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 ( A Patchwork of Provisionسہولیات کا ایک ڈھانچہ ) 
  نے والوں کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے۔فرار حاصل کربدسلوکی سے  انگلینڈ اور ویلز میں متاثرین اور 

 

  اعترافی شکریہ

تحقیق میں تعاون نے والوں کا شکریہ جنہوں نے اس اس سے فرار حاصل کرگھریلو بدسلوکی کے ہزاروں متاثرین اور 

کا جو گھریلو بدسلوکی کے حوالے سے امدادی   اور اُن کو تشکیل دینے والی کمیشنگ باڈیز کیا، اور سینکڑوں تنظمیوں

خدمات مہیا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کا خصوصی شکریہ جنہوں نے انٹرویوز اور فوکس گروپس کے ذریعے مدد تک  

رسائی میں اپنے تجربات کی روشنی میں تفصیلی عکاسی کی، اور آپ کے مشورے اور سفارشات کے لیے کہ گھریلو 

 ت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ بدسلوکی کے جواب میں خدما 

کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو   ینکرنے والی تنظیموں اور ان کے ماہرمیں مدد کی صورت گھریلو بدسلوکی 

ہمیں رسائی کی سہولت فراہم کی۔ خاص طور پر درج   تکسکتا تھا، جنہوں نے متاثرین اور فرار حاصل کرنے والوں 

 Us Too and Action forفار رئیل چینج ) ایکشن اس ٹو اینڈ(، Imkaanامکان )ے: ذیل کا شکریہ ادا کیا جانا چاہی

Real)دیوا ،( زDivas)ریسپیکٹ ، (Respect)دی ناز اینڈ میٹ فاؤنڈیشن ، (The Naz and Matt 

Foundation)کانلونگن ، (Kanlungan)سائن ہیلتھ ، (Sign Health)،( چاڈCHADD) اور برنارڈوز 

(Barnardo's  ) 

کا شکریہ، اور کیچ امپیکٹ (TONICٹانک ) کے لیے ائیفی کوڈنگ اور صسروے کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا ک

   کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ےبھی ان کی انمول مدد، مشورے اور ڈیٹا کے پیچیدہ تجزی ہڈسن کا زےی لنڈک
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تا ہے کہ آیا آپ کو گھریلو بدسلوکی  یہ اس پر منحصر ہو 'یہ ایک پوسٹ کوڈ الٹری ہے: آپ جس عالقے میں رہتے ہی

 کی معقول خدمات ملتی ہیں' 

  تعارف

 

کے جواب میں 'پوسٹ کوڈ الٹری' کا نقصان   بدسلوکیوالوں کو گھریلو  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

بہت طویل عرصے تک برداشت کرنا پڑا ہے۔ اُن کو خدمات کے ایک پیچیدہ ڈھانچے کی پڑتال کرنا پڑا ہے، جو 

انتھک کوششوں کے باوجود مسلسل بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے مشکالت کا سامنا کر رہی ہیں اور ہم 

پر صحت عامہ کے بحران کے بارے میں اپنی پہچان اور ردعمل کو بجا طور پر بہتر بنا رہے  گھریلو بدسلوکی کی بنا 

ہیں۔ اگرچہ گھریلو بدسلوکی کے خاتمے کی ذمہ داری بدسلوکی کا ارتکاب کرنے والوں پر عائد ہونی چاہیے، ہمیں یہ 

کا شکار ہوئے جنہیں مدد اور   لوکیبدسملین سے زیادہ لوگ گھریلو  2.3تسلیم کرنا چاہیے کہ اس دوران پچھلے سال 

 معاونت تک رسائی کی ضرورت ہے۔

والوں کو تحفظ تالش کرنے، اور ان کے بدسلوکی   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےالفاظ میں، متاثرین اور  یعنی سادہ

ے  کو پورا کرن مانگاس کی موجودہ  ہوماہرانہ مدد کی ضرورت ہے جس سے نمٹنے اور اس سے بازیابی کے لیے 

خصوصی   والوں کے لیے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےکے متاثرین اور  آبادیوںسے قاصر ہے۔ یہ صرف اقلیتی 

ان کی  باوجود اس کے کہ پیچیدہ ہے جنہیں مدد کے لیے سب سے بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طور پر 

محروم کر دیا جاتا مِالی وسائل سے ے س بڑھتی ہوئی شدتتنظیموں کو دستیاب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 

 ہے۔

کے ذریعے ایک آزاد آواز کے طور پر قائم کیا گیا تھا تاکہ   قوانینگھریلو بدسلوکی کے کمشنر کو گھریلو بدسلوکی کے 

کے  والوں  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےگھریلو بدسلوکی کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے، متاثرین اور 

، اور مقامی اور قومی حکومت کو گھریلو بدسلوکی کے بارے میں ان کے ردعمل کا  جیتی کیا جا سکےساتھ اظہار یک 

کہ متاثرین اور  یںمحاسبہ کیا جائے۔ لہذا، کمشنر کے لیے ایک اہم ابتدائی ترجیح یہ تھی کہ وہ بہتر طور پر سمجھ

ایک نڈ اور ویلز میں اس مدد کی فراہمی کا والے کیا مدد چاہتے ہیں، اور پورے انگلی بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

بدسلوکی سے فرار حاصل  سے زیادہ متاثرین اور  4,000بنانا تھا۔ ہم نے ایسا کرنے کی اپنی کوششوں میں  خاکہ

۔ یہ خالصہ  بات کیسے زیادہ مقامی کمشنروں سے  150سے زیادہ خدمات فراہم کرنے والوں اور   500والوں،  کرنے

پیش کرتا ہے اور اسے مکمل پالیسی رپورٹ اور تکنیکی   نمونہلی معلومات کا صرف ایک ہمیں موصول ہونے وا

 رپورٹ کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔

یہ خالصہ اس تحقیق کے کلیدی نتائج کا تعین کرتا ہے، ساتھ ہی کمشنر کی سفارشات کو بھی بتاتا ہے کہ ہم زندگی کو 

کی دستیابی کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں جس کی اشد   ائلامدادی وسبدلنے والے اور زندگی بچانے والے 

کی مثالیں دیکھی ہیں اور صحیح ارادے اور قیادت کے  کارکردگیضرورت ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے شاندار 

ساتھ یہ سفارشات حقیقت بن سکتی ہیں۔ ہم قومی حکومت، مقامی کمشنروں، عوامی خدمات اور خدمات فراہم کرنے 

والوں کی ضروریات   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےسے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ توجہ دیں اور متاثرین اور والوں 

اور مدد تک   معاونتکو پورا کرنے کے لیے باہمی تعاون سے کام کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی اس 

   ۔رہتے ہوں بھی ں یا جہاںرسائی حاصل کر سکے جس کی انہیں ضرورت ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو

  



3 
 

 کلیدی نتائج 

 

  والوں کی ضروریات اور امدادی خدمات کے اثرات بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

 

ہیں کہ  ہوتی والوں کو اس قابل بنانے میں موثر بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے خدمات متاثرین اور  انہماہر .1

  محسوس کریں۔ بااختیار وہ بدسلوکی کے بعد اپنی زندگی کو محفوظ اور زیادہ 

 نہ ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا ۔' کی مدد ' اگر ان 

والے ماہرین کی مدد اور معاونت حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ موثر ہوتی   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

ہے۔ ان افراد کے نتائج میں نمایاں فرق تھا جو امدادی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے ان لوگوں کے 

وکی سے بدسل% متاثرین اور 67مقابلے میں جنہوں نے یہ نہیں حاصل کی تھی۔ اظہار خیال کرنے والوں میں سے، 

زیادہ محفوظ محسوس  والے جنہوں نے امدادی خدمات تک رسائی حاصل کی تھی نے کہا کہ وہ اب  فرار حاصل کرنے

% جنہوں نے 73، جنہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کے والوں بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے% 45کرتے ہیں بمقابلہ  

جنہوں نے ایسا % کے 50 محسوس کرتے تھے بمقابلہاپنی زندگیوں پر زیادہ اختیار   مدد تک رسائی حاصل کی تھی

والوں نے ہمیں مدد تک رسائی کے نتیجے میں اپنی زندگیوں  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے(۔ 1 تصویرتھا ) نہیں کیا

، اور اپنے مستقبل کے لیے اس طرح تحفظ، یمیں روزمرہ کے واضح فرق کے بارے میں بتایا، بشمول زیادہ پراعتماد

 ہ بندی کرنے کے قابل ہونا جو پہلے ناممکن تھا۔سے منصوب

کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور   کے آغازمدد حاصل کرنے کی کوشش جنہوں نے  : جواب دہندگان کا فیصد1 تصویر

 کہ آیا انہیں مدد ملی تھی۔اس کے مطابق  بامحسوس کیا،  اختیارزیادہ 

 

 

والوں کو تحفظ تالش کرنے اور بدسلوکی سے نمٹنے اور  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور  .2

زیادہ تر متاثرین اور صحت یاب ہونے میں مدد کے لیے مختلف قسم کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

اور عملی مدد کا مجموعہ مدد کسی صورت میں والوں کو کمیونٹی پر مبنی  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

یا کیس   )انفرادی مشاورت( ، یا ون ٹو ون وکالتالئن ہیلپشورہ بذریعہ ٹیلیفون مہے، جیسے  اچاہئے ہوت

یا دماغی صحت کی معاونت۔ ذیل میں  ونسلنگاک، اور طویل مدتی عالج کی مدد، جیسے کہ کی مددورکر 

ہے جو مختلف قسم کی  یوالوں کی فیصد ظاہر کرت بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور  2تصویر 

45%

50%

67%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

زیادہ محفوظ محسوس کیا۔

N=1176
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N=1380
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کہ آیا اس طرح کی مدد کو عام طور پر ایک آزاد    کے بارے میں معلومات، بشمول اس بات تھےمدد چاہتے 

کو ظاہر کرنے کے  نوعیتمدد کی اُس ے گا یا نہیں۔ یہ سک  کے ذریعے حاصل کیا جا مشیرگھریلو تشدد کے 

 لیکن اس تک محدود نہیں۔ ہےشامل جس میں مشاورت بھی  –  ولیے ہے جس کی ضرورت ہ

کے خواہاں  مدد، پچھلے تین سالوں کے دوران گھریلو بدسلوکی کے لیے ت سےمطابق ی : مداخلت کی قسم ک2 تصویر

 .جواب دہندگان کا فیصد

 اس کا احاطہ کرتا ہے۔ IDVAسبز = عام طور پر 

 ۔ 1کے ذریعے احاطہ کیا جا سکتا ہے، اگر ایسا کرنے کا حکم دیا جائے IDVAنارنگی = 

 اس کا احاطہ نہیں کرتا IDVAنیال = عام طور پر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یعنی گھریلو تشدد کے  IDVAsبات قابل غور ہے کہ  ہی،  ( 4 ریتصو ذیل میں  اس چارٹ کو پڑھتے وقت )اور1

مدد فراہم   ںیکرمنل کورٹ م  ای یملیکا ف یعنی جنسی تشدد کے حوالے سے آزاد مشیر ISVAsحوالے سے آزاد مشیر یا  

اس  سے پہلے،  یکارروائ ین کیانوق خاندانیاور  یفوجدار ISVAsاور  IDVAsکردار ہو سکتا ہے۔  ایک ںیکرنے م 

مشورہ  یکو قانون ISVAsاور  IDVAs۔ تاہم، ںیمدد فراہم کر سکتے ہ  یاور عمل یبعد جذباتاس کے دوران اور کے 

تشدد سے فرار  ۔ ںیہ رکھتے ںینہ  یتاہل یکرنے ک سایوہ ا ونکہیک  ےیرکھا جانا چاہ ںینہ  ںیم شنیپوز یفراہم کرنے ک

دے  ورہمش یہ لیصرف وک ںیکے بارے م اراتیاخت یمخصوص قانون اور قانون ےی کے ل سیوالے ک حاصل کرنے

 کے کردار سے بہت مختلف ہوتا ہے۔  لیکا کردار وک IDVA/ISVAاور  ں،یسکتے ہ 
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  فرق مختلف آبادیاتی گروپوں میں مخصوص خدمات کی خواہش میں کچھ اختالفات تھے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر

مردوں اور عورتوں کے درمیان ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے لیئے رویے کی تبدیلی کے پروگراموں  

% اور  83%( اور فیملی کورٹ کے ذریعے مدد )بالترتیب 47% اور  74تک رسائی کی خواہش )بالترتیب 

% اور  88لترتیب والے )با بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے%( اور معذور اور غیر معذور متاثرین اور 66

بدسلوکی سے ۔ سیاہ فام متاثرین اور کے حوالے سے پایا گیادماغی صحت کی مدد کی خواہش کے درمیان  %(67

والوں کے مقابلے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےوالے دیگر نسلی گروہوں کے متاثرین اور  فرار حاصل کرنے

بدسلوکی سے فرار حاصل  ور پر سفید فام متاثرین اور %(، خاص ط59کہ وہ پناہ چاہتے ہیں ) ہےمیں زیادہ امکان 

%( کے مقابلے میں۔ یہ اس بات سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ سیاہ فام جواب دہندگان کا لندن  25والوں ) کرنے

%  33میں مقیم ہونے کا زیادہ امکان ہے، جو کہ پناہ کی سب سے زیادہ خواہش رکھنے واال خطہ تھا، لندن کے 

   % تھی۔28جو پناہ چاہتے تھے، جبکہ قومی سطح پر یہ شرح ایسے تھے جواب دہندگان 
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Help me with using drugs and/or alcohol

Immigration advice

Help to move on from safe accommodation or refuge
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Help to stay in work or to get a new job

Physical healthcare

Help to leave home (e.g. to get refuge accommodation…

Help speaking to social services

Legal support or advice for Criminal court

Help with money problems or debt

Online chat or e-mail support

Help for the person who was abusing me to change…

Group support

Someone to help me with the police process (e.g. to…

Help to make my own home safer

Legal support or advice for Family Court

Something to help me feel safe by keeping the abusive…

1-1 support e.g. with a caseworker or Independent…

Mental healthcare

Helpline e.g. advice over the phone

Counselling and therapeutic support مشاورت اور عالج معالجہ 

 فون پر مشورہ  سےیالئن ج  لپ یہ کی

 ذہنی صحت کی دیکھ بھال  

 انفرادی مدد جیسا کہ کیس ورکر یا آزاد۔۔ 

 ... مدد کر کے  ںیمجھے محفوظ محسوس کرنے م

 مشورہ  ایمدد  یقانون ےیکورٹ کے ل یملیف 

   مدد  یریم ںیاپنے گھر کو محفوظ بنانے م 

 …)مثالا  فرد  یمدد کرنے واال کوئ یریم ںیعمل مطرز کے  سیپول 

 سپورٹ   گروپ 

 
  کر رہا یبدسلوک میرے ساتھجو   ںیمدد کرے تبدیل ہونے میں شخص ک  سا

 تھا 

 کے حوالے سے مدد  لیم ی ا ای ٹیالئن چ  آن

   قرض کے ساتھ مدد  ایکے مسائل  مالی امور 

 مشورہ  ایمدد  یقانون ےیعدالت کے ل یفوجدار  

 ۔ ںیمدد کر ںیسے بات کرنے م سوشل سروسیز  

 …ےیمدد )مثالا پناہ گاہ حاصل کرنے کے ل ںیچھوڑنے م گھر 

 بھال کھید یصحت ک یجسمان 

 مدد   ںیحاصل کرنے م ینوکر ینئ ایرہنے  ںیم مالزمت 

 کی رہائش گاہ پناہ 

 مدد    ںیپناہ گاہ سے آگے بڑھنے م ایرہائش  محفوظ 

 مشورہ  شنیگریام 

   مدد  ی ریم ںیم کے حوالے سےاستعمال  کے الکحل ایاور/ اتیمنش 

 



6 
 

والے افراد اپنی کمیونٹی کے لیئے   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےادیوں کے زیادہ تر متاثرین اور باقلیتی آ .3

کمیونٹی ہی کی طرف سے ان کے لیے فراہم کردہ امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی  

اہرانہ تنظیمیں اقلیتی پسماندگان کو درپیش بدسلوکی کے سیاق و سباق اور پیچیدگی کو بہتر طور پر م

سمجھنے کے قابل ہوتی ہیں، اور مؤثر طریقے سے خطرے کا اندازہ لگانے اور صحیح مدد فراہم کرنے کے  

والے،  ر حاصل کرنےبدسلوکی سے فرافیصد سیاہ فام اور اقلیتی  67لیے ضروری اعتماد پیدا کرتی ہیں۔ 

68 %LGBT +بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے% معذور 55والے،  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے 

متعلقہ افراد کی طرف سے والے ایک  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےبہرے  16میں سے  62والے اور 

مدد فراہم کی جا سکے۔ ضرورت کی  ان کیماہرانہ تنظیم تک رسائی چاہتے ہیں تاکہ انہیں چالئی جانے والی 

+  LGBTمجموعی طور پر  کے حوالے سےلوگوں  )پیدائشی جنس سے مختلف( ٹرانسخصوصی طور پر 

لوگوں کی جو متعلقہ جواب دہندگان کے مقابلے میں بہت زیادہ تناسب ایک ماہر تک رسائی چاہتے تھے 

بدسلوکی سے ٹرانس متاثرین اور  21میں سے  23 - کی طرف سے ہو تنظیم طرف سے چالئی جانے والی

 والوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ فرار حاصل کرنے

 

تنظیمیں دیگر اقسام کی خدمات کے  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والیاس کی وجہ یہ ہے کہ  .4

 میں کہیں زیادہ موثر والوں کی مدد کرنے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاقلیتی متاثرین اور  میں مقابلے

ثر واضح تاکا تنظیموں کی طرف سے خدمات  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی ۔ہیںہوتی  ثابت

والوں کے ساتھ ہمارے انٹرویوز   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےہے۔ سب سے زیادہ پسماندہ متاثرین اور 

عدم مساوات اور مدد کے لیے سب سے بڑی  نظام کےکہ انہیں پہلے ہی   فراہم کیانے اس بات کا ثبوت 

والوں کے نتائج کا موازنہ کرنے کے   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےرکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ہم متاثرین اور 

کے  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی تنظیموں قابل تھے جنہوں نے ایک ماہر تک رسائی 

اتھ جنہوں نے دوسری قسم کی مدد تک رسائی حاصل کی  ان لوگوں کے س بمقابلہحاصل کی تھی  ذریعے

ہیں۔   عیاںتھی، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بالکل بھی مدد تک رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ نتائج 

متعلقہ لوگوں % وہ لوگ جنہوں نے 78والوں میں سے،  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےسیاہ فام اور اقلیتی 

سروس تک رسائی حاصل کی تھی، زیادہ محفوظ محسوس  والی تنظیموں سے  کی طرف سے چالئی جانے

% جنہوں نے دوسری قسم کی سروس تک رسائی حاصل کی تھی، اور  48کرتے تھے، اس کے مقابلے میں 

متعلقہ لوگوں کی (۔ یہ 3 تصویر% جنہوں نے کسی بھی قسم کی مدد تک رسائی حاصل نہیں کی تھی )30

بغیر کسی مدد تک اور تک رسائی حاصل کرنے  تنظیموں کی ماہرانہ خدمات طرف سے چالئی جانے والی

 ۔ہےکرتا  کو ظاہرفرق  ےک فیصد پوائنٹ 48کے درمیان رسائی 

 

پہلی بار مدد تک والوں کا فیصد جنہوں نے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے: سیاہ فام اور اقلیتوں سے 3 تصویر

کی قسم   رسائی شدہ خدماتمحسوس کیا،  اختیار با زیادہ محفوظ اور زیادہ  رسائی حاصل کرنے کے مقابلے میں 

 ت سے مطابق  یک
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 -بھی دیکھا گیا جنہوں نے ہمارے سروے کا جواب دیا  ے میںسلسلاسی طرح کا نمونہ دیگر اُن اقلیتی گروپوں کے

والے، لیکن نمونے کے حجم  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور معذور  + اور بہرے،LGBTخاص طور پر 

بدسلوکی سے فرار حاصل  +، بہرے یا معذور LGBTکی وجہ سے ان کی پختگی سے اطالع نہیں دی جا سکتی۔ 

والوں کا موازنہ کرنے کے لیے ایک مضبوط نمونے کے سائز کی کمی جنہوں نے دوسری خدمات کے  کرنے

کی طرف سے مہیا کردہ سروس تک رسائی حاصل کی تھی، خود قابل ذکر ہے، اور انگلینڈ اور  ساتھ متعلقہ لوگوں

  ویلز میں ان خدمات کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

 

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاعتماد پیدا کرنے کے لیے خدمات کی آزادی بہت اہم ہے، اور متاثرین اور  .5

 سرکاریلواحقین نے ہمیں والوں کی مدد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ 

 ر فیملی کورٹاو سوشل سروسیزخاص طور پر  –کے بارے میں بتایا  تحفظاتخدمات کے بارے میں اپنے 

میں ان اداروں سے الگ اور   کے حصولکے  امداد انہاور یہ کتنا اہم تھا کہ وہ ماہر – کے حوالے سے

   محفوظ محسوس کرتے تھے۔

  والے کس مدد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے؟ بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

 

مجموعی طور پر، زیادہ تر متاثرین اس مدد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے جو وہ چاہتے   .6

% اس تک رسائی حاصل کرنے  64)ہیلپ الئن( کی مشاورت کے )جہاں  نماسوائے امدادی فون الئیتھے۔ 

انڈیپنڈنٹ  کے قابل تھے جن کو اس کی ضرورت تھی( اور ون ٹو ون یعنی انفرادی مدد جیسے کیس ورکر یا 

والوں کی صرف ایک  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے(، 55%) (IDVAڈومیسٹک وائلنس ایڈووکیٹ )

کے قابل تھی جو وہ چاہتے تھے۔ اس کی عکاسی خدمات سے مدد تک رسائی حاصل کرنے اقلیت اس 

ہونے موصول ہونے والی معلومات سے ہوئی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ مجموعی طور پر، انہیں موصول 

 حاصل ہوئی۔  متعدد بار مددوالے حوالہ جات میں سے صرف ایک تہائی کو 

2LGBT متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی خدمات کی  جنہوں نے والے نے بدسلوکی سے فرار حاصل کر+، بہرے اور معذور

موصول ہونے   کنی، لا بہت کم تھ ےی سے رپورٹ کرنے کے ل پختگی یاس کا حجم کے نمونے ک ، یتھ یحاصل ک  یمدد تک رسائ طرف سے

یں  م یتنظ متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی ںیہے، جس م یکرت ینشاندہ  یک نمونےملتے جلتے  یبہت ہ کی معلومات ا  یوال

  ںیمدد کرنے م اصل کرنے میںمیں زیادہ اختیار ح وںیزندگ  یاور اپن  نےمحفوظ محسوس کر لوگوں کو والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

 ۔  یںموثر ہ  ادہیز ںیکہ
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30%
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متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے
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N=115

غیر متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی
جانے والی خدمات تک رسائی

N=89

گھریلو بدسلوکی کی خدمات تک رسائی
حاصل نہیں کی

N=116
جنہوں نے تحفظ محسوس کیا%  جنہوں نے اپنی زندگی میں زیادہ اختیار محسوس کیا % 
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 جغرافیائی عالقے کے مطابق، 'مدد حاصل کرنا کتنا آسان تھا؟' اس سوال کا جواب کہ : 4 تصویر

 

 

جغرافیائی رقبے کے لحاظ سے تغیر کے واضح ثبوت موجود تھے، جو کہ مخصوص قسم کی مدد تک  .7

یہ مقامی کمشنروں کی طرف سے فراہم  رسائی کے لیے 'پوسٹ کوڈ الٹری' کے وجود کو ظاہر کرتے ہیں۔ 

وریات کی کمیونٹی پر مبنی تقریبا تمام خدمات کے لیئے رہائش کی ضر -کردہ فنڈنگ سے بھی ظاہر ہوتا ہے 

ا ایک چوتھائی حصہ  بنیاد پر فنڈ مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ تشویش کی بات ہے کہ، رہائش پر مبنی خدمات کا تقریبا

صرف مقامی کمشنروں کے ذریعے ان افراد کے لیے فراہم کیا جاتا تھا جو مقامی عالقے میں رہتے تھے، 

امداد کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اور  وہاں کام کرتے تھے یا تعلیم حاصل کرتے تھے۔ رہائش پر مبنی

والوں کی ایک نئے عالقے میں منتقل ہونے کی ضرورت کے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

  پیش نظر، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔

 

 نورتھ ایسٹ 

 یورکشائر ایند دی ہمبر 

 یسٹ و نورتھ 

 مڈلینڈ  ایسٹ

 آف انگلینڈ  ایسٹ

 گریٹر لنڈن

 ویسٹ مڈلینڈ

 ساوتھ ویسٹ  

 ساوتھ ایسٹ  

 ویلز
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مشاورتی مدد تک رسائی کی اہلیت میں  اُس والوں کی  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےسب سے بڑا فرق متاثرین اور 

انگلینڈ میں( اور سب سے کم نورتھ ایسٹ یعنی شمال مشرقی % 58سب سے زیادہ رقبہ ) –چاہتے تھے  ُوہتھا جو 

فیصد پوائنٹ کے فرق کے ساتھ۔ دماغی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی   21%( کے درمیان 37عالقے )ویلز میں 

میں اس  )شمال مشرق( نورتھ ایسٹ والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے% 47ا، نے بھی اہم تغیرات کا مظاہرہ کی

)یعنی  % ہے۔ ون ٹو ون سپورٹ31میں یہ )ساوتھ ویسٹ( تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہیں جبکہ جنوب مغرب 

  اس تک% 66شمال مشرق میں والوں کے درمیان  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےیا وکالت میں  انفرادی امداد(

، اور پوائنٹ کا فرق تھا  فیصد 16% کی تناسب سے 50رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے بمقابلہ جنوب مشرق میں 

% لوگوں 42یارکشائر اور ہمبر کے یعنی  فیصد پوائنٹ کا فرق تھا  11 مدد کے حوالے سےفیملی کورٹ کے ذریعے 

ڈ میں۔ رویے میں تبدیلی کی مداخلتوں کے لیے، % لندن یا مشرقی انگلین31 کے مقابلے میںجنہوں نے اسے حاصل کیا 

% نے ہمیں بتایا کہ ان کا مجرم رویے میں 16والوں میں سے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےشمال مشرق میں 

 % تھی۔3تبدیلی کے لیے مدد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھا، جبکہ ویلز میں یہ شرح 

ان لوگوں کا فیصد جو یہ مدد چاہتے تھے اور اسے  والے حاصل کرنےبدسلوکی سے فرار اور  : متاثرین5 تصویر

 ۔حاصل کرنے کے قابل تھے

 کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ IDVAعام طور پر  مدد=  سبز

 یا جائے۔اہتمام ککی طرف سے فراہم کی جا سکتی ہے، اگر ایسا کرنے کا  IDVA= سپورٹ جو  نارنگی

  ذریعہ فراہم نہیں کی جاتی ہے۔ کے IDVA= سپورٹ عام طور پر  نیال



10 
 

  

 

 

والوں کے شواہد نے ہمیں بتایا کہ انہیں اپنی مطلوبہ امداد تک   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاقلیتی متاثرین اور 

صرف جب وہ متعلقہ لوگوں کی طرف سے  ایسا ہوا کہ اکثررسائی حاصل کرنا خاص طور پر مشکل محسوس ہوا۔  

اور  کر سکیں کی شناختمدد وہ اس قابل تھے کہ وہ اس تو تب چالئی جانے والی تنظیموں کے ساتھ مشغول ہونے، 

حاصل کر سکیں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ تاہم، پورے انگلینڈ اور ویلز میں اس طرح کی خدمات کی فراہمی اسے 

والے رسائی   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےزیادہ تر متاثرین اور جس طرح کی خدمات تک میں بہت زیادہ کمی ہے، 

% سیاہ فام اور  51صرف  ۔یعنی ُوہ خدمات جو متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جاتی ہیں حاصل کرنا چاہتے تھے

مدد تک رسائی چاہتے ماہرانہ متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی خدمات کی طرف سے جو  لوگاقلیتی 

 19سے میں لوگ جو بدسلوکی کی سے تحفظ حاصل کر سکے + LGBTقابل تھے۔   کو حاصل کرنے کے تھے اس

ایسے معاونت چاہتے تھے، اور  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی خدمات کیجو کہ ایسے تھے فیصد 

7%

23%

26%

27%

29%

31%

34%

35%

35%

37%

39%

43%

43%

43%

45%

47%

48%

49%

55%

58%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Help for the person who was abusing me to…

Help to stay in work or to get a new job

Legal support or advice for Criminal court

Help with money problems or debt

Help speaking to social services

Someone to help me with the police process (e.g.…

Legal support or advice for Family Court

Something to help me feel safe by keeping the…

Help to leave home (e.g. to get refuge…

Mental healthcare

Help to make my own home safer

Help to move on from safe accommodation or…

Physical healthcare

Refuge accommodation

Counselling and therapeutic support

Online chat or e-mail support

Help me with using drugs and/or alcohol

Group support

1-1 support e.g. a caseworker or IDVA

Immigration advice

Helpline e.g. advice over the phone  فون پر مشورہ  سےیالئن ج  لپیہ

 مشورہ  شنیگریام

 IDVA  ایورکر  سی ک ک یا سےیج  یعنی انفرادی مدد  سپورٹ  1-1

 سپورٹ   گروپ

   مدد  ی ریم سےے  کے حوالاستعمال  کے الکحل ایاور/ اتیمنش

 کے سلسلے میں مدد  لیم ی ا ای ٹیالئن چ  آن

 اور عالج معالجہ مشاورت 

 کی رہائش گاہ پناہ

 بھال کھید یصحت ک یجسمان

 …ایمدد  ںیرہائش سے آگے بڑھنے م محفوظ

 مدد  ںیاپنے گھر کو محفوظ بنانے م رےیم

 بھال کھید  یصحت ک یدماغ

 …ےیمدد )مثالا پناہ حاصل کرنے کے ل ںیچھوڑنے م گھر

 ...کچھ ےیمدد کرنے کے ل ی ریم ںیمحفوظ محسوس کرنے م

 مشورہ  ایمدد  یقانون ےیکورٹ کے ل یملیف

 …سےی)ج فرد  یمدد کرنے واال کوئ ی ریم ںیعمل مطرزکے  سیپول

   مدد ںیسے بات کرنے م سوشل سروسیز 

   قرض کے ساتھ مدد  ایمسائل  مالی

 مشورہ  ایمدد  یقانون ےیعدالت کے ل یفوجدار 

   مدد  ںیحاصل کرنے م ینوکر ینئ ای برقرار رکھنے مالزمت

 ...کر رہا تھا بدسلوکی ساتھ  رےیمدد جو م کے لیئےشخص   اس
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تک رسائی حاصل  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی خدماتافراد   14افراد میں سے صرف  190معذور 

متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی  افراد  30سماعت کے مسائل والے ایسے %(۔ 7) ایسا کر سکے  کرنا چاہتے تھے

 اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔جانے والی خدمات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے 

والوں نے خاص طور پر مدد تک رسائی میں حائل  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےسیکھنے کی معذوری کے شکار 

کی بدسلوکی کے تجربات   لوں کی طرف سے اُن کے ساتھکرنے واسروس فراہم پر زور دیا کہ اس امر رکاوٹوں اور 

 تھی۔   سمجھبہت کم 

 

% نے کہا کہ  82مردوں نے بھی خصوصی طور پر مدد اور معاونت تک رسائی میں مشکالت کا سامنا کیا،  .8

ان تنظیموں کے تناسب کے درمیان ایک قابل ذکر فرق تھا جنہوں مدد تک رسائی مشکل یا بہت مشکل تھی۔ 

%( اور مردوں نے ہمیں مدد 75نے کسی قسم کی خدمات پیش کیں جو مردوں کے لیے قابل رسائی تھیں )

بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان  اور بتایا،   جولینے کی کوشش کرنے کے اپنے تجربات کے بارے میں 

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےایک تھیں۔  ظاہر صرف خواتین کے لیےبخدمات  دستیابکے عالقے میں 

اور جب میں نے   رہاوالے نے ہمیں بتایا کہ 'میں صرف مردوں کے لیے خدمات تالش کرنے سے قاصر 

صرف خواتین کے لیے خدمات سے مشورہ کرنے کے لیے بات کی تو مجھے کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی۔ 

کسی  کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ  ہےت بھی کی اور کہا کہ انہیں احساس نے معذر فردایک 

ہے۔’ ان تنظیموں میں سے جنہوں نے   جاتی فراہم کی کہاں نہیں جانتے تھے کہ یہ ہ کے بارے میںگ ایسی ج

% نے خود کو 'صرف خواتین' 25اس سوال کا جواب دیا کہ وہ کس کے لیے خدمات فراہم کرتے ہیں، 

، لیکن واحد جنس/جنسی خدمات' کے مرکب % '28٪ بطور 'صرف مرد'؛ 2کے طور پر بیان کیا۔  تنظیموں

غیر صنفی اور الگ  ایسی جو % 10کے طور پر؛ اور   ہونے مخصوص کے جنس جو بغیر% 37طور پر؛ 

  ۔تھیںمرکب  کاالگ صنف/جنسی جگہوں 

 

آیا جنہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر اسی طرح، ان تنظیموں کے تناسب کے درمیان ایک نمایاں فرق نظر  .9

% متاثرین اور  29%( اور 85میں گھریلو بدسلوکی سے متاثرہ بچوں کے لیے ماہرانہ مدد فراہم کی )

والے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے لیئے مدد حاصل کرنے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

والوں کا شمار بھی کر لیں جو کسی   ار حاصل کرنےبدسلوکی سے فر% متاثرین اور 43اگر کے قابل تھے۔ 

قسم کی مدد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بچوں کے 

لیے گھریلو بدسلوکی کی ماہرانہ خدمات موجودہ طور پر دستیاب مدد کو مطلوبہ مانگ کو پورا کرنے کے 

 (۔6ضرورت ہے )تصویر لیے نمایاں طور پر بڑھانے کی 

 

 : وہ والدین جن کے بچوں کو جغرافیائی عالقے کے مطابق مدد ملی6 تصویر

 

 

 

 

   3تنظیموں کے نمونے سے   519



12 
 

 

 

والوں کے لیے فراہم کی جانے والی امداد  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاقلیتی آبادیوں کے متاثرین اور  .10

مختلف نوعیت کی تھی، جن میں سماعت کے مسائل والے متاثرین اور سیکھنے کی معذوری والے راہ فرار  

اختیار کرنے والوں یا متاثرین کے لیے خصوصی ماہرانہ امداد کی فراہمی کا امکان کم سے کم ہوتا ہے۔ 

کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے مختلف اقلیتی آبادیوں کے لیے  ان تنظیموں کے فیصد کو متعین  1جدول 

رہائش پر مبنی خدمات اور کمیونٹی کی بنیاد پر خدمات کے ذریعے کسی قسم کی ماہرانہ خدمات فراہم کی 

 ہیں۔

 کرنے بدسلوکی سے فرار حاصلان اعداد و شمار کو قدرے احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ سب سے پہلے، متاثرین اور 

والوں کے بارے میں ہمارا سروے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان تنظیموں کی طرف سے جن کو متعلقہ افراد  

حاصل کرنے میں مشکالت درپیش ہوئیں جو پسماندہ اور اقلیتوں کو درکار ہیں، لیکن  ُوہ خدماتنہیں چالتے ہوں ان کو 

فراہم  مفہومختلف طریقوں سے تعبیر کیا ہے۔ جب کہ ایک دوسری بات یہ کہ ان خدمات نے 'خصوصیت' کو قدرے م

' کی تشریح عملے کے اراکین کے لیے ماہرانہ تربیت کی  خصوصیت  ، ہو سکتا ہے کہ کچھ خدمات نے 'اتھ  یاگ اکی

منصوبوں یا اس آبادی کے لیے مخصوص  خصوصی نہوں نےی ہو، ان کے مقابلے میں جلفراہمی کے طور پر 

 ۔ آبادی کے اس حصے سے تعبیر کیا ہوپروگراموں کو 

تنظیموں کے باہر فراہم کردہ ماہرانہ تعاون کی  آبادیوں کے لیئے متعلقہ افراد کی طرف سے چالئی جانے والیاقلیتی 

 کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ خصوصیت

 نورتھ ایسٹ 

 ہمبر یورکشائر ایند دی 

 یسٹ و نورتھ 

 مڈلینڈ  ایسٹ

 آف انگلینڈ  ایسٹ

 گریٹر لنڈن

 ویسٹ مڈلینڈ

 ساوتھ ایسٹ   ساوتھ ویسٹ  

 ویلز
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یں  مہیا کرنے والی تنظیم  ہی کرتا ہے جو خدماتکی نشاند نوعیت، گروپوں کے درمیان موازنہ اس اعتماد کی تاہم

 مختلف کمیونٹیز کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے میں رکھتی ہیں۔ 

معاونت فراہم کرنے والی  انہماہرمخصوص : مختلف اقلیتی آبادیوں کو رہائش پر مبنی اور کمیونٹی پر مبنی 1جدول 

 .خدمات فراہم کرنے والی تنظیموں کا فیصد

 

بنی خدمات  رہائش پر م
کا فیصد جن کے پاس 
اس گروپ کے لیے  
خصوصی انتظامات 

 ہیں۔

کمیونٹی پر مبنی خدمات کا  
فیصد جن کے پاس اس  

گروپ کے لیے خصوصی 
 انتظامات ہیں۔

بدسلوکی سے فرار حاصل  سیاہ فام اور اقلیتی متاثرین / 

 والے  کرنے

57% 54% 

 %14 %14 والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےبہرے متاثرین / 

 %26 %23 والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمعذور متاثرین / 

سیکھنے کی معذوری، آوٹزم یا دونوں سے متاثرین / 

 والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

18% 25% 

بدسلوکی سے فرار  متاثرین /  زیادہ عمر کےعمررسیدہ یا 

 والے حاصل کرنے

25% 33% 

ہم جنس پرست یا  مرد ہم جنس پرست، عورت ایل جی بی )

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے( متاثرین / بائی سیکشول

 والے

23% 32% 

 %24 %22 والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےٹرانس متاثرین / 

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےنوجوان بالغ متاثرین / 

 والے

30% 54% 

 

خدمات مخصوص اقلیتی گروہوں میں سے کسی کو رجوع کیئے جانے کے یہ  ہم نے اس بارے میں بھی پوچھا کہ

حوالے سے کیا جواب دیں گی۔ جواب دینے کے حوالے سے چناو اس میں سے کرنا تھا کہ آیا وہ ایسا رجوع کیا جانا  

یا   قبول کریں گے اور مکمل سروس فراہم کریں گے، یا آیا وہ سائن پوسٹ یعنی کہیں اور رجوع کرنے مدد کریں گے

کسی مزید مناسب تنظیم سے رجوع کروائیں گے۔ سروسیز کو یہ کہنے کا بھی اختیار تھا کہ آیا وہ ایسے رجوع  کو  

 دوسرے عوامل کی بنیاد پر قبول کریں گے یا انکار کریں گے،  جیسے کہ طبی ضروریات کی بنا پر۔

 

روریات ہوں ان کی مدد کرنے کے لیئے خدمات  نتائج سے متاثرین اور اقلیتی آبادیوں کے متاثرین یا جن کی اضافی ض 

بدسلوکی سے کی اہلیت اور اعتماد میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ زیادہ تر خدمات کے لیے، زیر تحفظ خصوصیات والے 

کہ کسی اور جگہ  نہ والوں کو قبول کیا جائے گا اور ایک مکمل سروس فراہم کی جائے گی ) فرار حاصل کرنے

خصوصی طور پر جہاں لوگوں کے ٹرانس فرار اختیار کرنے والے  بدسلوکی سےائے ماسو(،  رجوع کروایا جائے

 %(  خدمات نے کہا کہ وہ مکمل سروس فراہم کر سکتے ہیں۔44رہائش پر مبنی مدد کے لیے نصف سے بھی کم )
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کرنے اس امر کی تصدیق والوں کے لیے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاقلیتی آبادیوں کے متاثرین اور :  2جدول 

 ۔ یاور مکمل خدمات فراہم کریں گ یقبول کرنے کے قابل ہوں گ رجوعوالی خدمات کا فیصد کہ وہ 

 گروپ 

رہائش پر مبنی خدمات  
کا فیصد جنہوں نے کہا 
کہ وہ اس گروپ سے  
ایک رجوع قبول کریں 
گے اور اپنی تنظیم کے  
اندر ایک مکمل سروس  

 فراہم کریں گے۔

نی خدمات  کمیونٹی پر مب
کا فیصد جنہوں نے کہا 
کہ وہ اس گروپ سے  
ایک رجوع قبول کریں 
گے اور اپنی تنظیم کے  
اندر ایک مکمل سروس  

 فراہم کریں گے۔

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےبہرے متاثرین / 

 والے
70% 76% 

بدسلوکی سے فرار حاصل  معذور متاثرین / 

 والے  کرنے
60% 84% 

ایل جی بی )عورت ہم جنس پرست، مرد ہم جنس 

بدسلوکی سے  پرست یا بائی سیکشول( متاثرین / 

 والے فرار حاصل کرنے
89% 91% 

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےٹرانس متاثرین / 

 والے
44% 78% 

سیکھنے کی معذوری، آوٹزم یا دونوں سے 

 والے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین / 
63% 78% 

 

بدسلوکی سے فرار حاصل  اس لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے کہ آیا بدسلوکی کا شکار یا کی نوعیت امداد   .11

مہیا   ہم نے خدماتیں۔ اضافی ضروریات تھ کی متعدد نقصانات کا سامنا کر رہا تھا یا اسفرد  واال ایک کرنے

کے حوالے  فرار حاصل کرنے والےسے وہی سواالت پوچھے ہیں کہ وہ کسی متاثرہ یا  کرنے والی سروسیز

آیا انہوں نے متاثرین اور  -ں ویں گے جو متعدد نقصانات کا سامنا کر رہے ہی کاروائی کرسے کیا جواب

ہے، اور   ترتیب دیسروس  انہوالوں کے اس گروپ کے لیے ایک ماہر بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

 (۔ ہوکا جواب کیسے دیں گی۔ )جہاں ان کے پاس ماہرین کی فراہمی نہیں  رجوعساتھ ہی وہ عام طور پر کسی 

: رہائش پر مبنی اور کمیونٹی پر مبنی امدادی خدمات کا فیصد جو متعدد نقصانات کا سامنا کرنے والے متاثرین  3جدول 

 کو ماہرانہ مدد فراہم کرنے کے قابل ہے۔  فرار حاصل کر ے والوںاور 

فرار حاصل کرنے والے افراد  

کا سامنا کر  مشکالتجو متعدد 

رہے ہیں یا ان کی اضافی  

 یں۔ضروریات ہ

رہائش پر مبنی  
خدمات کا فیصد 
جن کے پاس اس 
گروپ کے لیے  

خصوصی خدمات  
 ہیں۔

رہائش پر مبنی  
خدمات کا فیصد 
جو رجوع قبول 

کریں گے اور اس 
گروپ کو مکمل  

سروس فراہم کریں 
 گے۔

کمیونٹی پر مبنی  
خدمات کا فیصد 
جن کے پاس اس 
گروپ کے لیے  

خصوصی  
 خدمات ہیں۔

رہائش پر مبنی  
ا فیصد جو خدمات ک

رجوع قبول کریں 
گے اور اس گروپ 
کو مکمل سروس 
 فراہم کریں گے۔

بے گھر ہونے کا سامنا کرنے 

بدسلوکی سے والے متاثرین / 

61% 83% 49% 83% 
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 والے فرار حاصل کرنے

بدسلوکی سے فرار متاثرین / 

والے جن کی   حاصل کرنے

 ہے۔ ماضی اک جرائم

25% 31% 30% 66% 

بدسلوکی سے فرار متاثرین / 

کی ذہنی  ے جنوال حاصل کرنے

 ضروریات ہیں۔ شدیدصحت کی 

39% 32% 51% 63% 

بدسلوکی سے فرار متاثرین / 

  جن کی والے حاصل کرنے

امدادی  ہشراب سے متعلق

  ہیںضروریات 

40% 40% 38% 66% 

بدسلوکی سے فرار متاثرین / 

نشے  جن کی والے حاصل کرنے

مدد  ہمادوں سے متعلقدیگر کے 

  ہیںکی ضروریات 

38% 39% 38% 66% 

 

فراہم  تک رسائی حاصل نہیں ہے کو مدد( NRPFفنڈز ) پبلک خدمات کی طرف سے ان لوگوں جن کو .12

این آر پی   کورہائش پر مبنی خدمات خصوصی طور پر موجود تھے۔  شگافکرنے کی صالحیت میں بھی 

، لیکن جو بات خاص طور پر تشویشناک  کرنے میں مشکالت کا سامنا تھاکو مدد فراہم مہاجرین  والےایف 

ا    حیثیت کی بنیاد پر NRPFان کی  % کمیونٹی پر مبنی خدمات نے کہا کہ وہ15تھی وہ یہ تھی کہ تقریبا

۔ یہ دیکھتے ہوئے  گے کریںنہیں قبول نہیں کریں گے اور کسی ایسے شخص کو مکمل سروس فراہم  رجوع

 امر تک رسائی کا کمیونٹی میں تعاون تک رسائی کی صالحیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ کہ عوامی فنڈز

 کرتا ہے۔  نشاندہی ایک خاص تشویش کی 

 

  انگلینڈ اور ویلز میں گھریلو بدسلوکی کی مدد فراہم کرنے والی تنظیمیں۔

  

سے فراہم کی جاتی ہیں، تقریباً نصف کمیونٹی پر مبنی   کی طرف کی تنظیموں  حجمخدمات مختلف اقسام اور  .13

خدمات اور تقریباً دو تہائی رہائش پر مبنی گھریلو بدسلوکی اور/یا خواتین اور لڑکیوں کے خالف تشدد کی 

متعلقہ لوگوں کی طرف سے تنظیموں کی دوسری قسموں میں تنظیموں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔ 

والی تنظیمیں )جیسے کہ وہ جو متاثرین اور دیگر قسم کے جرائم   مقاصدں، وسیع تر تنظیمی چالئی جانے والی

کی تنظیمیں، جہاں امدادی  پبلک سیکٹر )عوامی شعبے( والوں کی مدد کرتی ہیں(، اور  دوچار ہونےسے 

 خدمات کو اندرون خانہ الیا گیا تھا۔

 

 رنے والی تنظیموں کی اقسام کا موازنہ : کمیونٹی پر مبنی اور رہائش پر مبنی خدمات فراہم ک7 تصویر



16 
 

  

 

 

%( ان کی ساالنہ آمدنی 61زیادہ تر تنظیمیں جو گھریلو بدسلوکی کے حوالے سے خدمات فراہم کرتی ہیں ) .14

خدمات بہت کم ہونے کا  خصوصی متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی£ سے کم ہے۔ 500,000

ی طرف سے £ سے کم تھی ک100,000امکان زیادہ تھا، اور بہت چھوٹی تنظیمیں جن کی ساالنہ آمدنی 

 رہائش پر مبنی خدمات فراہم کرنے کا امکان کم تھا۔ 

 

 : کمیونٹی کی بنیاد پر اور رہائش پر مبنی گھریلو بدسلوکی کی امدادی خدمات کی ساالنہ آمدنی کا موازنہ 8شکل 

 

 کمیونٹی پر مبنی خدمات  رہائش پر مبنی خدمات 

متعلقہ لوگوں  پبلک سیکٹر

 کی طرف سے  
 وسیع مقاصد



17 
 

  

17% 17%
19%

10%

6%

32%

4%

16%
19%

13%
10%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

£0 up to
£100k

£100k up to
£250k

£250k up to
£500k

£500k up to
£750k

£750k up to
£1m

Over £1m

Annual income of organisation

Community-based services
N=304

Accommodation-based services
N=145

 کمیونٹی پر مبنی خدمات  رہائش پر مبنی خدمات 

 تنظیموں کی ساالنہ آمدنی 

0 £- 100  £

 ہزار سے کم 
£  250 -ہزار  100£

 تک  ہزار

£  500  -£ ہزار 250

 تک ہزار 

  -£ ہزار 500

تک £ ہزار 750  
£  1 -£ ہزار 750

تک ملین   

سے  £ ملین 1

 زیادہ 
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 گھریلو بدسلوکی کے حوالے سے معاونت کی خدمات کے لیے موجودہ فنڈنگ کا انتظام 

 

 ونسلنگ کا انتظار کر رہا ہوں۔‘‘ا۔ میں تقریباا آٹھ ماہ سے کہےکم عملہ اور کی مانگ بھاری ہے   'سروسیز .15

فنڈنگ کی   خاطر خواہ کو پورا کرنے کے لیے خدمات کے لیے طویل المدتی مانگلیئے متاثرین کی مدد کے 

تک رسائی میں اپنی    تمعاونوالوں نے ہمیں مدد اور  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور ضرورت ہے۔ 

فیصد نے کہا کہ انہیں مدد تک رسائی 'آسان یا بہت آسان'   35بتایا، صرف  سے سلسلتمشکالت کے بارے میں 

اپنی  ، اور ان کو مشکالت کا سامنا ہےکو پورا کرنے کے لیے   مانگبتایا کہ اس ہوئی۔ خدمات نے ہمیں  حسوسم

۔ چونتیس فیصد ی پڑتی ہیںذرائع کے لیے مسلسل درخواست دینے کے لیے فنڈنگ کے نئے خدمات کو جاری رکھ

فیصد نے کہا کہ انہیں  27رہے ہیں، اور  مہیا کرخدمات نے ہمیں بتایا کہ وہ بغیر کسی وقف فنڈنگ کے خدمات 

ہے، اور  ہوافنڈنگ کی کمی کی وجہ سے خدمات کو مکمل طور پر بند کرنا پڑا۔ یہ بڑھتی ہوئی مانگ کے وقت 

متواتر رسائی  وبائی مرض کے بعد مدد کے لیے  19کوویڈ والے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  متاثرین

نے اور کر عیاںکو گھریلو بدسلوکی  -بجا طور پر  - میں ہو رہا ہے جب ہم ن حاالت اے ہیں، اور رکھے ہوئ جاری

 ے ہیں۔رہ لہ افزائی کرمدد تک رسائی کے لیے حوص یوالوں ک بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

 فنڈنگ کے مسائل کی وجہ سے خدمات بند کرنا پڑیں۔ نہیں کا تناسب ج وں: تنظیم 9 تصویر
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)مالی  فنڈرزدونوں طرح کے  سرکاریاور غیر  سرکاریخدمات ماہرانہ  کے حوالے سےگھریلو بدسلوکی  .16

  انہآزاد ماہرپر انحصار کرتی ہیں۔ )یعنی مالی مدد( سے فنڈنگ  تعدادکی ایک وسیع مہیا کرنے والے(  وسائل

فنڈرز سے فنڈ ریزنگ اور فنڈنگ کے ذریعے مقامی   سرکاریخدمات غیر  کے سلسلے میںگھریلو بدسلوکی 

دوسرے فنڈرز سے فنڈنگ آزاد تنظیموں کی ہیں۔  ہوتی عالقے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے قابل

دیتی ہے جو اکثر چیریٹی   میں مددکی دعوت دینے کی اہلیت بھی انہیں زیادہ جدید منصوبوں سے سیکھنے 

جن کے بنیادی خدمات پر الگو کرتے ہیں ایسی کو  ہنرہیں، اور اس  ٹرسٹ کے ذریعے فنڈز فراہم کرتے

 ہے۔  ہوتا قانونی اداروں کی طرف سے مالی اعانت فراہم کیے جانے کا زیادہ امکان سلسلے میں

 

 

 

 نورتھ ایسٹ 

 یورکشائر ایند دی ہمبر 

 یسٹ و نورتھ 

 مڈلینڈ  ایسٹ

 آف انگلینڈ  ایسٹ

 گریٹر لنڈن

 مڈلینڈویسٹ 

 ساوتھ ویسٹ  

 ساوتھ ایسٹ  

 ویلز
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کمیونٹی پر مبنی امدادی خدمات کے  کے حوالے سے ، گھریلو بدسلوکیت سےمطابق  ی: تنظیم کی قسم ک10 تصویر

 اہم ذرائع لیے فنڈنگ کے

 

 

کے طور پر سرکاری فنڈنگ   ے%( نے اپنی آمدنی کے اہم ذریع80مجموعی طور پر، زیادہ تر تنظیموں ) .17

% تنظیموں نے کچھ سرکاری 12مزید حاصل کی، زیادہ تر مقامی حکام یا پولیس اور کرائم کمشنرز سے۔ 

% تنظیموں 7کے طور پر نہیں تھا(، اور  ےفنڈنگ حاصل کی )لیکن یہ ان کی مالی اعانت کے بنیادی ذریع

( کے لحاظ سے مختلف تھا جو اس امر پر 11ویر کو کوئی سرکاری فنڈنگ نہیں ملی۔ یہ آمدنی کے حجم )تص

( اور تنظیم کی قسم کیا تھی  12منحصر تھا کہ کس جنس یا صنف کے لیئے مدد فراہم کی گئی )تصویر 

 (۔13)تصویر 

 

 

 

: گھریلو بدسلوکی کے سلسلے میں امدادی خدمات کی تنظیموں کے لیے فنڈنگ کے ذرائع، ساالنہ 11تصویر 

 آمدنی کے حجم کے مطابق 

 

0%

20%

40%

60%

80%

By and For
N=41

VAWG / DA
N=203

Broader remit
N=88

Public sector
N=27

Local Authorities

PCCs

Central Government

CCGs / NHS Trusts

Criminal Justice Boards, Probation and Prison services

Grants from nationwide charities or trusts e.g. National Lottery, Comic Relief

Grants from regional or specialist charities

 متعلقہ لوگوں کی طرف سے چلنے والی  وسیع مقاصد  پبلک سیکٹر 

 اتھارٹیز لوکل 

 پی سی سی

 مرکزی حکومت 

 جی/ این ایچ ایس ٹرسٹ سی سی

 عالقائی خصوصی چیریٹیز کی طرف سے گرانٹس 

 ملک بھر کی چیریٹیز اور ٹرسٹس کی طرف سے گرانٹس، جیسا کہ نیشنل الٹری ، کامک ریلیف

 کرمنل جسٹس بورڈ، پروبیشن اینڈ پرزن سروسیز
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فنڈنگ  کرنے والی تنظیموں کے لیے مہیا ت امعاونت کی خدم کے سلسلے میں: گھریلو بدسلوکی 12 تصویر

 کے ذرائع، ان لوگوں کی جنس یا جنس کے مطابق جن کی مدد کی جاتی ہے۔

؛ غیر  N= 126؛ خدمات کا مرکب )لیکن واحد جنس/جنسی خدمات( N= 109صرف خواتین کے لیے خدمات 

؛ واحد جنس/جنسی خدمات اور غیر صنفی مخصوص خدمات کا مرکب  N= 142صنفی مخصوص خدمات 

N=80 

 

 

47

48

58

32

22

58
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17

15

3

2

4

12

4

1

2

1

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ہزار سے کم£100-£0

N=112

ہزار سے کم£ 250-ہزار £100

N=25

ہزار سے کم£ 500-ہزار £250

N=37

ہزار سے کم£ 750-ہزار £500

N=78

ملین سے کم£ 1-ہزار £750

N=77

ملین سے زیادہ£1

N=69

تنظیموں کی تعداد

ی
 ک
یم
ظ
تن

ی
دن
آم
ہ 
الن
سا
ل 
ک

سرکاری فنڈنگ ایک مرکزی ذریعے کے طور پر وصول کی 

سرکاری فنڈنگ وصول کی لیکن ایک مرکزی ذریعے کے طورنہیں

سرکاری فنڈنگ وصول نہیں کی

62%

88%

78%

91%

26%

9%

10%

8%

12%

3%

12%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

عورتیں

N=109

( جنس خدمات/لیکن واحد صنف)خدمات کا مرکب 

N=126

جنس مخصوص خدمات / غیر صنفی

N=142

مرکب اور غیر مخصوص 

N=80

سرکاری فنڈنگ ایک مرکزی ذریعے کے طور پر وصول کی 

سرکاری فنڈنگ وصول کی لیکن ایک مرکزی ذریعے کے طورنہیں

سرکاری فنڈنگ وصول نہیں کی
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7ی ہ بات قابل غور ہے کہ  صرف مردوں کے لی ے  8  خدمات نے اس سوال کا جواب دی ا، اور ان می ں سے 100% نے اپن ی آمدن ی  

 ںی شامل نہ  ںی خدمات گراف م  ہی وجہ سے  ی تاہم، نمونے کے کم سائز ک ،یفنڈنگ حاصل ک  رکاریس کے طور پر  ے عی کے اہم ذر
۔ ںی گئ  یک  

 

 

 مہیا کرنے والیت ابدسلوکی کے سلسلے میں معاونت کی خدم: تنظیم کی قسم کے مطابق، گھریلو 13تصویر 

 تنظیموں کے لیے فنڈنگ کے ذرائع

 

 

 

فنڈنگ حاصل کرنے کا  سرکاریتنظیموں کے لیے متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی اگرچہ یہ دیکھنا کہ 

سے مقامی عالقے ذرائع یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوسرے  – ایک فکر کی بات ہے کتنا کم امکان ہے

متعلقہ لوگوں کی طرف سے  کہکیوں ۔ تاہم، یہ واضح طور پر کافی نہیں ہے النے میں کتنی مفید ہیںمیں سرمایہ کاری 

خدمات کی دستیابی کی   سطح پر ان  اور قومی اچھی خاصی ہیں ش مالی مشکالتتنظیموں کو درپی چالئی جانے والی

 کمی ہے۔ 

 

صالحیت کو بڑھانے اور   مہیا کرنے والی تنظیمیں  فنڈنگ اکثر قلیل مدتی اور غیر محفوظ ہوتی ہے، یعنی خدمات .18

کرتی ہیں، جس سے عملے کی بھرتی برقرار رکھنے   میں مشکالت کا سامنامستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے 

%( 70) کرنے والی تنظیموں۔ زیادہ تر سروس فراہم خدمات کی فراہمی متاثر ہوتی ہے اور کے ساتھ کارکردگی

پر انحصار کیا جو تین سال سے بھی کم عرصے کے لیے محفوظ کیا گیا   ےاہم ذریع ایسے نے فنڈنگ کے ایک

اہم ذریعہ پر انحصار کرتی ہیں جو ایک سال سے ایسے ہ تنظیمیں فنڈنگ کے ایک تھا، ایک چوتھائی سے زیاد

 متعلقہ افراد کی طرف سے چالئی جانے والی(۔ یہ خاص طور پر 14بھی کم عرصے تک جاری رہتا ہے )شکل 

   ۔تھا نوعیت کا تنظیموں کے لیے شدید
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N=37

 متعلقہ لوگوں کی طرف سے چلنے والی  وسیع مقاصد  پبلک سیکٹر 
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میں معاونت کی خدمات کے لیے فنڈنگ کے : تنظیم کی قسم کے مطابق گھریلو بدسلوکی کے سلسلے 14تصویر 

 اہم ذرائع کی مدت

 
 

والوں کی مدد کرنے میں زیادہ موثر ہونے کے باوجود،  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاقلیتی متاثرین اور  .19

متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے  پورے انگلینڈ اور ویلز میں خصوصی مدد مہیا کرنے کے لیئے 

متعلقہ ہے۔  کا سامنا کمی کی شدیدفنڈز  طور پرکمی ہے  اور ان تنظیموں کو غیر متناسب  بہت والی مدد کی

یا گھریلو بدسلوکی کی تنظیموں کے مقابلے میں  VAWGماہر گئی تنظیموں کو  لوگوں کی طرف سے چالئی

حاصل نہ کرنے کا امکان چھ گنا زیادہ ہے، اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ بغیر کو فنڈ  کسی سرکاری

  میں دکھایا گیا ہے۔ 15تصویرفراہم کر رہی ہوں، جیسا کہ  مدد و معاونتفنڈنگ کے  مخصوصکسی 
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 متعلقہ لوگوں کی طرف سے چلنے والی  وسیع مقاصد  پبلک سیکٹر 
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: تنظیم کی قسم کی مطابقت سے، بغیر کسی مخصوص فنڈ کے خدمات فراہم کرنے والی گھریلو 15صویر ت

 بدسلوکی کی امدادی خدمات کا فیصد۔ 

 
 

  –ہے ہوتا فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے خدمات بند کرنے کا بھی زیادہ امکان  ہے کہ ان کا نہیں حیرت کی باتیہ 

متعلقہ لوگوں کی طرف سے % 45  تنظیموں کو خدمات بند کرنا پڑیں جب کہ VAWG% گھریلو بدسلوکی یا 27

 ۔کو ایسا  کرنا پڑاتنظیموں چالئی جانے والی 

 

ہ امکان تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی قانونی  چھوٹی تنظیموں کا بڑی تنظیموں کے مقابلے میں کہیں زیاد .20

ہے جن  سے بڑھ کر   تنظیموں متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والیفنڈنگ حاصل نہ کر سکیں۔ یہ 

متعلقہ  ے جو ا جائکی ساالنہ آمدنی کم ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تاہم، جب صرف ان تنظیموں کو دیکھ

ان کے لیے   ،سے کم ہو  £100,000، جن کی ساالنہ آمدنی چالئی جاتی ہیںلوگوں کی طرف سے نہیں 

تنظیموں کے مقابلے میں تین گنا زیادہ تھا جن کی  ساالنہ آمدنی  ان کوئی قانونی فنڈ حاصل کرنے کا امکان

   ۔ہے£ کے درمیان 250,000 -£ 100,000

 

کن پیشہ ور ماہرین کو اپنی بدسلوکی کے   والوں نے سب سے پہلے بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

  بارے میں بتایا، اور انہیں خدمات کے بارے میں کیسے پتہ چال؟

 

  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے. ہم دوستوں اور خاندان کے اہم کردار کو سمجھتے ہیں، جن کو متاثرین اور 11

والے زیادہ تر افراد ممکنہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہم انکشافات کا  

جواب دینے اور اپنے پیاروں کی مدد کرنے میں دوستوں اور خاندان کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت  

والوں نے کس  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور ہم یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ متاثرین کو تسلیم کرتے ہیں۔ 

 پیشہ ور ماہر کو گھریلو بدسلوکی کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا۔ 

 

افراد اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے بارے  والے زیادہ تر  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے. متاثرین اور 12

۔ ہم نے  کو دوسرے پیشہ ور افراد سے پہلے بتائیں گے، اس کے بعد پولیس صحت کے پیشہ ور ماہرین کومیں 

 بدسلوکیاپنے ساتھ ہونے والی  انھوں نےوالوں سے پوچھا کہ اگر  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

ایک  کی ماہرینیا تو انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا۔ پیشہ ور بتا کو ماہرین کسی پیشہ ور کے بارے میں 

، جو مختلف بتایاوالوں نے سب سے پہلے  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور  سےتھی ج مختلف فہرست
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 متعلقہ لوگوں کی طرف سے چلنے والی  وسیع مقاصد  پبلک سیکٹر 



25 
 

کی اہمیت کی  میں اقدامات سے گھریلو بدسلوکی کی اچھی تفہیم اور اس کے جواب تنظیموں کی طرف سرکاری

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور ن (۔ اس میں کچھ تغیرات بھی تھے کہ متاثری16 تصویر)  ا ہےنمائندگی کرت

انکشاف کیا، لیکن صحت اور  ساتھ( کے لحاظ سے کس کے 18 تصویر( اور نسل )17 والوں نے جنس )تصویر

 کا سب سے زیادہ امکان ہے۔  کے حوالے سے انتخاب کیئے جانےانکشاف  ےپہل ماہرین کا ہیپیشہ ور  پولیس کے

 

اور تنظیموں  ہ ور ماہرینپیش وں نے جنوال بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےسے  بدسلوکیوں : گھریلو 16تصویر 

 پہلے بتایا  کو سب سے
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والے نے جن  پیشہ ور ماہرین اور  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے: گھریلو بدسلوکی سے 17تصویر 

  تنظیموں کو سب سے پہلے بتایا، متاثرین کی جنس کے مطابق 

 

 
 

  

1%

2%

2%

2%

3%

4%

8%

11%

12%

12%

14%

16%

42%

43%

0%

2%

5%

3%

3%

5%

5%

13%

14%

31%

26%

9%

49%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Shop worker

Job centre

Religious leader

Other support service

Housing Association

Council housing dept

Other

Work colleague

 Helpline

Legal staff

Social services

DA worker

Police

Healthcare

Male %
N=352

Female %
N=1615

 صحت 

س یپول  

 سوشل سروسیز 

ی قانون   

اے سپورٹ ورکر   ی ڈ  

الئن  امدادی   

 مالزمت 

ی میتعل  

ہاؤسنگ  کونسل   

شن ی ا ی سوس ی ا ہاؤسنگ   

رہنما  ی مذہب  

معاون خدمات  گر ید  

 جاب سنٹر 

۔ ں ی دکان  ی مقام  

 عورت  مرد 



27 
 

سب   کواور تنظیموں ہ ور افراد پیش افراد نے جن والے فرار حاصل کرنےسے  بدسلوکی: گھریلو 18تصویر 

  کے مطابق ی پس منظرنسل ےک متاثرینسے پہلے بتایا، 

 

 
 

خدمات اور وسیع تر عوامی خدمات کے ذریعے فعال رسائی متاثرین اور  سے متعلقہگھریلو بدسلوکی  .21

صرف ایک  تھی۔  ترین والوں کو مدد تک رسائی کے قابل بنانے میں اہم بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے
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والوں کو اپنی تحقیق سے خدمات کے بارے میں پتہ چال،   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےتہائی متاثرین اور 

عوامی خدمات، دوستوں، خاندان، کام کے ساتھیوں یا دیگر تنظیموں کے مجموعے سے تعاون  کوزیادہ تر 

والوں نے اس بات پر غور کرنے سے   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے۔ بہت سے متاثرین اور سے پتہ چال

، قاصر ہونے کی اطالع دی کہ مدد تک کیسے رسائی حاصل کی جائے، یا تو وہ بہت زیادہ صدمے کا شکار

خوفزدہ تھے، یا یہ نہیں پہچانتے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدسلوکی ہے، یا انہیں مدد کی  

ضرورت ہے۔ لہذا، ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ مدد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے انہوں نے ایسا کیا  

کی مؤثر   بدسلوکینے گھریلو  ینماہریں، اور پیشہ ور مشغول ہوئ کیونکہ خدمات ان کے ساتھ فعال طور پر 

 تکخدمات  انہطریقے سے نشاندہی کی جب انہیں اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق ماہر

 کی فراہمی ممکن ہوئی۔ جوعمعاونت یا ر

 

بدسلوکی سے فرار  ، اور متاثرین اور دینےمؤثر جواب  کا بدسلوکیگھریلو  رد عملکمیونٹی  باتعاوناس لیے  .22

کردار   تک رسائی کی صالحیت میں اہمجس کی انہیں ضرورت ہو  معاونتوالوں کی مدد اور  حاصل کرنے

% متاثرین اور 44ہے ۔ صحت کی خدمات خاص طور پر اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جب کہ  ادا کرتا

کی کے  کو سب سے پہلے اپنی بدسلو ماہرین والوں نے صحت کے پیشہ ور بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

حمایت مدد و سے گھریلو بدسلوکی کی  کے شعبے % نے اپنے عالقے میں صحت19بارے میں بتایا، صرف 

 ۔ کے بارے میں سنا

  سفارشات

  کو پورا کرنے کے لیے اضافی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ مانگ

 

 متعارف کرانی چاہیے کہ وہ گھریلو بدسلوکی کی ذمہ داری: وزارت انصاف کو مقامی کمشنروں پر ایک 1سفارش 

میں تعاون کریں، مشترکہ ضروریات کا جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ مرکزی حکومت پر  خدمات کی دستیابی  انہماہر

فراہم کی مناسب طریقے سے پورا کرنے کے لیے فنڈنگ اس ضرورت کو بھی ہونی چاہیے تاکہ  ذمہ داریایک نئی 

تعمال کرنا چاہئے، یا  فراہم کردہ موقع کا اس ےوکٹمز بل کے ذریع قانون آنے والے اس سے مستقل قریب میں جا سکے۔

کی نشاندہی کریں۔ یہ خاص طور پر   کے طرز عمل ذرائعکے لئے مستقبل کی قانون ساز  ذمہ داریاگر نہیں، تو ایسی 

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاہم ہوگا کہ مقامی طور پر جن ضروریات کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں بچوں اور 

کا کوئی  تک رسائی عوامی فنڈز  وہ لوگ بھی شامل ہوں جن کو ہیں جن میںمہاجرین کی ضروریات بھی شامل والوں 

 نہیں ہے۔ دستیاب سہارا 

، کو چاہیے  )شاہی خزانہ( : موجودہ شواہد کی حدود کو دیکھتے ہوئے، حکومت، بشمول ہز میجسٹیز ٹریژری2تجویز 

بدسلوکی سے فرار  کے متاثرین اور کہ وہ شواہد اور اعداد و شمار کو تیار کرے جو بچوں سمیت گھریلو بدسلوکی 

۔ اس سے ان تمام  لیئے استعمال ہوںکے تجزیے کے  ےفائد  ووالوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے الگت  حاصل کرنے

والوں کو مدد فراہم کرنے کی الگت کا تخمینہ لگانا چاہیے جنہیں اس کی  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتاثرین اور 

 سے معاشرے کو فوائد حاصل ہوں گے۔ ضرورت ہے، اور ایسا کرنے

: وزارت انصاف اور محکمہ صحت، ماہر گھریلو بدسلوکی کے شعبے اور متعلقہ پیشہ ورانہ اداروں کے 3سفارش 

والوں بشمول بچوں کے لیے دستیاب   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، متاثرین اور 

 ی کمی کو دور کرنے کے لیے منصوبے تیار کریں۔ ماہرانہ مشاورت اور عالج کی مدد ک

گھریلو کو  ہاوسنگ اینڈ کمیونٹیز ف لیولنگ اپآاور کمیونٹیز کو بہتر بنانے والے ادارے ڈیپارٹمنٹ رہائش : 4سفارش 

میں کمیونٹی کی بنیاد پر خدمات پر پڑنے    تجزیئے ےکی اپن 4ڈومیسٹک ابیوز ایکٹ کے حصہ بدسلوکی کے قوانین 

 رات کو شامل کرنا چاہیے۔والے اث
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کمیونٹیز، ہوم آفس اور وزارت انصاف کے ساتھ  اینڈ: محکمہ تعلیم کو، محکمہ برائے لیولنگ اپ، ہاؤسنگ 5سفارش 

سے متاثرہ بچوں کے لیے دستیاب ماہرانہ مدد کی کمی کو دور کرنے کے  بدسلوکیمل کر کام کرتے ہوئے، گھریلو 

متعلقہ لوگوں   ، VAWGماہر ، گھریلو بدسلوکی کے حوالے سے لیے ایک قومی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ انہیں 

اس کہ کے ساتھ ساتھ بچوں کے شعبے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، تا  کی طرف سے چالئی جانے والی تنظیموں

سے متاثرہ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز دستیاب   بدسلوکییقینی بنایا جا سکے کہ گھریلو  کو امر

 ہوں۔

کی حکمت عملی اور گھریلو بدسلوکی کے منصوبے کی کامیابی کا  : وزارت انصاف کو متاثرین کی فنڈنگ 6سفارش 

کردار ادا    ٹھوسخدمات کی مانگ کی نگرانی میں  انہکی کی ماہراندازہ لگانے کے لیے قومی سطح پر گھریلو بدسلو

عہد کرتی ہے جہاں 'جرائم کے تمام متاثرین کے   ارادے کاکی حکمت عملی ایک ایسے کرنا چاہیے۔ متاثرین کی فنڈنگ 

تاثرین 'تمام م جو ایسے لیے صحیح مدد دستیاب ہو، جب انہیں اس کی ضرورت ہو'، اور گھریلو بدسلوکی کا منصوبہ

فرار حاصل کیا سے  بدسلوکیگھریلو  نہوں نےوالوں کی مدد کرنے کے لیے ج بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور 

ان کی صحت، جذباتی، معاشی  جہاں سکتے ہیں معمول کی زندگی کی طرف لوٹں کہ وہ ومحسوس کرتے ہاور ، ہو

 ۔مہیا کی جا سکےاور سماجی ضروریات کے لیے مدد 

کے مرتکب افراد کے لیے   بدسلوکیکرنے والے اداروں کو گھریلو  انتظاماتاور قومی سطح پر  : مقامی7سفارش 

چاہیے۔ ہر مرحلے پر متاثرین اور  میں اضافہ کرناکی فراہمی   یعنی امدادی وسائل رویے میں تبدیلی کی مداخلت

بنی اور معیار کی یقین دہانی ، ثبوت پر م ھوس تجزیوںکو ٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے، فنڈنگ  لواحقین کی ضروریات 

 نا چاہیے۔ والی مداخلت پر مرکوز کر

: گھریلو بدسلوکی کے منصوبے میں کیے گئے عزم کے مطابق، حکومت کو یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ اس 8سفارش 

سازی کی مشق کے نتائج کو کس طرح استعمال کرے گی تاکہ خالء کی نشاندہی کی جا سکے اور مقامی خدمات   خاکہ

 جا سکے۔  رکھاہدف فنڈنگ کو لیے بہتر  کے

خدمات کی مالی اعانت میں بڑا کردار ادا   متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوصقومی حکومت کو 

 کرنا چاہیے۔ 

سالوں  3 مل کر کمیونٹیز کے ساتھ اینڈ: وزارت انصاف، ہوم آفس اور محکمہ برائے لیولنگ اپ، ہاؤسنگ 9سفارش 

کی مدد  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات فنڈ قائم کرے تاکہ  ملین  £263کے دوران 

ل ہونا چاہیے، تاکہ انگلینڈ اور ویلز میں کا ایک طویل مدتی پروگرام شام تشکیلکی   گنجائشکی جاسکے۔ اس میں 

کی فراہمی اور جغرافیائی پھیالؤ کو بہتر بنایا جا  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات 

 شعبوں کو پائیدار ترقی کی اجازت دی جائے۔ انہسکے، اور ان ماہر

رتے ہوئے )خاص طور پر محکمہ برائے تعلیم، محکمہ کپیدا میں ہم آہنگی  تمام حکومتی اداروں: ہوم آفس، 10سفارش 

فرنٹ الئن پبلک  کمیونٹیز، وزارت انصاف، اور محکمہ برائے کام اور پنشن( کو  اینڈ، ہاؤسنگ اپ برائے لیولنگ

باہمی ضروریات کی تفہیم کو بہتر  والوں کی  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےسیکٹر کے عملے کے متاثرین اور 

متاثرین اور محفوظ خصوصیات والے اور متعدد مسائل والے مت عملی تیار کرنی چاہیے۔  اس میں بنانے کے لیے حک

والوں کی مخصوص ضروریات کا احاطہ کرنا چاہیے، اور اسے ماہرین کے ساتھ   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

تنظیموں کے ساتھ  لی مہیا کرنے وامتعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات شراکت داری میں 

بدسلوکی سے فرار  متاثرین اور  ن کاترجیح دی جانی چاہئے جاّولین کو  ماہرینپیشہ ور ایسے تیار کیا جانا چاہیے۔ 

قریب سے   ی، اور کسی بھی حکمت عملی کے نتائج کہووالوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا زیادہ امکان  حاصل کرنے

والے افراد کے محفوظ خصوصیات   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےثرین اور ان متاچاہئے، بشمول نگرانی کی جانی 

اداروں  جیسے  MARACخدمات یا ماہرانہ اور  سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے کی جائےشناخت کی نگرانی جن کی 

  ۔رجوع کروایا جائے
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  مہیا : وزارت انصاف اور ہوم آفس کو مشترکہ طور پر گنجائش سازی کے ایک مخصوص پروگرام کو فنڈ11فارش س

متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات اور غیر متعلقہ لوگوں کی طرف نا چاہیے تاکہ کر

کے درمیان شراکت داری قائم کی جا سکے۔ اس میں اس بات کی نگرانی سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات 

ے فنڈز کی کیے جاتے ہیں، اور مقامی کمشنروں سکس طرح شامل ہونی چاہیے کہ خدمات کے درمیان حوالہ جات 

والوں کی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ، یا   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے۔ اسے متاثرین اور کیسے ہوتی ہے تقسیم

متعلقہ  اور سمجھنے کے لیے  کرنے ، کی باہمی ضروریات کو بہتر طور پر شناختوجن کو متعدد نقصانات کا سامنا ہ

فعال کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور سب سے  کو لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات 

تنظیم کے ساتھ بہتر کام کرنا  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی مخصوص خدمات والی زیادہ مناسب 

  چاہیے۔

والوں کی مدد کے لیے اضافی   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےمتعدد مسائل کا سامنا کرنے والے متاثرین اور 

  ت ہےکوششوں کی ضرور

کے   لے اُن افرادفرار حاصل کرنے واکمیونٹیز کو متاثرین اور  اینڈ: محکمہ برائے لیولنگ اپ، ہاؤسنگ 12سفارش 

متعدد نقصانات کا سامنا کرنا  کو لیے رہائش پر مبنی خدمات کی فراہمی کے لیے ضروریات کا تجزیہ کرنا چاہیے جن

اور   اسے گنجائشکی مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے،  ز عملطرپڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے موجود بہترین 

کی ضرورت کو اس  ےصالحیت کی تعمیر کا ایک فنڈڈ پروگرام قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس تجزی

کے اپنے جائزے   4تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج کو استعمال کرنا چاہیے، گھریلو بدسلوکی کے ایکٹ کے حصہ 

 شعبے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔  انہماہراور گھریلو بدسلوکی کے  سے،

: وزارت انصاف کو چاہیے کہ وہ متاثرین اور پسماندگان کے لیے دستیاب امداد کی ضرورتوں کا جائزہ لے 13سفارش 

ے لیے  والوں کے اس گروپ ک بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےہو، اور متاثرین اور  ن کا جرائم کا ایک ماضیج

خواتین مجرموں کی  فیمیل آفینڈر سٹریٹجی )دستیاب تعاون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس سے 

میں پہلے سے کیے گئے وعدوں کو مضبوط کرنا چاہیے اور خواتین کے مراکز کے اندر ہم آہنگی اور  (حکمت عملی

اسٹیٹ کے اندر پہلے سے فراہم کردہ فراہمی کے کام سے منسلک ہونا  پرزنصالحیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 

 چاہیے۔ 

حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اس  کی  اہلکاروں: ہوم آفس کو سنگین تشدد کی روک تھام کے ڈیوٹی 14سفارش 

بات کو یقینی بنائیں کہ کام کے اندر گھریلو بدسلوکی کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عوامی جگہ پر سنگین تشدد میں  

ملوث ہونے میں بہت زیادہ خطرے والے عوامل کو حل کیا جا سکے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہونا  

لوکی بذات خود سنگین تشدد کی ایک شکل ہے، جیسا کہ پولیسنگ، کرائم، سنٹینسینگ اینڈ کورٹس  چاہیے کہ گھریلو بدس

 میں بیان کیا گیا ہے۔ 2022ایکٹ 

کرنے کے لیے خدمات کو فنڈ دیں جس کی ضرورت ہے،  مکمل تشکیلکام مطلوبہ شنروں کو چاہیے کہ وہ مقامی کم 

 کرنا  تشہیرفعال طور پر  یبشمول ان کی خدمات ک

https://domesticabusecommissioner.uk/wp-content/uploads/2021/11/FINAL-2109-Spending-Review-submission-from-the-Domestic-Abuse-Commissioner-for-England-and-Wales.pdf
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: کمشنروں کو مکمل الگت کی وصولی کے ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے خدمات کو فنڈ دینا چاہیے، بشمول 15سفارش 

اور طبی نگرانی۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ   )رابطوں میں مدد( ترجمانوں تک رسائی، کمیونیکیشن سپورٹ

 رہنمائی اس توقع کی عکاسی کرے۔ سرکارییا غیر  سرکاریکوئی بھی 

 پہنچیقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی خدمات کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور اس امر کو : کمشنرز کو 16فارش س

یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ ان کے عالقے میں   پرکے لیے خدمات کو فنڈز فراہم کریں۔ مقامی کمشنر کی ویب سائٹس 

 کون سی خدمات دستیاب ہیں، اور کس کو۔ 

 یاب خدمات کو واضح ہونا چاہیے کہ مرد ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے دست

: لوکل کمشنرز، اور کمیشنڈ سروسز، کو اپنی ویب سائٹس پر واضح ہونا چاہیے کہ کون ان کی خدمات تک 17سفارش 

ہیں کہ  رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور اس بارے میں وضاحت فراہم کرتا ہے کہ آیا خدمات شامل ہیں۔ ہم جانتے

گھریلو بدسلوکی غیر متناسب طور پر خواتین اور لڑکیوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہ کہ خواتین اور لڑکیوں کو تحفظ 

تک پہنچنے اور صحت یاب ہونے میں مدد دینے میں صرف خواتین کے لیے خدمات اہم ہیں۔ تاہم، جہاں خدمات تمام 

والوں کے لیے واضح ہونا چاہیے   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے متاثرین اوراُن جنسوں کو پیش کی جاتی ہیں، یہ 

  جو اپنی خدمات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

یہ کہ کون  اور پیدا کی جائے بیداری اور رسائی میں بارے کے بدسلوکی گھریلوہے  ضرورت بھی ابھی کی امر اس

والے افراد جنہوں نے بدسلوکی سے فرار   معذوری کی سیکھنے اور متاثرین پر طور خاص ہیں، دستیاب خدمات سی

 ۔ حاصل کی ہو

  یسےمہمات کے ساتھ ک   یمہمات کو مقام یمواصالت یکہ قوم  یے: ہوم آفس کو اس بات پر غور کرنا چاہ18سفارش 

 ۔ بھی شامل ہے کرنا یداپ یداریب یںکے بارے م یابیدست یطور پر خدمات ک یمقام جس میںجوڑا جا سکتا ہے، 

کے ساتھ کام کرتے ہوئے، سوشل سروسیز محکمہ برائے صحت اور  یم،: ہوم آفس اور محکمہ برائے تعل19 تجویز

بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے   یداریب  یںکے بارے م  بدسلوکی یلوگھر یںکے شکار لوگوں م یمعذور یک یکھنےس

متعلقہ افراد کی طرف سے چالئی   اورلوگوں کے ساتھ،  والے یمعذور یک یکھنے۔ اسے سیںمہم چالئ کی یآگاہ یوال

 ۔یےجانا چاہ یاک  یارکے ساتھ مل کر تجانے والی تنظیموں کے سیکٹر 

تاکہ   – یےکو بہتر بنانا چاہ میں اقدامات کے عمل شناخت اور اس کے جواب یک یبدسلوک یلوکو گھر یجنسیوںا سرکاری

 ے جائمستحکم کیا کو ردعمل  یونٹیمربوط کمایک 

کے حوالے سے پبلک  یبدسلوک  یلوکمشنر کے دفتر کے ساتھ مل کر گھر ڈومیسٹک آبیوز: ہوم آفس کو 20 سفارش

اور  یے،کرنا چاہ یارت الئحہ عملمتفقہ  یکا یےے کے لتجزیہ کرنکا  یاتضرور یتیترب یکے اداروں ک یکٹرس

  یک ینشاندہ رپورٹ میں اس یکجن  یےچاہ  یناکا جائزہ ل یاتضرور یتیترب یک یشوںپ یحیترجاُن محکموں کو  یسرکار

جاتا   یابتا یادہسے ز یادہز یںکے بارے م بدسلوکی یلوگھر یںجنہ یےچاہ یجان ید یحور افراد کو ترج یشہان پ ۔ہے یگئ

ور   یشہپ یعدالت یا ی، قانون (کارکنان یسماجسوشل ورکرز )بھال کے عملے،  یکھد یہے، خاص طور پر صحت ک

کے دفتر کے اندر موجودہ  کمشن ڈومیسٹک آبیوز یں۔ اس مہعملکا  DWP مالزمت اور پینش کے شعبے ، اورینماہر

 جا سکے۔  یابنا ایک خاکہکے موجودہ انتظامات کا   یتترب  یںم یجنسیوںا سرکاریتاکہ   یےکام کو شامل کرنا چاہ

تاکہ   یےاور خدمات کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ یجنسیوںا سرکاری یںکمشنروں کو اپنے عالقے م ی: مقام21 سفارش

تعاون  رکاوٹ کے یکس یربغ یےنے والوں کے لبدسلوکی سے فرار حاصل کرکے ساتھ  یاتاور متعدد ضرور ینمتاثر

  ین۔ اسے متاثریںسامنا کر رہے ہ اک مسائلجو متعدد  یےخاص طور پر ان لوگوں کے ل یں،جائ  یےک  یارکے راستے ت

' متعارف  یوٹیڈ ی'تعاون ک جامع  یکا یعےکے ذرقانون سیرئیس وائلنس پریوینشن ڈیوٹی نئے تشدد  ینسنگ اور بل، کے 

 ۔ یےچاہ یہون یم آہنگ میں ہکرانے کے کام 
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  ون ٹو ون یےوالوں کے ل بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینکرنے والے اداروں کو متاثر: فنڈنگ 22 سفارش

 IDVAجو کہ  یےضرورت پر غور کرنا چاہ یک مدد و معاونتبہتر  یعےکے ذر )اہلکاروں( ورکرز یسک )انفرادی(

کو درکار امداد اور خدمات  ینجا سکے اور متاثرکی تشکیل کی  یسزکر سکتے، تاکہ ک  یںکو پورا نہ کی شرائط حد یک

کے کرداروں کو   ISVAاور  IDVA یعےجا سکے۔ وزارت انصاف کو آئندہ وکٹمز بل کے ذر یکمیں ہم آہنگی پیدا 

 ۔ یےاس پر غور کرنا چاہ یںکے تناظر م  یز تجاو  یے کتشکیل دینباقاعدہ 

کے بارے   یبدسلوک یلواور گھر یے،کرنا چاہ  یمکو تسل یثیتمنفرد ح یبھال کے شعبے کو اپنے اعتماد ک یکھد یک صحت

جا سکے اور  یک ینشاندہ یک یبدسلوک یںمرحلے م  یتاکہ ابتدائ  یےکو بہتر بنانا چاہ یمتفہ یک ماہرینور  یشہپ یںم

 جا سکے۔  یمدد ک یک ینمتاثر

کے اندر  یباتترت یبھال ک یکھد ی، صحت کتعاون سے کے ساتھ ینڈانگل این ایچ ایس: محکمہ صحت کو، 23 سفارش

  یبدسلوک یلواور ردعمل کو بہتر بنانے، اور گھر یآگاہ یک  ماہریینور  یشہصحت کے پ یں کے بارے م یبدسلوک یلوگھر

کرنا   یارپروگرام ت جامع یککام کا ا یےشراکت قائم کرنے کے ل یانخدمات کے درم یخدمات اور صحت ک انہماہر یک

 یکھد یہے، اور صحت ک یاگ  یاک یانب یںکہ پاتھ فائنڈر ٹول کٹ م  یساج یےعمل پر استوار ہونا چاہ  ین۔ اسے بہتریےچاہ

 ۔موجود ہیں یںمثال یگرد یکتعاون  یبیقر یانخدمات کے درم یک یبدسلوک یلول فراہم کرنے والوں اور گھربھا

صحت   یذہن یوالوں ک بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینتشدد کے متاثر یلو: محکمہ صحت کو گھر24 سفارش

بنانا  یقینیکو  یابیدست  یمداخلتوں ک یصحت ک یبروقت اور مناسب دماغ یےکو پورا کرنے کے ل یاتضرور یک

 ۔ یےچاہ

خدمات کو  یصحت ک یےکرنے کے ل ینگران یاور ردعمل ک یکارکردگ یسطح پر صحت ک ی: ٹرسٹ ک25 سفارش

MARAC  یمحکمہ صحت اور سماج یٹاڈ یہ۔ یےکرنا چاہ یکارڈکو ر یفرلز( ر واقعات )گئے  یےک  لیئے رجوعکے  

  یابدست یںکمشنر کو ساالنہ رپورٹ م  کے یبدسلوک یلوگروپ اور گھر یلانٹر منسٹر VAWG، )سوشل کیئر( ہداشتنگ 

 ۔ یےجانا چاہ یاکرا

 ے چاہئ ااندرون خانہ الن کو خدمات یہ یںحاالت م یمعمول  یرکو صرف غ کمشنروں

 ی،رہنمائ یقوم یےپر کمشنروں کے لترتیب دینے   واور خدمات ک ی،حکمت عمل یکفنڈنگ  یک ین: متاثر26 سفارش

کرے۔ جہاں خدمات کو  یانکو واضح طور پر ب یتاہم یآزاد خدمات ک یںم یرہنمائ سرکاری یرغ یا سرکاری یبھ یکس

  یونٹیزکم اینڈاپ، ہاؤسنگ  یولنگوزارت انصاف، ہوم آفس، محکمہ برائے ل اجاتا ہے، اس معلومات ک یاال خانہاندرون 

 یوںک کہ وقت کے ساتھ  یںسمجھ سک یہتاکہ  یےجانا چاہ یاک  اشتراککے کمشنر کے دفتر کے ساتھ  یبدسلوک یلواور گھر

 ے۔سک  جا یک ینگران ان کی اور گئیں یک ںایلیتبد

 سفارشات  یےکے ل  یقتحق مزید

 یبہت بڑ یںسمجھ م یہمار یںکے بارے م یفراہم یخدمات ک یک یبدسلوک یلوگھر یںم یلزاور و ینڈانگل یقتحق یہ اگرچہ

  یلیتفص یدمز یےکے ل یقتحق  یدہے۔ مز یکرت یاںنما  یخال کو بھ یکچھ اضاف یںسمجھ م یہمار یہہے،   یرفت کرت یشپ

 تےضرورت کو عیاں کر ی ک پڑتال یدجو مز یںکچھ اہم مسائل ہ یکنل یں،ہ یمل سکت یںرپورٹ م یکیتکن  یہمار یزتجاو

  :یںہ

والوں کے تجربات کو بہتر طور پر   بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  یناور پسماندہ متاثر یتیاقل یںہم .1

حاصل  یخدمات تک رسائ متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والیضرورت ہے جو   یسمجھنے ک

  یرسائتک خدمات   ظاہر کرتی ہے کہ متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی یقتحق  یہمار ۔یںکرتے ہ

۔ یںہ ی جاتیہیں بمقابلہ اُن خدمات تک رسائی کے جو متعلقہ لوگوں کی طرف سے نہیں چالئکے واضح فوائد 

جنہوں سے قاصر تھے  جاننےفرق  یںوالوں کے نتائج م بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینتاہم، ہم متاثر 

کے  یکٹرخدمات جو پبلک س یسیا یا ں،ویمتنظ  یوال یالتتر ترس یعوس یموں،تنظ DA/VAWGماہر  نے

 ۔ یحاصل ک یتک رسائ یںتھ  یگئ یالئ خانہاندرون  یعےاداروں کے ذر



33 
 

 

 بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینکا اثر واضح تھا، متاثر یطور پر مدد تک رسائ یاگرچہ مجموع .2

  یدد تک رسائم یکہ انھوں نے کس قسم ک مفید ہو گی یمتفہ یلیتفص یدمز یمختلف نتائج ک یےوالوں کے ل

فرق ظاہر کرنے کے  یانوالوں کے درم بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےہم  یںاس رپورٹ م ۔یتھ  یحاصل ک

  یک یںحاصل نہ  یاور جنہوں نے خدمات تک رسائ یتھ یحاصل ک یقابل تھے جنہوں نے خدمات تک رسائ

کہ کس قسم  ہےاس بات پر منحصر  فرق یہ آیا ضرورت ہے کہ یک یےتجز یدمز  یےسمجھنے کے ل یہ۔ یتھ

ر یگ د یا، پناہ، مدد و معاونت IDVAکہ مشاورت،  یسےج ی،تھ یگئ یحاصل ک یمداخلت تک رسائ یک

 ۔سہولیات

 

کے باہر   یموںتنظمتعلقہ افراد کی طرف سے چالئی جانے والی ضرورت ہے کہ  یک پڑتال یدمزاس امر کی   .3

سے مخصوص گروہوں کہ  ہے یظاہر کرت یقتحق ی۔ ہماریںہ یتہوظاہر  یسیخدمات ک انہماہرطور پر موجود 

ا  کی یموںتنظ یےوالوں کے ل بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینمتاثر تعلق رکھنے والے  ایک بڑی  نسبتا

اور اس  -شامل ہے  یاک یںم یتاس خصوص ہتھا ک یںواضح نہ یہ۔ تاہم، کرتی ہے یشخدمات پ تعداد مخصوص

+  یٹ یب یج یل۔ ایںہ یتک ہو سکت یفراہم یت کاخدممخصوص سے لے  یفراہم  یک یتمخصوص ترب یںم

خدمات کے  ینقشہ ساز یگئ یطرف سے ک یک  گیلپجانب سے  یکمشنر ک کے یبدسلوک یلوسپورٹ کے گھر

جانب سے  یکمشنر ک یوزاب  یسٹک، ڈومسی طرحاہے۔  فرق پایا جاتا یعوس یںم  سمجھ ی' کیت'خصوص یاندرم

بدسلوکی سے بہرے اور معذور  ،ہے یشائع ہونے وال یجلد ہ کی تحقیق جو یلتھ سائن ہ ینڈا یسٹا یفسٹے س

 ہے۔ کا خاکہ پیش کرتیطرح  یاس یےخدمات کے ل یےوالوں کے ل  فرار حاصل کرنے

 

 یسطح پر کس ک  یخدمات نے قوم یک  یبدسلوک  یلوضرورت ہے کہ گھر یمعلومات ک یدمزاس امر کے لیئے  .4

اور  یں،کے بارے م یتاہل یےکے ل مدد و معاونتہم نے اگرچہ  ۔یگئ یمدد فراہم ک یاور کون س ی،مدد ک

پوچھا ، ہم نے  یںکے بارے م ے  نکے ساتھ مشغول ہو ناور اتعداد  یموصول ہونے والے حوالہ جات ک

  یہ۔ ی مدد حاصل ک  نےخدمات سے کس  یک یبدسلوک یلوگھر اس حوالے سے معلومات کہ یا معلومات یاتیآباد

اہم ہو گا جنہوں نے لوگوں کے مخصوص گروہوں کو   یےکو سمجھنے کے ل فرق یانان خدمات کے درم

بدسلوکی سے  + LGBTوالے،  بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینمعذور متاثر یسے)ج یںک  یشخدمات پ

خدمات  یںوالوں نے اپنے عالقے م کرنے بدسلوکی سے فرار حاصلمرد( اور  یا الے،و فرار حاصل کرنے

  ۔یابتا  یاک  یںہم یںنہ ہونے کے بارے م  یابکے دست
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 لغت  ی: اصطالحات کA یمہضم
 

ہے جسے  یجات یشخص کے طور پر ک یسےا یکس تشریح یوالوں ک بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  متاثرین
  یلوگھر یکٹا یہہے۔  یاگ  یاک یانکے تحت ب 2021 یکٹا یبدسلوک یلوکہ گھر یساہو ج یاگ  یاکا نشانہ بنا  بدسلوکی یلوگھر

  یادہاس سے ز یاسال  16عمر  یکرتا ہے اگر ان ک یاندوسرے شخص کے ساتھ برتاؤ کے طور پر ب یکو کس یبدسلوک
  یجسمان —پر مشتمل ہوتا ہے  یسے کس یںم یلمندرجہ ذ یہ برتاو  اور ، ںوہ دوسرے کے رشتے دار یکا ہے اور وہ 

استحصال؛   یمعاش یہ؛رو کا یزبردست یا )تسلط جمانا( کنٹرولنگ یہ؛رو یزآم یدھمک  یاپرتشدد  ؛بدسلوکی یجنس یا
طرز عمل پر مشتمل  یاواقعے  یکا یکس یہپڑتا کہ رو یںفرق نہ یاس سے کوئ راو ی؛بدسلوک  یگرد یا یجذبات یاتی،نفس
ہے،   یاگ یاشامل ک یںم تشریحاس  یبچوں کو بھکرتے ہوئے،  یمکو تسل اتکے نقصان دہ اثر بدسلوکی یلوان پر گھرہے۔ 

 ۔ وہکا شکار  بدسلوکی یلوجو گھر ںوشخص کے رشتہ دار ہ یسےا یعمر کے کس یادہسال سے ز 16جہاں وہ 
 

 یںمحکموں م یہے جو حکومت نے تمام سرکار تشریحسے مراد وہ   (VAWGکے خالف تشدد ) یوںاور لڑک خواتین
 یےکے خالف تشدد کے خاتمے کے ل ین( سے خوات1993) یہاقوام متحدہ کے اعالم یےکے ل یرہنمائ یک یوںسرگرم

کو   ینخوات یںم یجےاس کے نت  یا یں،م  یجےعمل جس کے نت یبھ یپر تشدد کا کوئ یادبن ی: "جنسیتھ یک یاراخت
  یآزاد یاجبر  یاں،دھمک  یک یوںکارروائ یسیا یںکا سامنا کرنا پڑتا ہے جس م یفتکل یانقصان  یاتینفس  ی،جنس ی،جسمان

 یکے خالف تشدد ک ینکے مطابق خوات یہسطح پر ہو۔" اعالم یعوام یا یزندگ یچاہے وہ نج ،شامل ہیں یسے محروم
 یبھ اس امر کی یہ۔ یںہ یںطاقت کے تعلقات م  یمساو یرطور پر غ یخیتار یانکے درم وںاور مرد ینخوات یںجڑ

عورتوں کو مردوں کے   یعےکار ہے جس کے ذر یقہطر یاہم سماج یککے خالف تشدد "ا ینوضاحت کرتا ہے کہ خوات
کے   رنےک یانکو ب یتشدد اور بدسلوک وجاتا ہے۔" اس ک یا مجبور کی کی حیثیت اختیار کرنے پر ماتحت یکا یںمقابلے م 

تشدد، نام  یجنس ،بدسلوکی  یلوگھر یعنیمتناسب طور پر ہوتا ہے،  یرکے خالف غ ینجاتا ہے جو خوات یاکاستعمال  یےل
 اور تعاقب۔ ی،' بدسلوکیپر مبن یرتنہاد 'غ

 
محفوظ   یں۔ انہوہ یاک یانکے طور پر ب یتوںگروپ نے اقل اکثریت کے یںجنہ یںہ یوہ ہوت  )کمیونٹی( یاںآباد اقلیتی

کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر نسل، مذہب،  ی سلوکیازامت  ایک ترتیب شدہپر  یادبن یک یاتخصوص
کے اندر وہ لوگ جو  یونٹیز۔ ان کمسماعت کے مسائل والے لوگوں کو یاشناخت  ینڈررجحان، ٹرانس ج یجنس ی،معذور

  یدمز یںم یمدد تک رسائاور  یپسماندگ یادہز یاس سے بھ یںانہ یںشناخت رکھتے ہملی ُجلی نسلی پس منظر کی 
 رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

 
 یکطور پر ا یساخت یےکے ل ینےکا حوالہ د یونٹیزاور ان کم ینےاصطالحات نام د یہ - کمیونٹی یتیفام اور اقل سیاہ

پر نسل   یادبن ی)کے تصورات( ک ی پس منظرجو نسل اور نسل یںہ یتمرکوز ہو دوسرے سے جڑے ہوئے نقطہ نظر پر 
 یقوںباہر متعدد طر ےزمرہ جات س کے 'ید فامی'سف جو کہ یںہ یونٹیزوہ کم یا یں،ہ یکا تجربہ کرت یاور پسماندگ یپرست

پر  یمانےپ  یعہم نے وس یکنل یں،اصطالحات متنازعہ ہ یےکرنے کے ل ینشاندہ ی۔ اس کیںہ  یکرت نشاندہی یسے خود ک
 یاور نسل یکرنے اور ثقافت یمتنوع کو تسل یہ یونکہہے ک  یاکا انتخاب ک یتیاور اقل یاہ بجائے س مخففات کے   یدیتنق 

  یہکہ  یںکرتے ہ یماصطالح ہے۔ ہم تسل یحیترج  یکے شعبے ک یبدسلوک یلوگھر  یےکے ل  نےکر اجتنابپروفائلنگ سے 
 ید یںنہ یحان اصطالحات کے استعمال کو ترج یںکہ آنے والے سالوں م ہو سکتا ہے یہاور اہم ہے اور  یچیدہزبان پ
 ۔یجائے گ

 
دوسرے سے  یکوضاحت کرتا ہے "متعدد اور ا یکے خالف متعدد نقصانات ک یتشدد اور بدسلوک - نقصانات متعدد
، یصحت، بے گھر یخراب یکا استعمال، ذہن منشیات ی،پر تشدد اور بدسلوک یادبن یعدم مساوات بشمول صنف  یجڑ

 نا۔" کو لے لیا جااور بچوں  مشغول  یںنظام انصاف م یفوجدار
 

'  متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی ' میں یق تحق  یہمار  -متعلقہ لوگوں کی طرف سے چالئی جانے والی
شناخت،   ینڈرجرجحان، ٹرانس  یجنس ی،افراد )بشمول نسل، معذور یتیہے جو کہ اقل یگئ یکے طور پر ک یموںتنظ

 یہوں گ یںم  یزنٹیوان کم یںجڑ ی۔ ان خدمات کیںہ یگئ یاور فراہم ک  یزائنڈ یےاور ان کے ل یعےعمر( کے ذر یامذہب 
بدسلوکی سے فرار  یاہے جو کہ متاثرہ  یاور مدد شامل ہو سکت یمکمل بحال یںاور ان م یں،وہ خدمت کرتے ہ یجن ک

 یاتضرور متعدد یدوسرے سے جڑ یکسے ہٹ کر ا یتحمامدد و  یک یبدسلوک یلوگھر  محض یوالے ک حاصل کرنے
 ۔یںہ یچالت  ینجو خوات یاخدمات پر غور کاُن  الگ سے  یےکے ل ینہے۔ ہم نے خوات یکو پورا کرت

 
 یک استحقاقجو خاص طور پر  یتھ یگئ یاس مدد کے طور پر ک شریحت یکیعنی خصوصی مدد  سپورٹ' یشلسٹ'اسپ

۔ سروے نے  یتھ یگئ یفراہم ک یےکے ل یاتضرور یوالوں ک بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  یناثربجائے ان مت
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مخصوص مدد کو  یےوالوں کے ل بدسلوکی سے فرار حاصل کرنےاور  ینمعذور متاثر  یاکہ بہرے  یاواضح ک یبھ یہ
 ۔ یےچاہ ینامخصوص مدد کا حوالہ د یےتجربات کے ل زندگی کے عملیتقاضوں کے بجائے ان کے  ےک یصرف رسائ

 
(  CCRرسپانس )  یونٹیکم کوآرڈینیٹیڈساتھ کھڑا ہونا  یککے خالف ا  یبدسلوک یلوگھر -  رسپانس یونٹیکمکو آرڈینیٹیڈ 

جو بدسلوکی سے فرار حاصل  کرتا ہے جو "  یانپورے نظام کے ردعمل" کے طور پر ب یےپورے فرد کے ل  یککو "ا
منتقل   وموجود خدمات ک یےمدد کے ل یاور ان ک یونٹیکو کم یذمہ دار یحفاظت ک اشخاص سے یانفرادکرنے والے 
  ہے۔ یجا سکت  یکھید یںم رپورٹ یکسیلنسان سرچ آف ا یان ک یلتفص یدپر مز CCRکرتا ہے۔" 

 
 بدسلوکی یلوگھر IDVAsہے،  یاگ  یاک یانب یںکہ وکٹم کوڈ م یساج - (IDVAانڈیپینڈنت ڈومیسٹک وائلنس ایڈووکیٹ )
نقصان کے خطرے کو سمجھ   متواتر درپیشتاکہ ان کے تجربات اور ان کے  یںکے شکار افراد کے ساتھ کام کرتے ہ

  یابنا  یقینیاس بات کو  ہگے تاک یںکر یارمنصوبہ ت  یحفاظت یکے ساتھ انفراد ہونے والے فرد شکارتشدد کا ۔ وہ یںسک 
سے  یہے اور وہ بدسلوک ضرورت یےمحفوظ رہنے کے ل یںانہ  یجا سکے کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس ک

  یصحت ک یسےخدمات )ج یکو قانون ینمتاثر یںم منصوبےگے۔ اس  یںکو دوبارہ بنانا شروع کر د یزندگ یپاک اپن
کانفرنس   یسمنٹرسک اس یجنسیا یمدد کرنا، ملٹ یںم  نےحاصل کر یخدمات( تک رسائ یبھال اور رہائش ک یکھد

  یونٹیزکم یکرنا اور ان ک ینمائندگ یآواز ک یان ک یںم)خطرات کا جائزہ لینے کے لیئے کئی تنظیموں کی کانفرنس( 
مہیا کرنے  خدمات سرکاری یرتشدد کے مش یلوہے۔ آزاد گھر یشامل ہو سکت یرضاکارانہ خدمات تک رسائ یگرد یںم

مشورے فراہم  رکے مطابق متعلقہ معلومات او یاتضرور یکو ان ک یناور متاثر یںہ ہوتے سے آزاد ں والے ادارو 
 ۔یںہ  ہوتے کرنے کے قابل

 
  یںکہ وکٹم کوڈ م یساج -( ISVA) مشیر آزاد ے حوالے سےتشدد ک یجنسانڈیپینڈنٹ سیکشول وائلنس ایڈووکیٹ یعنی 

ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے جنہوں نے   ہوتا  یرمش یکا یلوکآزاد  یکاتشدد کا  یہے، جنس یاگ  یاک یانب
 ۔ یا نہیں ہے یکو اطالع د  یسہے، اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے پول یاک سامناحملے کا  یاور جنس یعصمت در

 
 طرح کرتا ہےتشریح اس  یخدمات ک ی( رہائش پر مبن2021) یکٹکا ا یبدسلوک یلوگھر -خدمات  یپر مبن رہائش
کو  وں،رہتے ہ  یں، جو متعلقہ رہائش مان کے بچوں یا ینکے متاثر  یبدسلوک یلوگھر یں،کے سلسلے م یبدسلوک یلو"گھر 

  ی"رہائش جو مقام یںتے ہبیان کرکے طور  تشریح یکے ضوابط متعلقہ رہائش ک یکٹ۔" امعاونت یجانے وال یفراہم ک
کے   یریٹیرجسٹرڈ چ یکا یاادارے رجسٹرڈ  یفراہم کرنے والے نج )سوشل ہاوسنگ( رہائش یسماج ی،ہاؤسنگ اتھارٹ

 یہہے" اور  ہوتا کو مدد فراہم کرنا شامل ینکے متاثر  بدسلوکی  یلوگھر یںہے جس کے مقاصد م یجات یفراہم ک یعہذر
)سیکنڈ سٹیج  رہائش ی؛ دوسرے مرحلے ک )ڈسپرسڈ اکاموڈیشن( رہائش؛ منتشر رہائش وظمحف خصوصیپناہ گاہ؛ ایک " 

رجسٹرڈ فراہم  یرہائش کے نج یرہائش، سماج یگرنامزد کردہ د ےیعکے ذر یہاؤسنگ اتھارٹ  یمقام یا؛  اکاموڈیشن(
ہ بستر اور ناشتبیڈ اینڈ بریکفاسٹ )رہائش یہ ۔ یریٹیرہائش کے طور پر رجسٹرڈ چ یہنگام یک یبدسلوک یلوگھر  یاکنندہ 

 ہے۔ یکا حصہ ہوسکت یمسک( ریواینکچسپناہ گاہ ) یکا یہ یکنہے ل یہوسکت یںرہائش نہ یک (مہیا کرنے والی رہائش
 

اور  ینمتاثر یںم یونٹیہے جو کم یاگ یاان خدمات کے طور پر حوالہ د یںاس رپورٹ م اک خدمات یپر مبن کمیونٹی
متعدد  ی۔ مداخلت کیںنہ یںم جگہ یرہائش پر مبن یعنی۔ یںہ یجات یوالوں کو فراہم ک بدسلوکی سے فرار حاصل کرنے

جا سکتا ہے، بشمول وکالت،   یاک عمالاصطالح کے طور پر است مشترکہ یکاسے ا یےکرنے کے ل یاناقسام کو ب
 مداخلت۔  یک یلی تبد یںم یےرو یےکے مرتکب افراد کے ل بدسلوکی یلوگھر یا مشاورت اور عالج معالجے، 

 
 یکنٹرول کے تابع' ہو تو اسے عوام یگریشنشخص 'ام  یجب کوئ - (NRPF) حق نہ ہوناتک رسائی کا فنڈز  پبلک
  یاگ یاک یانب یںم 115 یکشنکے س 1999 یکٹاسائلم ا ینڈا یگریشنکہ ام یساملے گا، ج یںنہتک رسائی کا حق فنڈز 
 ی( کا دعواسسٹنس ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ فنڈز ) اس کو پبلک کنٹرول کے تابع' ہو تو یگریشنشخص 'ام یجب کوئہے۔ 
کی رہنے  یاداخل ہونے  کو ملک میں شخص کسیاستثناء الگو نہ ہو۔ جب  وئیجب تک کہ ککرسکتا ماسوائے  ںنہی

 )یعنی پبلک فنڈز تک رسائی کی اجازت نہیں ہو گی( 'پبلک فنڈزنو، تو 'وشرط کے ساتھ مشروط ہ یک NRPF اجازت
  ےاجازت نام یرہائش  یٹرکم  یوبائ یافہرست،  یک یمنظور  یازت نامے، داخلے کاج  یاصطالح ان کے رہائش یک
(BRPپر ب )۔ یجائے گ یک یان  

 


