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Editorial
Les directrius actuals referents a l'estudi
de la Violència són la seva fragmentació
en àrees d'interès i competències, per la
qual cosa és freqüent passar per alt, tant
la perspectiva general, com les relacions
entre diferents formes de violència.
L'estudi de la Violència ha de comprendre
tant la Violència interpersonal (violència
intrafamiliar, de parella i violència
comunitaria), com el comportament
suïcida i els conflictes armats, sense
oblidar la Violència estructural i la
Institucional. Ha de cobrir també una
àmplia gamma d'actes que van mes allà
de l'acte físic per incloure les amenaces i
intimidacions.
A més de la mort i les lesions, la
violència també és responsable de
nombroses conseqüències per a l'ésser
humà, sovint menys notòries, com els
danys psíquics, privacions i deficiències
del desenvolupament que comprometen
el benestar de les persones.
Per
superar
aquest
inconvenient,
l´Institut Català d´Estudis de la
Violència (ICEV) proposa un marc
analític que presti especial atenció als
trets comuns i les relacions entre els
diferents tipus de violència, donant pas a
una perspectiva holistica per el seu
estudi.

Las directrices actuales referentes al
estudio
de
la
Violencia
son
su
fragmentación en Áreas de interés y
competéncias, por lo que es frecuente
pasar por alto, tanto la perspectiva
general, como las relaciones entre
diferentes formas de violencia.
El estudio de la Violencia ha de
comprender,
tanto
la
Violencia
interpersonal (violencia intrafamiliar, de
pareja y Violencia Comunitaria), como el
comportamiento suïcida y los conflictos
armados, sin olvidar la violencia
estructural y la Institucional. Ha de
cubrir también una amplia gama de
actos que van mas allá del acto físico
para incluir amenazas e intimidaciones.
Además de la muerte y las lesiones, la
Violencia también es responsable de
numerosas consecuencias para el ser
humano, a menudo menos notorias,
como los daños psíquicos, privaciones y
deficiencias en el desarrollo, que
comprometen el bienestar de las
personas.
Para superar estos inconvenientes,
l´Institut Català d´Estudis de la
Violència (ICEV), propone un marco
analítico que preste especial atención a
los rasgos comunes y las relaciones
entre los diferentes tipos de Violencia,
dando paso a una perspectiva holística
para su estudio.
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