
ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ – 
ਪੁਰਸ਼ ਨਿਿਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਚੰਿਹ  
ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਜਿਲੱਖਣ ਜਚਿੰ ਨ੍ਹ  ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍ ਜਿਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜਦਖਾਿਾ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ – ਕੋਈ ਤਸ਼ਖੀਸੀ 
ਪੜਤਾਲ-ਸੂਚੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹ ੈਿੋ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਦੱਸੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਿਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੂ੍ਿੰ  ਜਿਜਭਿੰਨ੍ ਤਰੀਕੇ ਨ੍ਾਲ ਪਰਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਚਿੰ ਨ੍ਹ  ਅਿੰ ਦਰੂਨ੍ੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜਨ੍ਿੱਿੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ੍ 
– ਇਹ ਜਕਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨ੍ਾਂ ਨ੍ਾਲ ਜਰਸ਼ਤੇ ਨੂ੍ਿੰ  ਪਰਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ੍। 

ਮਨੋ੍ਜਿਜਗਆਨ੍ਕ ਰੱਜਖਆਿਾਂ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਭਾਿਨ੍ਾਿਾਂ ਦਬਾਉਣਾ (repression) ਅਤੇ ਇਨ੍ਕਾਰ ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂ੍ਿੰ  ਸਮਝਣਾ, 
ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਿਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ੍ਾ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਿੋ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ਾਲ ਿਾਪਰੀ ਸੀ। 

ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਿੰੂ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਿਾਣ 
ਨੂ੍ਿੰ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੁਹਰਾਏ ਿਾਣ ਿਿੋਂ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਜਹਮ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਚ, ਦਰਦਨ੍ਾਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਜਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਿੋ ਿੀ ਹੋਣ।  

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ 

ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਜਲਆਂ ਜਿਚਕਾਰ ਲਤ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਿਾਲੇ ਜਿਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਜਨ੍ਕਟਤਾ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ਜਤਆਂ ਸਬਿੰ ਧੀ 
ਮਸਲੇ ਆਮ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ੍। ਪਰ, ਇਹ ਕੇਿਲ ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨ੍ਾਲ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਣਪ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। 

ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰ ਭੋਗ ਅਤੇ ਜਨ੍ਕਟਤਾ ਨੂ੍ਿੰ  ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ – ਉਹ ਜਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ 
ਜਕ ਇੱਕ ਭਾਿਨ੍ਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਜਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨ੍ਾਕ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂ੍ਿੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ, ਜਕਸੇ ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਲੇ 
ਨੂ੍ਿੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸੇ ਜਿਨ੍ਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ੍ਪਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿ-ਜਿਧੀਆਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਜਿਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜਿਖਾਿਾ ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਜਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਨ੍ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬਿੰ ਧੀ ਮਸਲੇ 

 ਜਿਨ੍ਸੀ ਲਤ ਿਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 
 ਜਰਸ਼ਜਤਆਂ ਜਿੱਚ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਿਾਂ ਮੁਸ਼ਜਕਲਾਂ 
 ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ 
 ਜਿਿਹਾਰ ਿੋ ਸਦਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਣਾਓ ਨ੍ਾਲ ਜਮਲਦੇ ਿੁਲਦੇ ਹਨ੍ 

ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰ ਪੂਰਨ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਉੱਪਰ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਰ ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਲੇ ਨੂ੍ਿੰ  ਜਿਜਭਿੰਨ੍ ਤਰੀਕੇ ਨ੍ਾਲ 
ਪਰਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 



ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 

ਇਹ ਉਹਨ੍ਾਂ ਆਮ ਗਲਤ-ਫਜਹਮੀਆਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ੍ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਚ ਜਨ੍ਕਲਣ ਿਾਜਲਆਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਕਰਨ੍ਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ -
 ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜਮਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤਾਂ (myths and realities of male sexual abuse) ਬਾਰੇ ਪਿੰ ਨੇ੍ ਨੂ੍ਿੰ  ਪੜਹੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਜਬਆਂ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਨ੍ਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਜਤਆਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਜਹਲੇ ਕਦਮ ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੈਿੱਬ ਚੈਟ (Web 

chat) ਿਾਂ ਜਲਖਤੀ (SMS) ਚੈਟ (Text (SMS) chat) ’ਤੇ ਜਿਚਾਰ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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