
Hăm dọa.
Làm bạn sợ bằng
ánh mắt, cử chỉ, hành 
động. Ngược đãi thú vật. 
Trưng bày vũ khí. Dùng 
ánh mắt, hành động, cử 
chỉ để nhấn mạnh sự
khống chế trong
việc sợ người
đồng tính.

Quyền Lực Về người đồng tính và Biểu Đồ Về Sự Khống Chế

          Ngược Đãi Và Bạo
         Hành về Mặt Cảm Xúc.
        Làm bạn cảm thấy mình bị
    giảm giá trị. Chơi trò chơi về 
        trí óc. Sỉ nhục bạn. Làm
             gia tăng nỗi sợ chính 
                 mình là đồng
                      tính.

               
Cô lập hóa.
Kiểm soát mọi việc
bạn làm, bạn gặp ai 
hay nói chuyện với ai.
Giới hạn các sinh hoạt bên 
ngoài của bạn. Nói là
không ai thèm tin bạn vì 
bạn là người đồng
tính.

                     
        .

Dùng con cái.  
Khiến bạn cảm thấy có lỗi với 
con cái. Dùng con để nhắn tin 
  qua lại. Dọa đem con đi. Dọa 
    sẽ nói cho vợ hay chồng cũ 
     hay gíới có thẩm quyền
       biết rằng bạn là
         người đồng tính
            nên họ sẽ
              đem con
                   đi.

                              Ngược Đãi
               Và Bạo Hành về Mặt
        Kinh Tế. Ngăn cản không
    cho bạn đi làm hay giữ công

     việc của mình. Dùng thẻ
                tín dụng của bạn mà 
                 không xin phép. Chỉ 
                   đứng tên một mình 
                             mình trên tài 
                                           sản.  

                      Giảm 
                  thiểu, chối, 
             và đổ thừa.
         Làm cho việc ngược
    đãi nhẹ nhàng đi. Nói
rằng đó là lỗi của bạn, bạn
đáng bị như vậy. Gán cho
 bạn cũng là người bạo hành.
   Nói là đàn bà không được
     ngược đãi đàn bà.

               
                           Dùng đặc quy
                       ền. Xem bạn như
                      người hầu. Quyết 
                    định hết những việ
        quan trọng. Làm như mình
           là “vua trong lâu đài”. Là 
      người xác định vị trí và bổn 
                  phận của mỗi người
                     trong mối quan hệ 
                                    tình cảm.

                  Áp
              bức và
           hăm dọa.  
         Hăm dọa sẽ hại
      bạn. Doạ sẽ bỏ đi hay
    tự tử. Lái xe một cách bất 
  cẩn làm cho bạn sợ. Dọa sẽ
 cho bạn “đi đời”. Hăm dọa
những người quan trọng đối
với bạn. Rình rập.
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Xô mạnh.
Xô đẩy.

Đánh.

Ngáng chân.
Bẻ vặn tay.

Cắn.

Đá.
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