
 

 بنیادی اصول                                           

 جو ہم مانتے ہیں۔ 

ہم ایک بین االقوامی برادری ہیں جس کا مشترکہ مشن ہے کہ مردوں اور لڑکوں کے ساتھ مل کر اور  

مردانگی کے نقصان دہ اور سخت تصورات کو چیلنج کرکے، صنفی اور سماجی انصاف کے لیے  

ختم کرنا۔ ہم اپنے درمیان موجود تنوع کو مناتے اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے پس پدرانہ طاقت کو 

منظر، حقائق، طریقے اور سیاق و سباق متنوع ہیں۔ لیکن ہم اس دنیا کے بارے میں ایک مشترکہ تفہیم کا  

 اشتراک کرتے ہیں جسے ہم اب دیکھتے ہیں، اور اس دنیا کا جس کا ہم تصور کرتے ہیں۔

تے ہیں۔ افراد، تنظیموں، اور اجتماعی طور پر، یہ اصول  نیادی اصول اس عام فہم کی بنیاد بناہمارے ب

ہمارے عقائد اور اقدار کی تصدیق کرتے ہیں، ہماری کوششوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور صنفی  

انصاف، سماجی انصاف، اور سب کے لیے انسانی حقوق کے لیے ہمارے کام کی ترغیب دیتے ہیں۔ 

 ایسی دنیا کے لیے جہاں تمام لوگ برابر ہوں اور امتیازی سلوک اور جبر سے پاک ہوں۔  ایک

 

احتسابی معیارات اور ضابطہ اخالق کے ساتھ   MenEngage Allianceان بنیادی اصولوں کا مقصد 

 مل کر دیکھا جانا ہے۔ 

 بنیادی اصول                                              

 . ہم خواتین کے حقوق اور صنفی انصاف کے لیے کھڑے ہیں۔ 1

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں خواتین اور لڑکیوں کو مسلسل صنفی ناانصافیوں اور انسانی حقوق  

چاہئے. ہم صنفی بنیاد پر تشدد اور   کی خالف ورزیوں کا سامنا ہے۔ یہ فوری طور پر تبدیل ہونا

 ناانصافیوں کی جڑوں کو ختم کرکے اس تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں۔

 ہم حقوق نسواں کی خواتین کی تحریکوں کی تاریخی جدوجہد اور کامیابیوں کا احترام کرتے ہیں۔ 

کا عہد کرتے ہیں۔ ہم حقوق نسواں کی تنظیموں، نیٹ ورکس اور تحریکوں کے ساتھ اتحاد میں کام کرنے 

ہم حقوق نسواں کی قیادت، آوازوں اور جگہوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم حقوق نسواں کے مطالبات اور 

 سیاسی ایجنڈوں کی حمایت کرتے ہیں۔ 

 



ہم غیر مساوی صنفی طاقت کے تعلقات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خواتین، مردوں، اور متنوع صنفی 

حدود صنفی اور جنسی اصولوں کے اثرات سے آزاد کرنے کی کوشش شناخت کے حامل افراد کو م

کرتے ہیں۔

۔ . ہم انٹرسیکشنل فیمینزم کو اپناتے ہیں2

سلسلے میں کیسے  ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صنفی عدم مساوات دیگر ناانصافیوں کے 

ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ ہومو فوبیا، ٹرانس فوبیا، نسل پرستی، عمر پرستی، قابلیت، زینو فوبیا،  

کالسزم، یا عقیدے کی بنیاد پر اور/یا مذہبی عقائد یا پس منظر کی بنیاد پر۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ 

ایک ہی وقت میں متعدد طریقوں  جبر سے مختلف طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ کہ کچھ لوگ 

سے متاثر ہوتے ہیں۔ جبر کی یہ پرتیں اور ایک دوسرے سے جڑے مسائل خواتین اور لڑکیوں، صنفی 

غیر موافق افراد، رنگ برنگے افراد، معذور افراد اور نسلی اقلیتوں کو غیر متناسب طور پر متاثر  

کرتے ہیں۔

رکھتے ہیں جو مختلف قسم کے جبر، امتیازی سلوک  ہم ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی خواہش

اور ناانصافیوں سے غیر متناسب طور پر پسماندہ ہیں۔ 

ہم مردوں اور لڑکوں کو یہ دریافت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے کام کرتے ہیں کہ وہ کس طرح 

دارانہ  باہمی حقوق نسواں کے مقاصد کی حمایت کر سکتے ہیں اور سماجی انصاف کے لیے ذمہ 

اقدامات کر سکتے ہیں۔ 

ہم مردوں اور لڑکوں کے تنوع کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہ وہ سب ایک ہی طرح سے طاقت اور  

استحقاق کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔ 

۔ . ہم سب کے لیے انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں3

امتیازی سلوک کے   (، خواتین کے خالف ہر قسم کے UDHRہم انسانی حقوق کے عالمی اعالمیہ )

( اور دیگر بین االقوامی انسانی  CRC(، بچوں کے حقوق کے کنونشن )CEDAWخاتمے کے کنونشن )

حقوق کے آالت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ . 



. ہم پدرانہ نظام کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔4

جابرانہ نظام ہے جو تمام معاشروں میں سب کو متاثر کرتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پدرانہ نظام ایک  

ہم پدرانہ نظام کو ایک ایسے نظام کے طور پر سمجھتے ہیں جو مردانگی کو نسائیت پر اہمیت دیتا ہے،  

اور جو اجتماعی طور پر مردوں اور لڑکوں کو عورتوں، لڑکیوں اور صنفی غیر موافق لوگوں پر  

اختیار دیتا ہے۔ 

ں اور کرہ ارض کے استحصال کے پدرانہ انداز کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم ہم لوگو

استخراجی معاشی ماڈلز کی مخالفت کرتے ہیں اور جسموں، زمینوں اور معاش پر ان کا کنٹرول ختم  

کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم استحقاق اور طاقت کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے 

و ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ہیں ج

ہم تمام لوگوں اور کرہ ارض کی یکجہتی اور باہم مربوط ہونے کے عالمگیر بندھن پر یقین رکھتے ہیں۔ 

ہم اپنے آپ کو ایک ایسے مستقبل کی جانب اجتماعی تحریکوں کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں  

یں پائیداری، دیکھ بھال اور فالح و  جس کی بنیاد تمام لوگوں اور کرہ ارض کے تمام حیاتیاتی تنوع م

بہبود پر ہو۔ 

خصوصیات کو مناتے اور قبول کرتے  ت کی متنوع شناختوں، تاثرات، اور. ہم جنس، جنس اور جنسی 5

ہیں 

بیلنگی، ٹرانس جینڈر، انٹر جنس اور عجیب و غریب  ہم تمام تنوع میں ہم جنس پرست، ہم جنس پرست، ا

افراد کے انسانی حقوق کی مضبوطی سے حمایت کرتے ہیں۔ 

ہم جنسیت اور صنفی شناخت کو پیچیدہ، لچکدار، متنوع اور سیال کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ 

انات، صنفی  ہم نقصان دہ سماجی اصولوں کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو متنوع جنسی رجح

شناخت کو استحقاق    heterosexualاور  cis-genderشناختوں اور تاثرات اور جنسی خصوصیات پر 

دیتے ہیں۔ 

ہم مردوں، لڑکوں، اور تمام جنس کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہومو فوبیا اور ہیٹرونورمیٹیوٹی کو  

پکارتے ہیں۔ 



 

 

 . ہم نسل پرستی اور اس کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سفید فام باالدستی، استعمار اور نسل پرستی کی تاریخوں اور نظاموں کے اندر 

۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں استعماری، قوم پرست اور نسلی جبر موجود ہیں اور ان کا حصہ ہیں

 کے خالف کھڑے ہیں۔

ہم نسل پرستی کو اس کی تمام شکلوں میں چیلنج کرنے کی فوری ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں، بشمول 

 اینٹی بلیک نیس، اور اینٹی انڈیجینٹی عالمی سطح پر۔ 

 عکاسی، تعلیم، اور عمل کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ ہم نسلی انصاف کے لیے جاری اجتماعی 

 ۔ ہم غیر نسل پرست ہونے سے آگے بڑھتے ہیں، فعال طور پر نسل پرستی کے خالف ہوتے ہیں

 

. ہم مردوں اور لڑکوں کی صنفی، سماجی اور آب و ہوا کے انصاف کی فعال حمایت کرنے کی  7

 صالحیت پر یقین رکھتے ہیں۔

 انسانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ہم اپنی مشترکہ 

ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مرد اور لڑکے، اپنے تمام تنوع میں، مردانگی کی غالب، کنٹرول کرنے والی،  

پابندی کرنے والی، اور نقصان دہ تعریفوں کو تنقیدی طور پر سمجھ سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں 

دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مرد اور  اور ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہم پدرانہ رکاوٹوں کو 

 لڑکے ہمدردی، دیکھ بھال اور امن کے لیے اپنی صالحیتوں کو پوری طرح سے تیار کر سکیں۔

ہمارا ماننا ہے کہ مردوں اور لڑکوں کو حقوق، انصاف، صحت اور خواتین، لڑکیوں اور تمام جنس کے  

 لوگوں کی بھالئی کے لیے کام کرنا چاہیے۔

ے ہیں کہ مرد اور لڑکے دونوں مراعات یافتہ ہیں اور پدرانہ نظام سے نقصان پہنچاتے ہیں۔  ہم سمجھت

 ایک صنفی انصاف کی دنیا سے مستفید ہوں گے۔ –بشمول مرد اور لڑکے  –ہمیں یقین ہے کہ ہر کوئی 

 

 . ہم اپنے نظام، طرز عمل، اقدار اور ذہنیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8

ہیں، پیک کھولتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ کس طرح نوآبادیاتی، یورو سینٹرک، اور  ہم سوال کرتے 

شمالی طاقت کے ڈھانچے پوری دنیا میں عدم مساوات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان انتہائی  -غالب عالمی



غیر مساوی عالمی طاقت کے ڈھانچے اور مردانگی کے پدرانہ تصورات کو تبدیل کرنے کے لیے کام 

رتے ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ک

ہم مظلوم اور دیسی ثقافتوں اور آوازوں کی قیادت اور دانش کا احترام کرتے ہیں۔ 

ہم ان طریقوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کے ذریعے نوآبادیات کا دنیا بھر میں صنفی عدم مساوات اور جبر  

اور اخراج کی دیگر اقسام پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ 

جامع ڈھانچے کو مجسم اور فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس میں طاقت کو قوموں اور  ہم 

برادریوں میں یکساں طور پر شریک کیا جاتا ہے۔ ہم تنقیدی طور پر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس  

استعمار کی وراثت پر مبنی جابرانہ اور   –بھی شامل ہے جس میں اس کی فنڈنگ   –طرح ہمارا کام 

خارجی ڈھانچے میں سرایت کر گئی ہے، اور کس طرح ہمارے الفاظ اور اعمال اس کی نقصان دہ 

حرکیات کو دوبارہ پیدا کرنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ 

. ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی خود سے شروع ہونی چاہیے۔9

ہیں، اور ان  ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جابرانہ نظاموں کے اندر اور ان کے حصے کے طور پر موجود

کو تبدیل کرنے کا مطلب خود کو بھی بدلنا ہے۔ ذاتی تبدیلی سماجی تبدیلی میں گہرائی سے جڑی ہوئی  

ہے۔

ہم مردوں اور لڑکوں کے درمیان اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اور ان نظاموں کے بارے  

کے لیے جاری عکاسی کے  میں جن سے پیچیدہ سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کی تبدیلی کی آگاہی

طریقوں کو فروغ دیتے ہیں۔

ہم پدرانہ نظام، نسل پرستی، استعمار، سرمایہ داری، مذہبی بنیاد پرستی، اور ان کے باہم مربوط جابرانہ  

نظاموں سے پہنچنے والے نقصانات سے باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ذاتی اور اجتماعی شفا  

ور اجتماعی دیکھ بھال. کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ خود ا

پدرانہ نظام کو ختم   -اپنے جسم، اپنے جذبات، اپنے دماغ، اور اپنی اقدار کو  -ہم اپنی پوری خود کو 

کرنے کے کام کے لیے التے ہیں۔



لیے جوابدہ ہیں۔. ہم اپنے قول، فعل اور فیصلوں کے 10

ہم تنقید اور آراء کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ ہم اسے بورڈ پر لینے، اور سیکھنے، بڑھنے، اور جوابدہ  

طریقوں سے جواب دینے کا عہد کرتے ہیں۔ 

حقوق کے گروپوں، اور نسلی انصاف، نوجوانوں، اقتصادی   LGBTIQہم حقوق نسواں کی تنظیموں، 

اور موسمیاتی انصاف، امن، مذہبی آزادی، اور بہت سی دوسری تحریکوں کو سننے، ان کے ساتھ  

مشاورت اور شراکت کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہم ان سیاق و سباق میں جہاں ہم کام کرتے ہیں ان حقوق  

د کو جوابدہ رکھتے ہیں۔نسواں کے شراکت داروں کے سامنے خو

کے سامنے جوابدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں   نٹ ورکستنظیموں، شراکت داروں اور  ہم ان کمیونٹیز،

 MenEngageجو ہمارے کام، سرگرمی، طرز عمل، رویوں اور طریقوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں 

Alliance   شامل ہے۔ نیٹ ورکس میں ہمارے اور ہماری قیادت کے درمیان جوابدہی

ہم جمہوری، شفاف، اور طاقت کے اشتراک کے طریقوں کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم مشترکہ طاقت، مساوات  

اور انصاف کی دنیا کے لیے احتساب کو بنیادی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ 




