
ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ – ਜਿਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤਾਂ 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਿਥਾਂ ਅਤ ੇਗਲਤ-ਫਜਿਿੀਆ ਂਕਈੋ ਬਚ ਜਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਿੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਿੁਸ਼ਜਕਲ 
ਬਣਾ ਜਦੂੰ ਦੀਆ ਿਨ। 

ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਿਾਂ ਉਿ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਜਕ ਿੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ, 
ਅਲਜਿਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਿੈ – ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿਿੱ ਦ ਤਿੱਕ ਉਸ ਡਰ ਜਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ ਿੋ ਬਚ ਜਨਕਲਣ 
ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਜਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਿੁਸ਼ਜਕਲ ਬਣਾ ਜਦੂੰਦਾ ਿੈ। 

ਿੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਿ ਜਿਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 

ਜਿਥ: ਿਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਉਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਿਿਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਚਾਿੇ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦਿੱਖ ਿਾਂ 
ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਿੋ ਵੀ ਿੋਵੇ।  

ਜਿਥ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਅਸੀਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਜਕ ਤੁਿਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਲਾਿਾ ਲੈਣ ਦਾ 
ਿਿੱਕ ਨਿੀਂ ਜਦੂੰਦੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰ  ਪੀ ਰਿੇ ਸੀ ਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਤੁਿਾਡਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਿ ਇਸਨ ੂੰ  
ਤੁਿਾਡਾ ਕਸ ਰ ਨਿੀਂ ਬਣਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਵਾਪਜਰਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜਖਆ ਸੀ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ 
ਿੋਣਾ ਿੀ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ। 

ਜਿਥ: ਕੇਵਲ ਸਿਜਲਿੰ ਗੀ ਿਰਦਾਂ ਅਤੇ ਲੜਜਕਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਸਲੀਅਤ: ਜਵਰੋਧੀ ਜਲੂੰ ਗ ਪਰਤੀ ਆਕਰਜਸ਼ਤ (Heterosexual), ਸਿਜਲੂੰ ਗੀ (gay) ਅਤੇ ਦੋਜਲੂੰ ਗੀ (bisexual) ਿਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੋਣ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਤੁਿਾਡੇ ਵਰਤਿਾਨ ਿਾਂ ਭਜਵਿੱ ਖ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ 
ਕਾਿੁਕਤਾ ਦਾ ਲੁਿੱ ਟੇ ਿਾਣ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਜਿਥ: ਕੇਵਲ ਸਿਜਲਿੰ ਗੀ ਿਰਦ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਿਰਦਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰਦ ਿੋ ਿੋਰਨਾਂ ਿਰਦਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਿਿਲਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਜਵਰੋਧੀ ਜਲੂੰ ਗ ਪਰਤੀ ਆਕਜਰਸ਼ਤ 
(heterosexual) ਵਿੋਂ ਦੇਖਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਤਿੱ ਥ ਇਿੱ ਕ ਿੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਉਿਾਗਰ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ – ਇਿ ਜਕ ਜਿਨਸੀ ਿਿਲਾ ਜਿੂੰਸਾ, 
ਗੁਿੱ ਸੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਜਧਤ ਿੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਸਰਫ ਕਾਿ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਿ ਇਿੱਛਾ ਿਾਂ ਜਿਨਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ। 1 

ਜਿਥ: ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਿਜਲਿੰ ਗੀ ਿਰਦ ਬਣਾ ਜਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਆਿ ਗਿੱਲ ਿੈ ਿੋ ਉਸ 
ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਿੁਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਜਛਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ “ਕੀ ਿੇਰੇ ’ਤੇ ਿਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੋਇਆ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ 



ਉਸਨੇ/ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਿੈਂ ਸਿਜਲੂੰ ਗੀ ਸੀ?"; “ਕੀ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਜਕ ਿੈਂ ਸਿਜਲੂੰ ਗੀ ਿਾਂ।” ਇਿਨਾਂ ਤਜ਼ਰਜਬਆਂ 
ਵਿੱ ਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਡਰ ਖੜਹੇ ਕਰਨਾ ਆਿ ਗਿੱਲ ਿੈ। 

ਸਾਡੇ ਸਿਜਲੂੰ ਗੀ ਿੁਵਕਿੱਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਇਿ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਿਨ ਜਕ ਕੀ ਬਚਪਨ ਜਵਿੱ ਚ ਝਿੱ ਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਿੁਕਤਾ ਦਾ ਜਨਰਣਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਜਵਿੱ ਚ, ਬਚਪਨ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਗਣਤੀ ਬਾਲਗ ਿੀਵਨ ਜਵਿੱ ਚ 
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਵਰੋਧੀ ਜਲੂੰ ਗ ਪਰਤੀ ਆਕਜਰਸ਼ਤ ਵਿੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਿ ਿੌਜ਼ ਦ ਿੈ, ਉਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਵਿੱ ਲ ਸੂੰ ਕੇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਦਾ ਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਜਿਥ: ਿਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਿਾਲਾਂਜਕ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਰਸ਼ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਿਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਿਾਲਾਂਜਕ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਿੀਂ) ਔਰਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਖੋਿ (ਅਿਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ) ਸੂੰ ਕੇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 25% ਔਰਤਾਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਿਨ।2 

ਇਿੋ ਅਜਧਐਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਜਕ ਲੜਜਕਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਜਿੂੰਸਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਜਿਥ: ਜਕਸੇ ਜਿਨਸੀ ਜਹਿੰ ਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਲਿੰ ਗ ਦ ੇਖੜਹਾ ਹੋਣ ਿਾਂ ਵੀਰਯ ਜਨਕਲਣ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ “ਸੱਚਿੁੱ ਚ 

ਇਸਨੂਿੰ  ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ” ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜਹਿਤੀ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਜਲੂੰ ਗ ਦਾ ਖੜਹਾ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਵੀਰਯ ਦਾ ਜਨਕਲਣਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ-ਜਵਜਗਆਨਕ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆਵਾਂ ਿਨ ਿੋ ਜਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿਾਂ ਏਥੋਂ 
ਤਿੱਕ ਜਕ ਬੇਿਿੱ ਦ ਤਣਾਓ ਦੇ ਜਸਿੱ ਟੇ ਵਿੋਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਿਿਲਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸੀ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਾ ਜਲਆ ਅਤੇ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂੰ ਕੇਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਜਲੂੰ ਗ ਦਾ ਖੜਹਾ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਵੀਰਯ ਦਾ ਜਨਕਲਣਾ ਜਿਨਸੀ ਜਿੂੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨ ੂੰ  
ਭੂੰਬਲਭ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ – ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲੂੰ ਗ ਖੜਹਾ ਿੋਣ ਿਾਂ ਵੀਰਯ ਜਨਕਲਣ ਦੀ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕਿਾਣੀ ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਜਨਰਉਤਸ਼ਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। 

ਜਿਥ: ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਅਸਲੀਅਤ: ਬਚਪਨ ਿਾਂ ਬਾਲਗ ਉਿਰੇ ਜਿਨਸੀ ਜਿੂੰਸਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਿੁਤਾਤ, ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਿਾਂ ਿੋਰ ਬਾਲਗ ਿਰਦਾਂ ਦੇ 
ਜਖਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੂੰਕੜਾ-ਜਵਜਗਆਨਕ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਰਤਿਾਨ ਸੋਚਣੀ ਇਿ ਿੈ ਜਕ ਇਿ 
ਅੂੰ ਕੜਾ ਲਗਭਗ 5% ਿੈ। 3 
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