
ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ 
 

ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? 

SurvivorsUK ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾਮੂੰ ਦੀ ਵ਼ਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਕ਼ਾਰਿ ਵਿੋਂ ਪਜਰਭ਼ਾਜਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਜਕਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਲੜਕੇ 
ਦੇ ਜਿਲ਼ਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਜਕਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵੱਚ, ਇਹ ਜਕਸੇ ਨ਼ਾਲ ਵੀ ਵ਼ਾਪਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵ਼ਾਪਜਰਆ ਹੋਵੇ ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਅੱਲਹੜ ਮੁੂੰ ਡੇ ਸੀ, ਿਾਂ 
ਇੱਕ ਬ਼ਾਲਗ ਵਿੋਂ ਵ਼ਾਪਜਰਆ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਕਿੰ ਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹ?ੈ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨ਼ਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਵ਼ਾਰ। 

ਆਜਫਸ ਫ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਜਟਸਜਟਕਸ ਵ਼ਾਸਤੇ ਪਰਕ਼ਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅੂੰ ਕੜੇ (2007) ਸ਼ਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 16 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਦੇ 11% ਲੜਕੇ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤਮ਼ਾਨ ਆਬ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਹਸ਼ਾਬ ਨ਼ਾਲ, ਇਹ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਯ ਕੇ ਜਵੱਚ ਬਚਪਨ ਜਵੱਚ ਜਿਨਸੀ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲਣ ਵ਼ਾਲੇ 2 ਜਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬ਼ਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। 

ਇਹੀ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਬ਼ਾਲਗਪਣ ਜਵੱਚ, 3.5% ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਿੋ 905,000 ਹਮਲੇ ਅਤੇ 
120,000 ਬਲ਼ਾਤਕ਼ਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਯ਼ਾਨੀ ਜਕ ਬ਼ਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਲ਼ਾਫ ਇੱਕ ਜਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ। 1,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਪੁਜਲਸ ਕੋਲ ਬਲ਼ਾਤਕ਼ਾਰ ਕੀਤੇ 
ਿ਼ਾਣ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਅਤੇ ਜਵਭ਼ਾਗ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ਜਕ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਸੂੰ ਜਿਆ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭ਼ਾਵਨ਼ਾ ਹੈ। 

ਆਜਫਸ ਫ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਜਟਸਜਟਕਸ ਦੀ 2013 ਵ਼ਾਸਤੇ ਜਰਪੋਰਟ “ਐਨ ਓਵਰਜਵਊ ਆਫ ਸੈਕਸ ਅਲ ਔਫੈਂਜਡੂੰਗ ਇਨ ਇੂੰ ਗਲੈਂਡ ਐਡਂ ਵੇਲਜ” (“An 

Overview of Sexual Offending in England and Wales” ) ਜਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਲ਼ਾਫ 
72,000 ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਰਤਾ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਹਾਂ। ਹ਼ਾਲੀਆ ਿੋਿ (ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ) ਸੂੰ ਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਾਰੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕ਼ਾਰੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ 25% ਔਰਤਾਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਜਧਐਨ ਸ਼ਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਲੜਜਕਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਜਹੂੰਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਵ਼ਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਜੂੰ ਮੇਵ਼ਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 

ਬਚ ਜਨਕਲਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬ਼ਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ-ਫਜਹਮੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਜਨਪਟਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਪੂੰ ਨ਼ਾ ਕੁਝ ਜਮਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ਼ਾ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬ਼ਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿ਼ਾਣਨ਼ਾ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਡੇ ਪੂੰ ਨੇ ਨ ੂੰ  ਪੜਹੋ।  
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