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POWER AND CONTROL WHEEL

Agresorul spune sau amenință că va
face ceva să o rănească • O

amenință că o părăsește, că se va
sinucide, că o va reclama

serviciilor sociale • O
determină să își retragă

plângerile
• O determină să
comită ilegalități

FOLOSIREA
CONSTRÂNGERII ȘI
AMENINȚĂRILOR

Agresorul o împiedică să
obțină sau să păstreze un loc de

muncă • O face să ii ceară bani
• Îi dă bani cu măsură • Îi ia banii • Nu îi
permite să ș�e ce venituri are familia și îi
neagă accesul la acestea

FOLOSIREA
ABUZULUI
ECONOMIC

Agresorul o tratează ca pe o servitoare
• Ia el toate deciziile importante •
Se comportă ca ”stăpânul casei”
• El e cel care hotărăște rolul

bărbatului și rolul femeii

FOLOSIREA PRIVILEGIULUI
MASCULINITĂȚII

Agresorul o face să se simtă
vinovată pentru copii •

Folosește copiii pentru a transmite
mesaje • Folosește dreptul la vizită

pentru a o hărțui • Amenință că îi va lua
copiii

FOLOSIREA
COPIILOR

Agresorul minimizează
abuzul și nu ia în serios
îngrijorările vic�mei
• Spune că nu s-a întâmplat nimic •
Învinovățește vic�ma pentru propriul
său comportamentul abuziv
• Spune că ea este cea care l-a
provocat

MINIMIZARE,
NEGARE ȘI
ÎNVINOVĂȚIRE

Agresorul controlează ce face vic�ma, cu
cine se întâlnește, cu cine vorbește,

ce citește, unde se duce
• Îi limitează ac�vitățile în

afara locuinței • Folosește
gelozia ca scuză pentru

acțiunile sale

FOLOSIREA IZOLĂRII

Agresorul umilește vic�ma
• O face să se simtă prost • O

jignește • O face să creadă că este
nebună • Se joacă cu mintea ei

• O umilește • O face să se simtă vinovată

FOLOSIREA
ABUZULUI

EMOȚIONAL

FOLOSIREA
INTIMIDĂRII
Agresorul induce vic�mei frica prin
priviri, acțiuni, gesturi
• Distruge lucruri
• Distruge bunuri
proprietatea vic�mei •
Maltratează animalele
de companie •
Expune arme


