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PËRDORIMI I 
DETYRIMIT DHE 
KËRCËNIMEVE 

Shpallja dhe/ose zbatimi i 
kërcënimeve për ta 

dëmtuar • Kërcënimi se do 
ta braktisë, do ta vrasë 

veten, do t’ia denoncojë 
sistemit të asistencës 

sociale• Detyrimi i saj që t’i 
pushojë akuzat • Detyrimi i 

saj për të bërë gjëra të 
paligjshme. 

PËRDORIMI I 
INTIMIDIMIT 
Duke e trembur nëpërmjet 
vështrimeve, veprimeve, 
gjesteve • Duke përplasur 
dhe thyer sendet • Duke ia 
shkatërruar pronat 
• Abuzimi i kafshëve 
shtëpiake • Shfaqja e 
armëve. 

PËRDORIMI I 
ABUZIMIT 
EKONOMIK 

Duke e ndaluar të marrë ose të 
mbajë një vend pune • Duke e 
detyruar t’i lypë për para • 
Duke ia caktuar një ‘pension’ të 
lejuar • Duke ia marrë paratë • 
Duke ia fshehur dhe duke ia 
privuar të ardhurat familjare. PUSHTETI 

DHE 
KONTROLLI PËRDORIMI I PRIVILEGJIT 

MASHKULL 
Trajtimi i saj si 
shërbëtore • Duke 
marrë të gjitha 
vendimet e mëdha • 
Duke u hequr si “zoti i 
kalasë” • Duke qenë 
pikërisht ai i cili 
përcakton rolet e 
burrave dhe grave 

SHFRYTËZIMI I 
FËMIJËVE 

Duke e bërë të ndihet fajtore 
për fëmijët • Duke 

shfrytëzuar fëmijët për të 
transmetuar mesazhe  • 

Duke shfrytëzuar vizitat për 
ta bezdisur • Duke 

kërcënuar se do t’ia heqë 
asaj fëmijët. 

MINIMIZIMI, 
MOHIMI DHE 
FAJËSIMI 
Duke nënvlerësuar abuzimin 
dhe duke mos marrë seriozisht 
shqetësimet e saj për të • Duke 
thënë se abuzimi nuk ka 
ndodhur • Duke zhvendosur 
përgjegjësinë për sjelljet 
abuzuese • Duke thënë se e 
paska shkaktuar ajo. 

PËRDORIMI I IZOLIMIT 
Duke drejtuar se çfarë bën ajo, kë 
shikon dhe kujt i flet, çfarë lexon, 
ku vete Kufizimi i angazhimeve të 
saj të jashtme • Përdorimi i zilisë 
për të përligjur veprimet. 

PËRDORIMI I 
ABUZIMIT 

EMOCIONAL 
Nënvleftësimi i saj • Duke e bërë 
të ndihet keq për veten • Duke e 
sharë • Duke e shtyrë të besojë 

se është e çmendur • Manipulimi i 
saj nëpërmjet lojërave 

psikologjike • Poshtërimi i saj • 
Duke e bërë të ndihet fajtore. 
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