
دستیاب خدمات

اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایس جی بی وی کا تجربہ کیا 

ہو تو آپ اسے کسی بھی بالغ کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں جس پر آپ اعتامد کرتے 

ہیں۔ آپ کروشیا میں ان تنظیموں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو صنف پر 

مبنی تشدد سے منٹتی ہیں۔

 Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

یہ قانونی معلومات، جذباتی مدد فراہم کرتا ہے اور دیگر متعلقہ تنظیموں اور 

پیشہ ور افراد کے رابطوں کے ساتھ ساتھ متاثرین اور جرائم کے گواہوں کو عملی 

معلومات فراہم کرتا ہے )کروشین اور انگریزی میں(

pzs@pzs.hr

مفت فون الئن: 006 116

)دن میں 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن(

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

اسے صنفی مساوات کے اصول کی خالف ورزیوں کے موضوع پر دعوے موصول 

ہوتے ہیں )مثالً صنفی بنیاد پر تشدد، صنفی بنیاد پر امتیاز( کروشین اور انگریزی 

میں۔

ravnopravnost@prs.hr

  Preobraženska 4/1, 10 000 Zagreb, 01/4848-100

)پیر سے جمعہ، 16:30-8:30(

Pucka pravobraniteljica  )اومبدسپرسون(

اومبدسمین کروشیا امتیازی سلوک اور بدانتظامی کے خالف تحفظ فراہم کرتا ہے 

کروشیا اور انگریزی میں قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور آزادیوں کو فروغ 

دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، بشمول آزادی سے محروم افراد، تارکین وطن 

اور پناہ کے متالشی افراد۔

 info@ombudsman.hr

فون: 4851/01-855 )پیر-جمعہ، 12-9(

Autonomna ženska kuca  )خود مختار خواتین کا گھر(

یہ صنفی بنیاد پر تشدد سے بچ جانے والی خواتین اور ان کے بچوں کے لیے 

نفسیاتی اور قانونی مشاورت اور پناہ گاہ فراہم کرتا ہے )کروشین، انگریزی اور 

دیگر زبانوں میں، رضورت کے مطابق(

ایسی صورت میں آپ ایس جی بی وی کی اطالع دینا چاہتے ہیں:

وزارت داخلہ کے کسی بھی رسکاری شخص سے استقبالیہ مرکز پر 
رابطہ کریں جہاں آپ کو رہائش دی جاتی ہے یا کروشین پولیس 

کو کال کریں: 112 یا 192، ہنگامی طبی امداد: 112 یا 194 

ظلم و ستم سے تحفظ کا دعوٰی کرنا:

غیر ریاستی اداکاروں )رشاکت داروں، میاں بیوی، خاندان کے ارکان اور 

بہت کچھ( کے ذریعے ارتکاب ایس جی بی وی کی تعریف ایسے معامالت 

میں ظلم و ستم کی ایک شکل کے طور پر کی جا سکتی ہے جہاں ریاست 

افراد کو اس سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس سے قارص ہے۔ اس 

طرح، اگر آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے تو آپ اس بنیاد پر سیاسی پناہ کا 

دعوٰی کر سکتے ہیں۔ بین االقوامی تحفظ کی درخواست کرتے وقت اور/

یا بعد کے انٹرویو کے دوران آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ 

ایس جی بی وی کے اپنے تجربے کو بیان کریں۔

صنفی امتیازی سامجی اصولوں یا قوانین کی خالف ورزی کو کسی حقیقی 

یا بے بنیاد سیاسی رائے، مذہب یا کسی خاص سامجی گروپ کی رکنیت 

کے اظہار کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

متام کارروائی خفیہ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کارروائی کے دوران 

کہی گئی ہر چیز رسکاری راز بن جاتی ہے اور کارروائی سے باہر کوئی فرد 

یا ریاست اس کے بارے میں نہیں جان سکتی۔

آپ کو ہم جنس کے ترجامن اور طریقہ کار کی رہنامئی کرنے والے اہلکار 

سے درخواست کرنے کا حق ہے۔

آپ کو ایک علیحدہ انٹرویو کی درخواست کرنے کا حق ہے – خاندان کے 

ارکان کی موجودگی کے بغیر۔

آپ کا تجربہ اہم ہے!

 azkz@zamir.net

مفت فون الئن: 44-55-0800 )پیر-جمعہ، 17-10(

Ženska pomoc sada  )ومن حیلپ ناو(

یہ صنفی بنیاد پر تشدد سے بچ جانے والی خواتین اور ان کے بچوں کے لیے 

نفسیاتی اور قانونی مشاورت اور پناہ گاہ فراہم کرتا ہے )کروشین اور انگریزی 

میں(

مفت فون الئن: 22-4566-01 ، 222-655-0800 ، )دن کے 24 گھنٹے، ہفتے میں 

7 دن(

Ženska soba – centar za seksualna prava  )جنسی حقوق کا مرکز(

یہ سنٹر فار وکٹمز آف سیکسول وائلنس کے اندر جنسی تشدد سے بچ جانے 

والوں کو براہ راست مدد اور مدد فراہم کرتا ہے۔ خدمات انگریزی اور کروشین 

میں دستیاب ہیں۔

 savjetovaliste@zenskasoba.hr

6119/01-444 )پیر تا جمعہ، 9 تا 17(

B.a.B.e.! Budi aktivna. Budi emancipiran

یہ خواتین اور بچوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے جو ایس جی بی وی کے زندہ بچ 

جانے والے اور قانونی اور فراہم کرتا ہے۔ کروشین اور انگریزی میں نفسیاتی مدد

 babe@babe.hr

 SOS فون الئن: 0800-200-144   

Selska cesta 112a, 10000 Zagreb ,)پیر-جمعہ، 8-17ھ(

سیف ہاؤس )ووکوور - سیرمیا کاؤنٹی(، 098-9824-641

Centar za žene žrtve rata – Rosa  )مرکز برائے خواتین جنگی متاثرین(

جنسی تشدد، عورتوں کی اسمگلنگ، نقصان دہ روایتی طریقوں اور جنگ سے 

متعلق تشدد سے بچ جانے والی خواتین کو قانونی اور نفسیاتی سامجی مدد اور 

مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر رضورت ہو تو خدمات کروشین، انگریزی، عربی اور دیگر 

زبانوں میں فراہم کی جاتی ہیں۔

 www.czzzr.hr

فون: 4551/01-142 )پیر سے جمعہ، 10 سے 18 بجے تک(

افراد کی اسمگلنگ کے متاثرین کے لیے ہیلپ الئن: 99-77-0800

)10-18h ہفتے میں 7 دن ،(

Kralja Držislava 2, 10000 Zagreb, Croatia

 Centar za mirovne studije  )سینٹر فار پیس اسٹڈیز(

یہ پناہ کے متالشیوں، بین االقوامی تحفظ کے تحت افراد اور پناہ اور حیثیت 

سے متعلق معامالت میں غیر ملکیوں کو مفت قانونی امداد فراہم کرتا ہے۔ یہ 

انگریزی اور کروشین زبان میں امتیازی سلوک اور نسلی تشدد کے شکار افراد کو 

بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ درخواست پر دورسی زبانوں میں ترشیح ممکن ہو سکتی

قانونی امداد اس منرب پر فون کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے: 091-330-0183 ،  

cms@cms.hr پیر سے جمعہ، 13-17( یا ای میل کے ذریعے(

ڈگریب میں سی پی ایس کے دفرت میں مالقات کا پہلے سے فون یا ای میل کے 

ذریعے بندوبست کرنا رضوری ہے۔

Isusovacka služba za izbjeglice  )جیسوٹ ریفیوجی رسوس(

پناہ گزینوں اور دیگر اندرونی طور پر بے گھر افراد کو قانونی، نفسیاتی سامجی 

مدد اور مکمل انضامم فراہم کرنا۔

Maksimirska cesta 286, 10 040 Zagreb

فون : 098-952-5020

)پیر-جمعہ، 8-16ھ(

Centar za djecu, mlade i obitelj – Modus

)کے لیے مشاورت بچے، نوجوان اور خاندان »موڈس«( 

یہ مہاجرین اور بین االقوامی تحفظ کے تحت افراد کے لیے انگریزی اور کروشین 

زبان میں نفسیاتی مشاورت فراہم کرتا ہے )اگر رضورت ہو تو، ایک مرتجم کے 

ساتھ کام کرنے کا امکان ہے(۔

 modus@dpp.hr

فون : 01-4826-111

)پیر-جمعہ، 9-17ھ(

Domine – organizacija za promicanje ženskih prava

)ڈومین - خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے ایک تنظیم( 

یہ انفرادی نفسیاتی اور قانونی مدد فراہم کرتا ہے۔ گروپ نفسیاتی سامجی مدد؛ 

آن الئن قانونی مشورہ؛ پیشہ ورانہ اور پیشہ ورانہ تھراپی، تشدد کا شکار خواتین 

اور گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی خواتین اور دیگر مستفید ہونے والوں کے لیے 

مفت بنیادی قانونی امداد؛ اسمگلنگ کے متاثرین کی مدد؛ موبائل اسمگلنگ ٹیم 

کے مجاز ارکان )کروشین اور انگریزی میں(

 udrugadomine@gmail.com

 021/344-688, 099/602-2265

Bosanska 4, Split, Croatia

Nacionalna SOS linija protiv trgovine ljudima

)اسمگلنگ کے خالف قومی SOS الئن(

کروشیا میں انسانوں کی اسمگلنگ کے شکار افراد کے لیے پناہ گاہ چال رہا ہے۔

0800-77-99

Zagreb pride  )ڈگریب فخر(

LGBTIQ تنظیم جو کروشیا اور انگریزی میں نفرت انگیز جرائم اور امتیازی 

سلوک کے شکار افراد کو قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کرتی ہے۔

پنک میگافون — نفرت انگیز جرائم اور امتیازی سلوک کی اطالع دینے کے لیے 

ایک فون الئن، 091-7846-278

)دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن(

17h-10 ،پیشگی اطالع کے ساتھ( دفرتی اوقات: پیر تا جمعہ(

info@zagreb-pride.net

Andrije Žaje 43a, 10000 Zagreb

 Hrvatski pravni centar  )کروشین الء سینٹر(

یہ کروشین اور انگریزی میں بین االقوامی اور عارضی تحفظ ایکٹ کے تحت 

حقوق کے استعامل اور تحفظ کے میدان میں قانونی معلومات اور مشورہ فراہم 

کرتا ہے۔

 hpc@hpc.hr

فون: 934-4854-01، )پیر، بدھ اور جمعہ 9.30 - 12.30، اور منگل اور جمعرات 

)16.30 - 13.30

Bednjanska 8a, 10000 Zagreb, Croatia

  Médecins du monde  )میڈیسنز ڈو مونڈے(

صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی سہولت فراہم کرتا ہے اور پناہ کے متالشیوں 

کو جنس پر مبنی تشدد سے بچ جانے والوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ ذہنی 

صحت کی مدد فراہم کرتا ہے۔

خدمات کے لیے پتہ: زگریب میں پناہ کے متالشیوں کی سہولت،

Sarajevska cesta 41, Zagreb 

)پیر-جمعہ، 8-16ھ(

 UNHCR  )یو این ایچ سی آر(

hrvza@unhcr.org

Ul. Vjekoslava Heinzela 44/II, 10000 Zagreb 

فون: 555 3713 1)0( 385+

جنسی اور صنفی بنیاد پر تشدد

پناہ گزینوں، مہاجرین اور پناہ کے متالشیوں 

کے لیے معلومات

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za ravnopravnost spolova

ہے۔



گلوسیری

جنس: پیدائش کے وقت تفویض کردہ مختلف حیاتیاتی اور جسامنی 

خصوصیات

صنف: معارشے کی طرف سے پیدا کی گئی خصوصیات کہ عورتوں اور 

مردوں کا برتاؤ، لباس یا اظہار کیسا ہونا چاہیے۔

صنفی شناخت: کیسے آپ اپنے دماغ میں، جنس کے بارے میں سوچتے 

ہیں، یہ آپ کی پیدائش کے وقت تفویض کردہ جنس سے مطابقت رکھتا 

ہے یا نہیں

صنفی کردار کے بارے میں دقیانوسی تصورات: ہر معارشے کی طرف 

سے اپنائے جانے والے کردار اس بات پر کہ ہم سے کس طرح کام کرنے، 

بولنے، لباس پہننے، دولہا بننے اور اپنی تفویض کردہ جنس کی بنیاد پر 

اپنے آپ کو برتاؤ کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ خواتین اور لڑکیوں سے 

عموماً یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عام طور پر نسوانی انداز میں لباس 

پہنیں اور شائستہ، ملنسار اور پرورش کریں۔ عام طور پر مردوں سے توقع 

کی جاتی ہے کہ وہ کامئی کرنے والے کے طور پر کام کریں اور مضبوط، 

جارحانہ اور دلیر ہوں۔

عصمت دری: غیر متفقہ اندام نہانی، مقعد یا زبانی طور پر کسی دورسے 

شخص کے جسم میں کسی بھی جسامنی حصے یا چیز کے ساتھ جنسی 

نوعیت کی دخول؛ کسی شخص کے ساتھ جنسی نوعیت کے دیگر غیر 

متفقہ اعامل؛ کسی دورسے شخص کو تیرسے شخص کے ساتھ جنسی 

نوعیت کی غیر متفقہ حرکتوں میں ملوث کرنے کا باعث بننا۔

جنسی طور پر ہراساں: کسی شخص کے وقار کو پامال کرنے کے مقصد یا 

اثر کے ساتھ جنسی نوعیت کا کوئی بھی جسامنی طرز عمل، خاص طور 

پر جب ایک خوفناک، مخالفانہ، ذلت آمیز، ذلت آمیز یا جارحانہ ماحول 

پیدا کرنا۔

جسامنی تشدد: جان بوجھ کر کسی دورسے شخص کے خالف جسامنی 

تشدد کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنا، قطع نظر اس کے کہ کوئی جسامنی 

چوٹ لگی ہو، بشمول مارنا، دھکا دینا، دم گھٹنا، گال گھونٹنا اور جسامنی 

طور پر حرکت کو روکنا۔

نفسیاتی تشدد: زبردستی یا دھمکیوں کے ذریعے کسی شخص کی 

نفسیاتی ساملیت کو سنجیدگی سے خراب کرنے کا عمل۔

معاشی تشدد: ایسا سلوک جو کسی فرد کو معاشی نقصان پہنچاتا ہے، 

بشمول امالک کو نقصان پہنچانا اور مالی وسائل، تعلیم یا لیرب مارکیٹ تک 

رسائی کو محدود کرنا۔

خواتین کے جنسی اعضا کا اخراج: متام طریقہ کار جن میں خواتین کے 

جنسی اعضاء کو غیر طبی وجوہات کی بنا پر خارجی زنانہ اعضاء کو 

جزوی یا مکمل طور پر ہٹانا یا دیگر چوٹ شامل ہے۔

غیرت پر مبنی تشدد: نام نہاد »غیرت« کے نام پر کیے جانے والے جرائم، 

بشمول یہ دعوے کہ متاثرہ شخص نے ثقافتی، مذہبی، سامجی یا روایتی 

اصولوں یا مناسب رویے کے رواج کی خالف ورزی کی ہے۔

پیچھا کرنا: جان بوجھ کر بار بار دھمکی آمیز طرز عمل میں ملوث ہونا 

جو کسی دورسے شخص کی طرف ہدایت کی جاتی ہے، جس کی وجہ 

سے وہ یا اسے اپنی یا اس کی حفاظت کا خوف ہو۔

ایذا رسانی: گروپ کی شناخت یا اجتامعیت کی وجہ سے بین االقوامی 

قانون کے خالف بنیادی حقوق سے شدید محرومی

کسی خاص سامجی گروپ کی رکنیت: ان افراد کا ایک گروپ جو ان کے 

ستائے جانے کے خطرے کے عالوہ ایک مشرتکہ خصوصیت کا حامل ہے، 

یا جنہیں معارشے کے ذریعہ ایک گروپ کے طور پر سمجھا جاتا ہے )مثالً 

خواتین، ایل جی بی گروپ، ٹرانسجینڈر افراد(

)SGBV( جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کیا ہے؟

جنسی اور جنس پر مبنی تشدد تشدد کی ایک شکل ہے جو کسی شخص 

کے خالف اس کی جنس، جنس یا صنفی شناخت کی بنیاد پر کی جاتی 

ہے یا غیر متناسب طور پر ایک جنس کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے نتیجے 

میں کسی شخص کو جسامنی، جنسی، نفسیاتی یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ 

سکتا ہے، جس میں ایسی کارروائیوں کی دھمکیاں، جرب یا آزادی سے من 

مانی محرومی، چاہے وہ عوامی یا نجی زندگی میں ہو۔

SGBV غیر متناسب طور پر خواتین اور لڑکیوں کو متاثر کرتا ہے، جس 

سے یہ سب سے زیادہ متاثرہ گروپ بنتا ہے۔

روایتی رویوں کی بے عزتی یا رویے میں عدم مطابقت جو خواتین کو 

مردوں کے ماتحت سمجھتے ہیں یا دقیانوسی کرداروں کی مخالفت کرتے 

ہیں اکرث تشدد اور جرب کے لیے کافی جواز کے طور پر استعامل ہوتے 

ہیں۔ مرد اور لڑکے بھی ایس جی بی وی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن 

بدمنا داغ کی وجہ سے ان کی کارکردگی اکرث نہیں رہی۔

SGB تشدد کوئی نجی معاملہ نہیں ہے! 

 SGBV میں کون سی کارروائیاں شامل ہیں؟ 

جنسی تشدد میں عصمت دری کی کارروائیاں شامل ہیں۔ ازدواجی عصمت 

دری؛ جنسی طور پر ہراساں؛ جنسی رویے جو طاقت کے استعامل یا دھمکی 

کے ذریعے مجبور کیے گئے ہیں جن میں بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ 

جسامنی رابطہ شامل ہے - جسم کے مبارشت حصوں کو ناپسندیدہ ملس؛ 

جھوٹ، دھمکیوں یا دباؤ سے جنسی رسگرمیاں جربی مشت زنی؛ جنسی 

استحصال، جربی جسم فروشی اور بہت کچھ۔

SGBV کی دیگر شکلوں میں شادی کے لیے زبردستی کیے جانے کی 

کارروائیاں شامل ہیں۔ گھریلو اور مبارشت پارٹرن تشدد، جیسے جسامنی، 

نفسیاتی اور اقتصادی تشدد؛ خواتین کے جنسی اعضا کا اخراج؛ جربی 

مشقت، جنسی غالمی، یا تجارتی جنسی استحصال کے مقصد کے لیے 

تجارت؛ جربی حمل، اسقاط حمل یا نس بندی؛ فحش مواد میں زبردستی 

دیکھنا یا رشکت کرنا؛ غیرت پر مبنی تشدد؛ پیچھا کرنا اور بہت کچھ۔

SGB تشدد ایک زندہ بچ جانے والے کی غلطی نہیں ہے!

SGBV کہاں ہو سکتا ہے؟ 

SGBV کہیں بھی ہو سکتا ہے – اصل ملک میں، دورسے ملک کے سفر 

کے دوران یا منزل والے ملک میں۔   

یہ گھر پر یا عوامی مقامات پر، کام پر، حراستی مراکز اور جیلوں میں، 

پناہ گزینوں کے کیمپوں میں، چوکیوں پر یا بے ترتیب اسٹاپ کے دوران 

ہو سکتا ہے۔

SGBV میں زندگی بھر میں اکرث تشدد کی متعدد شکلیں شامل ہوتی 

ہیں - وہ تشدد جو مختلف مقامات پر ہوا تھا اور جس کا ارتکاب متعدد 

مجرموں نے کیا تھا۔

SGBV کون کر سکتا ہے؟ 

SGBV کوئی بھی کی کارروائیوں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔  

مجرم خاندان کا کوئی فرد، رشیک حیات یا رومانوی ساتھی، دوست، 

اختیار رکھنے واال شخص یا آپ کا کوئی نامعلوم شخص ہو سکتا ہے۔

SGBV کے اعامل عام طور پر زندہ بچ جانے والے کے قریبی فرد کے 

ذریعے کیے جاتے ہیں۔

SGBV کے لیے ایک دورسے سے منسلک نقطہ نظر کیا ہے؟ 

وجوہات یا نسل، مذہب، قومیت، یا سیاسی رائے کی بنا پر ظلم و ستم 

کا اظہار مردوں اور عورتوں کے خالف مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا 

ہے۔ مثال کے طور پر، ایذا رسانی کرنے واال کسی نسلی/مذہبی گروہ 

کی نسلی شناخت اور/یا خوشحالی کو تباہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے 

مردوں کو قتل، معذور یا قید کر کے، جب کہ خواتین کو نسلی، نسلی 

شناخت یا مذہبی خیاالت کا پرچار کرنے والے کے طور پر دیکھا جا سکتا 

ہے اور انہیں مختلف طریقے سے ستایا جا سکتا ہے، جیسے کہ جنسی 

تشدد یا تولید پر کنٹرول کے ذریعے۔

SGBV کے کیا نتائج ہیں؟ 

SGBV زندہ بچ جانے والوں کو شدید اور دیرپا نقصان پہنچاتا ہے۔

تشدد کا جسامنی پہلو براہ راست شدید اور دامئی صحت کے مسائل 

کا سبب بنتا ہے، جیسے دامئی درد، یادداشت کی کمی، پیٹ میں درد، 

امراض نسواں کے مسائل، حمل کے دوران پیچیدگیاں، جنسی طور پر 

منتقل ہونے والی بیامریاں اور بہت کچھ۔ نفسیاتی نتائج غصے، خوف، 

اضطراب، کم خود اعتامدی، ڈپریشن، بعد از صدمے سے متعلق تناؤ 

کی خرابی، خودکشی کی کوششیں، جنسی خواہش میں کمی، گھرباہٹ 

کے حملے، گھرباہٹ کی خرابی اور بہت کچھ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔  

SGBV سامجی زندگی پر متاثرین کو مورد الزام ٹھہرانے والے رویوں 

اور بدنامی کی وجہ سے الگ تھلگ رہنے یا دوبارہ شکار کرنے کی 

وجہ سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔

مسائل، جیسے لوگوں پر بھروسہ کرنے میں مشکالت یا سامجی تعلقات 

قائم کرنے میں مشکالت، زندہ بچ جانے والے کی سامجی زندگی کو 

بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ اگرچہ معاشی نتائج برسوں تک جاری رہ 

سکتے ہیں، تشدد کے تعلیمی سطحوں، لیرب فورس کی رشکت، اور بہت 

کچھ پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

کیا اگر میں ایس جی بی وی کا تجربہ کروں؟

کروشیا میں غیر ملکی عدالتوں، دیگر ریاستی اداروں اور عوامی اتھارٹی 

والے اداروں کے سامنے برابر ہیں۔ ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل 

ہیں قطع نظر اس کی عمر، نسل، اور جلد کے رنگ، جنس، جنسی 

رجحان، زبان، یا قومی کی اصل۔ SGBV متام شکلیں قانون کے ذریعہ 

قابل سزا ہیں ۔

آپ کو کسی بھی قسم کے تشدد سے آزاد ہونے کا حق ہے!

تم اکیلے نہی ہو۔ مدد ک پہنچنے کے طریقے ادھر لکھے ھوے 

ھین!

ایسی صورت میں آپ ایس جی بی وی کی اطالع دینا چاہتے ہیں:

وزارت داخلہ کے کسی بھی رسکاری شخص سے استقبالیہ مرکز پر 
رابطہ کریں جہاں آپ کو رہائش دی جاتی ہے یا کروشین پولیس 

کو کال کریں: 112 یا 192، ہنگامی طبی امداد: 112 یا 194 

ظلم و ستم سے تحفظ کا دعوٰی کرنا:

غیر ریاستی اداکاروں )رشاکت داروں، میاں بیوی، خاندان کے ارکان اور 

بہت کچھ( کے ذریعے ارتکاب ایس جی بی وی کی تعریف ایسے معامالت 

میں ظلم و ستم کی ایک شکل کے طور پر کی جا سکتی ہے جہاں ریاست 

افراد کو اس سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس سے قارص ہے۔ اس 

طرح، اگر آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے تو آپ اس بنیاد پر سیاسی پناہ کا 

دعوٰی کر سکتے ہیں۔ بین االقوامی تحفظ کی درخواست کرتے وقت اور/

یا بعد کے انٹرویو کے دوران آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ 

ایس جی بی وی کے اپنے تجربے کو بیان کریں۔

صنفی امتیازی سامجی اصولوں یا قوانین کی خالف ورزی کو کسی حقیقی 

یا بے بنیاد سیاسی رائے، مذہب یا کسی خاص سامجی گروپ کی رکنیت 

کے اظہار کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

متام کارروائی خفیہ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کارروائی کے دوران 

کہی گئی ہر چیز رسکاری راز بن جاتی ہے اور کارروائی سے باہر کوئی فرد 

یا ریاست اس کے بارے میں نہیں جان سکتی۔

آپ کو ہم جنس کے ترجامن اور طریقہ کار کی رہنامئی کرنے والے اہلکار 

سے درخواست کرنے کا حق ہے۔

آپ کو ایک علیحدہ انٹرویو کی درخواست کرنے کا حق ہے – خاندان کے 

ارکان کی موجودگی کے بغیر۔

آپ کا تجربہ اہم ہے!


