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স্টিফেন কেম্যান 

 

 

ধর্ষফের স্টিকার নারীফের জফনয ভারতীয় স্টিক্ষার্থীফের প্রস্টতবাে সম্াফবি। (স্বত্ত্ব: এস্টি ইফম্ফজস) 

 

স্টিঙ্গস্টভস্টিক সস্ট িংসতা যে অনযায়, অস্টধকািংি িুরুর্ই তাফত একম্ত। স্টকন্তু অফনফক 
ভুি কফর ভাফবন, এ ধরফনর সস্ট িংসতা স্টবরি।  

যম্নসওয়াকষ : এস্টিস্টম্ফনটিং ভাফয়াফিন্স অযাফেইনি উইফম্ন ইনকরফিাফরিফনর িস্টরচািক 
রুস োিংক বফিন, আসফি যবস্টিরভাে িুরুর্ই ‘ য়ফতা এ ধরফনর সস্ট িংসতার স্টিকার 

http://mensworkinc.com/


 ফয়ফেন এম্ন নারীফের যচফনন বা তাফের ভাফিাবাফসন বা যচফনন যসইসব িুরুর্ফের 
োরা এ ধরফনর সস্ট িংসতা কফরফেন।‘ 

োিংক এবিং নযািনাি অেষানাইফজিন ের যম্ন অযাফেইনি যসস্টিজফম্র ম্ুখিাত্র যবন 
আর্থারটন-যজম্ান বহু জায়ো ঘুফর যবস্টিফয় নারী-িুরুর্ স্টবর্য়ক প্রর্থাস্টসদ্ধ ধারো 
সম্পফকষ  িরুুর্ফের প্রশ্ন করফত স্টিস্টখফয়ফেন এবিং যেখাফনই এ ধরফনর অনযায় যেখা 
োয়, যসখাফন যসটার স্টবরুফদ্ধ অবস্থান স্টনফত তাফের উৎসাস্ট ত কফরফেন।  

 

ঙ্গৈিঙ্গিঙ্গিক সঙ্গ িংসতা অনধুািন 

স্টিঙ্গস্টভস্টিক সস্ট িংসতা (স্টজস্টবস্টভ) নারী ও িুরুর্ উভফয়রই ক্ষস্টত করফত িাফর। তফব 
যবস্টিরভাে যক্ষফত্র যম্ফয়রাই এটার স্টিকার  ন। আর্থারটন-যজম্ান বফিন, ‘আম্ার 
লিস্টঙ্গক িস্টরচয়, আম্ার বেষিস্টরচয়, য টাফরাফসিুয়াি ইতযাস্টের প্রস্টত িক্ষিাতম্িূক 
সিংসৃ্কস্টত োিা স্টজস্টবস্টভ-এর অস্টিত্বই র্থাকার কর্থা নয়। আম্রা েস্টে বাধাধরা স্টনয়ফম্ 
“িুরুর্  ফয় ওঠা” বা “নারীর ম্ফতা আচরে করার”চাফির অবসান ঘটাফত কাজ 
কস্টর, এম্ন একটা স্টেন আসফব যেখন স্টিঙ্গস্টভস্টিক সস্ট িংসা অতীফতর স্টবর্য়  ফয় 
োফব।‘ যজম্ান জানান, তরুফেরা আফরা যবস্টি যবস্টি  াফর স্টিঙ্গস্টভস্টিক সস্ট িংসতা উফস্ক 
যেওয়ার উিফোেী নারী-িুরর্ সিংক্রান্ত প্রর্থাবদ্ধ ধারো বাস্টতি করফে। 

নারীফের কর্থা শুফন যজম্ান স্টনফজ অফনক স্টকেু স্টিফখফেন। স্টতস্টন বফিন, ‘আস্টম্ তাফের 
কাে যর্থফক যে বক্তবয যিফয়স্টে তা  ফিা: ক) সব বেষ, সিংসৃ্কস্টত, যেৌন চচষ া, 
স্টিঙ্গিস্টরচয় ইতযাস্টের ম্ফধযই স্টজস্টবস্টভ আফে; খ) যবস্টিরভাে স্টজস্টবস্টভ ঘটান িুরুফর্রা; 
এবিং ে) খুব যবস্টি সিংখযক িুরুফর্রা এটার স্টবরুফদ্ধ যসাচ্চার নন।‘ 

োিংক িুরুর্ফের এটা বুঝফত যিখান যে, তারা স্টনয়স্টম্ত এম্ন স্টকেু বাতষ া িাফবন, ো 
একটা আফরকটার সফঙ্গ সািংঘস্টর্ষক। প্রর্থম্ত, তাফের সিংসৃ্কস্টত  য়ফতা িুরুর্ আস্টধিতয 
যম্ফন যনয় বা এম্নস্টক উৎসাস্ট তও কফর। আবার একই সফঙ্গ তাফের সিংসৃ্কস্টত  য়ফতা 
নারী ও যম্ফয়ফের গুরুত্ব স্টেফতও িুরুর্ফের বফি। স্টতস্টন যবি স্টকেু কম্ষিািা কফরফেন, 
যেখাফন স্টতস্টন িুরুর্ফের এটা অনুধাবন করাফনার যচষ্টা কফরফেন যে, যকবি 
আস্টধিতযিীি আচরফের কারফে একজন িুরুর্ ‘একজন ভাফিা ও চম্ৎকার যেটিং 
সঙ্গী’  ওয়া যর্থফক বস্টিত  ফত িাফরন।  

http://site.nomas.org/


 

স্টিঙ্গস্টভস্টিক-সস্ট িংসতায় ভূস্টম্কা রাফখ এম্ন প্রর্থাস্টসদ্ধ ধারোর স্টবরুফদ্ধ নানাভাফব োাঁিাফত িাফরন িুরুফর্রা।            
(স্বত্ত্ব: এস্টি ইফম্ফজস) 

কম্ষিািায় অিংিগ্র েকারীরা এম্ন স্টকেু উিায় খুাঁফজ যবর কফরন, োর ম্াধযফম্ 
িুরুফর্রা এম্ন সাম্াস্টজক িস্টরফবি লতস্টর করফত িাফরন, ো একজন িুরুর্ফক সেয় 
বযস্টক্ত  ফত উৎসাস্ট ত করফব। এম্ন এক সেয় বযস্টক্ত, োর সফঙ্গ যপ্রম্ করফত যকাফনা 
নারী উৎসাস্ট ত  ফবন। ওই বযস্টক্তটর ম্ফধয যকাফনা আস্টধিতযিীি আচরে না র্থাকায় 
একজন নারী তাফক এস্টেফয় রাখফবন।   

আর্থারটন-যজম্ান তাাঁর বাতষ া যিৌাঁফে যেওয়ার কাফজ  াসযফকৌতুক প্রফয়াে কফরন। তাাঁর 
৩৬-স্টম্স্টনফটর নাটক ‘িুরুফর্র কণ্ঠস্বর’-এ নানারকম্ যসস্টিস্টিটর ইস্টঙ্গত আফে, যেম্ন 
যজম্স বন্ড এবিং অস্টিন িাওয়াসষ। এ নাটক সস্ট িংস কম্ষকাণ্ড ও অনযায় আচরফে 
স্টনফজফের ভূস্টম্কা অনধুাবফন িুরুর্ফের স ায়তা কফর।  

যজম্ান বফিন, ‘ াসযফকৌতুক েিষক-যরাতাফের আত্মপ্রফবাধ এবিং অনযফক োয়ী করার 
প্রবেতা হ্রাস করফত সা ােয কফর – তারা  াস্টসর ম্জায় বযি র্থাফক, তারা বুঝফতই 
িাফর না যে, তারা অফনক স্টকেু স্টিখফে।‘ 

http://www.voicesofmen.org/video-clips.html


প্রস্টত স্টতনজন নারীর একজন জীবফনর যকাফনা না যকাফনা িেষাফয় িাস্টররীক ও যেৌন 
সস্ট িংসতার অস্টভজ্ঞতা িাভ করফবন। আিস্টন আিনার স্টনফজর কস্টম্উস্টনটফত িেফক্ষি 
স্টনফত িাফরন এবিং 16 Days Campaign এবিং #HeForShe Campaign-এ যোে 
স্টেফয় আিনার স্টনফজর আগ্র  প্রকাি করফত িাফরন।  

 

https://share.america.gov/join-sixteen-days-against-gender-based-violence/
https://share.america.gov/standing-up-for-women-is-mens-issue-too/

