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En aquest volum de caràcter monogràfic s’han
recollit diversos treballs que tracten aspectes
relacionats amb la ciberdelinqüència i la cibervictimització. És un fet ja prou reconegut que l’evolució
cap a la societat de la informació ha suposat una
transformació profunda de les relacions socials i
un dels efectes d’aquest procés ha estat la transformació de la delinqüència. Un bon exemple és
l’evolució de la delinqüència juvenil, que ha estat
sempre un fenomen particularment estudiat per
part de la criminologia i que pot funcionar com un
punt d’observació de les tendències, d’anticipació
del futur i d’experimentació de noves formes de
justícia i de tractament de la criminalitat.
Les dades oficials mostren un descens constant i
rellevant de la delinqüència juvenil des dels darrers
anys del segle xx en molts països occidentals. En el
cas d’Espanya, aquesta tendència és especialment
acusada. No és només una qüestió imputable als
canvis demogràfics i a l’envelliment de la població,
tal com mostra el decrement en la taxa per habitant.
Paral·lelament emergeix el fenomen de la ciberdelinqüència i la cibervictimització, amb estudis, que
publiquem aquí, que revelen que gairebé el 50% de
les persones entre 12 i 17 anys estarien involucrats
com a autors i/o com a víctimes en aquesta mena
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de comportaments. El que està passant, per tant,
és que ha canviat l’espai i el context dels fenòmens delictius i s’han modificat les oportunitats.
Ha disminuït sobretot la delinqüència patrimonial
convencional, la que es produïa al carrer. Ha canviat
el «lloc» on els joves es relacionen i la manera com
ho fan, els objectes que els resulten atractius i el
que ells viuen com les seves necessitats. Els estudis
sobre ciberdelinqüència i cibervictimització en la
població juvenil i adolescent han estat, per tant,
una prioritat a l’hora de pensar quina aportació
podem fer amb aquest número monogràfic, sense
oblidar aspectes on emergeixen nous riscos i noves
sensibilitats socials que es desenvolupen alhora
que creix la penetració social de les TIC, com succeeix en els delictes d’odi.
Estudiar alhora o paral·lelament la delinqüència i
la victimització ens permet copsar les complexitats, les paradoxes i la multidimensionalitat dels
fenòmens que volem conèixer. En les interaccions
humanes en un entorn virtual apareixen sovint
difuminades les categories estàtiques de víctima
i victimari i moltes creences i concepcions que
dominen els discursos amb més prestigi social no
serveixen per a comprendre les motivacions i els
riscos que determinen la dinàmica de la victimit-
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zació. La recerca sobre aquesta problemàtica ens
ha de permetre també esbrinar si el món online
funciona com una rèplica del món offline o si té
les pròpies lleis i, per tant, cal inventar solucions
noves. Per això és necessari conèixer si hi ha
algunes singularitats pel que fa als factors de

risc, les oportunitats o la motivació per a assetjar
o per a cometre ciberdelictes. La recerca sobre
delinqüència i TIC ha crescut en els darrers temps,
com ho mostren els treballs que aquí presentem,
i ho ha de seguir fent per a poder respondre a
aquests reptes.
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