
ਔਰਤਾ ਂਅਤ ੇਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੇ ਿਹੰਸਕ ਅਤ ੇਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਅੰਕੜੇ ਿਵਖਾਉਦੇਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਰਤਾਵ ਮੱੁਖ ਤਰੌ ਤ ੇਮਰਦਾ ਂਵੱਲ�  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤ ੇਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ (DFSV) ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੰੁਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਘਰੇਲੂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?  

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ, ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ�  ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ 

ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਗੂੜ�ੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੀੜ�ੀਆ ਂਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ 

ਸਮੇਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਵੱਲ�  ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ 

ਵਰਤਾਵ ਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਿਹੰਸਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ - ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੰਦੀ

ਵੱਢਣਾ, ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੱਲ ਘੋਟਣਾ

• ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ -  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ

ਕਰਨੀ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਪ�ਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ

ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਿਜਸਮਾਨੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇ ਬਨਾਉਣਾ (incest) ਅਤੇ

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਦਰੁਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ - ਉਲਟ ੇ ਿਸੱਧੇ

ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ 

ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨਾ 

• ਗਾਲ� ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ - ਚੀਕਣਾ, ਗਾਲ� ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ 

ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ

• ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ - ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਕੱਿਲਆ ਂਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ-ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ

• ਰਹੂਾਨੀ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ - ਰਹੂਾਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ 

ਉਪੱਰ ਰੋਕ ਲੱਗਾਣੀ ਜਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਉਪੱਰ
ਿਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ

• ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ -  ਿਨਯੰਤਰਣ, ਡਰਾਉਣ,

ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਿਵਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ

• ਿਵੱਤੀ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ - ਪੈਸੇ ਉਪੱਰ ਿਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਲੋੜਵੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰੀ

• ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ -  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ

ਦੀਆ ਂਧਮਕੀਆਂ

• ਲੱੁਕ- ਛੱੁਪ ਕੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ -  ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਖਲਾਫ ਿਕਸੇ ਦਾ

ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਆਨਲਾਇਨ

• ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੱ ੇ

ਡਰਾਉਣਾ

• ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ

(female genital mutilation)

• ਜਬਰਨ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ

• ਇਵ� ਕਿਹਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ’ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਪਰਾਧ
(honour crime) - ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਉਪੱਰ
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਰਣ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ

• ਦਹੇਜ ਸਬੰਿਧਤ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ - ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਪਹਾਰ ਵਜ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਦਹੇਜ, ਨਵ� ਿਵਆਹੇ ਮੰੁਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ�  ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਸ਼ ਨਵੀ ਂਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਨੰੂ
ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਵਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ
ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣਵੱਸ਼ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 1 

ਘਰੇਲੂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ 
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ਕੰਨੂਨ ਿਵੱਚ 

ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜੀ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵ।ੇ  ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਦਾ ਕੰਨੂਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। DFSV ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਨੂਨ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ, ਕੰਨੂਨ ਅਧੀਨ, DFSV ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 

ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪ�ਹਾਰ (assault) ਜਾਂ, ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮ� ਇਹ ਿਕਵ� ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੀ ਕੋਈ DFSV 

ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?  

DFSV ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ 

ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਫਰਕ ਨਹੀ ਂਪ�ਦਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਹਨ, 

ਿਕਸ ਿਲੰਗ ਪ�ਤੀ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (sexual orientation), ਉਨ�ਾਂ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ, ਜਾਿਤ, ਿਲੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਿਚਨ� ਿਕ ਕੋਈ ਔਰਤ DFSV ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਇੱਕਦਮ ਬਗੈਰ ਕਾਰਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ

• ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਨਾ ਚੜ�ਾ ਬੈਠੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਿਚੰਤਤ ਰਿਹਣਾ

• ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਬਹਾਨੇ ਬਨਾਉਣੇ

• ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਪੱਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਣ
ਨਾ ਹੋਵੇ

• ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ-ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ

• ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਡਰ ੇਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ
ਬੈਠਣ ਪ�ਤੀ ਿਚੰਤਤ ਰਿਹਣਾ

• ਇਸ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਤ ਹੋਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਿਰਹਾ  ਹੈ, ਿਪੱਛਾ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਹੰਸਕ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਵ ਦ ੇਕੀ ਿਚਨ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ?  

ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਅਿਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ/ ਗਰਲਫ��ਡ/ ਸਾਥੀ ਡਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ

• ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ/ ਗਰਲਫ��ਡ/ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਨੀਵਾਂ ਿਵਖਾਉਣਾ

• ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ/ ਗਰਲਫ��ਡ/ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਡਰ

ਪਾਉਣਾ

• ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ/ ਗਰਲਫ��ਡ/ ਸਾਥੀ ਉਪੱਰ ਿਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

o ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

o ਉਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

o ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਿਕੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਲੱਗਾ

o ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ�

ਕਰਦੀ ਹੈ

o ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਿਨਯਮ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

o ਜੇ ਉਹ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਾ

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ 

DFSV ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅੰਦਰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ DFSV ਦਾ 

ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ DFSV ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿਦਉ। 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 180 0 RESPECT (180 0  737 732) ਉਤੱੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਜਾਂ 

www.180 0 RESPECT.org.au 

ਿਕਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਜ ੇਕੋਈ ਿਕਸ ੇ  ਖਤਰ ੇ‘ਚ 

ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ 0 0 0  ਉਤੇੱ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਹ DFSV ਬਾਰੇ 4 ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ (ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ)  ਹੈ। DFSV ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੱਥ ਪੱਤਰ 2 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੰੂ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ 

ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ 3 ਅਤੇ 4 ਵੇਖੋ।

http://www.1800respect.org.au/
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