
HĂM DỌA.

Khiến người khác sợ
hãi bằng ánh mắt, hành 
động, cử chỉ. Đập nát đồ 
đạc. Phá hoại tài sản. 
Ngược đãi thú vật.
Bày vũ khí.

Biểu Đồ Quyền Lực & Khống Chế Dành cho Thanh Thiếu Niên

      ÁP LỰC 
   TỪ BẠN BÈ.

            
          Đe dọa phơi bày
   điểm xấu của ai hay lan 
truyền tin đồn. Nói dối có 
ác ý về một cá nhân với 
  cùng nhóm bạn. 

        NÓNG GIẬN/NGƯỢC ĐÃI  
        VÀ BẠO HÀNH VỀ CẢM  
      XÚC. Hạ thấp người khác   
    xuống. Gọi tên. Khiến người 
      khác nghĩ rằng họ điên. 
           Làm nhục người khác. 
              Khiến người ta cảm 
                    thấy mình 
                        phạm lỗi.

               
DÙNG ĐỊA VỊ
XÃ HỘI. Đối xử với
cô như người làm 
công. Quyết định hết mọi 
việc. Làm như mình là “chủ 
nhân lâu đài”. Là người 
quyết định vai trò của 
đàn ông và đàn bà.

                    GIẢM THIỂU/ 
CHỐI/ĐỔ LỖI.

           Làm cho việc ngược  
   đãi có vẻ nhẹ đi và không 
quan tâm đến việc này môt 
cách nghiêm túc. Nói rằng 

không có sự lạm dụng.
Nói rằng cô ta/anh ta

đã gây ra sự
ngược đãi.

 ĐE DỌA’. 
 Đe dọa sẽ làm một điều gì
 để gây tổn thương cho người 
  khác. Dọa bỏ đi, tự tử, báo 
   cáo cảnh sát. Khiến cô 
     ta/anh tab bỏ việc kiện 
       tụng. Khiến cô 
         ta/anh ta làm
            việc phi
                pháp.

             ÁP BỨC 
          VỀ TÌNH DỤC.
       Dùng mánh khóe
     hay hăm dọa để có
   quan hệ tình dục. Làm cô
  có bầu.Dọa sẽ đem con đi.  
 Làm người ta say rượu hay 
cho uống thuốc để quan hệ 
tình dục.

                              CÔ LẬP/ 
LOẠI TRỪ. Không

        chế cô ta/anh ta làm gì, 
nói chuyện với ai, đọc gì, đi

      đâu. Giới hạn việc giao tiếp 
     với bên ngoài. Dùng sự
           ghen tuông để bào
                 chữa cho hành 

động.
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