
 مردوں کے لیے
  رھگ هانپ



ًاصخش فدهتسي لعف يأ وه فنعلا“  
ًارخآ  صخشلا اذه مايق يف ببستيو 
 نع فقوتي وأ هتدارإ دض رومأ لعفب
 ىلإ ءوجللا لالخ نم ،هديري ٍءيش لعف

 فيوختلا ةسرامم وأ ملألا ثادحإ وأ ءاذيإلا
”صخشلا كلذ هاجت ةءاسإلا وأ

(Isdal, 2000)

 
 
 

 
 
 

ہر وہ کسی شخص کے ساتھ کی جانے والی "
حرکت تشدّد ہے جس کے ذریعے اسے نقصان 

اس کی پہنچا کر، تکلیف دے کر، ڈرا کر یا  
اس کی مرضی کے خالف کچھ   کے رتوہین ک

کروایا جائے یا جو وہ کرنا چاہتا ہو، اس سے 
 روکا جائے" 

 
(Isdal, 2000) 



Har du vært utsatt for vold, overgrep eller andre 
krenkelser fra partner, familie eller andre du har nær 
relasjon til? 

Kontakt Krisesenteret. 

Krisesenteret tilbyr: 
• Dagsamtaler
• Støtte, omsorg og forståelse
• Kartlegging av din situasjon 
• Råd, veiledning og informasjon   
• Vurdering av trusselbildet
• Sikkerhetstiltak
• Bistand til å komme i kontakt med hjelpeapparatet
• Et trygt sted å bo i en overgangssituasjon
• Praktisk bistand til å etablere deg på nytt
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کیا آپ کے ازدواجی ساتھی، رشتہ داروں یا کسی اور قریبی شخص نے  
 ؟توہین کی ہے آپ کو تشدّد یا زیادتی کا نشانہ بنایا ہے یا کسی اور طرح

 
 رابطہ کریں۔پناہ گھر سے 

 پناہ گھر یہ خدمات پیش کرتا ہے: 
 بات چیت  بغیر(  پناہ گھر میں رہائش کے )یعنی  دن کے وقت •
 کرنا احساس  خیال رکھنا اور  ،دینا  سہارا •
 آپ کی صورتحال کا جائزہ لینا •
 مشورہ، رہنمائی اور معلومات •
 خطرے کی صورتحال پر غور کرنا •
 اظتی اقداماتف ح •
 مدد کے لیےامدادی اداروں سے رابطہ کرنے  •
 کے لیے محفوظ جگہ ائشرہعارضی حاالت میں تبدیلی پر  •
ایسے حلوں کے لیے عملی معاونت جن سے آپ کو دوبارہ زندگی  •

 شروع کرنے میں مدد ملے



Menn og vold
Mange tenker at menn blir utsatt for vold i det offentlige 
rom, mens kvinner blir utsatt for vold i nære relasjoner. 
Alle mennesker kan utøve vold. Alle mennesker kan 
oppleve å bli utsatt for vold og krenkelser, også i nære 
relasjoner.

Mange menn utsettes for vold fra sin partner eller fra 
andre de står i en relasjon til. Mange menn syns det er 
vanskelig å be om hjelp, de er redde for ikke å bli trodd, de 
føler på skam og de møter fordommer og kunnskapsløshet 
knyttet til sine opplevelser. Situasjonen kan virke håpløs, 
og man finner ikke en vei ut.

Menn opplever vold i ulike situasjoner. Det kan være:
• Menn som blir utsatt for vold av partner,
 foreldre, barn eller annen nær familie
• Menn som blir utsatt for voldtekt og seksualisert vold
• Menn utsatt for æresrelatert vold, negativ sosial 
 kontroll, tvangsekteskap og menneskehandel

 مرد اور تشدّد
ہوتا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مردوں کے ساتھ گھر سے باہر تشدّد 

ہے جبکہ خواتین کے ساتھ قریبی رشتوں میں تشدّد ہوتا ہے۔ تمام انسان تشدّد 
کر سکتے ہیں۔ تمام انسانوں کو یہ تجربہ ہو سکتا ہے کہ انہیں تشدّد اور 

 ۔بنایا جائے، اور یہ قریبی رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے ہتوہین کا نشان
 

سرے قریبی رشتہ بہت سے مردوں کو اپنے ازدواجی ساتھی یا اپنے دو
داروں کی طرف سے تشدّد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سے مردوں کو مدد 
مانگنا مشکل لگتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، 

انہیں جو مسائل پیش ہوں، وہ ان کے  انہیں شرم محسوس ہوتی ہے اور 
ر پاتے ہیں۔ انہیں حاالت  سلسلے میں لوگوں کو تعصب اور کم علمی کا شکا

 آتا۔  یںں اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیمایوس کن لگتے ہ
 

 تشدّد کا سامنا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ:  حاالت میںمردوں کو مختلف 
مردوں کو ان کے ازدواجی ساتھی، والدین، بچوں یا  •

 دوسرے قریبی رشتہ دار تشدّد کا نشانہ بنائیں
 جنسی زیادتی اور جنسی تشدّد ہومردوں کے ساتھ  •
مردوں کو غیرت کی وجہ سے تشدّد، منفی سوشل کنٹرول،  •

 جبری شادی اور انسانی سمگلنگ کا نشانہ بنایا جائے



Dagbrukertilbud
Et tilbud til menn som blir eller har blitt utsatt for vold 
og krenkelser i nære relasjoner, men som ikke bor på 
krisesenteret.

Ved behov for beskyttelse vil menn henvises videre til vårt 
botilbud.

Som dagbruker på Krisesenteret i Salten kan vi tilby:
• Råd og veiledning
• Individuelle samtaler
• Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene 
• Hjelp til å komme i kontakt med hjelpeapparatet
• Hjelp til å komme i kontakt med advokat
• Hjelp til å kontakte politiet ved behov for bistand
• Praktisk bistand
• Samtale med barn som er blitt 
 utsatt for/vært vitne til vold 
• Hjelp til reetablering

 مرد اور تشدّد
ہوتا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مردوں کے ساتھ گھر سے باہر تشدّد 

ہے جبکہ خواتین کے ساتھ قریبی رشتوں میں تشدّد ہوتا ہے۔ تمام انسان تشدّد 
کر سکتے ہیں۔ تمام انسانوں کو یہ تجربہ ہو سکتا ہے کہ انہیں تشدّد اور 

 ۔بنایا جائے، اور یہ قریبی رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے ہتوہین کا نشان
 

سرے قریبی رشتہ بہت سے مردوں کو اپنے ازدواجی ساتھی یا اپنے دو
داروں کی طرف سے تشدّد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سے مردوں کو مدد 
مانگنا مشکل لگتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، 

انہیں جو مسائل پیش ہوں، وہ ان کے  انہیں شرم محسوس ہوتی ہے اور 
ر پاتے ہیں۔ انہیں حاالت  سلسلے میں لوگوں کو تعصب اور کم علمی کا شکا

 آتا۔  یںں اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیمایوس کن لگتے ہ
 

 تشدّد کا سامنا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ:  حاالت میںمردوں کو مختلف 
مردوں کو ان کے ازدواجی ساتھی، والدین، بچوں یا  •

 دوسرے قریبی رشتہ دار تشدّد کا نشانہ بنائیں
 جنسی زیادتی اور جنسی تشدّد ہومردوں کے ساتھ  •
مردوں کو غیرت کی وجہ سے تشدّد، منفی سوشل کنٹرول،  •

 جبری شادی اور انسانی سمگلنگ کا نشانہ بنایا جائے

کے  رہائش پناہ گھر میں)صارفین کے لیے دن کے وقت 
 خدمات (بغیر

قسم یا کئی ان مردوں کے لیے پیشکش جنہیں قریبی رشتوں میں کسی ایک  
قسموں کے تشدّد یا توہین کا نشانہ بنایا گیا ہو لیکن جن کی رہائش پناہ گھر 

 میں نہیں ہے۔
 

تحفظ کی ضرورت ہونے پر مردوں کو ہمارے رہائشی انتظام کے بارے 
 میں بتایا جائے گا۔

 
Krisesenteret i Salten     غیر رہائشی صارف کے طور پر ہم آپ کو کے

 ہیں:یہ پیش کر سکتے  
 

 مشورہ اور رہنمائی  •
 انفرادی بات چیت  •
 تشدّد کے تجربات کے بارے میں ذہن سلجھانے میں مدد •
 امدادی اداروں سے رابطہ کرنے کے لیے مدد •
 وکیل سے رابطہ کرنے کے لیے مدد •
 پولیس کی مدد کی ضرورت ہونے پر پولیس سے رابطے کے لیے مدد •
 عملی مدد •
 دیکھنے والے بچوں کے ساتھ بات چیت تشدّد کا نشانہ بننے والے یا تشدّد  •
 دوبارہ زندگی شروع کرنے کے لیے مدد •



Kontakt oss på:

• døgnåpen telefon: +47 75 55 58 90
• e-post: krisesenteret@bodo.kommune.no

Vår telefon er betjent av ansatte med 
kompetanse på vold og erfaring med å jobbe 
med mennesker i krise.

Ta kontakt med oss, så kan vi 
sammen prøve å finne løsninger.

 
 
 
 
 

 ہم سے رابطے کا طریقہ

 90 58 55 75 47+گھنٹے کھلی فون الئن:  24 •
 krisesenteret@bodo.kommune.no  ای میل: •

 
علم اور نہایت مشکل   متعلقہماری فون الئن کا عملہ تشدّد کے 

 حاالت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کا تجربہ رکھتا ہے۔
 

ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم مل کر حل تالش کرنے کی کوشش 
کریں۔

 
 
 
 
 
 

 بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں:
 کیا میں تشدّد یا بدسلوکی کا شکار ہوں؟ •
 ؟نا چاہیےکیا کرجھے  جب مجھے رشتہ ختم کرنا ہو تو م •
مجھے کونسے حقوق حاصل ہیں مثال کے طور پر ازدواجی رشتہ   •

 ختم ہونے پر؟
 
 

 پناہ گھر میں سب لوگوں پر رازداری کی پابندی ہے۔  -
 ہماری سب خدمات مفت ہیں۔  -
 دیگر امدادی ادارے بھی مردوں کا رابطہ پناہ گھر   -

 سے کروا سکتے ہیں۔ 



Mange spør:
• Er jeg utsatt for vold/mishandling?
• Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet?
• Hvilke rettigheter har jeg, for eksempel 
 ved samlivsbrudd?

- Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
- Alle våre tjenester er gratis. 
- Det øvrige hjelpeapparatet kan også 
 henvise menn til krisesenteret.
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75 55 58 90
krisesenteret@bodo.kommune.no
bodo.kommune.no/krisesenteret

:  


