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Introducció

La victimologia és una disciplina emergent que sorgeix de la preocupació da-

vant l’oblit de la perspectiva de la víctima en l’estudi de la delinqüència. A

mitjan segle XX alguns autors van començar a posar en relleu que la crimi-

nologia havia centrat l’atenció bàsicament en el delinqüent i la resposta en-

front d’aquest delinqüent. Per això, tenir en compte el paper de la víctima en

l’explicació del fet criminal i en l’actuació de la societat davant les seves impli-

cacions i les conseqüències constituïa no solament un gest de reparació d’un

oblit històric sinó una necessitat científica. Sobre aquestes bases, es desenvo-

lupa la victimologia com a branca de la criminologia, encara que hi ha certs

sectors que han reclamat l’autonomia d’aquesta disciplina.

En els mòduls següents presentarem els continguts fonamentals de la victimo-

logia, tenint en compte les dues dimensions en què s’ha desenvolupat. D’una

banda, la recerca sobre els processos de victimització i els factors de risc o de

vulnerabilitat. De l’altra, el reconeixement progressiu dels drets de la víctima,

en què es revela com la disciplina científica ha evolucionat alhora que el mo-

viment cívic a favor d’aquests drets i de la col·locació de les víctimes i els seus

interessos i necessitats en un lloc preeminent de les sensibilitats col·lectives

i de la política criminal. Aquestes dues dimensions de la victimologia tenen

una evident projecció en l’àmbit aplicat. El coneixement de la victimització i

els factors que hi estan relacionats ens permet dissenyar programes dirigits a

la prevenció, l’assistència o la protecció. Com podreu comprovar, destacarem

la rellevància de la desvictimització, com a objectiu que permetrà a les vícti-

mes la superació de les conseqüències del fet traumàtic i una transformació

personal i social que porti més enllà de la identitat victimal. Pel que fa als

drets, exposarem com s’ha gestat i després produït la consolidació d’un estatut

jurídic de la víctima, tant dins com fora del procés penal, en l’àmbit nacional,

comparat i internacional.
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Objectius

Amb l’estudi dels materials de l’assignatura es pretén assolir els objectius se-

güents:

1. Conèixer el context en què sorgeix la victimologia i les relacions que té

amb la resta d’àmbits de la criminologia.

2. Comprendre els conceptes de víctima, victimització i desvictimització, i

també les implicacions i els efectes que tenen.

3. Distingir els factors de risc segons els diversos models existents.

4. Conèixer els elements fonamentals de la victimització de diversos

col·lectius de risc, com els menors d’edat, les persones amb discapacitat,

la gent gran, els emigrants o les persones que treballen en l’àmbit del co-

merç sexual.

5. Saber els drets que tenen les víctimes i el reconeixement d’aquests drets

en l’àmbit internacional, europeu i espanyol.

6. Conèixer els diversos models assistencials en relació amb els serveis espe-

cialitzats d’atenció a víctimes.

7. Estudiar els mecanismes jurídics de reparació a la víctima dins i fora del

procés penal.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Fonaments conceptuals de la victimologia
Noemí Pereda Beltran

1. La victimologia en el context de les ciències socials

2. La victimologia en el context de les ciències de la salut

3. Visió social de les víctimes

4. Aspectes metodològics i de recerca en victimologia

Mòdul didàctic 2
Victimització en la infància i l’adolescència
Noemí Pereda Beltran

1. Context històric i aparició de la victimologia del desenvolupament

2. Victimització infantojuvenil: definició i tipologia

3. Victimització sexual en la infància i l’adolescència: definició i tipologia

4. Extensió del problema: incidència de la victimització infantojuvenil

5. Conseqüències de la victimització infantojuvenil

Mòdul didàctic 3
Victimització en l’edat adulta i la senectut
Noemí Pereda Beltran

1. La victimització en l’edat adulta

2. La victimització en l’ancià

Mòdul didàctic 4
Victimització en col·lectius de risc
Noemí Pereda Beltran i Josep M. Tamarit Sumalla

1. La victimització de les persones amb discapacitat

2. La victimització de les treballadores del sexe

3. La victimització de les persones immigrants

4. Protecció dels col·lectius de risc

Mòdul didàctic 5
Reparació, assistència i protecció
Noemí Pereda Beltran i Josep M. Tamarit Sumalla

1. Els drets de les víctimes

2. Reparació

3. Assistència

4. Protecció
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