
گھریلو استحصال قریبی پارٹرنز یا خاندان کے 

افراد کے درمیان کسی بھی قسم کا اسحتصالی 

رویہ ہوتا ہے۔

گھریلو استحصال کیا ہے؟

یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے اس کی عمر، پس منظر، جنس، 

مذہب، جنسی رجحان یا نسل جو بھی ہو۔ 

جب لوگ گھریلو استحصال کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکرث یہ ذہن 

میں آتا ہے کہ اس کا تعلق رصف جسامنی استحصال سے ہے۔ لیکن اس 

سے مراد کسی شخص کی طرف سے اپنے پارٹرن، سابقہ پارٹرن یا خاندان کے 

کسی فرد کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی ہے۔



گھریلو استحصال کی کئی اقسام ہیں:

   اقتصادی اور مالی استحصال - متاثرہ اشخاص کو رقم خرچ کرنے کی اجازت نہ دینا یا ایک ایک پائی کا حساب لینا، انہیں مالی مشکالت کا 

شکار کرنا، رقم کامنے یا حاصل کرنے کے مواقع تک ان کی رسائی محدود کرنا

   جسامنی استحصال - جسامنی نقصان پہنچانا اور/یا متاثرہ شخص کو ہتھیاروں سے دھمکی دینا یا خاندان کے افراد یا پالتو جانوروں پر 

تشدد کی دھکمی دینا۔

    دماغی اور نفسیاتی استحصال - ڈرانا، بے عزتی کرنا، ہراساں کرنا، ہتک کرنا، دورسوں کو متاثرہ شخص کے خالف کرنا، ان کی پریشانیوں یا 

عقائد کو اپنے فائدے کے لیے استعامل کرنا۔

    جابرانہ کنٹرول - متاثرہ شخص کو دوستوں اور اہِل خانہ سے دور کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کے وقت، رقم اور روزمرہ زندگی 

کو کنٹرول کرنا۔

   جذباتی استحصال - توہین کرنا، خود کو یا دورسوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا، متاثرہ شخص کی عزِت نفس پر حملہ کرنا، انہیں 

نظر انداز کرنا، سچائی کو توڑنا موڑنا یا اس کا انکار کرنا۔

    جنسی استحصال – جنسی افعال کے لیے اکسانا، جنسی عمل کے دوران متاثرہ شخص کو تکلیف دینا، حمل کو روکنے کے بارے میں 

جھوٹ بولنا، بغیر مرضی کے جنسی ربط رکھنا، جنسی لحاظ سے توہین آمیز زبان استعامل کرنا۔

   ڈیجیٹل اور آن الئن استحصال – پیچھے پڑ جانا، جھوٹی یا بدنیتی پر مبنی معلومات شائع کرنا، آن الئن اشتعال آمیز پیغامات شائع کرنا، 

مرضی کے بغیر جنسی تصویریں یا ویڈیوز شائع کرنا، متاثرہ شخص کی اسامرٹ ڈیوائسز کے ذریعے نگرانی کرنا، اس کے پیغامات اور 

سوشل میڈیا چیک کرنا۔

   جربی شادی – کسی کی مرضی کے بغیر شادی کے لیے دبأو ڈالنا، جسامنی یا جنسی تشدد کی دھمکیاں دینا، کسی کو یہ احساس دالنا 

کہ ان کے منتخب کردہ شخص سے شادی نہ کر کے وہ اپنے خاندان کے لیے ‘رشمندگی’ کا باعث بن رہا ہے۔

   خواتین کا ختنہ )FGM( – خواتین کی رشم گاہ کے بیرونی حصے کو جزوی یا مکمل طور پر کاٹ دینا یا کسی طبی وجہ کے بغیر 

عورتوں کے جنسی اعضا کو زخمی کرنا۔

    غیرت پر مبنی استحصال - گھریلو استحصال جو اکرث خاندان اور/یا کمیونٹی کے افراد کی تھوڑی بہت منظوری اور/یا تعاون 

سے کیا جاتا ہے۔

گھریلو استحصال دھمکیوں یا برا بھال کہنے سے رشوع ہو کر جسامنی تشدد تک جا سکتا ہے۔ جسامنی چوٹ کا خطرہ 

حقیقت میں بہت سنگین معاملہ ہے لیکن گھریلو استحصال کے جذباتی اور نفسیاتی اثرات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

گھریلو استحصال کی اقسام



اس کی عالمات کی نشاندہی کرنے کا طریقہ

درج ذیل صورتوں میں تعلق استحصالی ہو سکتا ہے:

حسد اور حِق ملکیت جتانا   

استحصالی رویہ   

    یہ بتایا جانا کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے، کس 

سے ملنا ہے

    خاندان، دوستوں اور رفقائے کار کے ساتھ رابطے پر 

پابندیاں لگانا

مسلسل تذیلیل یا توہین کرنا    

مالی کنٹرول اور استحصال کرنا    

جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے دبأو یا جرب    

    حرکات و سکنات، پیغامات یا سوشل میڈیا کی 

نگرانی یا ٹریک کرنا

    کنٹرول حاصل کرنے کے لیے غصہ کرنا اور ڈرانا 

دھمکانا

دھمکی یا تشدد   

پراپرٹی یا ذاتی اشیا کو تباہ کرنا    



اگر آپ یا آپ کا جاننے واال کوئی شخص استحصالی تعلق کا شکار ہے اور آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے 

 تو براہ مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔

 ہم آپ کی بات سنیں گے اور ہم مدد بھی کر سکتے ہیں۔

ڈونکاسٹر ڈومیسٹک ابیوز ہب - 080 737 01302 

IDAS بارنسلی - 110 110 03000 
IDAS شیفیلڈ - 2241 808 0808 

رادرم رائز - 0571 202 0330 

گیلپ )LGBT کے لیے نیز تشدد کے خالف چیریٹی( - 5428 999 0800 

24 گھنٹے کی گھریلو استحصال کی نیشنل ہیلپ الئن - 247 2000 0808 

فوری خطرے کی صورت میں پر کال کریں۔ 999

گھریلو استحصال کے پہلے سے ہو چکے حادثے کی اطالع دینے کے لیے 101 پر کال کریں۔

مدد حاصل کرنے کا طریقہ


