
جابرانہ کنٹرول اور اقتصادی استحصال

جابرانہ کنٹرول سے مراد حملے، دھمکیوں، تذلیل، ڈرانے یا کوئی اور استحصالی فعل یا افعال کا 

پیٹرن ہوتا ہے۔

کنٹرول کرنے کا رویہ متاثرہ اشخاص کو اعانت سے دور کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، خود مختار ہونے سے 

روکتا ہے اور متاثرہ شخص کو ڈرانے، دھمکانے یا نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔

استحصالی کنٹرول میں درج ذیل نشانیاں شامل ہو سکتی ہیں:

متاثرہ اشخاص کو دوستوں اور اہِل خانہ   

سے دور کرنا

متاثرہ شخص کے وقت، بات چیت اور مالی   

حیثیت کی نگرانی کرنا

اس کی تذلیل کرنا، ہتک کرنا یا غیر انسانی   

سلوک کرنا

دھمکیاں دینا یا اسے ڈرانا  

اسے مدد جیسے طبی رسوسز حاصل کرنے   

سے روکنا

اس کی زندگی کے مختلف پہلؤوں کو کنٹرول   

کرنا جیسے وہ کہاں جا سکتے ہیں، کس سے 

مل سکتے ہیں، کیا پہن سکتے ہیں اور کب 

سو سکتے ہیں

اقتصادی استحصال سے مراد کسی کی طرف سے رقم کے حوالے سے اپنے پارٹرن کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں 

رضوریاِت زندگی جیسے غذا، کپڑوں اور ٹرانسپورٹ تک رسائی کو محدود کرنا اور لوگوں کو اپنی اقتصادی صورِت 

حال بہرت بنانے سے روکنا بھی شامل ہو سکتے ہیں )مثالً مالزمت، تعلیم یا تربیت کے ذریعے(۔

یہ استحصالی ماحول سے نکلنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے کیونکہ کوئی رقم نہ ہونے سے لوگ یہ سمجھنے 

لگتے ہیں کہ ان کے پاس استحصال کرنے والے کے ساتھ رہنے کے سوا کوئی چارا نہیں۔



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 

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

فوری خطرے کی صورت میں 999 پر کال کریں۔

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

اقتصادی استحصال میں درج ذیل نشانیاں شامل ہو سکتی ہیں:

خاندانی کامئی کو کنٹرول کرنا یا اس ِمں   

تعاون کرنے سے انکار کرنا

متاثرہ اشخاص کو تب تک پیسہ خرچ کرنے   

کی اجازت نہ دینا جب تک کہ ‘اجازت 

نہ دے دی جائے’ یا انہیں اپنے خرچ کردہ 

ہر پأونڈ کا حساب دینے پر مجبور نہ کر 

دیا جائے 

ان کے نام پر بڑے بڑے بلز جمع ہونے دینا یا   

جان بوجھ کر ادائیگیاں نہ کرنا

ان کی تعلیم، تربیت یا مالزمت میں   

مداخلت کرنا

کسی موبائل فون/گاڑی/یوٹیلیٹیز تک رسائی   

کی انہیں اجازت نہ دینا

انہیں غذا کے لیے رقم دینے سے انکار کرنا یا   

جو وہ کھاتے ہیں اسے کنٹرول کرنا


