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1. ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਕ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਨ
ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਔਰਤ ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਉਸ ਦੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਜ� ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (AIC, 2017)।
ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਬਦਲਾਵ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਤਾਕਤਵੀਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਲੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਿਵਵਹਾਰ� ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਜਵ� ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਈਯਰ
Rosie Batty ਨ� ਿਕਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ “ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਿਨਵੇਕਲੀ ਥ� ਹੈ”। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ�ਿਕ:
"

ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ�ਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰ ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌ ਣ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"

ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"

ਮੀਡੀਆ ਕਾਤਲ� ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਦੇ ਿਵੱ ਚ� ਚੋਣ� ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਖਾ ਕੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"

ਮੀਡੀਆ ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਾਹ� ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਪ�ਭਾਵ
ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਪ�ਿਸੱ ਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰ ਕੌ ਰਨਰ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ Law Reform Commission ਕੋਲ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ)।

"

ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤ� ਇਹ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ – ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਗਈ ਿਹੰ ਸਾ ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ �ਚਾ ਦਰਜਾ ਿਦਵਾਉਣਾ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਜ� ਮਾਫੀਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ।

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਿਵੱ ਚ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ
ਿਰਪੋਰਟ� ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮ ਸੁਧ ਾਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੱ ਧ ਚੜ� ਕੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਕਾਰਣ� ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋ ਕ� ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ, ਕਾਤਲ� ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹਾਿਨਆਂ,
ਜ� ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਵ� ਿਜਵ� ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਕ ਹਨ, ਵਾਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਿਧਆਨ� ਵਰਤਣ ਤ� ਬਚਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਅਸ� ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱ ਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਆਈ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਲੱਿਭਆ ਹੈਿਕ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਧਾਿਰਤ ਮੀਡੀਆ
ਿਰਪੋਰਟ� ਿਵੱ ਚ� 15 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ‘ਿਸ਼ਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼’ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ
ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋ ਲ ਕਰ ਰਹੀ/ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਜ� ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸੀ।

3

ਮੀਡੀਆ “ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰ ਚ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸਮਝ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ
ਬਦਲਾਵ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਵੇਕਲਾ ਥ� ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ”।
- Rosie Batty,
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਪ�ਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਆਫ
ਦੀ ਈਯਰ

ਉਨ� ਹੀ ਕਾਤਲ� ਵੱ ਲ� ਬਹਾਨ� ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲ� ਦਾ ਸੀ, ਈਰਖਾਲੂ, “ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਸੀ”
ਜ� “ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ” (ANROWS, 2016)। ਜਦ� ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਗਈ ਿਹੰ ਸਾ ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਅਤੇ
ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਖੋਜ� ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨ� ਦੇ ਹੁੰ ਗਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ�, ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, Our Watch ਨ� ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨ�
ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਬਚ ਿਗਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਜ� ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ� ਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ।

2. ਿਵਤਕਰਾ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਿਕਸੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਜ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ
ਤਾਕਤ ਿਵੱ ਚ ਅਸੰ ਤੁਿ ਲਨ ਜੋ ਿਕ ਿਵਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਕ ਕੁਝ ਔਰਤ�
ਿਹੰ ਸਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਅਨੁਪਾਤੀ
ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ� ਦੀਆਂ
ਸਹਾਰਾ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਕਾਵਟ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਔਰਤ� ਜੋ ਬੇਅਨੁਪਾਤੀ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ
ਇਹਨ� ਔਰਤ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
"

ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂਵਾਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

"

ਪ�ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

"

ਅਪੰ ਗਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ

"

LGBTIQ+, ਅਤੇ

"

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ�।

ਭਾਸ਼� ਵਾਸਤੇ ਨ�ਟ
ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ‘ਔਰਤ� ਦੇ
ਿਖਲਾਫ’ ਸ਼ਬਦ ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਹੰ ਸਾਵ� ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਪਰਵਾਰਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ,
ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱ ਲ�
ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ�ਭਾਸ਼ਾਵ� ਵੇਖੋ,
ਸਫਾ 15।

ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਜ� ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਭੜਕਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਸਿਹਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਔਰਤ� ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਸੇਵਾਵ�
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਖਾਸ ਤਰ�� ਤੇ ਉਹਨ� ਸਮੂਹ� ਲਈ ਜੋ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜ� ਰਾਜ ਵੱ ਲ� ਮਨਜ਼ੂਰ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹੰ ਦੇ ਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਔਰਤ� ਬੇਅਨੁਪਾਤੀ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੰ ਸਾ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

4

"

ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਜ� ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ‘ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ’ ਵਜ�, ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਸਤਕ� ਿਵੱ ਚ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਧੀਨ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ,
ਜ� ਰਸਮੀ/ਬੇਰਸਮੀ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਪਾਸ� ਮਾਫੀ ਿਦਵਾਉਣੀ ਜੋ ਿਕ ‘ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ-ਤਣਾਅ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

"

ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਜ� ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਿਕਹਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਉਹਨ� ਨੂੰ ‘�ਚਾ, ਮਾਰਖੋਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਜ� ਅਪੰ ਗਤਾ
ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਿਲੰਗੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਸਹਰਾ ਬੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

"

ਮਰਦ ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਜੋ ਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਔਰਤ� ਉਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭ ਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਪ�ਵਾਸੀ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਿਜਨਸੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ, ‘ਨਸਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ’
ਅਤੇ ਅੰ ਗ� ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

"

ਮਰਦ� ਦੁਆ ਰਾ ਫੈਸ ਿਲਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤ� ਹੋਰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭ ਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ,
ਅਤੇ ਮਰਦ� ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਿਲਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ‘ਉਹਨ� ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ’ ਹੈ।

ਭ�ਵ� ਿਕ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਹੰ ਸੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣ�, ਅਪੰ ਗਤਾ ਜ� ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ� ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ।

3. ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਦਮ
ਇੱ ਥੇ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱ ਿਗਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਹੱ ਲ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ/ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਨਵ� ਜ� ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਵੇ
ਜ� ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ� ਜ� ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਤੁਸ� ਇਹ 10 ਕਦਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1. ਨਾਮ ਲਵੋ
ਕਰੋ: ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਨੂੰ ਵਰਤੋ – ‘ਔਰਤ�/ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ’, ‘ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ’, ‘ਹਮਲਾ’, ‘ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ’,
‘ਬਜ਼ੁਰਗ� ਉਤੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ’, ਬੱ ਿਚਆਂ ਉਤੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ’, ‘ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ
ਸਮਾਨ’, ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਜ� ‘ਕਤਲ’ ਜੇਕਰ/ਜਦ� ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਿਕ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਿਕੰ ਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇਹ ‘ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਟ�ਵ� ਕੰ ਮ’ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਕੋਈ ਿਕਆਸ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਪ�ਭਾਸ਼ਾਵ�, ਸਫਾ 16।

“ਿਹੰ ਸਾ ਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਦੁੱ ਖ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਹੋਏ
ਵਜ�, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਿਕਵ�
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਪਰ
ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਿਪਆ ...ਵੱ ਡੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ,
ਮ� ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ
ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮ� ਜਾਣਦਾ
ਹ� ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਸੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।“
- Arman Abrahimzadeh,
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ਨਾ ਕਰੋ: ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਿਨਗੂਣਾ ਦੱ ਸਣ (ਿਜਵ� ‘ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ’, ‘ਚੰ ਚਲ ਿਰਸ਼ਤਾ’, ਜ� ‘ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ’)।

2. ਪਿਹਲ� ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰੋ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ�� ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਿਵਚਾਰੋ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ, ਕੀ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋਇਆ (ਿਜਵ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਘਰ ਜ� ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜੋਰ ਜ� ਵਰਤੇ
ਗਏ ਹਿਥਆਰ, ਲੱਗੀਆਂ ਸੱ ਟ� ਆਿਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰੋ: ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭ�ਵ� ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਬੇਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਦਹਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ।

3. ਸਬੂਤ ਆਧਾਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋ
ਕਰੋ: ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਿਕ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਔਰਤ�/ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬਹੁਤੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਲੰ ਗ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
"

ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਮਰਦ� ਵੱ ਲ� ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਅਣਿਡੱ ਠ ਕਰਨਾ

"

ਮਰਦ� ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪਰ ਸੀਮਾਵ�

"

ਮਰਦਾਨਾਪਨ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾਪਨ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣਤਰ�

"

ਔਰਤ� ਪ�ਤੀ ਿਨਰਾਦਰ ਅਤੇ ਮਰਦ� ਦੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਨਾ ਕਰੋ: ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨਾ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਇਹ ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ, ਤਣਾਅ,
ਿਵੱ ਤੀ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਿਕਸੇ ਅਪੰ ਗ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਭਾਰ, ਜ� ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ‘ਅਚਾਨਕ ਤੜਕ’ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ� ਨਾਲ
ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਭ�ਵ� ਿਕ ਇਹ ਮੁੱ ਦੇ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ।
ਨਾ ਕਰੋ: ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਿਜਹੜੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱ ਸੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਉਪਰ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਜੋ
ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ
ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਬਾਹਰ, ਇਕੱ ਲੇ ਤੁਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ, ਆਿਦ।

4. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਕਰੋ: ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਿਕ ਿਕ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ ਦੰ ਡ ਹਨ ਜੋ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ
ਿਜਨਸੀ ਜੁਰਮ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ� ਕੀ ਕੋਈ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱ ਤਰਕਾਰ� ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ

″ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ

ਜਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਨ� ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਆਰੰ ਭ
ਖਬਰ� ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਗੀ।″
- Andrew Eales,
ਪ�ਬੰਧਕ ਸੰ ਪਾਦਕ
Fairfax ਖੇਤਰੀ
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ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ� ਿਨਰਦੇਸ਼ � ਉਪਰ ਭਰੋਸ ਾ ਨਾ ਕਰਨ। ABC ਦੀ 2016 ਗਾਈਡ 1 ਦੀ ਿਵੱ ਚ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਕਰੋ: ਸਮਝੋ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਜ� ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ�
ਉਪਰ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ, ਿਵੱ ਤੀ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂਪਨ ਜੋ ਿਕ ਅਜੇ ਜੁਰਮ 2 ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਆਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ
1

ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਗੰ ਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ
ਿਵਚਾਰੋ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨ� ਉਪਰ ਿਕੰ ਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜੰ ਨ�� ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਖੀ ਜ�
ਬੇਿਧਆਨ� ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਹੋਏ ਜ� ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤ� ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਜੰ ਨ�� ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
"

ਖੁੱ ਲ�ੇ ਅੰ ਤ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣੇ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਕੀ ਤੁਸ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?”

"

ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਪਛਾਣ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ‘ਿਸ਼ਕਾਰ’ ਜ� ‘ਬਚੇ ਹੋਏ’,
‘ਅੰ ਗਹੀਣ ਔਰਤ’ ਦੀ ਥ�ਵ� ‘ਅੰ ਗਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ’, ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ ਪੜਨ�ਵ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕੜੀਆਂ।)

"

ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਜੰ ਨ�� ਵੀ ਸਮ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦਓ

"

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ� ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

"

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਿਕ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸਣ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਨ�ਿਤਕ ਮੁੱ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਜ� ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜ� ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"

ਸਮਝੋ ਿਕ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ�
ਕੋਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੱ ਿਖਆ ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਾ ਕਰਨ।

"

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਿਕ ਔਰਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਾਲਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ� ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਵਾਬ� ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਓ

1 ABC,
2
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2016, http://about.abc.net.au/wp-content/uploads/2016/03/Final-DFV-Fact-Sheet-15-Feb-2016.pdf
Family Violence Prevention Act, 2008

5. ਔਰਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ

“ਮ� ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਬ�ਡ ਬਲੂਅ ਅਤੇ

ਨਾ ਕਰੋ: ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜ� ਿਨਗੂਣਾ ਬਨਾਉਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਨਾਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ�, ਬੇਲੋੜੇ

ਪੀਓਪਲ ਿਵਦ ਿਡਸਅਿਬਲਟੀ

ਵੇਰਵੇ, ਿਨਰਮੂਲ ਜ� ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਿਚੱ ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਉਿਚੱ ਤ ਿਚੱ ਤਰ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਸਫਾ 8) ਜ�

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਵੱ ਲ�

ਅਣਉਿਚੱ ਤ ਹਵਾਲੇ ਜ� ਦੋ ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ। ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਬੁਰੇ ਤ� ਚੰ ਗੀ’ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਸਫਾ 10

ਕੀਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ – ਇਹ

6. ਮੁਜ਼ਿਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ

ਗੱ ਲ ਵੀ ਭਾਵ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ

ਕਰੋ: ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਕਸੇ ਮੁਜ਼ਿਰਮ ਨ� ਿਹੰ ਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਸੁਸਤ ਸਰਖੀਆਂ ਿਲਖਣ ਿਜਵ� ਿਕ ‘ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱ ਕਾ ਵੱ ਿਜਆ’ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇਹ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ‘ਮਰਦ ਨ� ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੱ ਕਾ ਮਾਿਰਆ’ ਜ� ‘ਮਰਦ ਨ� ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ-ਪਤਨੀ ਦੇ
ਮੁਕਾ ਮਾਿਰਆ’। ਨਹ� ਤ� ਇਹ ਇਸ ਤਰ�� ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਔਰਤ� ਨਾਲ ‘ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ’ ਹੈ,

ਿਹੰ ਸਾ ਵਰਗੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਵਾਸਤੇ
ਪੱ ਤਰਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਤ� ਜੋ
ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨ�� ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਅਰਥਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ”

ਜਦ� ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਮੁਜ਼ਿਰਮ ਹਮੇਸ਼� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

- Melissa Davey
ਮੈਲਬੋਰਨ ਿਬਓਰੋ ਚੀਫ

ਕਰੋ: ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚਲੰਤ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗ ਹੋ)। ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਔਰਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬਹੁਤੀ ਿਹੰ ਸਾ ਉਹਨ� ਦੇ
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ਜਾਣੂਆਂ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਚਲੰਤ ਜ� ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ, ਬਾਲਗ ਬੱ ਚਾ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ,
ਜ� ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਵੱ ਲ� ) ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਹਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਅਜਨਬੀ ਵੱ ਲ� ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ )।
ਨਾ ਕਰੋ: ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾ ਿਦਓ ਿਕ ਮਰਦ� ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤ� ਆਪਣੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ। ਭ�ਵ� ਿਕ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਮੇਸ਼� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7. ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਸੰ ਗਕ ਬਣਾਓ
ਕਰੋ: ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕੋ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ

“ਜਦ� ਮੇਰੀ ਭੈਣ Niki ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ
ਿਵਚਲੀ ਬਹੁਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰ ਗ, ਸਾਡੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਜ� “ਸਿਭਆਚਾਰ” ਜ�

ਦੇ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ (ਜੇ ਉਿਚੱ ਤ ਹੋਵੇ) ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ

“ਇਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ” ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ

ਵਰਤੋ। ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ� ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ�

ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰ ਸੀ ... ਜਦ� ਿਕ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਠ� ਜ� ਨਹ� ਇਕੱ ਠ� ਕੀਤੇ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕ ਮਰਦ ਵੱ ਲ� ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਣ

ਜ�ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਰੇ ਸੀ। {ਸਾਨੂੰ} ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ� ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵੇਖੋ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ, ਸਫਾ 15
8. ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼� ਵਰਤ� ਕਰੋ।
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ਅਤੇ ਿਕਵ� ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸਮੂਹ� ਦੀਆਂ ਔਰਤ�
ਲਈ ਇੰ ਨ�ਾ ਗੰ ਭੀਰ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ”
-

Tarang Chawla,
Our Watch ਰਾਜਦੂਤ

ਿਜੰ ਨ�� ਲੋ ਕ� ਨ� ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ: “ਜੇ ਤੁਸ � ਜ� ਿਕਸੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਫੋਨ 1800 RESPECT”।
ਮਰਦ� ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਮਰਦ� ਿਜੰ ਨ� � ਨੂੰ ਗੁੱ ਸੇ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਪਾਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, Men's Referral Service ਨੂੰ

“ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ

1300 766 491 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ”।

ਮੀਡੀਆ ਇਹਨ� ਿਨਰਦੇਸ਼�
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਨਾ ਕਰੋ: ਿਸਰਫ ਮਾਹਰ ਆਤਮਹੱ ਿਤਆ ਜ� ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ।
ਇਹ ਬੇਿਧਆਨ� ਹੀ ਅਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨ� ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰ ਝਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਦੇ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ
ਅਤੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ”।
- Shaun Gough,
ਿਵਸ਼ਾ ਸੰ ਚਾਲਕ

9. ਉਿਚੱ ਤ ਿਚੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿਫਲਮ ਵਰਤੋ
ਕਰੋ: ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਚੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿਫਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ

ਟਿਰਪਲ ਐਮ, ਮੈਲਬੋਰਨ

ਇਹ ਿਲੰਗ, ਨਸਲ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਪ�ਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ‘ਔਰਤ ਨ� ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ’, ਆਪਣੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਠਠੰਬਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਰੀ
ਿਫਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ, ਜ� ਉਹ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਬੰ ਦਾ ਹੈ’।
ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ (ਕੀ ਤੁਸ� ਿਚੱ ਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ) ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਿਚੱ ਤਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪ ਹੁੰ ਦੇ, ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਚੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ?
ਅਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਉਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਾ ਕਰੋ: ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈ ਤ� ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਿਖੱ ਚੋ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ‘ਉਦਾਸ’ ਜ� ‘ਬੇਵੱਸ’ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਿਹਣਾ ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ� ਅੰ ਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਪੈ
ਜਾਣਾ – ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹੋ ਤ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਲਵੋ!
10. ਮਾਹਰ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲੈ ਲਵੋ
ਕਰੋ: ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਮਾਹਰ� ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਿਦਓ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੇ

“ਚੰ ਗੇ ਬੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਕਤਲ ਨਹ�
ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ� ਤੇ

ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ
ਯਕੀਨੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਰਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹ�
ਕਰਦੇ”
Rebecca Poulson
Sydney Morning Herald ਵਾਸਤੇ

ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ�, ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਟਾਪੂ,
ਪ�ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ LGBTIQ+ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ� ਸਮੇਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧਨ, ਸਫਾ 18

9

ਕਰੋ: ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜ� ਦੋਸਤ� ਕੋਲ� ਚਿਰਤਰ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ “ਉਹ ਇਕ
‘ਅਦਭੁੱ ਤ ਪਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਪਤਾ’ ਸੀ”। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕਵ� ਤੌਰ
ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਕਰੋ: ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਸਰਫ ਪੁਲੀਸ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰੋ।
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ� ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੇਅਪਰਾਧਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ “ਘਟਨਾ”, ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬਹੁਤੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਬਨ� ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਿਤਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

“ਇਹਨ� ਤੱ ਤ� ਤ� ਿਬਨ�, ਘਟਨਾ ਿਨਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅਤੇ
ਹੱ ਲ ਿਨਆਂ ਪ�ਣਾਲੀ ਕੋਲ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ”।
- Annie Blatchford, ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ
3. ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਟਾਪੂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਜ�ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ
ਇਹ ਕਬੂਲਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੁੰ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।
ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੰ ਗ
"

ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੁੰ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਿਵਆਪਕ
ਅਸਰ�, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਬੇਦਖਲੀ, ਅੰ ਤਰ ਪੀੜ�ੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਅਿਹਮ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਇਹ ਡਰ ਿਕ

ਪੱ ਤਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਿਕ ਿਜੰ ਸਾ ਅਤੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਕੱ ਥ� ਆਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਨਸਲ ਅਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ। ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ

ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਤ� ਖੋਹ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
"

ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ”।

ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੱ ਲ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ (ਿਜਵ� ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ
ਹੱ ਲ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਰਿਪਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ)

– Paul Daley,
Walkey- ਜੇਤੂ ਪੱ ਤਰਕਾਰ, ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ
ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੂੜੀਵਾਦ
ਕਹਾਣੀ ਿਵੱ ਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਜਨਮਜਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ:
●

ਕੀ ਮ� (ਿਚੱ ਤਰ�, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਰਾਹ�) ਨਾਕਾਰਤਿਮਕ ਰੂੜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹ ਦੇ ਿਰਹ� ਹ�, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੀ
ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜ� ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ� ਸਾਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ?
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●

ਕੀ ਮ� ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਔਰਤ� ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ
‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਮੱ ਿਸਆ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹ� ਹ�?

●

ਕੀ ਮ� ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ
(ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) (Our Watch, 2018)

●

ਕੀ ਮ� ਬੇਿਧਆਨ� ਸਿਭਆਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਔਰਤ� ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ�?

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੱ ਤਰ
"

ਕੀ ਤੁਸ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਪਾਸ� ਇਸ ਖਾਸ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ, ਜ� ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ?

"

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਯੋਗਤਾ 3 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ
2

ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੋ
"

ਸਮਝੋ ਿਕ ਕੋਈ ‘ਇਕ ਆਵਾਜ਼’ ਸਾਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥ�ਵ� ਨਹ� ਬੋਲ ਸਕਦੀ

"

ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਪਾਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪ�ਿਤਸ਼ਠਾ ਵਾਲਾ ਨ�ਤਾ ਜ� ਮਾਹਰ
ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ।

"

ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ�� ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੁੱ ਦੇ ਉਪਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਨਾਕਾਰਤਿਮਕ ਹੀ
ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

"

ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਜੱ ਤਣ ਲਈ ਸਮ� ਲਵੋ। ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਮੀਡੀਆ ਪ�ਤੀ ਬੇ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਬੁਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

ਚੰ ਗੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ 4

ਸੁਰਖੀ: ‘ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ...ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

ਸੁਰਖੀ: ‘ਅਸ� ਅਸਲੀ ਔਰਤ� ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ

‘ਭੁੱ ਖਾ ਰੱ ਖਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਕੁੱ ਟਦੀ’ ਸੀ

ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹ�’

ਸਮੱ ਿਸਆ: ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱ ਿਚਆਂ

ਸਫਲਤਾ: Miki Perkins’ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ

ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰ ਕ�ਦਿਰਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇ ਖ ਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ
ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ
ਿਵੱ ਚ ਉਲਝਣ ਉਪਰ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਿਧਆਨ� ਹੀ ਭਾਵ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਕਤਲ

ਸਹੀ ਜ�ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਬੇਿਹਸਾਬੇ ਦਰਜੇ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਇਕ ਤਰ�� ਬਸਤੀਵਾਦ, ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪਰਸੰ ਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।

3

ਸੰ ਸਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ Koorie Heritage Trust ਇਸ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

4

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥ� ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ Reporting on Aboriginal People’s Experiences of Family Violence (2018)
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4. ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ� ਬੁਰੀ ਤ� ਚੰ ਗੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋਈ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ
ਕੀਮਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆਵ� ਹੇਠ� ਵੇਖੋ।
ਬੁਰੀ

ਸਮੱ ਿਸਆ

ਸਬੂਤ

‘ਗਰੋਹ ਵੱ ਲ� ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਨ� ਬਹੁਤ

ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਤਿਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ’

ਬੇਿਧਆਨ� ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਿਜਵ� ਿਕ ਘੱ ਟ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ,

ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ

ਘੱ ਟ ਦਖਲ, ਮਾੜੇ ਿਸਹਤ ਨਤੀਜੇ,

ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਬੁਰਾ ਿਨਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ

ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਹਮਲਾਵਾਰ ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ� ਹਟਾ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਵੱ ਲ ਲਗਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਚੰ ਗੀ
‘ਿਤੰ ਨ ਬਾਲਗ ਮਰਦ
ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਰੋਹੀ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ’

ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਹੋਈ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਹ�
ਕੱ ਢਦੀ।

ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ

ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ Lynette Daley ਦੇ

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ�, ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ

“’ਖਰੂਦੀ ਸੰ ਭੋਗ’ ਤ� ਬਾਅਦ

ਿਨਰਦਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ

ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਿਵੱ ਚ

ਖੂਨ ਵਗਣ ਲਈ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ”

ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟ� ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ

ਘਟਾਇਆ, ਜਾਇਜ਼ ਜ� ‘ਗਾਇਬ’ ਰੱ ਿਖਆ

ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

ਿਗਆ ਹੈ। ਕਿਥਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੇ ਖ ਨੂੰ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ

ਦੱ ਸਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਲੇ ਖ ਨ�

ਪਰੈਸ ਕ� ਿਸਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਦੇ ਿਹਸਾਬ

ਹਮਲਾਵਰ� ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤ� ਪਰ�ੇ ਕਰ

ਨਾਲ ਕਿਥਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਖਰੂਦੀ

ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ Lynette Daley ਦੇ ਿਬਨ�

ਸੰ ਭੋਗ” ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ

ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਿਨਰਦਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ

‘ਗਲਤ’ ਅਤੇ ‘ਪੱ ਖਪਾਤੀ’ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ

ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੱ ਖ� ਪਰੋਿਖਆ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।

ਿਲਨ�ਟ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਿਥਤ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਇਨਸਾਫ ਮੰ ਗਣ ਵਾਸਤੇ
ਪਰਚਾਰ

ਸੀ।

‘ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ

ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਬਨ� ਬੋਲੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ

ਮਰਦ� ਦੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ

ਦੋਸ਼ੀ’

ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਕਾਰਣ�

‘ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ’ ਜ� ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ

ਤ� ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ

ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਨਣ ਦੀਆਂ ਜੜ�� ਸਬੂਤ� ਿਵੱ ਚ ਨਹ�

ਹਮਲਾਵਰ ਵੱ ਲ� ਸਹੇ ਗਏ ਦੁੱ ਖ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ

ਛਾਪੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਰੋਇਲ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜ� ਦੇ

‘ਹਮਲਾਵਰ� ਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਬਨ� ਬੋਲੀ ਿਹੰ ਸਾ
ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ’

ਉਲਟ ਹਨ।

ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ
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ਜਦ� ਦੁਵਿਲੰਗੀ ਔਰਤ Mayang

ਔਰਤ� ਜੋ ਦੁਵਿਲੰਗੀ, ਿਲੰਗ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ,

‘ਆਦਮੀ ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦਾਇਤਾ

‘ਬੰ ਿਦਆਂ ਵਰਗੀ’ ਦੱ ਸਣਾ

Prasetyo ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ Marcus

ਲੈ ਜ਼ਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੋਿਲੰਗੀ ਵਜ� ਪਛਾਣੀਆਂ

Volke ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਕੁਝ ਿਰਪੋਰਟ� ਨ�
ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱ ਤੇ,
ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ
ਲੜੀ ਰਾਹ� ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਿਵਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਨ�ਜੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਿਜੰ ਸਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ’
ਿਕ�ਿਕ Mayang
Prasetyo ਦੀ ਿਜਨਸੀ
ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ, ਪੇਸ਼ਾ, ਡਾਕਟਰੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਿਨਰਪੱ ਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ

ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ

ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਸਕਦਾ – ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ

ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼

ਿਹੰ ਸਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਜ� ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ।

ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ।

‘ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਉਪਰ

Arman Abrahimzadeh ਦੀ ਮ� ਨੂੰ ਉਸ

Arman ਨ� ਦੱ ਿਸਆ: “ਸਾਡੀ ਮ� ਦੀ ਮੌਤ

ਕਤਲ’

ਦੇ ਿਪਤਾ ਵੋ�ਲ� 300 ਲੋ ਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਕੋਈ ਏਦ� ਦੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ

ਿਨਰਦਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੰ ਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਿਗਆ, ਨ� ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਿਚਆ।

ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਧਾਰਿਮਕ ਜ�

ਆਪਣੀ ਮ� ਦੇ ਕਤਲ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਇਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ’

ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਦਾ ‘ਿਦਮਾਗ ਿਫਰ’ ਿਗਆ ਸੀ।
“ਮੇਰੀ ਮ� ਦੀ ਮੌਤ ਸਮਾਜ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ�

ਿਕਵ� ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸੀ।

ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ� ਿਵੱ ਚ ਡੂੰ ਘੀ ਿਲੰਗ-ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ

ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ

ਨੂੰ ਸਾਲ� ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤ�

ਸਭੀਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤ� ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹ�

ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਿਕਵ� ਨਾ

ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪ�ਿਸੱ ਧ ਪੌਪ ਗਾਣੇ

‘ਆਦਮੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੀ, ਿਜੱ ਥੇ ਮੇਰੀ ਮ�, ਭੈਣ�
ਅਤੇ ਮ� ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਨ”।

ਸੀ।

4. ਆਮ ਭੁਲੇਖੇ
ਜਦ� ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਭੁਲੇਖੇ

ਸੱ ਚਾਈ

ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ ਮੁੱ ਦੇ ਜ�

ਭ�ਵ� ਿਕ ਇਹ ਮੁੱ ਦੇ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ�ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਬੱ ਬ

ਤਣਾਅ, ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਬੱ ਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜ� ਇਸ

ਨਹ� ਬਣਦੇ ਹਨ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਨੂੰ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ।
ਮਰਦ� ਦਾ ‘ਿਦਮਾਗ ਿਫਰ’ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੁਝ (ਇਕ ਝਗੜਾ) ਨ�

ਖੋਜ� ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਰਦ� ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ (80

ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ‘ਭੜਕਾ’ ਿਦੱ ਤਾ।

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ) ਿਜੰ ਨ�� ਨ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨ�
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ਕੋਲ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਸੀ।
ਿਲੰਗਵਾਦ/ਿਲੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨਾਲ

ਔਰਤ� ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ABS, 2016) ਿਕ�ਿਕ
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਲੰਗ ਕਰਕੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਮਰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸੰ ਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ

0

ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੋ ਿਮੰ ਟ� ਬਾਅਦ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 15-44 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਔਰਤ� ਦੀ ਮਾੜੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਅਗਾ� ਮੌਤ ਿਵੱ ਚ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ (VicHealth,
2018)।
ਕੁਝ ਸਿਭਆਚਾਰ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸਮੂਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ�

ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸਿਭਆਚਾਰ ਜ�

ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੜਾਕੇ ਹਨ।

ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਇਹਨ� ਸਮੂਹ� ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਨਮਜਾਤ ਿਜ਼ਆਦੇ ਲੜਾਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਗਲਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਿਕ
ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਿਸਰਫ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦ� ਵੱ ਲ�
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ
ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ (Our Watch,
2018)।
ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ�
ਤ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤ� ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਝੂਠ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਜ਼ਆਂਦਾ ਘੱ ਟ ਹੈ (AIFS, 2013), ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਇਹ ਿਕ 80
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤ� ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਲ� ਿਹੰ ਸਾ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
(ABS, 2012), ਅਤੇ 80 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤ� ਜੋ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ
ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ (ABS, 2006)।
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ਔਰਤ� “ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ” ਤ� ਿਹੰ ਸਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾ

ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਅੱ ਤ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦ� ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ�

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਇਹ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰ ਤ� ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰ�ੇ
ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਿਕ ਔਰਤ� ਿਰਪੋਰਟ ਨਹੀੰ ਕਰਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਦੂਰ ਨਹ� ਜ�ਦੀਆਂ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
●

ਉਹਨ�/ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਡਰ (ਅਤੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ)

●

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਮੀਦ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ� ਵੱ ਲ�
ਦਬਾਅ

●

ਭੱ ਜ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਘਾਟ

●

ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ� – ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਵ� ਿਦਹਾਤੀ
ਅਤੇ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

●

ਪੁਰਾਣੇ ਨਸਲਵਾਦ ਜ� ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ
ਪੁਲੀਸ ਜ� ਹੋਰ ਅਫਸਰ� ਉਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਜ� ਜੇ ਉਹਨ� ਨ� ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਲੈ
ਜਾਣ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ

●

ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�,
ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ�)।
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3. ਤੱ ਥ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜੇ
ਅੰ ਕੜੇ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱ ਚ:
●

2017-18 ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ:
○

ਹਰ ਮਹੀਨ� 5,690 ਅਤੇ 7,127 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

○

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ 76,125 ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� 75 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਮਾਦਾ ਸਨ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (71.5
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਉਮਰ 20-49 ਸਾਲ ਸੀ

○
●

ਇਹ ਿਹੰ ਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ� ਿਵੱ ਚ� 76.2 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਨਰ ਸਨ

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ�
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜ ਗੁਣਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ
ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਲਵਾਸੀ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ (21,401) ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਚਾਰ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ (25,666) ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ� ਦਾ ਪੰ ਜ
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। (Victorian Aboriginal Affairs Report, 2017)

●

ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਖੋਜ� ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਛੇਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇਕ (ਲੱਗਭੱ ਗ 150,000) ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸੀ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹਨ (Seniors Rights Victoria, 2018), ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ� ਦੇ
ਲੱਗਭੱ ਗ ਅੱ ਧੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (Alastair Goddell, Victoria Police, 2018)

●

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱ ਚ, ਮਾਹਰ ਬੇਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ� 38 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤ� ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕਰਕੇ
ਘਰ� ਭੱ ਜੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਹ 33 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹੈ

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ:
●

ਔਸਤਨ, ਇਕ ਔਰਤ ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ� ਪਿਹਲੇ ਸਾਥੀ ਵੱ ਲ� ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (AIHW, 2018)

●

ਿਤੰ ਨ ਿਵੱ ਚ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨ� ਸਰੀਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਆ ਹੈ (ABS, 2017)

●

ਪੰ ਜ ਿਵੱ ਚ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨ� ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਆ ਹੈ (ABS, 2017)

●

ਮਰਦ� ਨਾਲ� ਔਰਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਪਣੇ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱ ਥ� ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

●

ਪੰ ਜ� ਿਵੱ ਚ� ਇਕ LGBTIQ+ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨ� ਇਕ ਿਜਨਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱ ਲ� ਸਰੀਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਆ ਹੈ
(Australian Human Rights Commission, 2014)

●

ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਤ� ਿਬਨ� ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ� ਦੁੱ ਗਣੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
(Women with Disabilities Victoria, 2013)

●

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ 2017 ਿਵੱ ਚ ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋਈ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 49 ਔਰਤ� ਿਵੱ ਚ� ਇਕ ਿਤਹਾਈ
ਔਰਤ� 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਨ (Counting Dead Women Australia 2018)
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●

ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਨਾਲ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਕਾਰਣ 35 ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜ� ਿਵੱ ਚ� ਦੋ ਕਤਲ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ (41 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਚਲੰਤ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਵੱ ਲ� ਮਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ� ਦੁੱ ਗਣੀ ਦਰ ਹੈ (22 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ) (AIHW 2018)

●

ਉਹ ਔਰਤ� ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਮਿਲੰਗਕ ਜ� ਦੋ-ਿਲੰਗੀ ਵਜ� ਕਰਵਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਔਰਤ� ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਦਰ ਉਪਰ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ (de Visser et al. 2014)

ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ
ਸਭ ਤ� ਿਵਆਪਕ ਅੰ ਕੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ Australian Bureau of Statistics (ABS) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਆਏ ਹਨ, ਜੋ
ਿਕ ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੋਵ� ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਜ�ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮ ਦੇ
ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
ਜੁਰਮ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਿਕ ਿਕੰ ਨ� ਲੋ ਕ� ਨ� ਿਲੰਗੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਿਹਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਕਰਦੇ।
ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ, ਔਰਤ� ਜੋ ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜੁਲਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਉਹਨ� ਦੀ ਨਸਲ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਜ�
ਮਾਨਿਸਕ ਯੋਗਤਾ, ਜ� ਉਮਰ ਕਰਕੇ) ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ�
ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ� ਉਿਚੱ ਤ ਜਵਾਬ ਜ� ਸਹਾਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤ� ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਝੁਕਾਓ ਸਾਨੂੰ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਸਮ� ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਰਥ ਕੱ ਢਵਾ�ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਭ�ਵ� ਿਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤ� 5 ਨਾਲ� ਵੱ ਡੇ ਦਰ
4

ਉਪਰ ਿਹੰ ਸਾ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱ ਲ� ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਹੰ ਸਾ ਿਸਰਫ ਮੂਲਵਾਸੀ ਜ�
ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਮਰਦ� ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ (Our Watch, 2018)।

5

ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱ ਲਾ ਅੰ ਕੜਾ ਸਰੋਤ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਰ�� ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਸੱ ਧੀ ਤੁਲਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਿਫਰ ਵੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਅੰ ਕੜਾ ਸਰੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ

ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰਸ
ੇ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਨਾਲ� ਉਚੀ ਦਰ (ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੀ) ਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਹੰ ਸਾ
ਦੀ ਿਕਸਮ, ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਧ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਿਵੱ ਚ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹਮਿਲਆਂ ਕਰਕੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ
ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 100 000 ਔਰਤ� ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱ ਚ 530 ਔਰਤ� ਸੀ। ਅਬਾਦੀ ਿਵੱ ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ
ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਰ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ� ਨਾਲ� 32 ਗੁਣ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਿਰਿਵਊ ਆਫ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਸਰਿਵਸ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ (2016)

Overcoming Indigenous disadvantage: Key indicators 2016 , ਪ�ੋਡੱਕਿਟਵਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਕੈਨਬਰਾ, ਸਫਾ 4.98, ਅਤੇ ਸੂਚੀ (ਸੂਚੀ 4ਏ. 12.13)
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5. ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਅਸਰ
ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਅਸਰ ਿਵਿਭੰ ਨ, ਡੂੰ ਘੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਾ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ
ਲਈ ਅਤੇ ਆਿਖਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱ ਗ ਲਾਗਤ 21.6
ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ�ਦੀ ਹੈ।
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ , ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ�
ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਹ ਪਰ ਤਿਹ ਜੰ ਮ ਕੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪਿਹਲੂ ਸਮੇਤ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਜੰ ਦਗੀਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਪ�ਭਾਸ਼ਾਵ�
ਸ਼ਬਦ
‘ਔਰਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ’ ਿਲੰਗ ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰ ਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਜ� ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਭ�ਵ� ਇਹ
ਆਮ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ� ਬੰ ਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹੋਵੇ। ‘ਿਲੰ ਗ-ਆਧਾਿਰਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਮਰਦ ਨਾਲ� ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ), ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤਾਕਤ� ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮਰਦ� ਤੇ ਔਰਤ�
ਿਵੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹ� ਵੰ ਡੇ ਜ�ਦੇ, ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਿਲੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵੱ ਚ ਅਸੰ ਤੁਿਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱ ਿਕਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭ�ਵ� ਿਕ ਔਰਤ� ਵੱ ਲ� ਸਹੀ ਜ�ਦੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੰ ਸਾ ‘ਪਿਰਵਾਰਕ’ ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਵੱ ਢੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਜ� ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀਆਂ, ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ), ਇਹ ਕੇਸ ਹਮੇਸ਼� ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ – ਔਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਜ�ਦੀ ਿਲੰਗੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵੱ ਵ ਕਈ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜ�, ਸਾਥੀ ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਿਮਥੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਿਮਲਣ ਗਈ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਾ, ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਜ� (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�) ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਜਮਾਤੀ, ਜ� ਅਜਨਬੀ ਵੱ ਲ� ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ।
‘ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ’ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਅੰ ਤਰਜਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�,
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਸਰੀਰਕ,
ਿਜਨਸੀ, ਮਾਨਿਸਕ, ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ, ਜ� ਿਵੱ ਤੀ) ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਰਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਉਸ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਦੂਸਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦੂਰ ਦੇ
ਸਾਕ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਘਰੇਲ ੂ ਿਹੰ ਸਾ’ ਨਾਲ� ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਜਾਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਸਬੰ ਧ� ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਜ� ਸਨ।
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਬਚਾਓ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਪ�ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਦਾ ਹੈ “ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ
ਿਵਵਹਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਇਹ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
●
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ਸਰੀਰਕ ਿਹੰ ਸਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਰਨਾ, ਧੱ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਸਾੜਨਾ ਜ� ਗਲ ਘੁੱ ਟਣਾ, ਰੁੱ ਖੀ ਜ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ

●

ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ/ਜ� ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੱ ਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਗਾਲ� ਕੱ ਢਣੀਆਂ, ਿਲੰਗਕਵਾਦ,
ਨਸਲਵਾਦ, ਉਮਰਵਾਦ, ਯੋਗਤਾਵਾਦ ਜ� ਸਮਿਲੰਗੀਵਾਦ ਅਬਦਸਲੂਕੀ)

●

ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਿਜਵ� ਬੇਇਜ਼ਤੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਧਮਕੀਆਂ

●

ਿਵੱ ਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਿਜਵ� ਪੈਿਸਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਉਪਰ ਕਾਬੂ

●

ਚੋਰੀ ਿਪੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

●

ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮੇਤ

●

ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਜੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਵੇਕ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ – ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਔਰਤ� ਜੋ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਮਸਾਲ ਵਜ�:
●

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਉਪਕਰਣ� ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

●

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰ’ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ

●

ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ

●

ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਰੋਕਣਾ ਜ� ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗੀ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ, ਜ� ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਚੰ ਨ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਫਰ ਵੀ, ਅੰ ਕੜੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਬਹੁ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਕਾਰ-ਬਚ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
‘ਬਜ਼ੁਰ ਗ� ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ’ ਉਹ ਕੰ ਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ। ਬਦਸਲੂਕੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
●

ਸਰੀਰਕ – ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਰਨਾ ਜ� ਰੇੜ�ਨਾ

●

ਿਵੱ ਤੀ – ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੂੰ ਜੀ ਜ� ਹੋਰ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ� ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ

●

ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ – ਿਜਵ� ਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ;

●

ਜ� ਿਜਨਸੀ – ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਿਜਨਸੀ ਿਕਿਰਆਵ� ਜ� ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
7. ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਇੱ ਥੇ ਅਸ� ਕੁਝ ਰਾਹ ਿਵਖਾ�ਦੇ ਹ� ਜੋ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥ�ਵ� ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਸ� ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ� ਦੀ ਿਨਯਮਤ
ਛੇਕੜਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ Our Watch ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� 6।
5

ਮਾਹਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਸੰ ਸਥਾਵ�
"
"
"

Our Watch
ANROWS, Australia’s National Research Centre for Women’s Safety
Djirra, ਪਿਹਲ� Aboriginal Family Violence Prevention ਅਤੇ Legal Service Victoria

"
"
"
"

Domestic Violence Resource Centre (DVRC)
Domestic Violence Victoria (DV Vic)
InTouch Multicultural Centre Against Family Violence
No to Violence, ਮਰਦ� ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਚੀ ਸੰ ਸਥਾ

"
"

CASA Forum
Women’s Health East, ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਸਤੇ

"

1800 RESPECT (Medibank – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ)

ਿਵਅਕਤੀ
"
"
"

Dr. Anatasia Powell, RMIT University
Dr. Kate Fitz-Gibbon, Monash University
Margaret Simons, ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ

ਖਾਸ ਸਮੂਹ� ਵਾਸਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸੰ ਸਥਾਵ�
"
"
"

Gay and Lesbian Health Victoria
Multicultural Centre for Women’s Health
Queerspace – ਡਰੰ ਮਡ ਸਟਰੀਟ ਸੇਵਾਵ�

"
"
"
"
"

Seniors Rights Victoria
Thorne Harbour Health
Women with Disabilities Victoria
VicHealth
Youth Affairs Council Victoria (YACVic)

8. ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ
Australian Bureau of Statistics (ABS), 2017, 2016 ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਰਵੇਖਣ:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4906.0
Australian Bureau of Statistics (ABS), 2017, ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ – ਿਸ਼ਕਾਰ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 2017– ਿਵਕਟੋਰੀਆ:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Main%20Features~Victoria~8
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ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ www.ourwatch.org.au/News-media/Media-Contacts ਉਪਰ ਜਾਓ

Australian Domestic and Family Violence Death Review Network, ਅੰ ਕੜਾ ਿਰਪੋਰਟ 2018:
http://www.ombudsman.wa.gov.au/Reviews/Documents/FDV/ADFVDRN_Data_Report_2018.pdf
Australian Institute of Health and Welfare, 2018, ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ:
https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-in-australia2018/contents/summary
Crime Statistics Agency (Victoria), ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਅੰ ਕੜਾ ਪੋਰਟਲ: https://www.crimestatistics.vic.gov.au/familyviolence-data-portal
Morgan A & Chadwick H, 2009, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਮੁੱ ਦੇ। ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਖੋਜ ਨੰਬਰ 7 ਕੈਨਬਰਾ: ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ
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