صحت، تعل�م �ا سما�ب اور س�ا� �� جنہنی جن� ز�ادیت � ذر�عہ پامال ک�ا جاتا ��

ن � آزادی کا ا�ک عزم  شمول�ت � ہو�ت ہو�ئ جسماین اور نفس�ایت سالم�ت � حق تک۔ حت� طور پر، خواتنی
۔ ە بنا�ئ  جو ہمنی ا�ک ز�ادە آزاد معا�ش

 

 

 

 


