
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨ 

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਤੋਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰ ੇਦ੍ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨ ੂੰ  ਰ ੋਸ਼ਿੇਣੀਆ ਂਦ੍ਵਿੱਚ ਵੂੰ ਦ੍ਿਆ ਿਾ ਸਕਰਾ ਹੈ: ਬਿੱ ਦ੍ਚਆਂ ਰ ੇਦ੍ਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦ੍ਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਬੱਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਬਿੱ ਦ੍ਚਆਂ (16 ਸਾਲ ਰੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ) ਰੇ ਦ੍ਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱ ਦ੍ਚਆਂ ਰਾ ਦ੍ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Child Sexual Abuse - CSA) ਦ੍ਕਹਾ ਿਾਂਰਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਰਾ ਹੈ ਿਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵਿੇਰੀ ਉਮਰ ਰਾ ਅਿੱਲਹੜ ਮੁੂੰ ਿਾ/ਕੁੜੀ ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਰੇ 
ਅਿੱਲਹੜ ਮੁੂੰ ਿੇ/ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  ਦ੍ਿਨਸੀ ਦ੍ਤਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਰਾ ਹੈ। 

CSA ਕਈ ਰ ਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਰਾ ਹੈ ਦ੍ਿਸ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਦ੍ਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਦ੍ਮਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦ੍ਹਣਾ ਿਾਂ ਰਬਾਅ ਪਾਉਣਾ (ਚਾਹੇ 
ਦ੍ਸਿੱ ਟਾ ਿੋ ਵੀ ਹੋਵੇ), ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਿਣਨ ਅੂੰਗ ਦ੍ਰਿਾਉਣਾ, ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਦ੍ਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਦ੍ਿਨਸੀ 
ਸੂੰ ਪਰਕ, ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਰੇ ਿਣਨ ਅੂੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ, ਦ੍ਬਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰੇ ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਰੇ ਿਣਨ ਅੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੇਿਣਾ, ਿਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਦ੍ਹਤ 
ਰਾ ਦ੍ਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਬਾਲਗਾਂ ਦ ੇਜਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਬਾਲਗਾਂ ਰੇ ਦ੍ਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦ੍ਨਮਨਦ੍ਲਿਤ ਦ੍ਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਰਾ ਹੈ: 

 ਬਲਾਤਕਾਰ 

ਦ੍ਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨ 2003 (Sexual Offences Act 2003) ਰੇ ਤਦ੍ਹਤ, ਦ੍ਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਲੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਦ੍ਕਸੇ ਵੀ 
ਔਰਤ ਿਾਂ ਮਰਰ ਰੀ ਯੋਨੀ, ਗੁਰਾ ਿਾਂ ਮ ੂੰ ਹ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਉਸਰੀ ਸਦ੍ਹਮਤੀ ਰੇ ਦ੍ਬਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਇਿੱ ਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨ ੂੰ ਨ 
ਦ੍ਵਿੱ ਚ 1994 ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਪਛਾਦ੍ਣਆ ਦ੍ਗਆ ਪਰ 2003 ਰੇ ਦ੍ਵਧਾਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ੍ਲੂੰ ਗ ਦ੍ਨਰਪਿੱਿ ਬਣਾ ਦ੍ਰਿੱਤਾ ਹੈ। 

 ਜਲੂੰ ਗ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ 
ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਰਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਔਰਤ ਦ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਵਅਕਤੀ ਰੀ ਸਦ੍ਹਮਤੀ ਰੇ ਦ੍ਬਨਾਂ ਉਸਰੀ ਯੋਨੀ ਿਾਂ ਗੁਰਾ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਪਿਵੇਸ਼ 
ਕਰਰਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਰਾ ਹੈ ਿਰ ਪਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਿਨਸੀ ਇਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੇ ਦ੍ਕਸੇ ਅੂੰਗ ਰੁਆਰਾ (ਉਰਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ 
ਉਂਗਲ) ਿਾਂ ਦ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਆਰਾ (ਉਰਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਸਤ ) ਕੀਤਾ ਿਾਂਰਾ ਹੈ। 

 ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ 
ਦ੍ਿਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਔਰਤ ਇਰਾਰਤਨ ਦ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਦ੍ਿਨਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਸਦ੍ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਦ੍ਬਨਾਂ ਛ ੂੰ ਹਰਾ ਹੈ। 

‘ਸਜਹਮਤੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਸਰਲ ਮਰਾਂ ਦ੍ਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਆਦ੍ਗਆ (ਿਾਂ ਸਮਝੌਤੇ) ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਦ੍ਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦ੍ਕਸੇ ਵੀ ਦ੍ਿਨਸੀ ਦ੍ਕਦ੍ਰਆ ਿਾਂ ਦ੍ਵਵਹਾਰ 
ਤੋਂ ਪਦ੍ਹਲਾਂ ਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦ੍ਵਚਕਾਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਦ੍ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਰਲ ਸਕਰੇ ਹੋ।  



ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੂੰ ਨਹ ਾਂ ’ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਜਵਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਦ੍ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਆਰਾ ਪਿਭਾਦ੍ਵਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਚ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਂ ਿਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸਤ ਿਾਂ ਕੋਈ ਦ੍ਪਆਰਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਕਸੇ 
ਦ੍ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਦ੍ਹਲੇ ਕਰਮ ਵਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਲਿਤ (SMS) ਚੈਟ (Text (SMS) Chat) ਿਾਂ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ (Web Chat) ਨ ੂੰ  
ਅਿਮਾ ਸਕਰੇ ਹੋ। 

ਿੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਦ੍ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੇ ਦ੍ਸਿੱ ਟੇ ਰੇ ਬਾਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਨਾ ਪਸੂੰ ਰ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ISVAs ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹ ਸਕਰੇ ਹੋ। 
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